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اعداد: بداح العنزي

الصبيح: نقل وتدوير 326 موظفًا وموظفة في مراكز البلدية
اعتمد مدير عام البلدية م.احم�د الصبيح نقل وتدوير 326 موظفا وموظفة في 

البلدية في أفرع بلديات احملافظات. وفيما يلي االسماء واالماكن املنقولني اليها:

 ٭فواز جســــار غريب اجلســــار ـ 
الفروانيةـ  ادارة التراخيص اخلدمات 

البلدية
 ٭طارق احمد محمد محمودـ  األغذية 

املستوردة
 ٭سعود مجبل خلف اجلعيبـ  فرع 
بلدية محافظة اجلهراء ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭فيصل يوسف حسن العوضي 
ـ فــــرع بلدية محافظة حولي ادارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 

مراقبة األغذية واألسواق
 ٭صالح راشــــد حمد املري ـ فرع 
بلدية محافظة األحمدي قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭فهد ســــعد محمد العازمي ـ فرع 
بلدية محافظة األحمدي ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية مراقبة البناء
 ٭متعب فهد دهام الرزنيـ  فرع بلدية 

محافظة اجلهراء ادارة السالمة
 ٭نواف محمد بريدان سعد ـ فرع 
بلدية محافظة األحمدي ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭محمد خالد مهنــــا داخل ـ ادارة 

األنظمة الهندسية
 ٭زيد عقيل دغيم املطيريـ  مكتب 

مدير فرع بلدية الفروانية
 ٭ناصر مبارك مرزوق الغامنـ  مكتب 
مدير فرع بلدية محافظة العاصمة

 ٭محمد مذكر حمــــدان املطيري ـ 
فرع بلدية محافظة الفروانيةـ  ادارة 

تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية
 ٭محمد حماد الضبيبيـ  مكتب مدير 

فرع بلدية محافظة حولي
 ٭حبيب فاضل حبيب حسنيـ  فريق 

الطوارئ مبحافظة حولي
 ٭علي جدي ثعيان الرشيديـ  فرع 
ـ ادارة  بلدية محافظــــة الفروانية 
تدقيــــق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ـ مراقبة االغذية واالسواق ـ مركز 

الفروانية )صباحي(
 ٭جراح عبداهلل ســــعود املرشادـ  
فرع بلديــــة محافظة حولي ـ ادارة 
تدقيــــق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ـ مراقبة االغذية واالسواق ـ مركز 

مشرف )مسائي(
 ٭حامد مبارك البغلي ـ اجلهراء ـ 

ادارة النظافة العامة
 ٭محمد عبداهلل بوعركي ـ مكتب 
رئيس قطاع أفرع بلدية محافظتي 

العاصمة واجلهراء
 ٭مطلق سعد مطلق العازمي  فرع 
بلدية محافظة اجلهراء ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭حمد مزيد مسعود العازميـ  فرع 
بلدية محافظة االحمدي ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية
 ٭بشير عجاب شمروخـ  فرع بلدية 
محافظــــة األحمــــدي ادارة تدقيق 

ومتابعة اخلدمات البلدية
 ٭نافــــع هديب العتيبــــي ـ فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك 

الكبير
 ٭احمد صقر سند املطيري ـ فرع 
ـ ادارة  بلدية محافظــــة الفروانية 
تدقيــــق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ـ مراقبة االغذية واألسواق ـ مركز 

العارضية
 ٭خالد محمد خلف النعيمي ـ فرع 
بلدية محافظة حولي ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق مركز جنوب 

السرة
ـ   ٭عقاب مطلق محمــــد املطيري 
فرع بلدية محافظة الفروانية ادارة 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
 ٭فالح جنم رخيص الشمريـ  فرع 
بلدية محافظة حوليـ  ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية
ـ فرع   ٭حمد ســــيف احلريــــص 
بلدية محافظة حوليـ  ادارة تدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية ـ مراقبة 

االغذية واألسواق
 ٭حمد جمعــــان ناصر املصيليت 
ـ فــــرع بلدية محافظة حولي ادارة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق ـ 

مركز النظافة سلوى
 ٭محمد منير محمد العجميـ  ادارة 

اخلدمات العامة
 ٭خالد ســــليمان فالح العتيبي ـ 
فرع بلدية محافظة األحمدي ادارة 

التراخيص الهندسية
 ٭علي سالم فهد اجلافورـ  فرع بلدية 
محافظة حولي ادارة النظافة العامة 

واشغاالت الطرق ـ مركز سلوى
 ٭محمد هجرس الرشــــيدي ـ فرع 
ـ ادارة  بلدية محافظــــة الفروانية 
تدقيــــق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ـ مراقبة األغذية واألسواق ـ مركز 

الفردوس )املسائي(
 ٭مبارك عبداهلل املجاوب ـ مكتب 
مدير فرع بلدية محافظة العاصمة

 ٭باسل جاسم محمد احلجيـ  فرع 
بلدية محافظــــة العاصمة ـ مراقبة 
ـ مركز ضاحية  األغذية واألسواق 

عبداهلل السالم
 ٭مبارك هادي مناور ـ فرع بلدية 
محافظــــة األحمــــدي ادارة تدقيق 

ومتابعة اخلدمات البلدية
 ٭خالد جبر الظفيري ـ فرع بلدية 
التدقيق  ادارة  محافظة األحمــــدي 

واملتابعة الهندسية مراقبة البناء
 ٭فيصل خليفة مفرج اخلليفةـ  فرع 
بلدية محافظة اجلهراء ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭عبدالناصر خالد علي امليلمـ  فرع 
بلدية محافظة العاصمةـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭جميلة علي حمود الشــــحومي ـ 

ادارة شؤون املوظفني
 ٭عبداهلل غريب نزال ـ فرع بلدية 
محافظة اجلهراء قسم الدعم املالي 

واالداري
 ٭طالل سالم األصفر ـ فرع بلدية 
محافظــــة حولــــي ادارة التدقيــــق 

واملتابعة الهندسية
 ٭سعود صالح سعودـ  فرع بلدية 

محافظة األحمدي ادارة السالمة
 ٭اميان عبدالعزيز ماتقي ـ مكتب 
العام لشــــؤون قطاع  نائب املدير 

التطوير االداري واملعلومات
 ٭خالد فرحان شاهر ـ فرع بلدية 
محافظة اجلهراءـ  قسم الدعم املالي 

واالداري
 ٭عبدالرحمن محمد العجميـ  فرع 
بلدية محافظة األحمديـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭حمد فهد حمود الهيلعـ  فرع بلدية 

محافظة األحمدي ـ ادارة السالمة
 ٭خالد ناصر مهنا العنزي ـ فرع 
بلديــــة محافظة العاصمــــة ـ ادارة 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
سليمان عبدالعزيز الدهيمـ  ادارة   ٭

املناقصات والعقود
 ٭عبدالعزيز تركي األسمر رحيل 
ـ فرع بلديــــة محافظة الفروانية ـ 
مراقبة األغذية واألســــواق الفترة 

املسائية
 ٭دحام ظاهر مركز العنزي ـ فرع 
بلدية محافظة اجلهراءـ  ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭علــــي عبداهلل احمدـ  فرع بلدية 
محافظــــة العاصمة ـ قســــم ازالة 

املخالفات
محمد احمد قاصد الشمريـ  ادارة   ٭

االنشاءات
 ٭جمعان معدي محمد ضيف اهللـ  
فرع بلدية محافظة اجلهراء ـ ادارة 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
 ٭محمد احمد حسن دشتي ـ فرع 
بلدية محافظــــة الفروانية ـ فريق 

الطوارئ
 ٭لطيفة عبدالعزيز غامن الياسنيـ  

ادارة املناقصات والعقود
 ٭ابراهيم ســــالم مبارك العازمي ـ 
فرع بلدية محافظة العاصمة ادارة 
النظافة العامة واشــــغاالت الطرق 

فريق اجلزر النوبة )أ(
 ٭ماضي مطيران مجبل العاردي ـ 
فرع بلدية محافظة العاصمة ادارة 
تراخيص اخلدمات البلدية مراقبة 

تراخيص االعالنات
 ٭حيــــاة علي احمد ـ فــــرع بلدية 
محافظــــة االحمــــدي ادارة تدقيق 

ومتابعة اخلدمات البلدية
ـ  العلوان   ٭نزال مرزوق محمــــد 
فرع بلدية محافظة العاصمة ادارة 

السالمة
 ٭محارب ســــعود حربي الفضلي 
ـ مكتب مديــــر فرع بلدية محافظة 

اجلهراء
 ٭سعد مسلم فهد املويزري ـ فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبيرـ  فريق 

الطوارئ
 ٭عبداهلل مســــلم فهد املويزري ـ 
فرع بلدية محافظة مبارك الكبير ـ 

فريق الطوارئ
 ٭احمد سعد سالم العازمي ـ فرع 
بلدية محافظة حولي ادارة النظافة 
الطرق مراقبة  العامة واشــــغاالت 

النظافة مركز سلوى
نايف مفلح شنوف األصفرـ  فريق   ٭
الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي 

النوبة )أ(
 ٭احمد ناصر فهد وسام العازمي ـ 
فرع بلدية محافظة االحمديـ  ادارة 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
 ٭احمد فالح حمود الصويلحـ  فرع 
بلدية محافظــــة االحمدي ـ مراقبة 
االغذية واالسواق مركز سوق الكويت 

الفترة الصباحية
 ٭محمد يوسف يعقوب عيادهـ  فرع 
بلدية محافظة حولي ادارة التدقيق 
البلدية مراقبة  واملتابعة اخلدمات 

االغذية واالسواق
 ٭سلطان محمد مسعود العجمي ـ 
فرع بلدية محافظة اجلهراء ـ قسم 

الدعم املالي واالداري
 ٭عبداهلل محمــــد علي أبا اخليل ـ 
فرع بلدية محافظة اجلهراء ـ قسم 

الدعم املالي واالداري
 ٭فهد عبدالرزاق حبيب مجيدـ  فرع 
بلدية محافظة حوليـ  ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية
ـ  الهاجري   ٭اميان محمد عبداهلل 
فرع بلدية محافظة االحمديـ  ادارة 

السالمة
 ٭علي حسني عابدينـ  ادارة العالقات 

العامة مراقبة العالقات العامة
 ٭سيف محسن ســــيف العازمي ـ 
فرع بلدية محافظة األحمدي ادارة 
النظافة العامة واشــــغاالت الطرق 

مركز ضاحية جابر العلي
 ٭احمد عبداهلل عيســــى الشايع ـ 
مكتب نائب املدير العام لشــــؤون 
أفرع البلديــــة مبحافظتي حولي ـ 

مبارك الكبير

 ٭عبداهلل حسني اليوسف ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

حولي
ـ   ٭خلود محمد صالــــح صومان 
فرع بلديــــة محافظة مبارك الكبير 
ادارة تراخيــــص اخلدمات البلدية 
مراقبة تراخيــــص اخلدمات مركز 

صباح السالم
 ٭وضحة فهد العجميـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة تراخيص 
اخلدمات البلدية مراقبة تراخيص 

اخلدمات مركز صباح السالم
 ٭محمد عبدالرزاق عبداحملســــن ـ 

ادارة خدمة املواطن
 ٭اميان سيد محمد باقر سيد عباس 
املوســــوي ـ فرع بلديــــة محافظة 
العاصمــــة ادارة تدقيــــق ومتابعة 

اخلدمات البلدية
 ٭فيصل مبارك عبداهلل احلسيني 

ـ مكتب مدير عام البلدية
 ٭فدعــــوس ناصر العجمي ـ ادارة 

املستودعات العامة
 ٭حمود فالح فهــــد البيدان ـ فرع 
ـ مراقبة  الفروانية  بلدية محافظة 
االغذية واالسواق مركز الفروانية

 ٭هاشــــم السيد ماجدـ  فرع بلدية 
محافظة حوليـ  ادارة تدقيق ومتابعة 

اخلدمات البلدية
 ٭وليد ســــعدون الركيبي ـ ادارة 

اخلدمات العامة
العميرة   ٭يوســــف مرزوق خالد 
ـ فرع بلدية محافظــــة العاصمة ـ 
ادارة النظافة العامة ـ فريق نظافة 

اجلزر
 ٭عبداهلل مجبل سعدون الطشه ـ 
فرع بلدية محافظة الفروانيةـ  ادارة 

النظافة العامة ـ مركز الفروانية
 ٭حسني مصطفى حسني باقرـ  فريق 

الطوارئ ـ محافظة اجلهراء
ـ   ٭صباح خالد عايــــش الصواغ 

مكتب مدير عام البلدية
 ٭عادل عيسى محمد بن حجيـ  فرع 
بلدية محافظة العاصمة ادارة السالمة 

مراقبة احملالت واالعالنات
 ٭أنور كاظم عبداهلل املوسويـ  فرع 
بلدية محافظة حولي ادارة النظافة 

العامة مركز الرميثية
 ٭محمد فهد ســــليم ـ فــــرع بلدية 
الدعم  ـ قســــم  الفروانية  محافظة 

املالي واالداري
 ٭رشاد زيد محمد أنديلهـ  فرع بلدية 
محافظة االحمديـ  ادارة التراخيص 

الهندسية
 ٭عيد سالم عيد العازميـ  فرع بلدية 
محافظــــة األحمديـ  ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية
 ٭عيد حمود عيد العازمي ـ مكتب 

مدير فرع بلدية محافظة حولي
 ٭احمد رمضان عبداهلل حســــني ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

حولي
 ٭عادل حسني عباسـ  ادارة السجل 

العام
 ٭حياة محمد صالح العنزيـ  فرع 
بلدية محافظة اجلهراءـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭صيته قبالن فهيد السهلي ـ فرع 
ـ ادارة  بلدية محافظــــة الفروانية 

النظافة العامة
 ٭عبداهلل سعد علي عراده ـ فرع 
بلدية محافظــــة الفروانية ـ الدعم 

املالي واالداري
 ٭علي حسني غلوم عليـ  فرع بلدية 
محافظة حولــــي ـ مراقبة األغذية 

واألسواق املسلخ النوبة )أ(
 ٭مشــــاري خالد سعران املطيري 
ـ فرع بلديــــة محافظة الفروانية ـ 
ادارة السالمةـ  مراقبة السالمة مركز 

خيطان
 ٭فايز ســــعد فراج املرشاد ـ فرع 
ـ ادارة  بلدية محافظــــة الفروانية 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
 ٭فيصل جعفر طاهر املسريـ  فريق 
بلدية محافظة العاصمةـ  قسم ازالة 

املخالفات
 ٭وفاء محمود عبداهلل اســــحاق ـ 

ادارة العالقات العامة
 ٭مشعل خلف مطلق ـ فرع بلدية 
محافظة حوليـ  ادارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق ـ مراقبة النظافة 

العامة ـ مركز سلوى
 ٭صالح عبداهلل علي العقيلـ  فرع 
بلديــــة محافظة العاصمــــة ـ ادارة 
النظافة العامة واشــــغاالت الطرق 

)فريق اجلزر(
 ٭احمد حمود احلميديـ  فرع بلدية 
محافظة العاصمة ـ مراقبة األغذية 

واألسواق )سوق املباركية(
 ٭شيخة عبدالعزيز املطرودـ  فرع 
بلديــــة محافظة العاصمــــة ـ ادارة 

تراخيص اخلدمات البلدية
 ٭حمزة محمد صفر حســــنـ  فرع 
العاصمة مراقبة  بلدية محافظــــة 

األغذية واألسواق )سوق شرق(
 ٭تركي عباس تركي العنزيـ  فرع 
محافظة اجلهــــراء ـ ادارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق
 ٭مشعل علي عالج ـ مكتب مدير 

عام البلدية
 ٭منى مطر الصالل ـ ادارة االغذية 

املستوردة قسم السكرتارية
 ٭نادية احمد علي املجادي ـ ادارة 
العالقــــات العامة مراقبة الصحافة 

واملطبوعات
 ٭العنود صالــــح الصالح ـ ادارة 
العالقــــات العامة مراقبة الصحافة 

واملطبوعات

 ٭يوسف عبداحلميد املنصورـ  فرع 
بلدية محافظة حوليـ  مراقبة االغذية 

واالسواق ـ املسلخ
 ٭محمد علي عقاب مذكرـ  فرع بلدية 
محافظة االحمديـ  قسم الدعم املالي 

واالداري
 ٭محمد روح الدين ـ مكتب رئيس 

قطاع املشاريع
 ٭مبارك ســــعد مبارك الهاجري ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

مبارك الكبير
 ٭ثامر مسلط الديحانيـ  فرع بلدية 
محافظــــة اجلهــــراء ـ ادارة تدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية ـ مراقبة 
االغذية واالسواقـ  مركز الصليبية 

الفترة املسائية
 ٭عويد عمير الرشيديـ  فرع بلدية 
محافظة الفروانيةـ  مراقبة االغذية 
واالسواق ـ مركز العميرية الفترة 

املسائية
 ٭محمد احمــــد محمــــد الفارس ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

االحمدي
 ٭عبدالعزيز احمد خليفة املراغيـ  
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

العاصمة
 ٭زيــــد مانع عمير العنزيـ  فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

العاصمة
 ٭عباس عبدالرضا مكي اســــود ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

الفروانية
 ٭طــــارق احمد حســــني القطان ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

اجلهراء
 ٭خالد عبــــداهلل كنكوني ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

اجلهراء
 ٭عبداخلالق عبدالقدوس شاه زاده 
ـ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

حولي
 ٭مبارك حمد الدوســــري ـ فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك 

الكبير
 ٭ناصر هادي مبــــارك الهاجري ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

مبارك الكبير
 ٭حزام فهد بــــداح العجمي ـ فرع 
بلدية محافظة حوليـ  ادارة النظافة 
العامة واشغاالت مراقبة اشغاالت 

الطرق
 ٭محمد عبدالرسول دشتي ـ فرع 
بلدية محافظة العاصمةـ  قسم ازالة 

املخالفات
 ٭نبيل عبداللطيف الناصرـ  فريق 
الطــــوارئ بفرع بلديــــة ـ محافظة 

اجلهراء
 ٭مشعل شامان النصافي ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

االحمدي
ـ   ٭بدر نايــــف جــــزاع الديحاني 
فــــرع بلدية محافظــــة الفروانية ـ 
مراقبة االغذية واالســــواق ـ مركز 

العارضية
 ٭سلوى خالد احمد احلشاشـ  ادارة 

االنظمة الهندسية
 ٭علي عبــــداهلل الســــالم ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

حولي
 ٭عــــدي محمد لفتة بارونـ  فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

حولي
ـ   ٭خالد مطلق فدغوش املطيري 
فرع بلدية محافظة االحمديـ  فريق 

الطوارئ
 ٭ناصر مطلق ناصــــر العتيبي ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

الفروانية
 ٭مشاري عماش عماش املطيري ـ 
فرع بلدية محافظة االحمديـ  مبكتب 

مدير الفرع فريق الطوارئ
 ٭ســــارة مصطفى غلوم دشتي ـ 
فرع بلديــــة محافظة حولي ـ ادارة 

تراخيص خدمات البلدية
 ٭ياسمني عايد مطني الفضليـ  فرع 
بلدية محافظــــة االحمدي ـ مراقبة 

االغذية واالسواق
 ٭نايــــف مطلــــق ماطــــر البغيلي 
الرشــــيدي ـ فرع بلديــــة محافظة 
الفروانية ـ جهــــاز فريق الطوارئ 

نوبة أ
محمود يوسف محمد طالبـ  ادارة   ٭

شؤون اجلنائز
 ٭فايــــز عويض مطلــــق البقمي ـ 
مراقبة معاجلة ردم النفايات موقع 

اجلهراء
 ٭مشعل ضحوي الشمريـ  محافظة 
اجلهراءـ  ادارة النظافة العامة مراقبة 

اشغاالت الطرق
 ٭محمد حمــــد العجمي ـ محافظة 
اجلهراءـ  ادارة النظافة العامة مراقبة 

اشغاالت الطرق
 ٭سالم عبداهلل رجعان ـ محافظة 
اجلهراءـ  ادارة النظافة العامة مراقبة 

اشغاالت الطرق
 ٭فهاد صقر فهادـ  محافظة االحمدي 
ـ ادارة النظافــــة العامــــة ـ مركــــز 

الفحيحيل الفترة املسائية
 ٭مرمي عيد مطلق العتيبيـ  محافظة 
االحمديـ  ادارة تراخيص اخلدمات 

البلدية
 ٭منال سميان الفضلي ـ محافظة 

االحمدي ـ ادارة السالمة
 ٭نوف حمد القحطاني ـ محافظة 

االحمدي ـ ادارة السالمة
 ٭عذاري فهــــد العجمي ـ محافظة 

االحمدي ـ ادارة السالمة

العامة واشــــغاالت الطرق ـ مركز 
جابر العلي

 ٭عليا عباس العباسيـ  فرع بلدية 
محافظة العاصمةـ  ادارة التراخيص 

الهندسية
 ٭ابتسام محمد العبيديـ  فرع بلدية 
محافظة العاصمةـ  ادارة التراخيص 

الهندسية
 ٭اماني حســــن جحا ـ فرع بلدية 
محافظة العاصمةـ  ادارة التراخيص 

الهندسية
 ٭نبيل جري الصفار ـ فرع بلدية 
محافظــــة العاصمة ـ قســــم خدمة 

املواطن
 ٭فهد محمد احمد الياقوت ـ مكتب 
مدير فرع بلدية محافظة العاصمة

 ٭احمد محمد عبدالرحمن ـ مكتب 
نائــــب املدير العام لشــــؤون افرع 
البلدية مبحافظتي حولي ـ مبارك 

الكبير
 ٭زينــــب عبدالعزيز مراد ـ مكتب 
نائــــب املدير العام لشــــؤون افرع 
البلدية مبحافظتي حولي ـ مبارك 

الكبير
هدى صالح الصالحـ  مكتب نائب   ٭
املدير العام لشــــؤون افرع البلدية 

مبحافظتي حولي ـ مبارك الكبير
 ٭امل حبيب حسن حسني ـ مكتب 
نائــــب املدير العام لشــــؤون افرع 
البلدية مبحافظتي حولي ـ مبارك 

الكبير
 ٭جمال مرزوق الضاويـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭مســــاعد جلوي الضاوي ـ فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير ادارة 
العامة مراقبة اشــــغاالت  النظافة 

الطرق
 ٭ناصر جلوي املطيريـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭غالب ضيعان العنزيـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭سليمان محمد مرجاحـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭منيرة محمد راشد ـ فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭بتلة سيف الرشيديـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭هيــــا محمد املري ـ فــــرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق
 ٭خلود شريدة العازميـ  فرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير ادارة النظافة 

العامة مراقبة اشغاالت الطرق

إدارة النظافة العامة في بلدية 
الفروانية

 ٭مشعل محمد الفهدـ  إدارة النظافة 
العامة قسم نقال النفايات

 ٭فيصل سعد راشدـ  إدارة النظافة 
العامة قسم نقال النفايات

 ٭محمد ذاير املطيريـ  ادارة النظافة 
العامة عقود النظافة

 ٭نواف ناصر عالجـ  ادارة النظافة 
العامة عقود النظافة

ـ ادارة   ٭انور عبداهلل املشــــيعي 
النظافة العامة قسم متابعة مخالفات 

اشغاالت الطرق
 ٭محمد امبيــــح الديحاني ـ ادارة 
النظافة العامة قســــم حجز ونقل 

املركبات املهملة
 ٭خالد علي عبداهلل الرشــــيدي ـ 
ادارة النظافة العامة قسم حجز ونقل 

املركبات املركبة
 ٭طــــالل مجبل الرشــــيديـ  ادارة 
العامة قســــم اشــــغاالت  النظافة 

الطرق
 ٭فهيد عبــــداهلل احليــــان ـ ادارة 
النظافة العامة قســــم حجز ونقل 

املركبات املهملة
 ٭مشعل ناصر احلمدـ  ادارة النظافة 

العامة قسم نقل النفايات
 ٭خالد ناصر العتيبيـ  ادارة النظافة 

العامة قسم مخالفات النظافة
 ٭سعد مبارك املطيريـ  ادارة النظافة 

العامة قسم اشغاالت الطرق
 ٭عبيد جزا الديحانيـ  ادارة النظافة 
العامة قســــم حجز ونقل املركبات 

املهملة
 ٭شــــاهة ســــعد العدواني ـ ادارة 
النظافة العامة قسم متابعة مخالفات 

النظافة
 ٭نايف سعد املطيريـ  ادارة النظافة 

العامة قسم اشغاالت الطرق
 ٭عبداهلل صالح اجلاســــر ـ ادارة 
العامة قســــم مخالفات  النظافــــة 

النظافة
 ٭مشــــعل متعب املطيري ـ ادارة 
النظافة العامة قســــم حجز ونقل 

املركبات املهملة
 ٭مشرف فواز العنزيـ  ادارة النظافة 

العامة قسم اشغاالت الطرق
 ٭مخلد علي سالم ـ ادارة النظافة 
العامة قســــم تراخيص اشغاالت 

الطرق
 ٭الفي الفي سالم الشمالي ـ ادارة 
النظافة العامة قسم متابعة مخالفات 

النظافة
محمد زايد املطيريـ  ادارة النظافة   ٭
العامة قســــم حجز ونقل املركبات 

املهملة
 ٭نادية دليم املطيريـ  ادارة النظافة 

 ٭خلــــود عبدالعزيــــز البلــــوي ـ 
ادارة  فرع بلدية محافظــــة حولي 
تراخيص اخلدمات البلدية مراقبة 
تراخيص االعالنات -  قسم التدقيق 

واالحصاء
 ٭احمد متعب علي املطيري ـ فرع 
بلدية محافظة العاصمةـ  قسم ازالة 

املخالفات
 ٭مصطفى عدنان عبداهلل النجارـ  
فرع بلدية محافظة العاصمةـ  قسم 

ازالة املخالفات
 ٭خالد محمد عويد العنزي ـ فرع 
بلدية محافظة اجلهراءـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭عبيد فالح البراك ـ مكتب مدير 

فرع بلدية محافظة حولي
 ٭عادل ظاهر ســــالم ـ مكتب مدير 

فرع بلدية محافظة حولي
 ٭عثمان محمد روح الدين ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

حولي
 ٭فهد سعود عبدالهادي النجدي ـ 
فرع بلدية محافظة حولي ـ مراقبة 
االغذية واالسواق )املسلخ( النوبة 

أ
 ٭خالــــد محمــــد خالــــد الردعان ـ 
مكتب نائب املدير العام لشــــؤون 
افرع البلدية مبحافظتي الفروانية 

ـ االحمدي
 ٭ظافر حمد زايــــد العجمي ـ فرع 
بلدية محافظة االحمديـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭علي ادهام الشراح ـ فرع بلدية 
محافظــــة العاصمة ـ قســــم ازالة 

املخالفات
 ٭صالح ابراهيم املعجلـ  امانة سر 

جلنة السالمة
 ٭محمد مشعل ثويني اخلالديـ  فرع 
ـ مراقبة  الفروانية  بلدية محافظة 
االغذية واالســــواق ـ مركز جليب 

الشيوخ الفترة املسائية
 ٭عبداهلل سلمان محمد الهبيدة ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

االحمدي
ـ   ٭احمد علــــي عــــوض العوض 
فرع بلدية محافظة االحمدي ادارة 

السالمة
 ٭مشــــعل علي حمد املجرن ـ فرع 
بلدية محافظة العاصمة ادارة النظافة 
الطرق مراقبة  العامة واشــــغاالت 

النظافة العامة ـ فريق اجلزر
ـ  البكر   ٭خالد محمد عبدالرحمن 
فرع بلديــــة محافظة حولي ـ ادارة 

السالمة
 ٭عبداهلل ســــعود فهــــد القرضام 
ـ فرع بلدية محافظــــة العاصمة ـ 
مراقبة االغذية مركز ســــوق الري 

النوبة ب
 ٭جابر فالح العازمي ـ فرع بلدية 
محافظة العاصمة ـ مراقبة االغذية 

مركز سوق الري النوبة ب
 ٭محمد يوسف العسافـ  فرع بلدية 
محافظة العاصمة ـ مراقبة االغذية 

مركز سوق الري النوبة أ
 ٭طارق حمد علي الغيثـ  فرع بلدية 

محافظة حولي ـ ادارة السالمة
 ٭عواطف عبداهلل سلطان املالكيـ  
ادارة شؤون املوظفني ـ قسم انهاء 

اخلدمة
 ٭عبداللطيــــف ســــعد منصــــور 
الرشــــيدي ـ فرع بلديــــة محافظة 
الفروانيةـ  مراقبة االغذية واالسواق 

مركز العمرية الفترة املسائية
 ٭نورة علي محسن املطيريـ  فرع 
بلدية محافظة الفروانيةـ  قسم الدعم 

املالي واالداري
 ٭وليد ضيف اهلل عبداهلل الرشيدي 
ـ فرع بلديــــة محافظة الفروانية ـ 
مراقبة االغذية واالســــواق مسلخ 

الفروانية النوبة أ
ـ  اخليــــال  عبدالرحمــــن   ٭دالل 
مكتــــب مدير فــــرع بلدية محافظة 

الفروانية
صقر خالد الصانعـ  ادارة اخلدمات   ٭
العامةـ  مراقبة النقليات والصيانة 

)فريق الطوارئ(
ـ  الديحاني   ٭خالد عايض عوض 
فرع بلدية محافظة الفروانيةـ  ادارة 

النظافة العامة واشغاالت الطرق
 ٭نايف جديان البغيليـ  مكتب نائب 
املدير العام لشــــؤون افرع البلدية 

مبحافظتي الفروانية ـ االحمدي
 ٭عبداهلل علي الدرزيـ  فرع بلدية 
محافظة االحمديـ  قسم الدعم املالي 

واالداري
 ٭نبيل عبداهلل عبدالكرمي العيسى 
ـ فرع بلدية محافظــــة العاصمة ـ 
مراقبة االغذية واالســــواق ـ مركز 

الضاحية
 ٭احمد عايف عشــــوان العنزي ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

االحمدي
 ٭محمد مســــلم علي املشــــموم ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

اجلهراء
 ٭حمد محمد ســــعود ســــلطان ـ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 

اجلهراء
 ٭انور جابر باقر حســــن ـ فريق 
بفــــرع بلديــــة محافظة  الطوارئ 

اجلهراء
 ٭ســــلمان مريس عايد العازمي ـ 
فرع بلدية محافظة االحمديـ  ادارة 

التدقيق واملتابعة الهندسية
 ٭محمد يوسف عبداهلل السويدان 
ـ فرع بلدية محافظة حوليـ  مراقبة 

االغذية واالسواق ـ املسلخ

 ٭اميان محمد الهاجري ـ محافظة 
االحمدي ـ ادارة السالمة

 ٭معجبة حمود العجميـ  محافظة 
االحمدي ـ ادارة السالمة

 ٭هويدا احمد لطفي اســــماعيل ـ 
مكتب نائب املدير العام لشــــؤون 
افرع البلديــــة مبحافظتي حولي ـ 

مبارك الكبير
 ٭عــــذاري محمد مطــــر العازمي ـ 
ـ ادارة تدقيق  محافظة االحمــــدي 

ومتابعة اخلدمات البلدية
 ٭فايز ســــعود مطلــــق ـ محافظة 
االحمــــدي ـ ادارة النظافة العامة ـ 

مركز الظهر
 ٭عــــوض فهد ســــعود ـ محافظة 
االحمــــدي ـ ادارة النظافة العامة ـ 

مركز الفحيحيل
ـ  العتيبي   ٭ثامر احلميدي عجب 
محافظة االحمــــدي ـ ادارة النظافة 
الفترة  ـ مركــــز الفحيحيل  العامة 

املسائية
 ٭صالح فــــالح فالــــح العازمي ـ 
محافظة االحمــــدي ـ ادارة النظافة 

العامة ـ مركز النظافة الفنطاس
 ٭علي مبارك فهدـ  محافظة االحمدي 
ـ ادارة النظافة العامةـ  مركز النظافة 

الفنطاس
املبــــارك ـ محافظة   ٭فالح ناصر 
االحمــــدي ـ ادارة النظافة العامة ـ 

مركز جابر العلي
 ٭فيصل متعب عبداهلل الرشيديـ  
محافظة الفروانيةـ  ادارة التراخيص 

الهندسية
 ٭علي ارشــــد القفيدي ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة تدقيق ومتابعة 
ـ مراقبة االغذية  البلدية  اخلدمات 

واالسواق
 ٭هادي مضحي النمران ـ محافظة 
الفروانيةـ  ادارة تراخيص اخلدمات 

البلدية ـ قسم املتابعة واالحصاء
 ٭باتل مبارك مســــاعد الرشيدي ـ 
محافظة الفروانيةـ  مراقبة االغذية 
واالسواق ـ مركز الفردوس الفترة 

املسائية
 ٭مشــــعل محمد مطلق الســــند ـ 
محافظة الفروانية ـ ادارة النظافة 
العامةـ  مركز النظافة جليب الشيوخ 

الفترة املسائية
العمران   ٭ناصر عبداهلل الصالح 
ـ مكتب مديــــر فرع بلدية محافظة 

الفروانية
 ٭طالل بريسم املطيري ـ محافظة 
الفروانيةـ  مراقبة االغذية واالسواق 

مركز الفردوس
 ٭فهد عبدالرحمن اليوسفـ  محافظة 
الفروانيــــةـ  ادارة النظافة العامةـ  
مركز النظافة عبداهلل املبارك الفترة 

الصباحية
 ٭مبارك خميــــس عياد املطيري ـ 
محافظة الفروانيةـ  مراقبة االغذية 
واالسواق ـ مركز الفردوس الفترة 

املسائية
ـ   ٭مبــــارك عبــــداهلل املجــــاوب 
مكتــــب مدير فــــرع بلدية محافظة 

الفروانية
 ٭فراج عبــــداهلل العجمي ـ مكتب 
نائــــب املدير العام لشــــؤون افرع 
البلديــــة مبحافظتــــي الفروانية ـ 

االحمدي
 ٭فارس مشاري املطيريـ  محافظة 
الفروانيةـ  مراقبة االغذية واالسواق 

ـ مركز العارضية الفترة املسائية
 ٭محســــن عطــــا اهلل ســــحمي ـ 
محافظة الفروانيةـ  مراقبة االغذية 

واالسواق
 ٭سالم راشد الرشيدي ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركــــز النظافة الرقعــــي الفترة 

الصباحية
 ٭غنــــام ناصر عويــــد ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركــــز النظافة الرقعــــي الفترة 

الصباحية
 ٭ناصر محمد املطيري ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركــــز النظافة الرقعــــي الفترة 

الصباحية
 ٭محمد عبــــداهلل مذكر ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركــــز النظافة الرقعــــي الفترة 

املسائية
 ٭احمد مطر الرشــــيدي ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركــــز النظافة الرقعــــي الفترة 

املسائية
 ٭سالم مطير الرشيدي ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركز النظافــــة الفردوس الفترة 

الصباحية
 ٭عايش جمعان الغريبـ  محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركز النظافــــة الفردوس الفترة 

الصباحية
 ٭ناصر محمد املطيري ـ محافظة 
الفروانيــــةـ  ادارة النظافة العامةـ  
مركز النظافة صباح الناصر الفترة 

الصباحية
 ٭هايف حسني املطيري ـ محافظة 
الفروانيــــةـ  ادارة النظافة العامةـ  
مركز النظافة اشــــبيلية والرحاب 

الفترة الصباحية
 ٭مجحم فهد السويجي ـ محافظة 
الفروانيــــة ـ ادارة النظافة العامة 
ـ مركز النظافــــة العارضية الفترة 

الصباحية
 ٭حمود جروان عايد ـ فرع بلدية 
محافظة االحمــــدي ـ ادارة النظافة 

العامة قسم متابعة مخالفات اشغاالت 
الطرق

 ٭راشد خالد اخلرجيـ  ادارة النظافة 
العامة قســــم حجز ونقل املركبات 

املهملة
 ٭خالد حسني عبداهلل قمبرـ  مركز 

احلساوي الفترة الصباحية
ـ مركز   ٭سليمان سالم محســــن 

احلساوي الفترة الصباحية
 ٭خلف جاسر املرد ـ مركز الهجن

 ٭ســــالم راشد الرشــــيدي ـ مركز 
الهجن

 ٭ســــالم مطير الرشــــيديـ  مركز 
الهجن

 ٭محجــــم فهد الســــويحيـ  مركز 
احلساوي الفترة الصباحية

 ٭عبدالعزيز ضيــــف اهلل ـ مركز 
الرحاب واشبيلية

 ٭عيــــد فــــالح املويــــزري ـ مركز 
الرقعي

 ٭فاضل جابر املري ـ مركز صباح 
الناصر

ـ مركز   ٭ناصر سلطان املطيرات 
الرقعي الفترة املسائية

 ٭محمد مطلق الرشــــيدي ـ ادارة 
النظافة العامة واشــــغاالت الطرق 

مركز العارضية
حامد عبداهلل صفرـ  مركز الرحاب   ٭

واشبيلية
 ٭خيران محمــــد املطيري ـ مركز 

العمرية والرابية
 ٭حزام فواز العنزيـ  مركز عبداهلل 

املبارك
 ٭فيصــــل ضويحي فيصلـ  مركز 

عبداهلل املبارك
 ٭عبدالرحمن عبداهلل املخيالـ  مركز 

االندلس الفترة الصباحية
 ٭نوال عبيد جعيثن فرحانـ  ادارة 
النظافة العامة قسم متابعة مخالفات 

اشغاالت الطرق
 ٭حماد حمد العازميـ  مركز املرية 

والرابية الفترة الصباحية
 ٭عادل محسن سعد عالج ـ مركز 

الفردوس
 ٭محمد فالح فدغم ـ مركز املطار

 ٭بــــدر مخلــــد املطيــــري ـ مركز 
الفردوس

ـ مركــــز   ٭فهــــد مخلــــد دهــــش 
الفردوس

 ٭محسن محمد زيد محسنـ  مركز 
الهجن

إدارة األغذية المستوردة

 ٭جابر عبيد فالــــح امليع ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 1

 ٭عايش عمــــاش العازمي ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 1

 ٭حامد مصبــــح العازمي ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 2

 ٭خالد احمد ســــعد امليع ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 1

 ٭بــــدر محمــــد العازمــــي ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 3

 ٭خالد علي مباركـ  ميناء الشعيبة 
النوبة 2

 ٭فيصل خلف الشــــمري ـ ميناء 
الشعيبة النوبة 3

ـ ميناء  العنــــزي   ٭احمد عويــــد 
الشويخ النوبة 3

ـ ميناء  العجمــــي   ٭مبارك محمد 
الشويخ النوبة 3

 ٭جاســــم متعب املطيري ـ ميناء 
الشويخ النوبة 1

 ٭نادر احمــــد محمد طالب ـ ميناء 
الشويخ النوبة 2

 ٭عبــــداهلل فهد العجمــــي ـ ميناء 
الشويخ النوبة 1

 ٭بدر ابراهيم امليهنيـ  ميناء الدوحة 
النوبة 2

 ٭باسم عبدامللك سليمان ـ مخازن 
التبريد نوبة 1

فريق الباعة المتجولين بالنوبات في 
محافظة الفروانية

النوبة »أ«

 ٭هزاع مسعود املطيري – مسؤول 
نوبة

 ٭نايــــف حمود دمــــخ املطيري – 
م.مفتش نظافة

 ٭احمد غلوم حســــني الكندري – 
م.مفتش نظافة

 ٭فهد سعود عبيد مبروك العنزي 
– م.مفتش نظافة

 ٭ناصر حمود طاهر الواون – منفذ 
معامالت

النوبة »ب«

 ٭فيصل عبداهلل احلربي – مسؤول 
نوبة

 ٭محمد دوخي املطيري – م.مفتش 
نظافة

 ٭غازي حسن اجلعيدي – م.مفتش 
نظافة

 ٭حمــــد زامل العتيبــــي – مفتش 
نظافة

 ٭شــــبيب مبارك اجلبري – منفذ 
معامالت

النوبة »ج«

 ٭فالح مبارك احلميدي – مسؤول 
نوبة

 ٭مطلق حمود سعدون الطشة – 
مفتش نظافة

 ٭فواز مزيد الديحاني – م.مفتش 
نظافة

 ٭حجيالن مطر املطيري - كاتب

اوضـــح مديـــر عـــام البلدية أن 
تخصيص قطعة ارض القامة مجمع 
االحتياجات اخلاصة ال يدخل ضمن 

اختصاصات البلدية.
وقال الصبيح في رده على اقتراح 
البلدي  نائـــــب رئيــس املجلـــس 
الشايــع بشــأن تخصيــص  شايع 

قطعة ارض إلنشــاء واقامة مجمع 
االحتياجــات اخلاصــة الطبي، والذي 
مت احالته باجللســـة رقم )2009/4( 
نفيدكـــم باآلتي: بأنه بعد دراســـة 
االقتـــراح املقدم من العضو تبني ان 
االقتراح ال يدخل ضمن اختصاصات 

البلدية.

تخصيص قطعة أرض لالحتياجات الخاصة ال يدخل ضمن اختصاص البلدية


