
االثنين 8 مارس 2010   19محليات
الديوان يدعو 247 مواطنًا لمراجعته الثالثاء

 ٭محمد راشد سالم العلي
 ٭محمد سعد ساملني جوهر

 ٭محم���د س���عد عبدالرحم���ن 
املطيري

 ٭محمد شافي دخيل املطيري
 ٭محمد ظاهر نايف ظاهر

 ٭محمد عايض مرزوق البنيان
 ٭محم���د عبداللطي���ف محم���د 

العنيزي
 ٭محم���د عبداهلل عبداحملس���ن 

حمود
 ٭محم���د عب���داهلل عبدالوهاب 

احلمود
 ٭محمد عبداهلل علي املسري
 ٭محمد عبداهلل علي دشتي
 ٭محمد عدنان ماجد الهزاع
 ٭محمد عدنان ياسر العلي

 ٭محمد علي سالم املزين
 ٭محمد فايح جهز العتيبي

 ٭محمد فالح بخيت العتيبي
 ٭محمد فهد عطااهلل املطيري
 ٭محمد مبارك عامر العجمي
 ٭محمد مرجع محمد العجمي

 ٭محمد مسيطير محمد العجمي
 ٭محمد نواف عقيل الشمري

 ٭محمود حسن عبداهلل حسن
 ٭مزعل ابراهيم مزعل الدوسري
 ٭مشاري جري ساري املطيري

 ٭مشاري جمال مشاري احلبيب
مشاري خالد اسماعيل الصالح  ٭
 ٭مشاري زيد عايض العتيبي

 ٭مشاري عبدالوهاب عبداحلميد 
العنزي

 ٭مشعل رجا دخني الصليلي
 ٭مشعل ياقوت فرحان مرزوق
 ٭ممدوح محمد عوض العنزي

 ٭مهند محمود جاسم صالح
 ٭ناصر محمد حسن العتيبي

 ٭ناصر محمد سعيد الرخيمي
 ٭نايف خالد نزال املعصب

 ٭نتاش يحيى حمد العجمي
 ٭نواف سعد سعود املطيري

 ٭نواف سيف مبارك الهاجري
 ٭نواف فهد نفل الشمري

 ٭نواف فيصل سالم العلي
 ٭نواف نهير خلف املطيري

 ٭هاي���ف حم���اد زي���د العرجان 
العفاسي

 ٭وائل عدنان يوسف القحطاني
 ٭وايل مشهور راشد العنزي
 ٭وليد علوان منصور علوان
 ٭وليد مساعد ثاني العنزي

 ٭ياس���ر عبداحلمي���د س���لمان 
ابراهيم

 ٭يحيى حمود زيد العتيبي
 ٭يعقوب يوس���ف احم���د علي 

الفيلكاوي
 ٭يوسف سالم حجي الرشيدي
 ٭يوسف محمد ربيع املطيري

س���ويد  موس���ى   ٭يوس���ف 
الرشيدي

 ٭عادل بادي نهار العتيبي
 ٭عادل محمد صالل الشميالن

 ٭عادل معتق جمعان صايل
 ٭عامر سعد جعفر الهاجري
 ٭عامر عبداهلل فهد ابوعجيم

 ٭عبدالرحمن جاس���م س���ليمان 
عجران

 ٭عبدالرحم���ن زعابي حس���ني 
الزعابي

 ٭عبدالرحم���ن ط���ارش نعم���ة 
الشمري

 ٭عبدالرحم���ن عصام جاس���م 
العبيد

 ٭عبدالرحمن محمد عبدالرحيم 
الهولي

 ٭عبدالرحم���ن مس���فر حس���ن 
العجمي

 ٭عبدال���رزاق محمد س���ليمان 
العسعوسي

 ٭عبدالعزيز حمد خالد الصبره
 ٭عبدالعزيز عب���داهلل صنيدح 

الديحاني
 ٭عبدالعزيز عيد حمود العتيبي
 ٭عبدالعزي���ز محم���د يوس���ف 

العسيري
 ٭عبدالعزيز موسى عبدالعزيز 

علي
 ٭عبدالعزي���ز يوس���ف غل���وم 

درويش
 ٭عبدالفتاح محمد جعفر حيدر 

ال رشيد
 ٭عبدالكرمي نبيل بدر البلوشي

 ٭عبداهلل بدر نادر علي
عل���وش  حس���ني   ٭عب���داهلل 

املطيري
دهل���وس  حم���د   ٭عب���داهلل 

الكريباني
 ٭عبداهلل حمود داود الصباح
 ٭عبداهلل سالم راضي املطرود
 ٭عبداهلل سعود فالح العازمي

 ٭عب���داهلل ش���عبان عب���داهلل 
عبدالرحمن

 ٭عب���داهلل ص���الح عبدالك���رمي 
االنصاري

 ٭عبداهلل غازي حمدان شالح
 ٭عبداهلل فهد عامر املطيري

 ٭عب���داهلل الف���ي عبداله���ادي 
املطيري

عب���داهلل  محم���د   ٭عب���داهلل 
اخلالدي

عب���داهلل  محم���د   ٭عب���داهلل 
العتيبي

 ٭عبداحملسن مانع خالد بندر
 ٭عبداله���ادي محمد عبدالرحمن 

الدوسري
 ٭عبدالرحم���ن احليل���ي فه���د 

عبداهلل
 ٭عثمان محمد علي الفيلكاوي

 ٭علي ابراهيم خليل بوجابر
 ٭علي احمد علي البطاح

 ٭علي جمال صالح احلداد

 ٭علي حمد خالد الصبره
 ٭علي سعود سمير املطيري

 ٭عل���ي عبدالرحم���ن مطل���ق 
اخلالدي

 ٭علي عبدالرضا حسن رضا
 ٭علي عبداهلل علي العجمي

 ٭علي محمد جاسم حسني
 ٭علي مطلق جدوع العتيبي

 ٭علي منذر علي العجمي
 ٭عيسى غلوم حاجي غضنفري

 ٭عيس���ى محم���د عبدالرحم���ن 
التركيت

 ٭فاض���ل عب���داهلل صني���دح 
الديحاني

 ٭فالح سعد مطلق العازمي
 ٭فالح سعود مبارك الرشيدي
 ٭فالح شايع شريف الشمري

 ٭فالح عبيد محمد العجمي
 ٭فالح متعب علوش املطيري

 ٭فهاد سالم فهاد القروي
 ٭فهد باتل مبارك الدويلة
 ٭فهد بداح فريج املطيري

 ٭فهد بنيه رجا العازمي
 ٭فهد جاسم محمد الشريدة
 ٭فهد حبيب محمد العنزي

 ٭فهد حمد فهيد العجمي
 ٭فهد حمود فرحان الغريب

 ٭فهد خضير سعدون املطيري
 ٭فهد رجا عبداهلل احلباج

 ٭فهد سعد رجا العازمي
 ٭فهد سعد عبداهلل الثويني
 ٭فهد سعود مطلق املطيري

 ٭فهد عليان عايض الرشيدي
 ٭فهد فرحان علي الدوسري
 ٭فهد فالح صانوت العازمي
 ٭فهد محمد ضيان الصليلي

 ٭فهد محمد غالب محمد
 ٭فهد منصور فهد الدوسري
 ٭فهيد فالح محمد الهاجري

 ٭فواز عبداهلل فهاد املنبر
 ٭فواز فهد سعد الفي

 ٭فيصل سعود حطاب العازمي
مس���لم  عني���زان   ٭فيص���ل 

الرشيدي
 ٭فيصل غازي محمد الديحاني
 ٭فيصل مسلط ماجد املطيري

 ٭حلدان عادل ارحمه حلدان
 ٭ماجد جواد عبداهلل جابر

 ٭مبارك سالم مبارك احلجيالن
 ٭مبارك محمد سعد املطيري

 ٭مبارك مهل فهم الهاجري
 ٭مجبل نهار مجبل نهار

 ٭محمد احمد حسن درويش
 ٭محمد احمد سفاح الظفيري

 ٭محمد بدر دخيل احلربي
العوجان   ٭محمد حم���اد زي���د 

العفاسي
 ٭محمد حمد محمد املرشاد

 ٭محمد حمد محمد بورحمة
 ٭محمد حمدان محمد العتيبي
 ٭محمد خليفة حديد الشمري

 ٭حسني عبداهلل محمد العجمي
 ٭حماد سعود حماد العتيبي

 ٭حمد جابر سعد الهاجري
 ٭حمد حامد مرزوق الفضلي

 ٭حمد عبداهلل حمد الدوسري
 ٭حمد علي ياقوت االحمد

صاه���ود  عب���داهلل   ٭حم���ود 
العازمي

 ٭حمود محمد سعد العازمي
 ٭حمود محمد عبداهلل الهاجري

 ٭خاطر محمد سعد اخلضر
 ٭خالد حامد محمد التركيت
 ٭خالد سعد راشد املطيري
 ٭خالد فهد حبيني املطيري

 ٭خالد فهد حويان الديحاني
جعيف���ن  معي���ض   ٭حال���د 

العبداهلل
 ٭داود عادل داود جنف

 ٭راشد حسني شريدة احلمدان
 ٭راشد عبداهلل عامر العجمي
 ٭سالم حمد عبداهلل الزعابي

 ٭سالم سلمان مسلم الشالحي
 ٭سالم فريد عبداملجيد فرهاد

 ٭سالم مسفر زايد العجمي
 ٭سالم هادي مسفر العجمي
 ٭سراج عامر محمد العجمي

 ٭سعد عثمان سعيد الغامدي
 ٭سعد عهدي فهد العازمي

 ٭سعد فريح مجبل الرشيدي
 ٭سعد مهدي رماح القحطاني

م���رزوق  جمع���ان   ٭س���عود 
املطيري

 ٭سعود ضيدان حمود الشبعان
 ٭سعود فيصل جاسم الصيرفي

 ٭سعود الفي سعود احلريص
 ٭سعود محمد حرفان السهلي
 ٭سعود ناصر سعود الثالب

 ٭سعود ناصر محمد املطيري
 ٭سعيد احمد محمد مهدي

 ٭سعيد فالح سعيد السبيعي
 ٭سلطان صماد نفل العجمي

 ٭سلطان طالب جاسم العنزي
صخي���ل  ماط���ر   ٭س���لطان 

السعيدي
 ٭سلطان مطر سالمة بريك

 ٭سليمان داود سليمان الشراد
 ٭سليمان داود سليمان فيحان

 ٭سليمان عدنان حسن اجليران
 ٭شافي ناصر علي العجمي

 ٭صالح ابراهيم صالح اخلياط
 ٭طراد سلمان طراد املطيري

 ٭طالل ابراهيم محمد الصقعبي
 ٭ط���الل س���ليمان عبدالرحمن 

الكرح
 ٭ط���الل محمد مبارك اجلس���ار 

الرشيدي
 ٭طالل مخلف حمود الشمري

 ٭ايوب يوسف غلوم درويش
 ٭سعد فالح مبارك الفندي

 ٭عب���داهلل عبداحملس���ن احمد 
القطيفي

 ٭عبدالعزي���ز حس���ني عل���وش 
املطيري

 ٭علي ابراهيم علي السعدي
 ٭فهد فوزي حمد االحمد

 ٭فهد مهدي رماح القحطاني
 ٭فيصل سعود سعد الرشيدي
 ٭فيصل عمار مبارك العجمي
 ٭محمد سالم حمدان العنزي
 ٭محمد عدنان اكبر السنافي

ع���وض  معي���ض   ٭محم���د 
الرشيدي

 ٭ابجاد بدر ابجاد املطيري
ابراهي���م  جاس���ر   ٭ابراهي���م 

اجلاسم
راش���د  س���ليمان   ٭ابراهي���م 

الصيحان
 ٭ابراهيم مبارك فهد العازمي

 ٭احمد اسامة محمد غزول
 ٭احمد حمد سليمان الفهيد

 ٭احمد سعد اهلل سعد صالح
 ٭احمد سعد راشد املطيري
 ٭احمد سعد فالح الرشيدي

 ٭احم���د عبداالمي���ر عبدالرضا 
البناي

 ٭احمد عبدالعزيز سالم العنزي
 ٭احمد عبداهلل جاسر الشمري

 ٭احم���د عب���داهلل عبدالرض���ا 
احلداد

 ٭احمد عبداهلل عيد محمد
 ٭احمد عبداهلل كاظم املنصور

احم���د  عبداحملس���ن   ٭احم���د 
القطيفي

 ٭احمد عوض راشد الزنيف
 ٭احمد مبارك عبيد مبارك

 ٭احمد محمد عواض الصليلي
 ٭ادم محمد احمد ابا حسني
 ٭باسم محمد سليم فروانة

 ٭بدر بندر ضيف اهلل العتيبي
 ٭بدر عبداحلميد عبداهلل الفزيع

 ٭بدر فوزي ثنيان الثنيان
 ٭بدر محمد مكمي الظفيري

 ٭تركي فالح شنيف املطيري
 ٭ثامر بهاء عبدالقادر االبراهيم

 ٭ثامر عويض الفي املطيري
 ٭جابر مانع حسن العجمي

 ٭جابر هايف عموش العتيبي
 ٭جالل نواف عتفه العنزي

 ٭حسن سيف محمد مبارك زمانان 
العجمي

 ٭حسن عبداهلل رمضان العيدي
 ٭حسني ابراهيم سفر اجلعفر
 ٭حسني صالح عباس بوصفر

 ٭حسني طاهر ريس كمال

دع���ا ديوان اخلدمة املدنية 247 مواطن���ا ملراجعته غدا الثالثاء 
متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في املؤسسات واجلهات 

احلكومية وفيما يلي األسماء:

الحرس الوطني: أساتذة متخصصون في اإلعالم 
والعالقات العامة إلعداد ضباط التوجيه المعنوي

الدغيشم: معرض طموحاتي 
للمشاريع الشبابية غدًا وبعد غد

اعلنت منظمة معرض طموحاتي 
للمشاريع الشبابية دنيا الدغيشم 
ان افتتاح املعرض سيكون حتت 
رعاية رئيس مجلس ادارة النادي 
العلمي اي����اد اخلرافي، وأكدت ان 
املعرض سيقام في فندق املوڤنبيك 
� املنطقة احلرة، غدا وبعد غد من 

الساعة 5 الى الساعة 10 مساء.
كما صرحت الدغيشم ان عدد 
املتقدمني لالش����تراك في املعرض 
فاق جميع التوقع����ات ما اضطر 
املنظمني الغالق باب التسجيل في 
فترة مبكرة والعمل على توسيع 
م����كان املعرض، واضاف����ت دنيا 
الدغيشم بأنه مت حجز املساحات 
اخلارجية املقابلة لقاعة املعرض، 
لتكون منطقة مشاريع املأكوالت.

ومن جانب آخر شكرت الدغيشم 
كل من س����اهم في اجناح معرض 
بالذك����ر  طموحات����ي، وخص����ت 
الشركات الراعية للمعرض ومنها 
مجموعة الرأي االعالمية، النادي 
العلمي، كويت فاشن مول، مجلة 
أبواب، شركة بيسايدرز للدعاية 
واالعالن، منتدى قهوة كويتيات، 
اي����ت مي ودرنك م����ي، وأكدت ان 

هدف املعرض هو تشجيع الشباب 
على السعي وراء تطوير افكارهم 
لتحويلها من مشاريع صغيرة الى 
مشاريع جتارية ناجحة، ولتحقيق 
هذا الهدف، س����يتم اختيار افضل 
املش����اريع وتقدمي جوائز تساعد 
على تطورهم ومنها جائزة افضل 
مشروع املقدمة من مجلة ابواب، 
وسيتم تصويت زوار املعرض على 
افضل مشروع بنظرهم وستكون 
جائزت����ه عبارة عن اعالن مجاني 
بحج����م صفحة كامل����ة في مجلة 
ابواب، وبين����ت ان هذه اجلائزة 

تدل على اهتمام املنظمني بانتشار 
وجناح املشاركني اوال واخيرا، كما 
سيتم اختيار افضل خمسة مشاريع 
من قبل جلنة مختارة من منظمي 
معرض طموحاتي وبالتعاون مع 
مجموعة الرأي االعالمية، وسيقوم 
تلفزيون الراي باحتضان الفائزين 
اعالمي����ا وعمل مقابالت صحافية 
وتلفزيونية معهم بعد فترة املعرض 
ملتابعة تطور مشروعهم لتحقيق 
الهدف املرج����و منه في املعرض، 
وفي حالة وجود اي تس����اؤل او 

استفسار.

بحضور مدير مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطني العقيد محمد عبداهلل افتتحت دورة التوجيه 
املعنوي للضباط رقم 7، والتي تقام في نادي ضباط 

احلرس الوطني.
وألقى العقيد عبداهلل كلمة رحب فيها مبنتسبي 
الدورة من الضباط، كما أعرب عن س����عادته البالغة 
ملشاركة ضباط من دولة قطر الشقيقة واجليش الكويتي 
في هذه الدورة، مما يجسد عمق التالحم ووحدة الصف 

من جهة وتبادل اخلبرات من جهة اخرى.
وش����دد على ضرورة االس����تفادة مما يطرح من 

احملاض����رات العملية والنظرية على ايدي أس����اتذة 
متخصص����ني في مج����ال االعالم والعالق����ات العامة 
إلعدادهم ف����ي نهاية الدورة كضباط توجيه معنوي 
ومزاولة العمل املعنوي في وحداتهم التي ينتسبون 
اليها، متمنيا التوفيق للجميع نحو كل ما من شأنه 
رفع اسم الكويت الغالية في كل احملافل بتوجيهات 
رئيس احلرس الوطني س����مو الشيخ سالم العلي، 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد، 
ووكي����ل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي في ظل 

القيادة الرشيدة للوطن العزيز.

شعار املعرض دنيا الدغيشم

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة

لالإعـــــــــالن

يف �صفحـة

دلــيـــل الأطـبــاء

االت�صــــــــــــــــال:

24834356
 24831168

 

























