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الثالثاء 28 يونيو 2011

الركيبي ينفي بشدة حترير رئيس الوزراء شيكًا للعدوةمحليات
نفى وكيل الشؤون احمللية بديوان سمو رئيس الوزراء نايف الركيبي نفيا قاطعا ما مت نشره وتداوله 
على احد مواقع التواصل االجتماعي عن حترير سمو الرئيس شيكا باسم النائب خالد العدوة. ووصف 
الركيبي هذه األنباء بأنها محل افتراء ومن أساليب الفنت التي دأب البعض على الترويج لها بني الفينة 
واألخرى دون سند ودليل عبر مختلف وسائل شبكات التواصل االجتماعي، مشددا على احلذر من تلك 
األنباء وتصديقها والتي تنال من مجتمعنا ووحدته ومتاسكه ومؤكدا على انه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية جتاه من قام ببث هذه األنباء، وكان النائب العدوة قد نفى نفيا قاطعا ما أثير في هذا الشأن.

األمير هنأ رئيس جيبوتي بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي 
تهنئة مماثلتني.

سموه التقى اخلالد ورئيس وأعضاء جمعية املعلمني وسفيري البوسنة وبلغاريا

ولي العهد: التعليم وسيلة فعالة لالرتقاء باإلنسان واملجتمع
فكراً وثقافة وسلوكاً واقتصاداً مبا يسهم في حتقيق التنمية البشرية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف امس رئيس جهاز األمن 

الوطني الشيخ محمد اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
وأعضاء مجل���س إدارة جمعية 
املعلمني، وذلك مبناسبة تقدمي 
الش���كر لس���موه على رعايته 
للمؤمتر التربوي ال� 40 جلمعية 
املعلمني بعنوان »مناهج التعلم 
الكوي���ت بني تأصيل  في دولة 

الهوية وحتقيق التنمية«.
وقد أشاد س���موه باجلهود 
الطيب���ة الت���ي يبذله���ا رئيس 
وأعضاء جمعية املعلمني في دعم 
مسيرة التربية والتعليم، مؤكدا 
س���موه على ان التعليم وسيلة 
فاعلة لالرتقاء باإلنسان واملجتمع 
فكرا وثقافة وسلوكا واقتصادا، 
ما يس���هم في حتقي���ق التنمية 
البشرية للنهوض بالكويت في 
الرغبة  شتى املجاالت وحتقيق 
السامية لصاحب السمو األمير 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري متقدم.
حضر املقابل���ة وكيل ديوان 
س���مو ول���ي العهد للش���ؤون 

مبناس���بة انتهاء مهام عمله في 
البالد.

حضر املقابلتني وكيل ديوان 
س���مو ول���ي العهد للش���ؤون 
اإلعالمية الشيخ مبارك احلمود 
ومدير مكتب س���مو ولي العهد 

د.فهد املصيريع.

الكويت السفير ياسني رواشدة، 
وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله 

في البالد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الس���فير الكو شفاشيف سفيرا 
فوق العادة ومفوضا جلمهورية 
بلغاري���ا لدى الكوي���ت، وذلك 

اإلعالمية الشيخ مبارك احلمود 
ومدير مكتب س���مو ولي العهد 

د.فهد املصيريع.
الى ذلك، استقبل سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس 
س���فير البوسنة والهرسك لدى 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس وأعضاء جمعية املعلمني

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أمس في ديوان 
عام وزارة اخلارجية سفير اجلمهورية اإلسالمية 
االيرانية روح اهلل قهرماني جابك حيث تسلم منه 
نسخة من أوراق اعتماد كسفير لبلده لدى الكويت. 
حضر مراس����م االحتفال وكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومدير إدارة املراسم السفير 
ض����اري العجران ونائب مدير إدارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير 
املفوض صالح اللوغاني. وكان السفير اإليراني 
روح اهلل قهرمان����ي أكد في تصريح صحافي ان 
عالقات ايران مع الكويت قائمة على أساس حسن 
اجلوار وبناء الثقة، الفتا الى ان ايران كانت من 
الدول الس����باقة في االعتراف باستقالل الكويت 
عام 1961 كما كانت الكويت من اولى الدول التي 
بادرت الى االعت����راف باجلمهورية اإليرانية من 
خالل زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد الى طهران عام 1979 حينما كان س����موه 
وزيرا للخارجية، وكان اول وزير خارجية يجتمع 
مع اإلمام اخلميني الراحل. وأكد قهرماني حرص 
الرئيس محمود أحمدي جناد على ترسيخ العالقات 
مع دول اجلوار وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي 
في كل املجاالت. وش����دد على ضرورة التعاون 
والتنسيق املشترك لدرء الفنت واملشاحنات وتعزيز 
التفاه����م البناء في خضم ما تش����هده »منطقتنا 
امللتهبة من خالل موقعها اجليواستراتيجي من 
حتديات ومطامع أجنبية وذلك من أجل بناء غد 
أفضل لشبابنا وأجيالنا التي تتوق الى احلرية 
والس����الم والرخاء«.وعبر قهرماني عن سعادته 
بوجوده في الكويت قائال: »سعيد بوجودي بني 
أهلي واخواني في الكويت التي يكن لها الشعب 
االيراني كل املودة واحملبة حيث تربطنا عالقات 

متجذرة وروابط مصاهرة منذ القدم«.
بيان عاكوم وكونا  ٭

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السفير اإليراني روح اهلل قهرماني جابك

قهرماني أكد أن العالقات الثنائية قائمة على حسن اجلوار

محمد الصباح تسلم نسخة من أوراق 
اعتماد السفير اإليراني

الديوان يدعو 173 مواطنة ملراجعته غدًا األربعاء
دعا ديوان اخلدمة املدنية 
173 مواطن���ة ملراجعته غدا 
األربعاء الس���تكمال أوراق 
ف���ي  ترش���يحهن للعم���ل 
اجله���ات احلكومية، وفيما 

يلي األسماء:
رمي فوزي سالم فرحان  ٭

ونسه مجبل زيدان الظفيري  ٭
هيا سعد فهد العتيبي  ٭

فوزية نصار مرزوق العازمي  ٭
هيام عبداهلل فالح محمد  ٭
منيرة عبداهلل الرشيدي  ٭

نبيهة ناجي طالب محمد تقي  ٭
عائشة مطلق شريدة الغريبة  ٭

رابعة بدر غازي العتيبي  ٭
فاطمة عبدالرحمن بو طيبان  ٭
خالدة حامد حسني املشيعيب  ٭
أمينة حسن حمدان الشمري  ٭

دليل سعيد نايف عويض  ٭
رمي ناصر عبداهلل املخيال  ٭

جنالء عماش براز ثامر  ٭
جنوان عبداهلل محمد الصالح  ٭
جواهر مطلق حمود العازمي  ٭

سلمى هنداس ثاني السعيدي  ٭
زينب فارس عيد الظفيري  ٭

عذاري محمد مبارك العازمي  ٭
خيرية وليد محمد بندر  ٭

لطيفة غنام سعد العازمي  ٭
روابي فيصل شعيب العلي  ٭
فاطمة سالم جدعان طريخم  ٭

 ٭ صاحلة غامن فيحان صنقور
زينب محمد حسن حيدر  ٭

زينب اسماعيل خليل مظفر  ٭
فرح أحمد محمود غلوم  ٭

سارة عبداهلل محمد راشد  ٭
اسراء خالد محمد املريفع  ٭
اسماء علي جابر العيدان  ٭

عمشة الفي ناصر املطيري  ٭
مرمي جالل سعد السهلي  ٭

بدرية محمد أحمد سالم بندر  ٭
فاطمة سعد منير املهنا  ٭

هيا عبداهلل سالم العميري  ٭
خلود حجي اجديع العازمي  ٭

حترير يوسف الشالحي  ٭
ثريا مبارك سليمان بالل  ٭
رغدة يوسف احمد محمد  ٭

لطيفة عبد احملسن اللوغاني  ٭
االء مهدي محمد غلوم  ٭

 ٭ حوراء صالح عباس صادق
نادية محمد عوض العنزي  ٭

امالك علي مطلق جهيري  ٭
 ٭ قيروان حسن علي ارشيد
شعاع علي فرحان العنزي  ٭

نوف عبدالعزيز اليماني  ٭
سارة جازع جفني العازمي  ٭

اميان فالح براك العازمي  ٭
 ٭ عهد عبداهلل منصور العجمي

كرمية محمد أحمد دكار  ٭
حترير مروي املطيري  ٭

مها سالم فهيد العجمي  ٭
 ٭ نورا محمود الفيلكاوي

دالل يعقوب االبراهيم  ٭
صافية علي دخيل املري  ٭

 ٭ معالي سعود عتيق املويزري
بشاير جمال علي املنصوري  ٭
نوال مهنا درمييح الرشيدي  ٭
االء سعيد عبداهلل العثمان  ٭

اسراء عدنان نوري الشريدة  ٭
نورة سالم حنيف الهاجري  ٭
منال معضد مشعان رويشد  ٭

خزنة مرزوق سبيل العازمي  ٭
حنان عبد املنعم براك غامن  ٭

هناء سعود العبدلي  ٭
صفية جالل احمد العنيزي  ٭

هدى عبداهلل مطر محمد  ٭
منيرة بندر فهد املطيري  ٭

موضي مشعل جزاع العنزي  ٭
شروق يوسف محمد يوسف  ٭
عذاري سعود محمد العميري  ٭

سعاد محمد ابراهيم  ٭
سعدة عويد مبارك الرشيدي  ٭
منيرة ذياب عقاب املطيرات  ٭

هدى عيد حمود الشمري  ٭
جنالء عبد السالم العماوي  ٭
 ٭ مرمي نبيل سليمان الرشيد

فوز محمد نومان املاجدي  ٭
سلمى مشعان العازمي  ٭

وضحة نادر محمد العجمي  ٭
انفال رباح نايف العتيبي   ٭

دالل عبداهلل املضاحكة  ٭
هند نبيل محمد احلداد  ٭

بثينة حسن صوان  ٭
مطيرة راشد محمد الرشيدي  ٭

عزيزة نهار طرمي الظفيري  ٭
انفال عبد الرزاق الدليمي  ٭
نوال فالح بداح العازمي  ٭

منال خيري دبيس الظفيري  ٭
 ٭ ابرار فالح راشد العازمي

رمي فؤاد ادعيج العون  ٭
عزيزة شالش عبد صفوق  ٭
جنالء يوسف عبداهلل فهد  ٭

دانة زيد محمد املطيري  ٭
العنود سليمان السعيد  ٭

زهرة سيد جعفر سيد علي  ٭
انفال عبدالرحمن محمد  ٭
فاطمة عادل محمد املهنا  ٭

وسمية هليل شويهني جندل  ٭
بدرية جنيدل الرشيدي  ٭

نوير عواد عبداهلل  ٭
عبير خالد عباس اخلالدي  ٭

نورا حمد فهد املغلوث  ٭
مشاعل فهد عبداهلل املطيري  ٭

شدن سمير علي اخلليفة  ٭
اريج مانع محمد السديراوي  ٭

سارة حمود سليمان احلمدان  ٭
نورية علي ابراهيم علي  ٭

ندى محمد عبداهلل املصيليخ  ٭
نادية حسني علي املنصور  ٭
فوزية احمد بديوي الفهد  ٭

الزهراء حسني احلداد  ٭
عبير عبدالرحمن عبد الوهاب  ٭

شاهة عبد القادر البسام  ٭
الطاف سلمان السليمان  ٭

شيماء خالد عبداهلل محمد  ٭
 ٭ عبير صالح محمد العلي

دالل محمود جاسم الفيلكاوي  ٭
جنان حسني ميرزا محمد  ٭

خلدة مجبل منصور العازمي  ٭
مرمي محمد علي مبارك  ٭

عذاري عادل خالد الهدلق  ٭
نورة محمد عبداهلل النجار  ٭

نورة جاسم املراغي  ٭
نوف خالد عسكر املطيري  ٭
بشاير سعود فهد العازمي  ٭
نورة فالح هجاج العجمي  ٭

بدور عياد شمالن السليماني  ٭
هيا عبدالرحمن العمران  ٭

نور عادل حسني العبد الرزاق  ٭
بدور مليح سمير الرشيدي  ٭

عنود جابر محمد املالك  ٭
هبة طالل ناصر الطخيم  ٭

 ٭ تهاني يعقوب محمد العنزي
فاطمة حسني الباذر  ٭

 ٭ شيخة دودان ناصر العازمي
فاطمة محمد علي العطية  ٭

هاجر متعب مبارك الراجحي  ٭
سارة عيسى يوسف الغربللي  ٭

خالدة غامن سعد املدعج  ٭
عذاري شنان عبداهلل اخلالدي  ٭

نورة خالد سليمان املخيزمي  ٭
دليل علي محمد العجمي  ٭

هيا سعود املطيري  ٭
ياسمني عبداهلل حسني سهالن  ٭

فهدة فهد مناور الشمري  ٭
 ٭ حصة جاسر العدواني

سارة هادي فهيد العجمي  ٭
مرمي علي احمد عوض  ٭

مرمي عيسى طالب عبداهلل  ٭
غزوة معتق صالح املطيري  ٭

غنيمة جراح مهنا جراح  ٭
منية ناشر العجمي  ٭

رقية عيسى حيدر النقي  ٭
سمية حامد عبداهلل الفزيع  ٭
نوير حمود حامد العازمي  ٭
هيا خليفة حمد الهاجري  ٭
منى سعران سالم الدماج  ٭

فجر جعفر عبداهلل احلداد  ٭
وسام نبيل عبدالعزيز  ٭

فردوس مرهون الشمري  ٭
الدانة محمد علي احلربي  ٭

فوزية شبيب فالح العازمي  ٭
فجر منصور عبداهلل احلربي  ٭

سارة عبدالعزيز الهويشل  ٭
مضاوي بندر ابراهيم الزامل  ٭

بشاير سالم محمد دشتي  ٭
 ٭ زهراء محمود محمد جرخي
هبة عبداهلل ناصر ابا اخليل  ٭

فاطمة انور نوح بورسلي  ٭
زينب حسني طاهر الشمالي  ٭

السفارة الفرنسية تطلب مترجمني لدى »العدل«
اعلنت السفارة الفرنسية في الكويت عن رغبتها 
في توظيف مترجمني محلفني لدى وزارة العدل 
يجيدان اللغات الفرنسية والعربية واالجنليزية 
وذل���ك لكي يكون باس���تطاعتهما ترجمة جميع 
انواع املس���تندات مثل شهادات الوالدة، شهادات 
الدراسات العليا، شهادات الزواج، مستندات االحوال 

الشخصية، التي يجب تقدميها للسلطات الفرنسية 
والسلطات الكويتية، مؤكدة انها تولي اهمية خاصة 
للجودة وللدقة املطلوبتني لترجمة مستندات كهذه. 
ودعت الراغبني في الترشح للوظيفة ان يقدموا، 
باالضافة الى س���يرتهم الذاتية، اي مستندات او 

شهادات تبرهن عن انهم مترجمون محلفون.


