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»الديوان« يدعو 327 مواطنًا ومواطنة لمراجعته اليوم وغدًا
الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية

املبيض
عبدالرحم���ن خضي���ر م���رزوق   ٭

املطيري
عبدالرحمن صقر غزاي العتيبي  ٭

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭
سلوم

عبدالرحمن علي فالح الهاجري  ٭
عبدالرحمن محمد حسن الغيث  ٭

عبدالرش���يد ابراهيم اس���ماتيل   ٭
زيد

عبدالعزيز محمد احمد السنان  ٭
ع���واض  ناي���ف  عبدالعزي���ز   ٭

العازمي
خل���ف  يوس���ف  عبدالعزي���ز   ٭

بوراشد
عبداللطيف بدر محمد النجار  ٭

عبداللطي���ف خل���ف طوي���رش   ٭
بخيثان

عب���داهلل جاس���م عبدالوه���اب   ٭
حمادة

عبداهلل حسن عبداهلل القالف  ٭
عبداهلل خالد محمد جمال محمد  ٭

عبداهلل عادل خضير ابراهيم  ٭
عب���داهلل عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

القعود
عبداهلل علي حسني مال يوسف  ٭

عبداهلل عمر محمد الرميح  ٭
عبداهلل غايب سالم العازمي  ٭

عبداهلل مالك ساير شخبر  ٭
عبداهلل مبارك سالم الشمري  ٭

عبداهلل مبارك سعد الدوسري  ٭
عبدالرحم���ن مناح���ي راش���د   ٭

احلربي
علي جاسم عبداحلميد جمال  ٭

علي حسني خالد الزيد  ٭
عل���ي حس���ني س���يد عب���اس   ٭

املوسوي
علي خلف علي احلربي  ٭
علي خلف محمد احلرز  ٭

علي خليل ابراهيم محمد  ٭
علي عبدالرحمن شريد املطيري  ٭

علي عبداهلل عبداحملسن علي  ٭
علي عبداهلل فليح العازمي  ٭

علي فالح سعد العازمي  ٭
علي محمد أحمد الفردان  ٭

عمر نوري احمد املطاوعة  ٭

عوض حمود عوض البذالي  ٭
عيد عبداهلل عيد العنزي  ٭

عيسى معتق جمعان الصليلي  ٭
عيسى مفرح محمد الهرشاني  ٭

مس���لم  عبدالعزي���ز  ف���ارس   ٭
الديحاني

فهد حمدان مرزوق عقيل  ٭
فهد زاهي سائر العنزي  ٭

فهد سليمان فرحان البكمي  ٭
فهد سيف محمد العجمي  ٭

فهد عادل نايف املزعل  ٭
فهد عبداهلل حاضر السبيعي  ٭

عبداللطي���ف  عب���داهلل  فه���د   ٭
الرجيب

فهد عبداحملسن علي البديوي  ٭
فهد فالح محمد العازمي  ٭
فهد ماجد عيد املطيري  ٭
فهد متعب فهد العجمي  ٭
فهد محمد فهد العتيبي  ٭

فواز مشعل ثنيان الشمري  ٭
فيصل فرحان سيف النامي  ٭
مبارك سالم غالي العازمي  ٭

مبارك غنام مضحي الرشيدي  ٭
محمد ابريدان عايد املطيري  ٭

محمد أحمد ناصر العتال  ٭
محمد بداح محمد جابر  ٭

محمد حسني علي قبازرد  ٭
محمد سعد عبداهلل ابراهيم  ٭
محمد سالمة عايد العازمي  ٭

محم���د صال���ح عبداحلس���ني   ٭
الرشيد

محمد عادل عبداحلميد املسافر  ٭
محمد عايض شبيب الرشيدي  ٭
محمد عيدان معيوف عبداهلل  ٭

محمد عيسى يوسف بوشهري  ٭
محمد فهيد املوخ العازمي  ٭

محمد مبارك هايف العازمي  ٭
محمد مفرج دعسان السراهيد  ٭

محمد نافع مطر العنزي  ٭
محمد نزال وسمي الظفيري  ٭

محمد نور الدين جاسم محمد  ٭
محمد وليد محمد البغدادي  ٭
محمود حسني غلوم حسني  ٭

مرزوق مبارك ثويني العرادة  ٭
مشاري بدر عبداهلل العبداهلل  ٭
مشاري ناصر راشد االصابعة  ٭

مشعل بدر جاسم احلمر  ٭
مشعل مزعل شعلى مزعل  ٭

منصور عويض عايز راشد  ٭
منصور محمد ظافر جازع  ٭

منصور منسي عوض العنزي  ٭
مهلي حمد حمود الهاجري  ٭

محم���د   عبدالعزي���ز  موس���ى   ٭
العنزي

ناصر أحمد نشمي الضفيري  ٭
ناصر محمد ناصر العمران  ٭
ناصر هزاع محمد العنزي  ٭

نافل الفي نزال  ٭
نايف عايد مطلق احلريص  ٭
نايف عيد مطلق الرشيدي  ٭

نواف الهيلم زومان  ٭
نواف محمد عبداهلل الهشام  ٭

هادي مهدي منصور العجمي  ٭
وليد صاهود عايش العازمي  ٭

ياسني عبدالرزاق يوسف غلوم  ٭
يعقوب صادق عيسى املوسوي  ٭

يوسف خلف نعمة العنزي  ٭
يوسف سيف خنيفر الرشيدي  ٭

يوسف صغير طالب البذالي  ٭
يوسف يعقوب يوسف علي  ٭

المراجعات غدا

سارة مرزوق عوض اجلويسري  ٭
عائشة محمد يوسف العمر  ٭
منيرة سالم فالح الرشيدي  ٭

هدى سالم هزاع املطيري  ٭
ابرار تركي هندي الشمري  ٭

ابرار سعود سعد احلريص  ٭
ابرار عبداهلل محمد  ٭

ابرار فهد مطلق الظفيري  ٭
ابرار محمد حرفان السمحاني  ٭

ارتفاع صقر فالح املطيري  ٭
اسراء ابراهيم عبداهلل التركي  ٭

اسماء حمود سعد العازمي  ٭
اسماء ميزر سلمان محمد  ٭
آالء عايض محمد السهلي  ٭

العنود عبداهلل مثيب العجمي  ٭
العنود علي عبداهلل خليفة  ٭
العنود هزاع محمد العنزي  ٭

ام كلث���وم غال���ب حليوي���س   ٭
الشمري

اماني احمد احلمدان الشهاني  ٭

اماني رداس عبداهلل املطيري  ٭
امل ناصر خالد املطيري  ٭
امنة عادل علي اخلليفة  ٭

انوار صالح علي العتيبي  ٭
انوار عبداهلل ابراهيم املسيعيد  ٭

انوار مصطفى محمد املبارك  ٭
اميان احمد عبدالرضا احلداد  ٭

اميان جواد حاجي الشطي  ٭
اميان محمود فرج بخش  ٭

اميان نايف مشعان العتيبي  ٭
بدور بدر ناصر الصانع  ٭

تهاني عوض صويلح املطيري  ٭
ثريا صالح الفي الصانع  ٭
جميلة محمد احمد مؤمن  ٭

جواهر نصار عبداهلل العجمي  ٭
عب���داهلل  احلمي���دي  ج���وزاء   ٭

املطيري
حصة فهيد سعود شعبان  ٭

حنان راشد رفاعي العازمي  ٭
حنان سعود حبالن العنزي  ٭

حورية فهد سعدون املطيري  ٭
خديجة جبير راشد املطيري  ٭

خزنة فالح عبداهلل سعيد  ٭
خلود سعد عبدالعزيز طما  ٭

خلود عبداهلل غامن سالم  ٭
دانة علي عبداحملسن بن رزق  ٭

دالل احمد طاهر كرم  ٭
دالل احمد محمد ابراهيم اجلعفر  ٭

دالل حمد حمد البصيلي  ٭
دالل عيد سمير جامع  ٭

دالل محمدعبداهلل الرامزي  ٭
رقية دعيج خليفة اخلضر  ٭

رمي ضيدان عبداهلل العجمي  ٭
زهراء صالح عبداهلل احلداد  ٭

زهرة سليمان صالح الرشيدي  ٭
زينب جابر عبداهلل باقر  ٭

زينب عاشور خضير محمد  ٭
زينب عبدالعزيز محمد املهنا  ٭
زينب وليد عبدالرضا احلداد  ٭

سارة عزاب قطيم العتيبي  ٭
سارة فيصل هجر املطيري  ٭

سارة محمد ابراهيم الكندري  ٭
سارة محمد سراب امير  ٭

سارة مطير علي الشريكة  ٭
سلمى غازي جاسي العازمي  ٭
سلمى هزاع عواض املطيري  ٭

شروق فايز مالك درباس  ٭
شريفة محمد احمد عبدالهادي  ٭

عبدالك���رمي  ع���وض  ش���رق   ٭
الظفيري

شيخة صقر سليمان اخلالدي  ٭
شيخة عادل احمد البلوشي  ٭

شيخة مناع عبداهلل مشخص  ٭
صيتة علي عبدالهادي العجمي  ٭

صيتة مسعود فرج املهنا  ٭
عائشة عبداهلل حمد احمد  ٭

عائشة عدنان جاسم العتيبي  ٭
عائشة علي ابراهيم سالم  ٭

عائشة يوسف سعود العون  ٭
عالية راشد شاكر الشطي  ٭

عبلة منور حمود الرشيدي  ٭
عبير قبالن علي العازمي  ٭

عبير محمود خضر حرباوي  ٭
عذارى ماجد سلطان راشد  ٭

الش���يخ  ع���ذارى ناص���ر حمد   ٭
مساعد

عمشا رحيان راشد العجمي  ٭
عنود هنيدي صالح الهنيدي  ٭
عهود محمد عسكر الفضلي  ٭
فاتن محمد حطاب العجمي  ٭

فاطمة احمد محمد العوضي  ٭
الزه���راء عبداهلل عباس  فاطمة   ٭

الشطي
فاطمة خلف ابراهيم القالف  ٭
فاطمة صالح محمد الياس  ٭

فاطمة عبد علي محمد البلوشي  ٭
فاطمة فالح سعد العازمي  ٭
فاطمة الفي سند السعيدي  ٭

فاطمة محمد س���يد علي س���يد   ٭
علي

فاطمة محمود محمد حسني  ٭
فاطمة جنيب راشد عبدالغفور  ٭
فاطمة هشام عبدالوهاب النقي  ٭

فايزة حمود حمدي املطيري  ٭
فايزة نزال مليح العنزي  ٭

فجر عبداهلل عيد الشمري  ٭
فجر علي محمد النمران  ٭

فوزية فالح ناصر العازمي  ٭
لطيفة حسني علي العجمي  ٭
لولوة ابراهيم حمد الفالح  ٭

لولوة حمد عبدالعزيز الربس  ٭
لولوة محمد فهيد العجمي  ٭

مرمي بداح بدحان السليمان  ٭
مرمي راشد جاسم احلملي  ٭

مرمي علي غنام العنزي  ٭
مرمي علي مطلق  ٭

مرمي فهد مهنا  ٭
مرمي نزال عايد الشمري  ٭
مشاعل حمود الرشيدي  ٭

مشاعل عذال عوض العدواني  ٭
مشاعل علي جاراهلل العجمي  ٭

مطرة عيد سعد العازمي  ٭
معالي محسن خميس العجمي  ٭

منال سعود امليموني  ٭
منى احمد محمد العوضي  ٭
منى حمود راشد البحيري  ٭

منى سويحان مبارك امللعبي  ٭
منى مسعود رحيم الرشيدي  ٭

منيرة جابر عامر مبارك  ٭
منيرة صالح عبدالهادي السهلي  ٭

منيفة مبارك ثاني السعيدي  ٭
مها جديع فارس املطيري  ٭

مها صالح زيد  ٭
موضي طالل ظافر العجمي  ٭

موضي عوض عامر العتيبي  ٭
نادية عبدالرحمن عباس  ٭

نادية عبداهلل سلمان االشوك  ٭
جنود متعب طبالن الرشيدي  ٭

ندى بهاء الدين محمد اسماعيل  ٭
نوال سعد قحموم املجرف  ٭
نوال فالح حزام السبيعي  ٭

نورة حمود مصبح احلريجي  ٭
نورة راش���د محم���د العماني ال   ٭

عذبة
نورة غنام مريجب العنزي  ٭

نوف مطلق محمد عوض  ٭
نوير سيف عوض احلبيني  ٭

هاجر راشد حاضر اجلويسري  ٭
هاجر رياض علي الناصر  ٭

هاجر طماح عامر الرشيدي  ٭
ب���داي غنيمان  هبة عبدالرحمن   ٭

املطيري
هدى خالد محمد الهندي  ٭
هنادي حمد فهد املطيري  ٭

هنوف ملاس مشعل املطيري  ٭
هيا عدنان عبداللطيف اجلابر  ٭
وجدان عبداهلل سعد املطيري  ٭
وجود عساف مطلق العتيبي  ٭

دعا ديوان اخلدمة املدنية 177 مواطنا الى مراجعته اليوم كما دعا 150 مواطنة 
الى مراجعته غدا متهيدا الس��تكمال اوراق ترشيحهم للعمل في املؤسسات 

واجلهات احلكومية، وفيما يلي اسماء املواطنني املراجعني اليوم:

عبدالعزي���ز عبداحلميد عثمان   ٭
مال اهلل

فايز خالد مرزوق املطيري  ٭
فهد خليل ابراهيم الفودري  ٭

فهد محمد غازي احلربي  ٭
محمد عبداهلل حفر اجلميلي  ٭

ابراهيم  ابراهي���م عبدالوه���اب   ٭
القالف

ابراهيم عبيد ادرمييح العتيبي  ٭
احمد ابراهيم محمد مفتاح  ٭

احمد جري هديب الرشيدي  ٭
احمد سعيد حزام العتيبي  ٭

احمد سليمان احمد البديوي  ٭
احمد سليمان درويش محمد  ٭

احمد طالب محمد الصالح  ٭
احمد علي حسني اخللف  ٭

احمد علي رمضان العنزي  ٭
احمد محمد خلف الفضلي  ٭

انور فهد مطر الشمري  ٭
بدر خنيفر حمود الرشيدي  ٭

بدر عبيداهلل ثاري الرشيدي  ٭
بشار عباس علي البصيري  ٭

اله���واش  ثام���ر مده���ل طل���ق   ٭
العازمي

ثامر منصور منصور املطيري  ٭
جابر علي مسفر العجمي  ٭

جاسم بندر هزاع العتيبي  ٭
جراح حمد درحان العوشر  ٭

طاه���ر  عبداحملس���ن  ج���راح   ٭
الشمالي

جعفر عبداهلل ابراهيم الفرحان  ٭
جمعان حزام محمد الدوسري  ٭
جمعان سرور جمعان املجري  ٭
حرقان شبيب مطلق العازمي  ٭

حسن الياس خضير يتيم  ٭
حسني علي عبدالرزاق السالم  ٭

حسني غنام حمد الصويلح  ٭
حشاش محمد حشاش حجاب  ٭

حمد حسني علي الظبيري  ٭
حمد سالم عايش الرشيدي  ٭

حمد عبداهلل مصلح الشالحي  ٭
حمد عدنان حمد العدواني  ٭

حمد مزيد خلف املطيري  ٭
حمد ناصر منصور الهاجري  ٭

حمود حمد صالح املسباح  ٭
حم���ود  عبدالعزي���ز  حم���ود   ٭

املضيان
خالد راشد مرشود احلسيني  ٭
خالد سالم حفيض العجمي  ٭

خالد سلطان سعيد الشهري  ٭
خالد طالع خالد املطيري  ٭

خالد عبداهلل ثقل العجمي  ٭
خالد عبداهلل مشعل املطيري  ٭

خالد هادي صنيتان هادي  ٭
راش���د اس���ماعيل عبدالغف���ور   ٭

عبداهلل
زامل محمد راجح الشمري  ٭

زياد عايد زياد السربل  ٭
زيد صحن يحيى الهاجري  ٭
سالم احمد عربود البذالي  ٭

سالم علي زيد العازمي  ٭
سالم فرحان خلف شاهر  ٭
سالم مخلف فهد املطيري  ٭
سعد جابر محمد علوش  ٭

سعد حمود سعد العازمي  ٭
سعد عبدالرحن سعد املطيري  ٭

سعد عبداهلل خالد العتيبي  ٭
سعد محمد قبالن العازمي  ٭
سعود سعد فرج السويد  ٭

سعود عبداهلل راشد القعيد  ٭
سعود فرحان يوسف العنزي  ٭
سلمان سعد عايض الرشيدي  ٭
سلمان صالح سلمان الهبيدة  ٭
صالح سعود صالح الصالح  ٭

صال���ح ع���ادل صال���ح صالح   ٭
السبتي

صرواح سحيم معطش املطيري  ٭
ضاري سالم راضي احلربي  ٭
ضاري ضيدان علي العجمي  ٭

طالل خالد خليل العنزي  ٭
محم���ود  عبدالناص���ر  ط���الل   ٭

االيوبي
طالل فواز محمد العنزي  ٭

عبداحلكيم عبدالقادر عبدالوهاب   ٭
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اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

55606032 للبيع درجة اأوىل

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

65993752

�ساليهات لالإيجار
لوؤلوؤة اخلريان

عر�س خا�س ل�سهر مار�س

3 غرف و3 حمام و�سالة كبرية 

حمام �سباحة عام

�سالت األعاب لالطفال

أمانًا لك وألسرتك

مهم جداً للم�ساعد

جهاز إلنقاذ األشخاص
UPS

 يعمل اأوتوماتيكيًا على ت�سغيل امل�سعـد

 وو�سولـه لأقـرب طابــق ويفتــح البـــاب

يف حــالــة اإنقطـــاع التيــار الكهــربــائي

)Roomless ( يعمل على جميع أنواع المصاعد

Emergency 

Landing Device

For Elevators

99893972جمموعة فلورن�سا للم�ساعد
كما يتوفر لدينا جهاز خا�س ) Inverter( لالأبراج العالية


