
االثنين 22 مارس 2010   23محليات

 ٭منيرة جابر حمد املري
 ٭نوير عبداهلل محمد شداد

 ٭جنالء محمد فالح العتيبي
 ٭لطيف���ة محم���د عب���داهلل 

الرويح
 ٭فاطم���ة م���رزوق عبداهلل 

العتيبي
ذي���اب  مع���اش   ٭معال���ي 

احلسيني
 ٭بدرية محمد علي املطيري

 ٭دالل عيد سمير جامع
 ٭جميل���ة فال���ح خصي���وي 

الديحاني
 ٭شيخة رفاع الفي املطيري
 ٭نوير فهيد هادي العازمي

محم���د  س���عيد   ٭جن���الء 
العجمي

 ٭فاطم���ة محب���وب ناص���ر 
النون

 ٭انتص���ار محم���د مطل���ق 
الرحيلي

 ٭حنان سيد علي السيد حمزة 
علي

 ٭دليل عيد حجاب الدوسري
 ٭حم���دة مش���لح فنيس���ان 

سعيدي
 ٭مي علي يوسف الياقوت

 ٭ع���ذاري ابراهي���م منصور 
املنصور

عي���د  مرم���س   ٭غنيم���ة 
احلضيري

حس���ن  محم���د   ٭ن���ورة 
الرشيدي

 ٭دالل سالمة محمد السالمة
 ٭ش���يخه حس���ن عب���داهلل 

الفضلي
 ٭حصة عبداهلل سلطان

 ٭جوزاء احلمي���دي عبداهلل 
املطيري

 ٭ذكري���ات راش���د صال���ح 
السليمان

دعا دي�وان اخلدمة املدني�ة 117 مواطنة ملراجعته غدا الس�تكمال 
أوراق ترش�يحهن للعمل في املؤسس�ات واجلهات احلكومية، وفيما يلي 

األسماء:

 ٭لطيف���ة برج���س عاي���ض 
البرازي

 ٭سنابل محمد حسن انكي
عب���داهلل  س���عد   ٭م���رمي 

املطيري
 ٭فاطمة خضر علي عقاب
 ٭زهراء قاسم قمبر حسن

 ٭خل���ود محم���د عب���داهلل 
السقاف

 ٭ام���ل عبدالرحمن جاس���م 
محمد

حم���د  عب���داهلل   ٭فاطم���ة 
العجمي

 ٭آمال علي شاهن احلوسني
 ٭مها نواف سالم الشمري

 ٭حصة ناشي فايز العتيبي
 ٭منى فهد سعد احلوال

ش���الح  س���عود   ٭امي���ان 
احلسيني

 ٭فاطمة فيصل حاكم صالح
 ٭فايزة ثميل بشير العنزي

عب���داهلل  ربي���ع   ٭دمث���ة 
العجمي

فه���د  مضي���ان   ٭حمي���دة 
الشمري

 ٭سميرة احجاب الزوبع
 ٭افراح فالح سعد العرادة
 ٭دالل مرزوق سعد سعيد

 ٭نوضة سويد شالح سويد
 ٭منى فراج عبداهلل فهاد

 ٭بدور علي موسى الرشيدي
ابراهي���م منصور   ٭س���ارة 

املنصور
عب���داهلل  س���عود   ٭رمي 

املطيري
 ٭هبة عبدالرس���ول فريدون 

رستم
 ٭فاطمة عبود محمد العنزي

 ٭ه���ال س���ليمان جويع���د 
الدوسري

 ٭افراح رياض بندر يوسف

ش���نافة  ب���دري   ٭اس���ماء 
الرويعي

 ٭زهراء حسن محمد الصالح
 ٭نوال محسن غينون ريكان

حص���ن  خال���د   ٭خل���ود 
الظفيري

ذي���اب  مع���اش   ٭مثاي���ل 
احلسيني

 ٭دالل خالد محمد جمعة
 ٭نينار محمد علي القامس

 ٭زهراء جواد حسن موسى
 ٭آالء عبدالرحمن عبدالرحيم 

العوضي
 ٭حي���اة محم���د عبدالرحمن 

الفي
 ٭فايزة مرجع محمد العجمي

 ٭سميرة ابراهيم عبود
س���عود  توفي���ق   ٭دان���ة 

البصيري
 ٭غسق ناصر محمود احمد 

خال���د  يوس���ف   ٭رفي���دة 
العنجري

 ٭سارة عباس غلوم سلطان
 ٭بدرية خلف زبن الشمري

 ٭حنان عليان ماطر العازمي
 ٭زين���ة ط���الل عبداحلميد 

العيسى
س���عيد  صب���اح   ٭خل���ود 

العنزي
ناص���ر  محم���د   ٭اش���واق 

الهاجري
 ٭حمي���دة جاس���م فره���اد 

عبدالسيد
 ٭ن���ور محم���د عبدالفت���اح 

قرطم
 ٭فجر فهد مفلح العازمي

 ٭دالل حسن فيصل يوسف
 ٭عهود صالح محمد العنزي

بط���اح  محم���د   ٭مش���اعل 
العازمي

 ٭العن���ود عب���داهلل ظويهر 
الرشيدي

 ٭مرمي حبيب مجيد كوت
 ٭بشائر حمد فايز سيف

 ٭اب���رار اس���ماعيل حس���ن 
البلوشي

 ٭هدى عسل تركي العجمي
 ٭مليس سالم محمد الفرج

 ٭اس���ماء محس���ن حس���ن 
املطيري

 ٭فاطم���ة عل���ي خصي���وي 
املطيري

نص���ار  جاب���ر   ٭ش���يخه 
الشمري

 ٭ش���عاع طام���ي م���رزوق 
الرشيدي

 ٭عذاري محمد فهاد العجمي
 ٭منى بدر حمد الشيحة

 ٭لطيف���ة عبداللطيف خلف 
حسن

 ٭دانة مبارك تركي الدوسري
 ٭ش���روق مب���ارك حس���ن 

العجمي
 ٭امي���رة حب���اب عط���ا اهلل 

املطيري
 ٭نوري���ة موس���ى حج���ي 

الغيص
حم���د  ناي���ف   ٭مض���اوي 

الدوسري
 ٭سارة حسن فالح الشبعان
 ٭ابتسام فهد محمد املطيري
 ٭آمنة نعمه شافي العنزي

 ٭ ش���يخة بن���در س���ليمان 
الديحاني

 ٭انفال علي سالم همش
 ٭ فاطم���ة عيس���ى هاش���م 

دشتي
مطل���ق  س���لمان  آم���ال   ٭ 

املطيري
 ٭ خلود مزيد صحن الساعي
 ٭ سندس سالم عواد حسن

 ٭نور خالد علي احلبيل
 ٭باس���مة س���اكت عش���وي 

الشمري
 ٭نورا نايف عقله العنزي

 ٭س���ارة محس���ن مب���ارك 
العجمي

 ٭نبعة فريد ابراهيم قوشتي
 ٭سهام علي أحمد الرقم

 ٭مشاعل سعد فالح املطيري
 ٭ع���ذاري عبدالرحمن محمد 

العجمي

أعلنت رمي الوقيان مرشحة 
انتخابات مجلس ادارة جمعية 
العالقات العامة عن خوض قائمة 
الديرة انتخابات اجلمعية 7 أبريل 
القادم بجمعية اخلريجن، وذكرت 
الوقي����ان ان مرش����حي القائمة 
وعددهم 6 هم اسماعيل األنصاري، 
جمال النصراهلل، محمد املوسوي، 
عبداهلل املطيري، عادل املشعل، 
وهم من املهتمن والعاملن في 
مجال العالقات العامة. كما بينت 
الوقيان أن القائمة تخوض وألول 
مرة كقائمة وضعت برنامجا عاما 
تسعى لتطبيقه إذا حالفها احلظ 

في الوصول الى مجلس االدارة، وذكرت أن هناك ملفات مهمة جدا متس 
الكيان والنس����يج الوطني ومن أبرزها ملف صيانة الوحدة الوطنية 
حيث تعتزم القائمة وضع خطط وأنش����طة لتفعيل هذا امللف والذي 

يعتبر من أساسيات الوحدة الوطنية.

رحبت جمعية الشفافية الكويتية مبوافقة اللجنة التشريعية 
والقانوني���ة في مجلس األمة على نقل تبعي���ة االدارة العامة 
للتحقيقات من وزارة الداخلية الى الس���لطة القضائية ممثلة 
بالنيابة العامة، وقد جاءت هذه املوافقة اتساقا والتزاما بنصوص 
الدستور الكويتي حيث نصت املادة 167 من الدستور على ان 
اختص���اص وزارة الداخلية في التحقيق في قضايا اجلنح هو 
اختصاص استثنائي ومؤقت، حيث ينعقد االختصاص األصل 
للسلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة، وقد جاءت هذه املوافقة 
أيض���ا ترجمة ملا عبرت عنه وثيق���ة احلوار الوطني لإلصالح 
السياس���ي من ضرورة نقل االدارة العامة للتحقيقات ملكانها 

الصحيح وهو السلطة القضائية.

زيد بن غيام

رمي الوقيان

د.عايد املناعناصر العيارعمانويل غريب
ناصر الفودري

الفودري: سباق الزوارق السريعة األول بالريموت كنترول الجمعة
حرصا من ش���ركة املشروعات السياحية على 
مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف شرائح 
املجتمع، تنظم شركة املشروعات السياحية البطولة 
األولى لسباق الزوارق السريعة بالرميوت كنترول 
باجلزيرة اخلضراء أحد مرافق شركة املشروعات 
السياحية اجلمعة 26 اجلاري وذلك بحضور عدد 
كبير من هواة ومحبي رياضة الزوارق السريعة.
من جانبه أكد مشرف اجلزيرة اخلضراء ناصر 
الفودري أهمية البطولة وخصوصا لتنمية هواية 
القوارب الالس���لكية السريعة بالرميوت كنترول 
كأحد أهم الهوايات احملببة للش���باب، حيث تعد 
هذه البطولة األولى التي تنظمها وترعاها شركة 

املشروعات السياحية باجلزيرة اخلضراء، كما أكد 
الفودري على حرص شركة املشروعات السياحية 
على دعم مثل هذه األنشطة الرياضية داخل مرافقها 
وتذليل جميع العقبات أمامها والسعي بشتى الطرق 
إلجناحها إميانا منها بدفع العالقات االجتماعية لألمام 
والتعاون املستمر مع رواد مرافق الشركة، وأضاف 
الفودري انه ستبدأ أنشطة البطولة باستعراض 
للقوارب بالبحيرة املائية داخل اجلزيرة اخلضراء 
وتسجيل اسماء املتسابقن مع تصنيف الزوارق 
حسب حجمها وسرعتها وستبدأ أنشطة البطولة 
من الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا وحتى الساعة 

الرابعة عصرا.

الحملة الوطنية »ابدأ بنفسك« في ضيافة الصالون اإلعالمي اليوم

»الديوان« يدعو 117 مواطنة لمراجعته غدًا

يستضيف الصالون االعالمي في ندوته املقبلة في متام الثامنة 
من مس���اء اليوم احلملة الوطنية »ابدأ بنفسك« والتي سيمثلها 
في هذا اللقاء كل من رئيس احلملة زيد بن غيام والقس عمانويل 
غريب واملستشار ناصر العيار، وذلك باملقر املؤقت للصالون في 
اليرموك ق 4 الشارع االول منزل رقم 36 باجتاه شارع املشاة.

وتدعو احلملة الى التمس���ك بالوح���دة الوطنية ونبذ كل ما 
يشوبها من طائفية وفئوية، كما يعكس اسم احلملة وهو »ابدأ 
بنفسك« سياسة وتوجهات هذه احلملة والتي تهتم وتركز على 
الرقابة الذاتية للفرد، وعلى الفرد ان يبدأ بنفسه اذا اراد االصالح، 
كما ان احلملة تخاطب جميع من يقطن الكويت مواطنن ومقيمن 

على حد سواء.
وستناقش هذه الندوة سياسات واجتاهات هذه احلملة بشيء 
من التفصيل من اجل ان يتعرف املجتمع الكويتي عليها بشكل 
اكثر تفصيال، كما س���يقوم ممثلو احلملة م���ن خالل الصالون 
بعرض اهم اخلطوط العريضة للحملة وما استطاعت ان حتققه 

على مستوى االنتشار والتأثير.
وس���يدير هذه الندوة د.عايد املناع استاذ االعالم، كما يوجه 
الصالون الدعوة لكل الصحافين واالعالمين والكتاب واصحاب 
الرأي من اجل اثراء هذه الندوة ومن اجل توصيل مضامن هذه 

احلملة من صناعها الى املجتمع.

الوقيان: قائمة الديرة تخوض انتخابات 
جمعية العالقات العامة 7 أبريل

»الشفافية« ترّحب بنقل تبعية 
التحقيقات إلى النيابة


