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املقدم خليل االمير

قبول 300 متقدم ومتقدمة اجتازوا االختبارات في 5 دورات لإلطفاء

رقيب اطفاء ـ اتصاالت

فهد عيد سعود عيد العازمي  ٭
فهد مساعد مسفر املطيري  ٭

مطلق علي سويد الرشيدي  ٭
طالل فالح سيف العازمي  ٭

حمدان خلف حمد احليص  ٭
سيد هاشم السيد محمد سيد موسى   ٭

سيد محمد
مشاري فهد مشعان العجمي  ٭
يوسف سالم مجبل الغريان  ٭

قاسم نبيل مختار ابراهيم  ٭
ماطر سعد ماطر عميره  ٭

حسني عبدالوهاب حميد صادق  ٭
خالد مطلق فالح العازمي  ٭

محمد مسفر مطيع العجمي  ٭
محمد باسل عبداملجيد حيدر  ٭
عذبي عبدالرحمن علي دربي  ٭

فهد عبداهلل سالم السعدي  ٭
محمد عثمان حسن رضائي  ٭

عبدالهادي غصن مشلش العجمي  ٭
عبدالعزيز حامد محمد السهيجان  ٭

خالد عبداهلل حماد العجمي  ٭
نهار محمد نهار العجمي  ٭

عبدالرحمن مران رجيبان احلربي  ٭
احمد سعد فهد احلربي  ٭

علي مرتضى صالح الصراف  ٭
سعد احمد محمد املشوح  ٭

رقيب إطفاء ـ مدخل بيانات

علي راشد بن ناصر املري  ٭
بدر ناصر سبهان العيباتي  ٭
مسفر صالح محمد العجمي  ٭
بنيان عبداهلل جابر العجمي  ٭

عيسى احمد عبدالرحمن محمود  ٭
محمد فيصل محمد العجمي  ٭

فهد عبدالرحمن عبدالكرمي العوضي  ٭
سلمان يوسف عبداهلل العميري  ٭

عمار عبداحملس���ن عيس���ى عباس   ٭
البلوشي

عامر عادل غلوم عباس  ٭
حسن عبدالرزاق مختار تقي  ٭
نصار عبداهلل افنيطل البحا  ٭

حسني صقر سعد الثويني  ٭
عبدالعزيز محمد معجب السبيعي  ٭

عبداهلل محمد العنبر  ٭
حمود عبداهلل فهاد الشمري  ٭

قاسم حميد عباس دشتي  ٭
فالح محمد فالح العجمي  ٭

محمد عبدالعزيز خليفة احلربي  ٭
فهد راشد عويضة العجمي  ٭

ثامر مطر عاشور خميس بشير  ٭
فهد خالد فهد الطويل  ٭

طالل احمد حسن الشطي  ٭
نايف سعد ناصر العجمي  ٭

حمود طاهر رغيان الفضلي  ٭
محمد عيد سالم العازمي  ٭

سليمان علي يوسف الكندري  ٭
نواف دكام عيد العجمي  ٭

راشد هادي مهدي العجمي  ٭
سلطان صالح سلطان العتيبي  ٭

خالد عبداهلل محمد جابر  ٭
مشاري عباس طه احلربي  ٭

بدر ناصر حسني اغا محمد عباس  ٭
عبدالرحمن يحيى جابر الصالح  ٭

مبارك غامن مبارك دشتي  ٭
عبداهلل احم���د محمد عبداهلل غازي   ٭

املطيري
حمد عقيد عبدالرزاق عبدالرس���ول   ٭

حجي املطوع
محمد حسن خميس الشويعر  ٭

أحمد عايد عبدالرحمن العتيبي  ٭
فواز منخي خلف الفضلي  ٭

فالح معجب عبداهلل العجمي  ٭
أحمد ماجد فالح العازمي  ٭

عبداهلل عادل عبداهلل الرويضان  ٭
فيصل محمد شافي الهاجري  ٭

يوسف ابراهيم جاسم كرم  ٭
عبداللطيف سالم سعود ابراهيم  ٭

خالد طاحوس خالد العجمي  ٭
فهد سعيد ابراهيم الرشيدي  ٭

عبدالوهاب عادل محمد عبد علي  ٭
نصار احمد جمعة العنزي  ٭
فهد عوض محمد املطيري  ٭
محمد علي وادي الفضلي  ٭
خالد فالح سعد العازمي  ٭
هادي شديد مبارك مرعي  ٭
علي ناصر علي العجمي  ٭

فالح سالم عيادة رقيدان العازمي  ٭
محمد حسن امني عبداهلل عبدالرزاق  ٭

رقيب إطفاء ـ مشغل آليات

س���ليمان ص���الح الدي���ن فيص���ل   ٭
الشمري

عبداهلل صالح فاضل حجي جاسم  ٭
احمد علي حسني العميري  ٭

مطلق سعد مطلق القمالس  ٭
ميثم محمد كرم دشتي  ٭

نواف عيد جمعان الرشيدي  ٭
عب���داهلل موس���ى عب���داهلل محمد   ٭

البلوشي
خالد جنم عبداهلل اجليل  ٭
ثامر مبرد مبارك العازمي  ٭

عبدالرحمن هادي مطران العبد  ٭
فهد ناصر فهد العثمان  ٭

حسني علي حسن القضيب  ٭

علي احمد محمد حاجيه  ٭
جزاع فايز سعيد فايز  ٭

عبدالرحمن بدر ماطر الديحاني  ٭
احمد موسى حيدر سراج  ٭
فيصل جمال عباس غلوم  ٭
بدر مرضي مطر املطيري  ٭

عباس حمزة عباس دشتي  ٭
مبارك عويضة مبارك العجمي  ٭

فهد سلمان عبداهلل املرزوق  ٭
ابراهيم علي مريع القحطاني  ٭

يوسف عبدالرزاق مال اهلل العلي  ٭
عبداللطيف عباس عبداهلل القالف  ٭

مشعل ظافر علي العرجان  ٭
احمد ناصر سالم اخلشتي  ٭

محمد سالم دابس الرشيدي  ٭
فواز ناصر عبدالرضا امليل  ٭

سيد محس���ن مرتضى سيد حسني   ٭
السيد ابراهيم

مشعل مزيد فالح الظفيري  ٭
عبداهلل علي احمد دشتي  ٭

فهد سعد عبداهلل الثويني  ٭
صالح فهد هادي العجمي  ٭

ابراهيم عيسى عبداهلل احمد  ٭
مرزوق صالح فيروز  ٭

جاسم يعقوب يوسف علي  ٭
حمد عبداحلميد حمزه عبدالعزيز  ٭
عبدالهادي مبارك مطلق العازمي  ٭
علي جواد محمد صالح الصراف  ٭

عبداهلل جابر عبداهلل نعمة  ٭
منيف عبدالعزيز منور املطيري  ٭

حمد يوسف حمد اجلدي  ٭
محمد بدر علي محمد صالح  ٭

رقيب إطفاء ـ مكافحة

حمد ناصر خرصان العجمي  ٭

شهاب أحمد اسحاق كمشاد  ٭
عبداله���ادي ابراهي���م عبداله���ادي   ٭

سعد
محمد علي محمد القطان  ٭
براك علي احمد القبندي  ٭

محمد مهدي ابراهيم اسود  ٭
سالم فالح عجيب املفرج  ٭

يوسف وليد سالم محمد عبداهلل  ٭
خالد محمد عبداهلل محمد  ٭
بدر ناصر عبدالرضا امليل  ٭

خالد فهد محمد العجمي  ٭
فهد خالد يوسف العلي  ٭

علي سلمان عبداهلل احلرز  ٭
فهد خالد هجاج العجمي  ٭

طالل سيار سعيد العنزي  ٭
علي رياض عبداحملسن القطان  ٭

غامن بدر محمد فرحان  ٭
ب���در صياح جمع���ان صياح ظمني   ٭

العتيبي
احمد جمال خليل خلف  ٭

مشاري جاسم محمد السعيد  ٭
خالد فيصل خالد عقاب عمر األشهب   ٭

املطيري
محمد بدر رمضان الهندال  ٭

محمد جاسم محمد عبداهلل  ٭
علي ناصر عبداهلل احلداد  ٭

مشاري فوزي سلطان احلمادي  ٭
براك طارق فهد الرقم  ٭

علي عبداهلل علي عبداهلل اجلديع  ٭
بدر ناصر اسماعيل جعفر  ٭
عادل خليل حاجي عبداهلل  ٭

فهد وليد فيصل خالد املشاري  ٭
فيص���ل عبدالنب���ي عبداحلس���ني   ٭

الفودري
فايز خالد مرزوق املطيري  ٭

فهد مبارك سند الهاجري  ٭
عبدالوهاب عبداجلبار عبدالقدوس   ٭

شاه زاده
يعقوب يوسف يعقوب محمد  ٭
ناصر حامت غريب املنصوري  ٭

نواف محمد منشد اخلالدي  ٭
مشعل مطلق محمد احلريجي  ٭

عبدالعزيز محمد ابراهيم ارحمه  ٭
فيصل دخيل سالم الدخيل  ٭
فواز كارم محمود الشلبي  ٭

احمد عبدالهادي جاسم محمد  ٭
فالح حمد فالح الهاجري  ٭

عبدالعزيز سالم يوسف بوغيث  ٭
سلطان خلف أحمد عبداهلل  ٭

يوسف طلق مريزيق الرشيدي  ٭
يعقوب يوسف علي دشتي  ٭

مناحي محمد جنيخان العجمي  ٭
يوسف غزاي شقير املطيري  ٭

قتيبة بن داود عقاب سالم العمر  ٭
حسني عبداجلبار محمود عبداهلل  ٭

عبداهلل راشد عبيد الدوسري  ٭
حمد جميل ناصر سعود العازمي  ٭

محمد عصام طاهر بوحمد  ٭
محمد سالم سعد العازمي  ٭

حسني علي عبداهلل اشكناني  ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل مبارك  ٭

سعود حمود حميدي العدواني  ٭
عبدالعزيز عيسى محمد الهولي  ٭

حمد ظاهر محمد الفضلي  ٭
عبدالهادي سعيد ظافر العجمي  ٭
عادل عارف عبداحلسني حسن  ٭

حسني محمود مسيب عزيز  ٭
احمد جاسم محمد املنصور  ٭

عبدالرحمن سعد شريدة الشريدة  ٭
جراح يوسف سليمان احمليطيب  ٭

فهد عبدالكرمي سالم الكعبي  ٭
ناصر محمد مبارك العويس  ٭

فهد خلف حسني عناني  ٭
عبدالعزيز ناصر خميس العجمي  ٭

سعد صالح حسن الشمري  ٭
عمر خالد عبداهلل مهيالن الهاجري  ٭

طالل طالب ساير العنزي  ٭
حبيب حسني علي احملميد  ٭

عسيى حسني عبداهلل رمضان  ٭
خالد وليد سالم السند  ٭

احمد فهد عيسى الردهان  ٭
يوس���ف محمد خليف���ة احلديد ال   ٭

بنعلي
سلطان فهيد ناصر العجمي  ٭
فالح عقاب ضيدان املطيري  ٭

علي قاسم حاجي حسن بارون  ٭

عبداهلل محمد عبداحلميد السني  ٭
ضاري عبداهلل احمد السعيد  ٭

يحيى عادل حسني علي  ٭
علي يوسف عبداهلل حاجيه عبداهلل   ٭

أبوصخر
عبداهلل احمد ابراهيم جورو  ٭
فهد خالد حاجي الفيلكاوي  ٭

عباس فاضل علي امير  ٭
عب���داهلل  عبدالعزي���ز  عب���داهلل   ٭

العجمي
منصور جاراهلل خريص املطيري  ٭

سليمان ابراهيم خضر الفارس  ٭
ظافر منير عوض العجمي  ٭

ابراهيم خليل ابراهيم املطوع  ٭
يوسف احمد بندر السلمان  ٭
عبداهلل فهد سالم العجمي  ٭

فيصل علي منصور عبداهلل  ٭
مهنا جاسم محمد املهنا  ٭

عبداهلل محمد اسماعيل الصغير  ٭
عبيد هادي عبيد الدوسري  ٭
عبيد محمد داهم الدوسري  ٭

عبدالرحمن فوزي جاسم احلبيل  ٭
بدر سامي شاكر الشطي  ٭

محمد علي عليان الرشيدي  ٭
محمد صلف مجاهد املطيري  ٭
خالد سالم شريده الشريده  ٭

عبداهلل حمدان نحيطر اجلريد  ٭
عبدالعزي���ز س���ند مب���ارك فه���د   ٭

الهاجري
ناصر نادر جاسر حسني  ٭

فيصل محمد حمد الشطي  ٭
محمد حسني صلبي العنزي  ٭

مبارك عبداحملسن مبارك العجمي  ٭
راكان محمد مبارك املطوع  ٭

ابراهيم محمود حيدر محمد  ٭
فهد عبداهلل كاظم شلش  ٭

عبداهلل سامي عبداهلل هادي  ٭
عمر خالد عبدالرحمن املنصور  ٭

عبدالعزيز حسني علي عبدالعزيز   ٭
الهزاع

نايف مطلق هذال املطيري  ٭
فهد عبداهلل راشد الفضلي  ٭

نواف سامي يعقوب الغريب  ٭
ناصر عيس���ى محم���د عبدالعزيز   ٭

بلوشي
محمد ناجي محمد العجمي  ٭

عثمان عبداهلل محمد العزران  ٭
خالد وليد حبيب السندان  ٭

فهد سالم محمد أحمد  ٭
شعيب وليد رجب أحمد  ٭

نايف عبدالعزيز براز مسعود  ٭

عبدالكرمي محمد سفاح املال  ٭
نايف مجلعد محمد العجمي  ٭

علي محمد هديان العجمي  ٭
علي حسني علي القطان  ٭

عادل عبداهلل سعود العنزي  ٭
عبداهلل خالد علي الصابري  ٭

محمود علي راشد الشطي  ٭
قتيبة محمد علي اللوغاني  ٭

عبدالعزيز صالح محمد احلداد  ٭
عبدالرحم���ن عط���ا اهلل عب���داهلل   ٭

املطيري
عبداهلل نبيل محمد احلسني  ٭
جمال عارف عبداهلل املسباح  ٭

عامر محسن براك فالح  ٭
محمد زبن متعب املطيري  ٭

محمد منصور نخيجان العجمي  ٭
زيد احمد زيد الصانع  ٭

علي زكي مبارك املبارك  ٭
عبداهلل مانع حمد العجمي  ٭

عباس محسن ناصر البلوشي  ٭
احمد حيدر احمد حيدر  ٭

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشطي ٭
محمد ابراهيم محمد األنصاري  ٭

فهد عبدالسالم مصطفى املرزوق  ٭

رقيب إطفاء ـ مفتش ـ نساء

زينب حسني شعبان غضنفري  ٭
نور بدر سعد  ٭

أنفال ضيف اهلل ثامر العتيبي  ٭
أبرار عيسى خليل احمد  ٭

منار عبداهلل اسماعيل الكندري  ٭
مرمي مزعل مهنا املزعل  ٭

إسراء مبارك طاهر الشمري  ٭
إميان احمد معيوف الفردان  ٭
نورة سليمان محمد املطلق  ٭

سارة إبراهيم محمد الصويتي  ٭
أمل احمد علي الفهد  ٭

إقبال سعد مناحي العلي  ٭
خديجة نادر فرج الشايع  ٭

شروق عبداهلل مطلق مزيعل  ٭
أفراح حمد عبداهلل املنيع  ٭

دالل أحمد عبداهلل العوضي  ٭
آمنة عباس حسني بوحمد  ٭

ليالي عبداهلل محمد الكندري  ٭
آالء علي عبدالرحمن الكوح  ٭

سارة حسني نظر حسني  ٭
فرح سلطان مطر الصالل  ٭
مرمي سعد مناحي العلي  ٭

عبير حسن جعفر املويل  ٭
إميان رمضان محمد الكندري  ٭

سندس مهدي ثويني بردي  ٭

أجرت االدارة العامة لالطفاء في صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادس�ية 
قرعة املقبولني خلمس دورات رقيب اطفاء للذكور باالضافة الى دورة رقيب مفتش 
وقاية للعنصر النسائي، حيث مت قبول 300 شخص من اجمالي 429 متقدما ومتقدمة 

وذلك بعد اجتيازهم لالختبارات والشروط.
وقال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في االدارة املقدم خليل االمير ان الدورات 
موزعة على دورة مشغل آليات ومكافحة واتصاالت ومدخل بيانات للذكور اضافة الى 
دورة رقيب مفتش وقاية للعنصر النس�ائي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي. واوضح املقدم االمير ان دورات الرجال املتقدمني ستكون في مركز اعداد 

رجال االطفاء مبنطقة كبد في حني ستكون الدورة النسائية في منطقة الساملية.

وشدد على حرص االدارة على اش�راك العنصر النسائي والعمل في هذا القطاع 
كمفتشات اميانا منها بضرورة اتاحة الفرصة امام الفتيات الكويتيات لاللتحاق باالطفاء 

وتفعيال لدور املرأة في مسيرة العمل الوطني.
وجدد تأكيد االدارة وحرصها على دعم وتعزيز القوى العاملة لديها ورفع مستوى 
قدرتها في عمليات املكافحة واالنقاذ وحماية املمتلكات والتفتيش الوقائي وبذلها 
قصارى جهدها لتوفير مستوى عال من احلماية للمجتمع من اخطار احلرائق واحلوادث 
والكوارث الطبيعية وضمان التفتيش الوقائي حفاظا على سالمة املواطن واملقيم، 
كم�ا اضاف االمير أنه على املقبولني مراجعة مركز اعداد رجال االطفاء من تاريخ 22 

اجلاري الى 26 منه المتام باقي االجراءات، وفيما يلي االسماء:

خليل األمير: ضرورة مراجعة مركز إعداد رجال اإلطفاء من 22 وحتى 26 الجاري

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

با�ســـــــــــــــم/ 

حممـد ر�شـيـد عـلـي

رقم اجلواز / 2581313

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سورية اأو االت�سال على رقم

99489051

مفقود جواز �سفر �سوري


