
االحد 14 مارس 2010   5محليات
»الديوان« يدعو 335 مواطنًا إلى مراجعته اليوم األحد

دعا دي��وان اخلدم��ة املدنية 335 مواطن��ا ملراجعته الي��وم متهيدا 
الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية، 

وفيما يلي األسماء:

في رّد للمبرة على بيان السادة الطبطبائي والنقيب والرفاعي

»األشراف«: لم نصدر شهادة نسب أو نقدم مساعدات آلل البيت
أصدرت مبرة الس���ادة األشراف بيانا 
أس���فت فيه ملا ورد في البيان الصادر عن 
السادة »الطبطبائي والنقيب والرفاعي« من 
اتهام���ات ال أصل لها، وأوضحت ان املبرة 
مشهرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2008 

كمؤسسة مدنية اجتماعية ثقافية.
وأوضحت ان من حق كتبة البيان نفي 
صلتهم باملبرة وأنشطتها حيث انهم ليسوا 

من مؤسسيها أو األعضاء العاملني بها.
وأكدت املبرة عدم صلة هؤالء السادة 
فكريا واجتماعيا بها، ولكن تربطها بهم كلمة 

التوحيد واملواطنة الصاحلة واالنتساب 
الى آل بيت رسول اهلل، وان متثيل املبرة 
لألشراف أمر متروك للترخيص الرسمي 
للمبرة والذي مت من خالله إشهار املبرة.

كما نفت إصدار أي شهادة نسب باسمها 
أو على أوراقها الرسمية، وعن الصدقات 
والزكوات قالت انها لم تقدم أي مساعدات آلل 
البيت وإن هناك قواعد شرعية تلتزم بها، 
ونفت ايضا استغالل اسم السادة األشراف 
جلمع األموال وأوضحت ان هذا املوضوع عار 
متاما من الصحة، كما أوضحت املبرة انه ال 

عالقة لها مبوضوع اخلامت املذكور في بيان 
املذكورين. واختتم البيان بدعوة املنتقدين 
لزيارة املبرة لالطالع على أنشطتها الفكرية 
والثقافية لنصرة رسول اهلل ژ وآل بيته 
الطاهري���ن، وان املبرة ل���ن يكون لها أي 
رد آخ���ر من خالل الصحف أو الوس���ائل 
اإلعالمية األخرى درءا للفنت وحرصا على 
عدم الدخول في أي خالفات تضر بالنسيج 
االجتماعي ألبناء الكويت، وانه مت اتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية التي حتفظ حق 

املبرة األدبي والقانوني.

تشيلي )سانتياغو( � كونا: 
نقل س����فيرنا لدى االرجنتني 
سعود الرومي حتيات وتهاني 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صب����اح األحمد وس����مو ولي 
عهده الشيخ نواف االحمد الى 
الرئيس سيبستيان بينييرا 
مبناسبة تنصيبه رئيسا جديدا 
لدولة تشيلي الصديقة. مت هذا 
خالل استقبال الرئيس بينييرا 
امس السفير الرومي في القصر 
اجلمهوري، حيث جدد تهاني 
الكوي����ت ومتني����ات صاحب 
السمو االمير بتطوير العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
الى األفضل وللشعب التشيلي 
املزيد م����ن التقدم واالزدهار. 
وذكر بيان اصدرته سفارتنا 
ف����ي االرجنت����ني ان الرئيس 
التش����يلي عبر من جهته عن 
شكره وتقديره لقيادة وشعب 
الكويت وعن رغبته في تطوير 
العالقات بني البلدين الصديقني. 
وكان����ت الكوي����ت ممثلة في 
سفيرها لدى االرجنتني سعود 
الرومي قد شاركت اخلميس 
املاض����ي في حف����ل تنصيب 
الرئيس سيبستيان بينييرا 
البرملان  اقيم في مق����ر  الذي 
مبدينة فال براييسو جنوبي 
العاصمة س����انتياغو وسط 
حض����ور مكث����ف ضم بعض 
رؤساء وحكومات دول أميركا 
الالتيني����ة، كما حضرها ولي 
عهد اسبانيا ومستشار األمن 
القوم����ي للوالي����ات املتحدة 
األميركية وعدد من السفراء 

العرب واالجانب.

الدكتور / حممد عبدالرحيم معروف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

واآل معــــروف الـكــــرام

�شــركـــة ال�شـهـب للمـقـاولت

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�س العزاء  و�شادق املوا�شاة من

تتقــدم اأ�شـــرة

�شائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان

والـــــدتـه

محمد نايف محمد املطيري  ٭
مرزوق سعد مرزوق العجران  ٭

مسعود محمد مس���عود دمشق   ٭
العجمي

مسفر ملحان علي القحطاني  ٭
مشاري احمد غلوم سند  ٭

مشاري علي حمد الثويني  ٭
مشاري محمد انغيمش الشمري  ٭

مشرف فهد سعيد العجمي  ٭
مشعل س���ليمان عبدالرزاق مال   ٭

علي
مشعل عايش شالش العنزي  ٭

مشعل عبدالعزيز جاعد العتيبي  ٭
مشعل مزيد زايد املطيري  ٭

مطر مجبل زيد مطر  ٭
مطلق سعد جمعان السبيعي  ٭

مطلق مفرح خلف نهار  ٭
منصور مطر االسود طالب  ٭

منص���ور  يوس���ف  منص���ور   ٭
املضاحكة

موس���ى عبدالرحم���ن عيس���ى   ٭
البالول

موسى مبارك شديد الهندال  ٭
ناجي بدر ناجي الهرشاني  ٭

ناصر بدر علي العتيبي  ٭
القفي����ل���ي  ناص���ر س���لي��مان   ٭

عوض
ناصر صنت عايض الرشيدي  ٭

ناصر طارق ناصر العرفج  ٭
العزيز  ناص���ر عب���داهلل عب���د   ٭

الشمري
ناصر عيد مطلق الرشيدي  ٭

ناصر محسن ماضي العجمي  ٭
ناصر محمد عيد اخلالدي  ٭
نافل محمد بادي العجمي  ٭

نايف علي جناع الديحاني  ٭
نصار مزعل مسحل السرهيد  ٭
نواف احمد شهوار البلوشي  ٭

نواف حمد محسن العنزي  ٭
نواف سعود ربيح العنزي  ٭

نواف سماح مليجان الرشيدي  ٭
ن������واف عبدالك������رمي حس���ني   ٭

رمض��ان
نواف مخلد سعد العنزي  ٭

هادي قناص ظاهر السعيدي  ٭
هيثم محمد محمود السليمان  ٭

وليد مخلد فالح الرشيدي  ٭
وليد يوسف يعقوب عبادة  ٭

يوسف جواد عبداهلل القطان  ٭
يوسف صالح حمد العازمي  ٭

يوسف عقاب سعود املطيري  ٭
يوسف عيد مطلق الرشيدي  ٭
يوسف فالح خليفة العازمي  ٭

يوسف وائل محمد املضف  ٭

فواز مشعل ثنيان الشمري  ٭
فواز ناظم اسماعيل البالم  ٭

فواز يوسف فهد اجلري  ٭
فيصل عبدالرزاق مبارك السليم  ٭

فيصل غازي سالم العتيبي  ٭
فيصل غازي مطر الديحاني  ٭

فيصل محمد عبداهلل العنزي  ٭
فيصل مشعان برغش العنزي  ٭

فيصل ناصر جزا املطيري  ٭
فيصل نايف خلف جابر  ٭

قحصان سالم مهدي العجمي  ٭
الفي شجاع خالد الهرشاني  ٭

ماجد بدر ماجد الشطي  ٭
ماجد ماجد راشد املضيان  ٭

ماجد محمد شيحان الشمري  ٭
مبارك حمود محمد اخلالدي  ٭
مبارك ساير غامن الرشيدي  ٭
مبارك سمير محمد احلسن  ٭

مبارك عتيج مرزوق العازمي  ٭
مبارك عصام مبارك بورسلي  ٭
مبارك محمد عوض صنيتان  ٭
محسن حشان قبالن العجمي  ٭

محمد احمد براك العازمي  ٭
محمد احمد راشد اجلساس  ٭

محمد احمد عبداهلل السعدون  ٭
محمد بادي محمد العتيبي  ٭

محمد جاسم عبداهلل الغريب  ٭
محمد جواد اسماعيل رمضان  ٭

محمد حسن محمد حسن صالح  ٭
محمد حمود حمد احلربي  ٭

محمد خالد عبداهلل مندني  ٭
محمد زيد مجدل العتيبي  ٭
محمد سالم فهاد القروي  ٭

محمد سليمان سالم العجمي  ٭
محمد شجاع فيحان العتيبي  ٭

محمد صالح محمد ملك  ٭
محمد عبدالرحمن حس���ني مانا   ٭

الفيلكاوي
محمد عبداهلل سعود الدريويش  ٭

محمد عبداهلل عوض املطوطح  ٭
محمد عبداهلل فرحان حويدر  ٭

محمد عبداحلميد علي الغربللي  ٭
محمد عبداهلل أحمد الشبيكي  ٭

محمد عويد فتيخ العنتري  ٭
محمد غزاي جبر العنزي  ٭

محمد فالح جهيران هدمول  ٭
محمد فخري عثمان سيد محمد  ٭
محمد كامل عبدالرحمن الفضلي  ٭

محمد ماضي سعود العنزي  ٭
محمد مبارك جلفيف عايد  ٭

محمد مجبل فالح الندى  ٭
محمد مشل حمد الظفيري  ٭

محمد ناصر رجعان العازمي  ٭
محمد ناصر مخمخم الرويعي  ٭

عبدالوهاب يوس���ف عبدالوهاب   ٭
الدريع

عبداهلل سعيد جابر العجمي  ٭
عبداهلل عوض كليب املطيري  ٭

عبدالوه���اب ص���الح عثم���ان   ٭
العثمان

عبيد صالح رباح الرشيدي  ٭
عثمان مريف صالح البذالي  ٭

عزيز عمير علي العجمي  ٭
عقيل ناصر عبداهلل علي  ٭

علي طالب حمزة علي  ٭
علي عبداهلل عبداحملسن علي  ٭

علي عصام علي النعماني  ٭
علي مشعل منسي الدملاني  ٭

علي يوسف علي السداح  ٭
علي خلف علي احلربي  ٭

علي مرزوق رويتع الشمري  ٭
عمار عبد املجيد ابراهيم الشطي  ٭

عمر ناصر حسني العجمي  ٭
عوض سعيد جابر العجمي  ٭

عيدان عبد اهلل عيدان ابو عيدان  ٭
عيسى حسن علي الكندري  ٭

عيسى عبد اهلل طريف املطيري  ٭
عيسى على حسني القطان  ٭
غازي حمد شاهر العنزي  ٭
غازي راشد مزيد املطيري  ٭
فالح هجاج محمد العجمي  ٭

فراس عبدالوهاب محمد احملارب  ٭
فرحان عبداحملسن محمد اجلربا  ٭

فالح شعيب فالح احلربي  ٭
فهد جمال ناصر العازمي  ٭
فهد حسني فراج الهاجري  ٭

فهد حمد جابر املري  ٭
فهد رازن فهد العتيبي  ٭

فهد زيد سعود العازمي  ٭
فهد سعد حباب الدوسري  ٭

فهد ضاري حمدان العازمي  ٭
فهد عبدالرحمن عبداهلل الربعي  ٭

الهادي  فه���د عبدالرحمن عب���د   ٭
العجمي

فهد عبداهلل مسفر العدواني  ٭
فهد عبداهلل هداف الهاجري  ٭
فهد عبداحملسن علي العون  ٭

فهد عبداحملسن فهد الطريجي  ٭
فهد عدنان حاكم محمد  ٭

فهد عدنان محمد اجليعان  ٭
فهد ماطر فالح العازمي  ٭

فهد مطلوب خلف الشمري  ٭
فهد ملفي معتق املطيري  ٭

فهد وليد خالد العلبان  ٭
فهيد سعد فهيد العجمي  ٭
فهيد عامر فهيد العازمي  ٭

فواز عايد مطلق احلريص  ٭
فواز علي محمد شمران الضفيري  ٭

س���الم  ع���وض  عبدالرحم���ن   ٭
االصيمع

عبدالرحمن فهد سعد احلوال  ٭
حم���اد  مب���ارك  عبدالرحم���ن   ٭

العازمي
عبدالرحمن مبارك ظافر العجمي  ٭
عبدالرض���ا حي���در اس���ماعيل   ٭

معرفي
عبدالعزيز جمال علي معرفي  ٭

عبدالعزي���ز حام���د ابطيح���ان   ٭
الدويهيس

العزيز  عبدالعزيز خليف���ة عبد   ٭
الصالح

عبدالعزيز دغيثر راشد الدغيثر  ٭
عبدالعزي���ز عبد احلميد عبداهلل   ٭

الرباح
عبدالعزيز عب���د الرحمن نصار   ٭

اخلالدي
عبدالعزيز عبد اهلل تقي هاشم  ٭

عبدالعزي���ز محم���د عب���داهلل   ٭
العنزي

مخيط���ر  مط���ر  عبدالعزي���ز   ٭
الظفيري

عبدالكرمي معيان يالوس فرحان  ٭
عبداللطيف سالم مونس البذالي  ٭

عبداللطي���ف مب���ارك كنيه���ر   ٭
الشمري

عب���داهلل احلمي���دي عبدالهادي   ٭
املطيري

عبداهلل بدر عبد اهلل بوطيبان  ٭
عبداهلل بدر ناصر العيسى  ٭

عبداهلل بطحي ادحيالن املطيري  ٭
اهلل  ضي���ف  بن���در  عب���داهلل   ٭

العتيبي
عبداهلل عادل عبداهلل السمحان  ٭

عبداهلل عباس علي البلوشي  ٭
عب���داهلل عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

البراك
عبداهلل عبداللطيف محمد قمبر  ٭
عبداهلل عبد املانع فهد العجمي  ٭

عبداهلل علي منسي الدملاني  ٭
عبداهلل عوض مفلح السعدي  ٭
عبداهلل فالح صقر الديحاني  ٭

عبداهلل فهد صياح اشعيل  ٭
عبداهلل ماجد بدر املطيري  ٭

عب���داهلل مش���عل عبداللطي���ف   ٭
الشميس

عبداهلل مطلق عساف الظفيري  ٭
عبداهلل مهدي عبداهلل العازمي  ٭
عبداهلل ناصر عبداهلل العمران  ٭

عبداهلل نايف مطر الشمري  ٭
عبد اهلل يعقوب يوسف محمد  ٭

عبداحملسن عبدالفتاح عبداحملسن   ٭
العلي

زين العابدين مالك محمد التقي  ٭
سالم فالح سعود امليموني  ٭

سالم هادي عشيمة العجمي  ٭
سامح مبارك سامح املطيرى  ٭

سامي محمد سحبان الرشيدي  ٭
سعد ابراهيم جويهل اجلويهل  ٭

سعد حامد تركي الشمري  ٭
سعد رشود منديل املطيري  ٭

سعد عايش مشعان الرشيدي  ٭
سعد عبداهلل خالد العتيبي  ٭

سعد عوض صالح الرشيدي  ٭
سعد الفي سعد العازمي  ٭

سعد مبارك محمد العازمي  ٭
سعد محسن يوعد احلربي  ٭
سعد محمد عايد اخلالدي  ٭

سعد محمد عبداهلل الرشيدي  ٭
سعد مطلق سعد العتيبي  ٭

سعد ناشي مفرح الرشيدي  ٭
سعدون فهد محمد احمد  ٭

سعود خالد منصور سلطان  ٭
سعود علي محمد السبيعي  ٭
سعود فهد سلطان السهلي  ٭
سعيد فهد عبداهلل املطيري  ٭

سلطان محمد عبداهلل الضفيري  ٭
سلمان عبدالرضا على ملك  ٭

سيف دلواح سيف الهاجري  ٭
شاهني احمد عبدالرزاق املال  ٭

شديد ناصر خرصان العجمي  ٭
صادق توفيق جعفر ابو مجداد  ٭

صالح سالم رويعي خلف  ٭
صالح مساعد محسن العنزي  ٭
صالح منصور حمود منصور  ٭
ضاري محمد شبيب العجمي  ٭
ضاري مشعل منسي الدملاني  ٭

طالل حماد عماش احلربي  ٭
طالل سلمان عياد العازمي  ٭

عابد عبداهلل عابد عبدو  ٭
عادل سيار عيد الشمري  ٭

عادل فيصل مفرح اجلميلي  ٭
عادل محمد سعد العدواني  ٭
عادل محمد علي اشكناني  ٭

عامر عبدالرحمن احمد العامر  ٭
عايض فهد ظافر العجمي  ٭

عبداحلمي���د ب���در عب���د احلميد   ٭
املوسى

عبدالرحمن بداح فريج املطيري  ٭
عبدالرحم���ن خال���د عبدالرحمن   ٭

القصار
عبدالرحمن خلف حديد العنزي  ٭

عبدالرحمن س���عود عبدالعزيز   ٭
الرشود

عبدالرحم���ن عبداجلب���ار حمد   ٭
اجلويسم

عبدالرحمن عبداهلل حمد يعقوب  ٭

بندر صنت ضاحي اخلالدي  ٭
بندر منيف غازي العتيبي  ٭

تراحيب محسن سالم العجمي  ٭
جاسم محمد جاسم محمد  ٭

جاس���م منتص���ر عبدال���رزاق   ٭
املوالني

جاسم يعقوب يوسف علي  ٭
جراح امني محمد البغلي  ٭

جراح فهيد محسن املطيري  ٭
جمال بدر سالم السبع  ٭

جمال متعب ضاوي الشمري  ٭
حربى عبدالوهاب فهد الرقم  ٭

حسن محمد عبداهلل العجمي  ٭
حسني صالح محمد املهنا  ٭

حسني عبدالعزيز حجي الرامزي  ٭
حسني عبداهلل سعد الرشيدي  ٭

حسني علي حسن علي  ٭
حسني علي حسني ربيع  ٭

حسني علي عبد الرزاق السالم  ٭
حسني مشعل وراد مرزوق  ٭

حسني جنيب حسني الزعابي  ٭
حشاش محمد حشاش حجاب  ٭

حمد احمد حمد الفارسي  ٭
حمد بدر عبداهلل الكعمي  ٭

حمد جاسم عبداهلل الكليب  ٭
حمد حسني فراج الهاجري  ٭

حمد صالح ناصر الشقيحي  ٭
حمد عبداهلل محمد املطيري  ٭

حمد ماجد مرضي العنزي  ٭
حمد منصور فهد النويصر  ٭
حمد هادي حسن العجمي  ٭

حمود راكب ظاهر الرشيدي  ٭
حمود شامخ التويخ الرشيدي  ٭

حمود نهار زيد املطيري  ٭
خالد حمد حمود احلربي  ٭

خالد حمود محمد العجمي  ٭
خالد عبداهلل راشد املطيري  ٭
خالد مبارك محمد العجمي  ٭

خالد محارب االفنس العنزي  ٭
خالد محمد ناصر سبهان  ٭

خالد ناصر عبداحلافظ راضي  ٭
خالد يعقوب يوسف امليال  ٭
خلف حسن علوان العنزي  ٭
خليف فالح خلف العازمي  ٭

راشد عبداهلل راشد الفضلى  ٭
راشد عوض راشد املطيري  ٭

رجا مبارك عبداهلل الظفيري  ٭
زياد محمد عبداهلل على  ٭
زيد حمود زيد اخريص  ٭

احم���د مب���ارك عبي���د احلميدي   ٭
املطيري

 ٭ بكر يعقوب بكر النجار
 ٭ خالد جمال هابس السويفان
 ٭ خالد خزمي ارحيل الضفيري

 ٭ خالد محمد مهدي العجمي
 ٭ خالد منور ضاحي املطيري

 ٭ سلطان سعود حصني العجمى
 ٭ عبدالعزيز جابر حمود املطيري
 ٭ عبدالعزيز خالد محمد العنزي
 ٭ عبداهلل عماد حليحل الصليلي

 ٭ فارس عادل يوسف الشمري
 ٭ مبارك عايش مبارك العازمي
 ٭ محمد حمدان سواد املطيري
 ٭ محمد عبداهلل فهيد املطيري
 ٭ نصار محمد ناصر العجمي

ابراهي���م عبدالرحم���ن دغيمان   ٭
الرشيدي

ابراهيم عبداهلل عويض الديحاني  ٭
ابراهيم عيسى عشبان العنزي  ٭

احمد ابراهيم احمد املراد  ٭
احمد باقر احمد بو خمسني  ٭

احمد خالد احمد كلندر  ٭
احمد خالد سعود العبهول  ٭

احمد راضي حمود املطيري  ٭
احمد سعود مجحم املطيري  ٭

احمد عبدالعزيز عبداهلل الرشيد  ٭
احمد عبدالوهاب عبداهلل الوزان  ٭

احمد عدنان احمد دشتي  ٭
احمد عسل كليب الرشيدي  ٭

احمد عقاب علي املطيري  ٭
احمد علي زيد املنير  ٭

احمد فهيد سند العازمي  ٭
احمد فهيد منوخ الظفيري  ٭

احمد محمد راشد سند  ٭
احمد مزعل شطي الفضلي  ٭

احمد مصطفى ناجى العازمي  ٭
احمد مطلق محده املطيري  ٭
اوس مهدي حسن املوسى  ٭
أحمد سليمان أحمد احلمد  ٭
بدر حمود محمد العتيبي  ٭
بدر سالم محمد الرشيدي  ٭
بدر سعود مبارك الدبوس  ٭

بدر عدنان بدر محمد  ٭
بدر فارس اسمر الفضلي  ٭

بدر فهيد صانوت العازمي  ٭
بدر فيحان جاعد املطيري  ٭
بدر نايف سملول املطيري  ٭

بسام سعود حطاب العازمي  ٭

الكويت شاركت في 
حفل تنصيب رئيس 

تشيلي الجديد


