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سالمة دحل العنزي

يعقوب الباقر يشرح للطالبات عن خدمات البنك الوطني

أسماء 276 مواطنًا مدعوين ملراجعة
ديوان اخلدمة املدنية غدًا األحد

مب����ارك  عب����داهلل  عيس����ي   ٭
الرشيدي

غازي خالد غازي العتيبي  ٭
غالب تريحيب غالب املطيري  ٭
فارس فيصل بدر الطاحوس  ٭
فايز عواض ثواب الرويجح  ٭
فايز نايف هادي الرشيدي  ٭

ف����راس عبدالعزي����ز عبداهلل   ٭
اجلابر

فرج محمد عبيد جديع  ٭
فالح فرحان جزاع الشمري  ٭
فالح مفلح ماشع املطيري  ٭

فهاد محمد فهاد العازمي  ٭
فهد ادغيم دهام الرشيدي  ٭

فه����د احلمي����دي عبدالرحمن   ٭
العصيمي

فهد حسني علي العنزي  ٭
فهد صغير راشد العجمي  ٭
فهد عبداهلل فهد العجمي  ٭
فهد فارس خالد املطيري  ٭

فهد مالك عبدالعزيز الصباح  ٭
فهد مبارك محمد اجلري  ٭
فهد محمد صنيتان زايد  ٭
فهد مسلم فهد املويزري  ٭

فهد منور فويزان املطيري  ٭
فهيد مسفر مبارك العجمي  ٭
فوزي راشد يوسف الراشد  ٭
فيصل جواد حاجي الشطي  ٭
فيصل سعود مشعان منير  ٭

فيصل عوض راشد املهيميل  ٭
فيصل محمد غازي املطيري  ٭
فيصل محمد ماطر الرشيدي  ٭

ماجد صالح دبشة املاجدي  ٭
مبارك حمود فالح الرشيدي  ٭
مبارك عذال عوض العدواني  ٭

صال����ح  يعق����وب  مب����ارك   ٭
احلمادي

محمد بدر سعود هديان  ٭
محمد جاسم محمد املطر  ٭

محمد حسني جاسم السيف  ٭
محمد خلف خالد املطيري  ٭

محم����د ذي����اب محم����د عم����ر   ٭
الراجحي

محمد راشد سالم املعيوف  ٭
محمد راضي محمد املطيري  ٭
محمد سعيد سالم العجمي  ٭
محمد سعيد محمد الشبلي  ٭

محمد سيف صالح الهاجري  ٭
الدي����ن محمد  محمد ص����الح   ٭

البداح
محمد عباس حاجي دهداري  ٭

ابراهي����م  عب����داهلل  محم����د   ٭
العجيل

اللطيف  محمد عبداهلل عب����د   ٭
الشميس

محمد عبداهلل مسلم الهدية  ٭
محم����د عبداحملس����ن محم����د   ٭

العصفور
محمد عبيد عبداهلل العازمي  ٭

محمد علي حمود السيف  ٭
محمد فهد حمدان الديحاني  ٭

محمد فهد محمد العرادة  ٭
محمد مجعد فارع املطيري  ٭

محمد محمود ابراهيم املطوع  ٭
محمد مصطفي محمد حس����ن   ٭

امير
محمد مفلح فالح املطيري  ٭

محمد نادر حسن حياة  ٭
مساعد حسن عايد الشمري  ٭
مساعد عبيد علي الشمري  ٭

مساعد فؤاد خالد البدر  ٭
مسعد سعد فهد العتيبي  ٭
مشاري بدر ناصر الزايد  ٭
مشاري مطر ادهام غنيم  ٭

م���رزوق  ن���واف  مش���اري   ٭
احلسيني

مشاري هزاع محمد العنزي  ٭
ش���قير  رفاع���ي  مش���عل   ٭

الديحاني
مشعل صباح علي الهويدي  ٭
مشعل مطر حسني العنزي  ٭

مطلق صالح عبداهلل املسيلم  ٭
مطلق نفاع محمد العنزي  ٭

معد احمد مشاري العدواني  ٭
مقداد باقر اسد عبد الباقي  ٭
منير عبداهلل منير مبارك  ٭

مهدي جابر علي ذياب  ٭
مه���دي عبدالرحمن قميصان   ٭

العجمي
ناجي بدر ناجي الهرشاني  ٭
نادر ناصر محمد املشعل  ٭

ناصر خالد حميدي الظفيري  ٭
ناصر صبر فيصل الهندال  ٭

نايف بشير شمروخ الشمري  ٭
نايف خالد محمد العوضي  ٭

نواف خضير بداح الصليلي  ٭
ن���واف س���ليمان يعق���وب   ٭

اجلويهل
نواف صالح عوض الشمري  ٭
نواف فالح مبارك الرشيدي  ٭
وايل هاني وايل ابو جبارة  ٭

وليد طالل حمد املباركي  ٭
ياسر عيسى رجب العابدين  ٭

يعق���وب ابراهي���م يعق���وب   ٭
اللوغاني

يعقوب علي يعقوب البكر  ٭
يوس���ف جوه���ر خمي���س   ٭

املقرون
ابراهي���م  خلي���ل  يوس���ف   ٭

الهزاني
يوسف راشد سعود العازمي  ٭

العلي  يوسف سامي سليمان   ٭
السالم

يوسف عادل احمد علي  ٭
يوس���ف عب���د الك���رمي جبر   ٭

النومس
يوس���ف عبداهلل علي شمس   ٭

الدين
يوس���ف عبداحملس���ن خضر   ٭

الفارس

محم����د  جاس����م  س����ليمان   ٭
الصميط

سليمان زهير علي الدعيج  ٭
س����ليمان عبدالعزيز سليمان   ٭

السعيد
اله����ادي خلف  س����يف عب����د   ٭

السبيعي
شبيب مشعل علي املطيري  ٭

شعيب خالد سلمان الشعيب  ٭
شوميي عيد شوميي العازمي  ٭

صال����ح خلي����ل محم����د خان   ٭
حسني

صالح ظافر معني العجمي  ٭
صال����ح عبدالعزي����ز صال����ح   ٭

جمال
صقر احمد راشد اليحيوح  ٭

ط����الل عاي����ض طعيس����ان   ٭
املطيري

طالل علي حسني السماك  ٭
طالل محمد عوض املطيري  ٭
عادل حبيب ابرمي العازمي  ٭
عادل عبداهلل حمد اخلالد  ٭

عادل محمد طاهر الشمري  ٭
عايض حمد محمد الهاجري  ٭

عب����د االله احلمي����دي عوض   ٭
العايض

عبدالرحم����ن س����عد دغيمان   ٭
املطيري

عبدالرحمن س����ليمان محارب   ٭
القحطاني

عبدالرحم����ن عاي����ض محمد   ٭
الرشيدي

عبدالعزي����ز  عبدالرحم����ن   ٭
عبدالرحمن الشايع

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن   ٭
التركيت

عبدالرحم����ن ناص����ر حوميد   ٭
الشمري

عبدالرضا عباس حس����ني بن   ٭
نخي

عبدالعزيز احمد عبد احملسن   ٭
املرشد

عبدالعزي����ز جاس����م محم����د   ٭
البناي

عبدالعزي����ز حبيب س����ليمان   ٭
الفرج

دغي����م  ده����ام  عبدالعزي����ز   ٭
الرشيدي

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز   ٭
البرجس

عبدالرحم����ن  عبدالعزي����ز   ٭
عبدالعزيز املليفي

عبدالعزيز فهد احمد املالك  ٭
عبدالعزيز محمد دهام حسن  ٭

عبداللطي����ف أحم����د خلي����ل   ٭
املنصوري

عبداللطي����ف عبداهلل حس����ن   ٭
عبداهلل

حف����ر  اش����الش  عب����داهلل   ٭
أبوشيبه

عبداهلل ايوب عب����داهلل فتح   ٭
اهلل

ابراهي����م  خلي����ل  عب����داهلل   ٭
اسماعيل

عبداهلل دليهي س����عد شويع   ٭
الهاجري

عبداهلل راشد سعيد اجلسار  ٭
عبداهلل سعود تركي العنزي  ٭
عبداهلل صباح فرج املطيري  ٭
عبداهلل عادل محمد بوجبارة  ٭
عبداهلل عارف فالح الشمري  ٭

عب����داهلل عبد احلس����ن علي   ٭
خاجة

عب����داهلل عب����داهلل محم����د   ٭
الهاجري

عبداهلل علي خليل الدريع  ٭
عبداهلل فالح عبداهلل الذروة  ٭

فه����د  فيص����ل  عب����داهلل   ٭
العسعوسي

عب����داهلل مب����ارك الصييف����ي   ٭
حزام

عبداهلل مبارك عاصي امليع  ٭
عبداهلل محمد عايش الشمالي  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل حسن  ٭

عب����داهلل محمد عب����د الهادي   ٭
الشنفا

عبي����د  معي����وف  عب����داهلل   ٭
الرشيدي

عبداهلل ناصر نداء املطيري  ٭
عبداهلل نبيل احمد مهنا  ٭

عب����داهلل جني����ب عب����داهلل   ٭
الرفاعي

عبدالوهاب راشد عبدالوهاب   ٭
العميري

الوهاب رض����ا عبد علي  عبد   ٭
اشكناني

عثمان فهد خليل احلشاش  ٭
عدنان سالم حسني احلداد  ٭

عدنان عبداهلل عباس عبداهلل  ٭
عزيز خالد سالم الصليلي  ٭

علي جابر علي الهوم  ٭
علي جابر محمد العجمي  ٭

علي حسني االفنس العنزي  ٭
علي رزاق حسن الشيرازي  ٭
علي سالم حسني العجمي  ٭
علي فهد صليهم العازمي  ٭

علي محمد خالد الدوسري  ٭
علي ابراهيم محمد بهمن  ٭
علي خزمي محمد السهلي  ٭

علي قاسم عبدالرحمن قاسم   ٭
رضا

صال����ح  منص����ور  عم����ار   ٭
الرشيدي

عبدالرحم����ن  احم����د  عم����ر   ٭
الكوس

عمر باتل رشيد العرادة  ٭
عمر عبد املجي����د عبداحلميد   ٭

النجار
عويد عبيد زامل الرشيدي  ٭
عيسي حمد علي العنزي  ٭

اعلن دي���وان اخلدمة املدنية 
اس���ماء 276 مواطن���ا مدعوين 
ملراجعته غدا الس���تكمال تقدمي 
املستندات متهيدا لتوظيفهم في 
اجله���ات احلكومية، وفيما يلي 

اسماء املدعوين للمراجعة غدا:
جابر عايض مرزوق عايض  ٭
جابر مجزع فتيخ الصليلي  ٭
خالد محمد خليفي املريخي  ٭

سعد سعيد عايد املطيري  ٭
طالل محمد مطلق الصليلي  ٭

عبدالرحمن عبدالعزيز سالم   ٭
النافع

عبدالرحم����ن عب����داهلل محمد   ٭
الهاملي

علي عبدالهادي عباس القالف  ٭
فهد الهيلم جحيش العازمي  ٭

فهد فواز عواد العنزي  ٭
فهد مشعل سعد املطيري  ٭

جاج����ان  ع����ودة  محم����د   ٭
السليماني

محمد مرزوق سعيد حطاب  ٭
محمد نواف غالب املطيري  ٭
ناصر فهد سلطان السهلي  ٭
نواف خالد هادي النمران  ٭

ابراهي����م عب����داهلل مخل����ف   ٭
العنزي

احمد بدر احمد عبداهلل  ٭
احمد حمد محمد العنزي  ٭

رجع����ان  رفح����ان  احم����د   ٭
السليماني

احمد سعد سعود احلربي  ٭
احمد صبيح احمد االصبحي  ٭

احمد عايد دبي الصانع  ٭
صاه����ود  عب����داهلل  احم����د   ٭

العازمي
احم����د عدنان الس����يد عمران   ٭

املوسوي
احمد علي دخيل الرشيد  ٭

احمد فالح عبداهلل سعيد  ٭
احمد محمد جاسم العوض  ٭

احمد محمد مبارك السبيعي  ٭
عبداملان����ع  ناص����ر  احم����د   ٭

العجمي
اسامة راشد سعد اخلرافي  ٭

اسامة محمود جاسم القروي  ٭
أحمد حجاج عبداهلل املطيري  ٭

الدين حس����ن عبداملجيد  بدر   ٭
عبدالوهاب

بدر زهير عبداخلالق البخيت  ٭
بدر سعد دواس العازمي  ٭

بدر محمد علي محمد ش����مس   ٭
الدين

بشار حمد محمد عبدالرحمن  ٭
بندر ناصر مناور الشمري  ٭
تركي لفي سعود املطيري  ٭
جابر حسني علي العنزي  ٭
جابر محمد جابر العجمي  ٭
جابر هادي عامر الهاجري  ٭
جاسم محمد نور العوضي  ٭

حزام مضحي حزام الرشيدي  ٭
حسن حسني حميد الصفار  ٭
حسن صالح باقر خريبط  ٭

حسن محمد ناصر العجمي  ٭
حسن يوسف محمد الشطي  ٭
حسني حمد محمد العجمي  ٭
حسني حيدر حسن جمال  ٭

حسني خضير علي ابراهيم  ٭
حس����ني محم����د عبدالرحي����م   ٭

معرفي
حمد جابر سالم العييناتي  ٭
حمد دهام دغيم الرشيدي  ٭

حمد سيف بطي البوطيبان  ٭
حمد عبداهلل احمد البغلي  ٭

حمد عبداهلل مزبان الزهاميل  ٭
حمد فرج حربي اسماعيل  ٭
حمد فوزي عبداهلل الغامن  ٭
حمد محمد مشل العنزي  ٭

حمود راشد الدسم الرشيدي  ٭
خالد ابراهيم خالد الدهيم  ٭
خالد بادي جهز العتيبي  ٭

خالد تركي سعيد الهاجري  ٭
خالد رجعان زمام السليماني  ٭

خالد رغيان قريان سعدان  ٭
خالد س����عد مب����ارك البخيت   ٭

املطيري
خالد صالح منر غاطي  ٭

خالد عايض صالح العجمي  ٭
خالد عايض لصف مجحم  ٭

خالد علي هالل احلربي  ٭
خالد ناصر جدعان العنزي  ٭
خالد يوسف غازي املطيري  ٭
راجح محمد راجح الشمري  ٭

راشد عبداحملسن محمد املري  ٭
راشد علي فهيد الهاجري  ٭

زايد عبداهلل ذعذاع عماش  ٭
زيد خالد عاهد اخلطيب  ٭

العابدين مال����ك محمد  زي����ن   ٭
التقي

سالم عياد فراج العنزي  ٭
سالم ياسر يوسف عبد املعطي   ٭

شرك
سبع دريع فرتاج الهرشاني  ٭

ضح����وي  مف����رج  س����طام   ٭
احلسيني

سعد علي سعد املطيري  ٭
سعد مطر محمد العارضي  ٭
سعد نايف ناصر املطيري  ٭

سعد نهار فالح العجمي  ٭
سعود حمود ظاهر الرشيدي  ٭
سعود مراجي رباح العنزي  ٭

سعيد سالم محمد املطوع  ٭
سالم وليد جاسم الرجيب  ٭

ع����واض  صق����ر  س����لطان   ٭
الرشيدي

محم����د  عب����داهلل  س����لطان   ٭
الهاجري

س����لطان محم����د صنيت����ان   ٭
املطيري

سليم عبداهلل حمود العتيبي  ٭

للتعرف على سبل العمل املصرفي

»الوطني« يستضيف طالبات مدرسة أم احلارث األنصارية
الكويت  اس���تضاف بنك 
الوطني مجموعة من طالبات 
ثانوية أم احلارث األنصارية 
في املقر الرئيسي للبنك، وذلك 

أقام���ت جمعية مش���رف 
التعاوني���ة حف���ال لتك���رمي 
موظفيه���ا، وذل���ك في مركز 
عبدالعزيز حس���ني الثقافي، 
بحضور اعضاء مجلس االدارة، 
كما خصصت جزءا من احلفل 
لتكرمي االعضاء املنتهية مدتهم 
في مجلس االدارة، وهم أحمد 
املرشود وس���ليمان حمادة 

ومرزوق الرشدان.
وفي كلم���ة ألقاها رئيس 
جمعية مشرف التعاونية، قال 
م.مؤيد السريع: ان املوظفني 
املكرمني سعوا الى التميز من 
التي وضعها  خالل اخلط���ة 
مجل���س االدارة، الفتا الى ان 
هذا الع���ام مميز على صعيد 
االجنازات االدارية واملالية، 
حي���ث مت حتقي���ق مبيعات 
وأرباح قياسية، وذلك بفضل 
اهلل أوال واجله���ود املخلصة 
والتعاون م���ن قبل موظفي 

الهيئة االدارية.
وقال: ان مجلس االدارة ال 
يألو جهدا في توفير متطلبات 
كل مرحلة من أجل التقدم في 
العمل وصوال الى االنتاجية 
وااله���داف الت���ي وضعه���ا 

املجلس، الفتا الى ان االهداف ال 
تتحقق اال بتوفير املتطلبات، 
وان اجلمعية تسعى خالل هذا 
الى تفعيل االنش���طة  العام 
والرحالت للموظفني، والتي 
ب���دأت برحلة العم���رة التي 
سيحدد قريبا املشاركون فيها 
اضافة الى االنشطة الترفيهية 
التي  للموظف���ني وعائالتهم 

تطرح قريبا.
وأشار الى ان ما مت حتقيقه 
من اجنازات يفرض حتديا في 
القريب واالعوام  املس���تقبل 
املقبلة، فالقف���زة الكمية في 
االداء واالنتاج حتتاج الى عزم 
لإلصرار على التقدم تصاعديا، 
التكرمي  الى ان هذا   مش���يرا 
جاء وفقا مل���ا مت وضعه في 
اخلطة املالية للس���نة 2010، 
التقييم على أساس���ها،  ومت 
وس���توزع اخلطة اجلديدة 
للسنة 2011 قريبا، ولن نقبل 
بأقل مما حققناه في املبيعات 
واالرباح. وق���ال: بذلتم فما 
قصرمت وأعطيتم فما بخلتم 
في العطاء وكنتم رمزا للتفاني 

واالخالص.
محمد راتب  ٭

وتولى فريق البنك الوطني 
ال���ذي ض���م أيض���ا كال من 
بدرية الرش���يد من العالقات 
العام���ة وليل���ى املختار من 
إدارة التسويق تقدمي عرض 
مفصل للطالبات حول الفرص 
االدخاري���ة التي توفرها لهم 
حس���ابات الوطني املتعددة، 
باإلضافة إلى سبل التسويق 
االستراتيجي وآليات تنفيذ 
العامة منذ  العالقات  حمالت 
إطالقها وحتى اختتامها، مبا 
القنوات والوسائط  في ذلك 
اإلعالمية املستخدمة في مثل 
هذه احلم���الت وقاموا بالرد 
على أس���ئلة واستفس���ارات 

الطالبات.
وفي نهاية اجلولة، عبرت 
الطالبات عن شكرهن لبنك 
الوطن���ي على هذه  الكويت 
االستضافة التي أتاحت لهن 
فرصة التعرف على مختلف 
أنشطة البنك ومجاالت العمل 

داخل اإلدارات.

وكان في استقبال الطالبات 
مسؤوال العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني يعقوب 
الباقر وفهد املانع اللذان رافقا 
الطالبات في جولة تعريفية، 
وقال الباقر ان الطالبات أبدين 
اهتمامهن مبا يقدمه الوطني 
من خدمات ومنتجات خصوصا 
في حسابي األزرق والشباب 
الوطن���ي اللذي���ن يقدم���ان 
الثانوي  مزايا عديدة لطلبة 

واجلامعات واملعاهد.
الباقر ان تنظيم  وأضاف 
الزي���ارات  له���ذه  الوطن���ي 
واجلوالت التعريفية ورعايته 
لألنشطة الطالبية تأتي من 
منطلق حرصه على التواصل 
م���ع املؤسس���ات التعليمية 
واالهتمام بشريحة الشباب، 
ويتجلى ذلك من خالل العديد 
من الفرص التي يوفرها البنك 
لطلبة التدريب امليداني، وإقامة 
البرنامج الصيفي لتوظيف 

شباب حساب األزرق.

في زي���ارة ميدانية للتعرف 
عن قرب على العمل املصرفي 
وأس���لوب عمل إدارات البنك 

املختلفة.

)قاسم باشا( لقطة جماعية للموظفني املثاليني املكرمني  

بدرية الرشيد تشرح للطالبات ماهية عمل العالقات العامة في البنك الوطني

على هامش تكرمي املوظفني املثاليني وأعضاء مجلس اإلدارة املنتهية مدتهم

السريع: »تعاونية مشرف« ماضية في التصاعد بتحقيق اإلجنازات

تكرمي إحدى املوظفات

شهادة تقدير للزميل محمد راتب

اعلن نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس جلنة املشتريات بجمعية 
ضاحية علي صباح السالم التعاونية سالمة دحل العنزي عن قرب 

افتتاح مهرجان تخفيض االسعار بالسوق املركزي باجلمعية، 
والذي سوف يبدأ في العشرين من الشهر اجلاري، حيث توفر 

فيه اجلمعية العديد من السلع االساسية ذات اجلودة العالية 
واالسعار املخفضة.

وقال العنزي: ان من اهم اهتمامات جلنة املشتريات ومجلس 
االدارة في الوقت احلالي العمل على تخفيض االسعار ودعم 

السلع االساسية باقامة مثل هذه املهرجانات لتخفيف العبء عن 
كاهل االخوة املساهمني ورواد اجلمعية، مضيفا بالقول: رمبا 

يسهل الوصول الى النجاح، واالرقام العالية من االرباح ولكن 
الصعوبة تكمن في احملافظة على هذا املستوى، لذلك نحرص 

دائما على ان يكون املنحنى في تصاعد مستمر، وال يتأتى هذا اال 
باقامة مثل هذه املهرجانات املميزة.

وتوجه العنزي بالشكر اجلزيل لرئيس مجلس االدارة محمد نافل 
العازمي جلهوده الطيبة وحرصه الشديد على االرتقاع باجلمعية 

والوصول بنسبة االرباح الى 9% هذا العام، كما توجه بالشكر 
اجلزيل ألعضاء املجلس واجلهاز التنفيذي جلهودهم الطيبة، 

متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.
محمد راتب  ٭

العنزي: »تعاونية علي صباح السالم« تقيم مهرجانها التسويقي 20 اجلاري

حققنا مبيعات 
وأرباحًا قياسية 

بفضل جهود موظفي 
»اإلدارية«


