
االحد 18 يوليو 2010   5محليات

دع��ا ديوان اخلدم��ة املدنية 149 مواطنا ملراجعت��ه اليوم االحد و150 
مواطن��ة ملراجعته غدا االثنني واس��تكمال أوراق ترش��يحهم للعمل في 

املؤسسات واجلهات احلكومية، وفيما يلي أسماء املراجعني اليوم:

جابر عبداهلل جمعة الكعاك  ٭
 ٭ حمد غايب حمد املطيري

عبدالعزيز فيصل حمد الناصر  ٭
 ٭ عبداهلل ابراهيم يوسف جراغ

 ٭ عبداهلل غازي عبداهلل العتيبي
 ٭ نايف حمود عياد اجلنفاوي

 ٭ نواف الفي جاعد املطيري
 ٭ وليد خالد مجبل املطيري

ابراهيم فالح عبداهلل ماضي  ٭
ابراهيم فيصل مبارك الدعي  ٭

احمد احلميدي محمد املطيري  ٭
احمد انور عبداهلل حداد  ٭

احمد جمال ابل حسن  ٭
احمد حسن عباس عطا اهلل  ٭
احمد عبداهلل طاهر الشمالي  ٭

احمد عبيد صقر الديحاني  ٭
احمد محمد عواض العنزي  ٭

ايوب عبد النبي جمعة دشتي  ٭
بدر عيد مناور اخليوطي احلربي  ٭

بدر محمد علي حيدر  ٭
بندر منور محسن دهيمان  ٭
ثامر ذياب ناصر املطيري  ٭

ثامر منير ثامر العتيبي  ٭
جابر سويد مسلم الرشيدي  ٭
جاسم محمد حسن الفضالة  ٭
جراح ضاري براك الشمري  ٭

جعفر عبدالرضا يوسف بوعباس  ٭
جمال ذياب جزا املطيري  ٭

حسني عدنان شهاب النعمة  ٭
حمد خالد حبيب الصراف  ٭
حمد فجر فرحان الشمري  ٭

حمود مفرح حمدان احلميدي  ٭
خالد سالم مطلق العازمي  ٭
خالد علي محمود الطويل  ٭

خالد عيد براك العازمي  ٭
خالد محارب االفنس العنزي  ٭

خالد ناصر جدعان العنزي  ٭
زايد عبداهلل ذعذاع عماش  ٭

سالم صالح سليمان املولى  ٭
سعد عبداهلل سعد العجمي  ٭
سعد عبداهلل علي الصفار  ٭

سعد علي سعد املطيري  ٭
سعد مطر محمد العارضي  ٭

سعود حمد سعود العازمي  ٭
سعيد سعود جاسم املطيري  ٭

سلمان خالد سرور السعد  ٭
سلمان خالف سعد املطوطح  ٭
سلمان مشعان علي العتيبي  ٭

سلمان مطلق جمعان بوسمري  ٭
سليمان عبداهلل سالم الفضلي  ٭

سند فرحان سند الشمري  ٭
شاهني محمد يعقوب حاجي عباس  ٭

صالح ارشيد ماضي العازمي  ٭
صالح عبداهلل عامر العجمي  ٭
صالح علي حسني العصفور  ٭

ضاري شمالن عبداهلل الرومي  ٭
ضاري سالم ابراهيم علي  ٭
طارق فرحان نبهان جديع  ٭
طالل سعيد مهنا الرشيدي  ٭
طالل سلمان عياد العازمي  ٭

طالل عبداهلل سعد النخيالن  ٭
طالل مبارك عبداهلل احمد  ٭
عامر منير ثامر العتيبي  ٭

عايض عبداهلل مبارك العجمي  ٭
عبدالرحمن بدر ماطر الديحاني  ٭

عبدالرحمن عبداهلل علي احلصينان  ٭
عبدالرحمن هادى فالح العجمي  ٭

عبدالعزيز حزام فالح امليع  ٭

عبدالعزيز خالد سحيم الهاجري  ٭
عبدالعزيز صالح سبيل العازمي  ٭

عبدالعزيز علي احمد بوقماز  ٭
عبدالعزيز ناصر احمد البصيري  ٭
عبداهلل جاسم عبد اجلبار جاسم  ٭

عبداهلل ذعار علي الرشيدي  ٭
عبداهلل صالح ناصر اجلغيف  ٭

عبداهلل علي سيد محمود املوسوي  ٭
عبداهلل عوض هليل العازمي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل العجمي  ٭
عبداهلل ناصر حسن اجليران  ٭

عبداهلل هادي مبارك هادي  ٭
عبد الوهاب صالح العبد الوهاب  ٭
عبدالعزيز براك حسن الرشيدي  ٭

عبدالعزيز سليم ناعس مناور  ٭
عبداهلل سعد عبداهلل الهاجري  ٭

عبداهلل فالح مفرج املطيري  ٭
عقيل فهد محمد العجمي  ٭
علي عوض جابر صالح  ٭

علي موسى يوسف رضا بومريوم  ٭
علي ناصر ماجد الشماع  ٭

عمر علي مسفر مهدي  ٭
عمير فرج خرصان العجمي  ٭

عيد محمد شداد املطيري  ٭
عيسى جاسم ذياب احمد  ٭

عيسى فرحان ثويني العنزي  ٭
فالح حزام ملفي السبيعي  ٭
فايز نحيطر سالم العازمي  ٭

فرج مزيد فرج الديحاني  ٭
فهد سالم ناصر العازمي  ٭

فهد صالح عبداهلل الشعالن  ٭
فهد علي مزيد الصانع  ٭

فهد فالح مفرج املطيري  ٭
فهد مضيان فهد الشمري  ٭
فهد مهدي رجا الرشيدي  ٭

فيصل طارق علي الفوزان  ٭
فيصل عبدالرحمن فرحان الديحاني  ٭

مبارك احمد عربود البذالي  ٭
مبارك حمد مبارك العازمي  ٭

مبارك هميجان سفر العتيبي  ٭
محمد احمد سعود الوهيب  ٭

محمد حامد محمد علي  ٭
محمد عبدالعزيز ابراهيم حسني  ٭
محمد عبدالعزيز صالح الريش  ٭
محمد عبدالعزيز عبداهلل رجب  ٭

محمد عدنان يعقوب محمد  ٭
محمد فرحان محمد العجمي  ٭

محمد مبارك عايض الهاجري  ٭
محمد مجبل محمد العتيبي  ٭
محمد مجدي صالح محمد  ٭

محمد مصطفى محمد حسن امير  ٭
محمد منيف عطا اهلل الشمري  ٭
محمد يوسف عبداهلل النجار  ٭

محمود منصور محمود جوهر حيات  ٭
مسير حمود فالح الرشيدي  ٭

مشاري متعب محمد الروضان  ٭
مشاري مسعود محمد املطيري  ٭
مشاري ياسني فيصل اخلالدي  ٭
مشعل حامد مطلق الصميعي  ٭

مشعل سعد عيسى النوفل  ٭
مشعل سعود عبداهلل العتيبي  ٭

مشعل عبداهلل عيد العنزي  ٭
مشعل مرعي محمد املرعي  ٭
موسى زايد عبيد الرشيدي  ٭
نادر مجبل مرزوق العازمي  ٭

ناصر رضا حسني دشتي  ٭
ناصر محمد هايف عبداهلل  ٭

ناصر هزاع عبداهلل املطيري  ٭
نافع سعد مريف الصلبي  ٭
منر عبيد حواس الشمري  ٭

نواف عبداهلل علي الدخيل  ٭
نواف علي فالح العازمي  ٭

هادي الشنيفي هويدي املاجدي  ٭
ورنس مكاري عوض العنزي  ٭

وليد عيد علي العازمي  ٭
يعقوب يوسف حجي اجلزاف  ٭

يوسف خالد يوسف العمر  ٭
يوسف عبداهلل سمير املطيري  ٭

يوسف عبداهلل عايش عايض  ٭
يوسف غربي صعفك الزايدي  ٭

يوسف محمود حسني الرشيدي  ٭

أسماء المراجعات غدًا
أريج نايف رخيص الفضلي  ٭
بشاير خالد يوسف احلجي  ٭
رقية سعد عبداهلل الصفار  ٭

روان فهد ماطر ماجد  ٭
شهد علي مدعج الشالحي  ٭

اللطي���ف مصطف���ى  ش���يخة عب���د   ٭
الدرباس

شيخة عوض صياح العازمي  ٭
عالية عبداللطيف عبداهلل الرمضان  ٭
عائشة عبدالرزاق صالح احلساوي  ٭

نوال عبداهلل علي  ٭
نوال غدير راشد مكمخ  ٭

نوف ناصر حجي املزين  ٭
أجواء يوسف إبراهيم العوضي  ٭

ارم محمود يوسف علي  ٭
أسيل حسني عبداهلل الشطي  ٭

اشراق نايف عواض الديحاني  ٭
اغرار علي مدعج الشالحي  ٭
الزهراء احمد عيسى علي  ٭
أمل عذاب حسني اخلالدي  ٭

آمنة راشد علي الرقم  ٭
آمنة عبد الرزاق حسني علي  ٭
أمواج نايف مفرح العتيبي  ٭

أنوار حمد خلف الشمري  ٭
أوراد ناصر حجي املزين  ٭

إميان عيد سمري عبداهلل  ٭
باسمة عبداهلل محمد املسباح  ٭

بدرية محمد علي املطيري  ٭
بدور علي موسى الرشيدي  ٭

بشاير فيصل جاسم الربيعان  ٭
بشاير ناصر حمد حميان  ٭

بشرى حميد عبداهلل خلف  ٭
حترير علي محسن العتيبي  ٭

ترفة سعد مسير العنزي  ٭

تهاني ناصر شجاع املطيري  ٭
ثريا عبداللطيف مصطفى الدرباس  ٭

جنان فالح هبر الشمري  ٭
جواهر بردي مناحي املطوطح  ٭
حصة سرحان خلف املساعيد  ٭

حصة ناصر صباح املال  ٭
حنان عادل محمد املزين  ٭

حنان مبارك خميس دواس  ٭
حنان ناصر مبارك العجمي  ٭

خزنة ذياب جقيثم الديحاني  ٭
خزنه سعد متعب املطيري  ٭
خلداء سعد عقاب املطيري  ٭

خلود احلميدي مطر املطيري  ٭
خلود خالد حصني الظفيري  ٭

دعاء عبداملجيد عبد الرزاق العبيد  ٭
دالل بداح خالد العذاب  ٭

دالل متعب علي املطيري  ٭
دليل فرحان عواد العنزي  ٭

دليل فهد راجي العتيبي  ٭
راجحة محمد سبيت احليص  ٭

راوية محمد عبد الواحد الزاير  ٭
رضوه جمعان محمد احلميدي  ٭

رنني بدر احمد الرقم  ٭
رمي خالد مبارك الدويلة  ٭

رمي سعد عبدي السويفان  ٭
رمي عبدالعزيز عبداهلل القاسم  ٭

رمي مشعان علي العتيبي  ٭
زهرة بخيت بالل سليمان  ٭

زينة طارق جاسم الرجيب  ٭
سارة فيحان ماجد العتيبي  ٭

سارة صالح ابراهيم الدويسان  ٭
سارة صالح راشد الغيث  ٭

سارة عادل عبداحلميد النجار  ٭
سارة محمد غزاي العتيبي  ٭

سارة مرزوق عبدالرحمن املطيري  ٭
سامية راشد سلطان العجمي  ٭

سكينة سامي محمد طالب  ٭
سلسبيل علي حسني العنزي  ٭
سمية حسني ماشاءاهلل رضا  ٭

سوزانا نادوفا  ٭
شاهة راشد علي الرقم  ٭

شيخة خليفة حمود العجيل  ٭
شيماء يوسف فهد الطخيم  ٭

شيمة عامر عبداهلل املطيري  ٭
شيمة مبارك فالح غيام  ٭

صابرين بسام فهد الفهد  ٭
صديقة يحيى سيد جاسم القالف  ٭

ضحى جمال احمد الساير  ٭
عالية جمال سيد هاشم الطبطبائي  ٭

عايشة ناصر سليمان الرشيدي  ٭
عذاري حسن عيسى األنصاري  ٭

عفاف حمود محمد الهرشاني  ٭
عهود سعود سالم العازمي  ٭

عهود محمد جمعان العازمي  ٭
غدير ملفي قويل الديحاني  ٭

فاطمة بوراسكا جلبوينا  ٭
فاطمة إبراهيم سالم املنزل  ٭
فاطمة أمير حسني العطار  ٭

فاطمة جاسم ابراهيم العرادي  ٭
فاطمة قاسم محمد نور الدين  ٭

فاطمة كاظم قاسم حبيب  ٭
فاطمة محمد علي الشيباني  ٭

فاطمة ناصر بدر محمد  ٭
فايزة ابرهيم جاسب القالف  ٭
فوز سعود عبداهلل العنزي  ٭
فوزية سعود فالح العازمي  ٭

كلثوم بدر حسن مراد  ٭
كوثر عبدالعزيز احمد بن نعمة  ٭

لطيفة صالح احمد االنبعي  ٭
لطيفة محمد حسن العجمي  ٭
لطيفة محمد خليفة خليفوه  ٭

ملياء هليل سالمة العنزي  ٭
ماجدة احمد حسون علي  ٭

مثايل معاش ذياب احلسيني  ٭
محياة حامد مضحى كميخ  ٭

مرمي أمني راشد اخللف  ٭
مرمي شامان عايد العضيلة  ٭

مشاعل عبداهلل سعوي راشد  ٭

مشاعل ناصر شريف اخلالدي  ٭
مناير جاسم احمد احلشاش  ٭

منى راشد محمد العازمي  ٭
منى عبداحلميد حسني البحر  ٭

منى علي حسن محمود  ٭
منى محمد صالح الياسني  ٭

منى ناصر عبدالعزيز الدريويش  ٭
منى نوران صنيتان الصليلي  ٭

منيرة مجاهد هالل املطيري  ٭
منيرة مطلق يعقوب املطيري  ٭

مها رفاعي محمد العجمي  ٭
مها مبارك عجيل احلربي  ٭
مها محمد مناحي العنزي  ٭
مها مناحي بحير العنزي  ٭

جنالء فهد عبداهلل العصيمي  ٭
ندى شبيب سالم العازمي  ٭

نشمية بندر زريب الديحاني  ٭
نوال عبدالعزيز ناصر الهمالن  ٭

نورة بدر مدوخ املطيري  ٭
نورة حواس حديد الشمري  ٭
نورة سرحان الفي العنزي  ٭

نورة شعيب فارس الدوسري  ٭
نورة عائد محمد الشمري  ٭
نورة محمد بالل منصور  ٭

نوف فهد برد العنزي  ٭
نوف مبارك خليفة اجليماز  ٭
نوف مبارك سالم الرشيدي  ٭
هدى سيد عبداهلل الرفاعي  ٭

هدى فهد حسني العلي  ٭
هدى فهد عبدالعزيز الصالل  ٭

هدى مبارك مطر العازمي  ٭
هديل عزيز نشمي الضفيري  ٭

هالله مطر راشد البذالي  ٭
همسة صالح عبداهلل املطر  ٭

هنوف جزاع نشمي الضفيري  ٭
هوشة فريجان فراج السعيدي  ٭

هيا عبداهلل سالم العميري  ٭
وضحة سعيد جابر املري  ٭

ياسمني يعقوب عبادي املجادي  ٭

الديوان يدعو 149 مواطنًا لمراجعته اليوم و150 مواطنة غدًا

»نسائية اإلصالح« تطلق 
البرنامج الصيفي للفتيات

أعلنت مديرة مركز القرآن في اللجنة النسائية في جمعية اإلصالح 
االجتماعي خديجة الشطي عن برنامج الصيف املميز حلفظ القرآن 

الكرمي ملعظم فئات املجتمع من أطفال وفتيات ونساء.
وأشارت الشطي الى ان البرنامج املخصص لألطفال ينطلق من 
القاعدة الذهبية وهو مستمر بنجاح طوال العام ويستمر خالل هذا 
الصيف للفئة العمرية من سن 4 � 7 سنوات لألوالد والبنات بواقع 
ساعتني، موضحة ان الساعة األولى للغة العربية ويردد فيها الطفل 
احلروف مجرده ثم عند دخولها في الكلمة ليكون الكلمات القرآنية 
املختلفة، وفي الساعة الثانية يحفظ الطفل القرآن عن طريق الكتاتيب 
خالل الفترة املس���ائية من الساعة 5 � 7 مساء وهو خاص باحلزب 
60 من القرآن، ولقد بدأت هذه الدورة بالفعل من 20 يونيو وتستمر 
حتى 4 أغس���طس املقبل مبعدل 3 أيام في األسبوع الى جانب حفظ 

خاص لألطفال ايضا للحزب 59 من القرآن.

عبدالمجيد والراشد بحثا زيارة 
وفد جمعية الصحافيين إلى سورية 

استقبل امني السر بالنيابة املدير املالي جلمعية الصحافيني الزميل 
عدنان الراشد في مقر اجلمعية بالشويخ سفير اجلمهورية العربية 
السورية بسام عبداملجيد حيث جرى خالل اللقاء التنسيق املشترك 
لترتيب امور الزيارة املقرر ان يقوم بها وفد اجلمعية تلبية لدعوة 
وزارة السياحة الس���ورية لزيارة عدد من املدن واملواقع السياحية 
واالثرية في اجلمهورية العربية السورية الشقيقة واملقررة أواخر 

شهر سبتمبر املقبل.
كما ج���رى خالل اللقاء تبادل االحادي���ث الثنائية والتأكيد على 
العالقات املتميزة التي تربط البلدين الشقيقني، وحضر اللقاء اعضاء 
مجلس االدارة دهيران ابا اخليل وجاس���م كمال والزميالن منصور 

العجمي ومشاري العلوش.

تشمل عدداً من المدن أواخر سبتمبر

السفير السوري بسام عبداملجيد متوسطا الزمالء عدنان الراشد ودهيران أبااخليل وجاسم كمال ومنصور العجمي ومشاري العلوش


