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توزيع بطاقات االحتياط 26 الجاري والقرعة 28 منه

»السكنية« تدعو 321 من أصحاب التخصيص في مدينة جابر األحمد لمراجعتها
احم���د س���عود عبدالعزيز بن   ٭

نعمة
منصور فالح محارب اجلسار   ٭
محمود مبارك مزيد املطيري   ٭

سالم فهد مانع العجمي   ٭
يعقوب غلوم علي مبارك   ٭

طالب س���يد يعقوب سيد عنبر   ٭
الرفاعي

فيصل فالح مرزوق البطحاني   ٭
عبداحملس���ن  محم���د  عم���اد   ٭

العصيمي 
هزاع سعد جليل الراجحي  ٭

باسل يعقوب يوسف الشمالن  ٭
س���ليمان عبدالرض���ا حس���ن   ٭

سليمان 
مجبل مطيران مجبل العاردي   ٭

علي محمد اسد محمد   ٭
يوسف سليمان علي الهاملي   ٭

صالح حمد عايد الرشيدي  ٭
محمد مكي عباس الشواف   ٭

عبداخلضر احمد قنبر منصور   ٭
علي ابراهيم محمد باقر الشيخ   ٭

ابراهيم
رائد سعيد امن سعيد   ٭

وليد احمد يوسف البناي   ٭
فايز متعب ثامر الفضلي   ٭
اسامه حافظ علي احلافظ   ٭

سعد بطاح صميع العازمي   ٭
ياس���ر  عبدالك���رمي  محم���د   ٭

عبدالكرمي 
عدنان عيسى محمد الصفار   ٭
عيد سليمان عيد الرشيدي   ٭

عسكر برجس عسكر املطيري  ٭
سعود عبدالعزيز فاضل محمد   ٭

فايز منشر عوض الظفيري   ٭
ن���واف عبداحملس���ن عبدالقادر   ٭

احلمود
عبداهلل شاكر عبداهلل علي   ٭

احمد فالح علي العازمي   ٭
عصام صقر مبارك اجليماز   ٭

يوسف جمعة يوسف ابوعيدان  ٭
عقيل مجيبل ليلى العنزي  ٭
سالم فالح سالم الوسمي   ٭

ناصر سعود راضي العازمي   ٭
عدنان سعود جابر الشمري   ٭

طارق محمد عبداهلل علي   ٭
زكريا عبداهلل سالم االنصاري   ٭

عدنان محمد عبداهلل مراد   ٭
عادل شاهن علي الشمالن  ٭
علي طالق فالح الهاجري   ٭

عبدالكرمي حمد سعدون الشمالن   ٭
احمد مريزيج راضي العازمي   ٭

عادل سعود جابر الشمري   ٭
خالد محيبس فهد العنزي  ٭

ناصر منصور محمد ابولبقه  ٭
عبداملطلب محمد جاسم االستاذ   ٭

مجيد عباس غلوم النداف   ٭
رشيد مطر مرزوق ضاحي   ٭
مساعد سعد محمد النسيم   ٭

عبدالغفور عبداهلل غلوم عفيفي   ٭
مشعل سراح شامي الراجحي   ٭

علي راشد علي الرقم   ٭
حامد محمد ثعيان الرشيدي   ٭

سالم محمد عبدالعزيز اخلالدي  ٭
سعد سالم عايض العازمي  ٭
علي علي حاجي سبزالي   ٭

مطلق فراج مطلق املطيري   ٭
صالح احمد حيدر ملك   ٭

سليمان حاجي علي خاجه   ٭
زيد محمد عبدالعالي زيد تواب   ٭

املطيري
بدر معراج محمد حسن   ٭

عبداملجيد عبداحلميد عبدالكرمي   ٭
فرج 

مجيد حميد يعقوب العيدان   ٭
خالد يوس���ف ابراهي���م صالح   ٭

الثويني
حس���ن يعق���وب يوس���ف علي   ٭

مؤمن
خالد حمود مبارك الهويدي   ٭

عدن���ان عبدالرحم���ن مرت���وة   ٭
العلي

صالح عبدالرحيم ناصر حافظ   ٭
عب���داهلل  ب���ارون  جاس���م   ٭

عبدالرحيم 
عب���داهلل س���ليمان عب���داهلل   ٭

اجلطيلي 
خالد عمران تركي العمران  ٭

صالح علي صالح الصقعبي   ٭
محم���د عبدالعزي���ز عبداملجيد   ٭

حسن 
عدن���ان هاش���م س���يد ش���بر   ٭

املوسوي 
فيصل ناصر مريخان العازمي   ٭

عبداملجي���د حبي���ب حس���ن   ٭
االبراهيم 

محمد احمد راشد الرمح   ٭
السيد يوسف جعفر السيد علي   ٭

القالف
خالد علي حسن العيد  ٭

هادي عباس عبداهلل حيدر   ٭
محمد عبداهلل علي القطان   ٭
نواف مزيد مسند املطيري   ٭
حبيب شهريان حسن علي   ٭
خالد محمد خلف السميري   ٭
حمد عماش حجي الرشيدي   ٭
يوسف ناصر محمد سعيد   ٭

عبدالسالم علي حسن اخلالدي   ٭

احمد محمد عبداهلل الكندري  ٭
محمد سعد عبداهلل العبيد   ٭

منصور حمد احمد حمد احلداد  ٭
عب���داهلل عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭

الضرمان 
زايد حمد خالد زايد   ٭

رضا صالح احمد الشخص  ٭
غامن محمد حسن ملك   ٭

صالح بدر سبهان صالح   ٭
غسان جاسم ثاني الفيلكاوي  ٭

عبدالرزاق مهدي عبداهلل الكرم   ٭
عبداهلل خليفة جمعة اللنقاوي   ٭
سعد عبداهلل عبدالرحيم احمد   ٭

مش���عل  عبدالنب���ي  مش���عل   ٭
عبداللطيف 

جلوي جعيثن عبيد فرحان   ٭
بدر احمد فهد املضحي   ٭

عدنان محمد احمد اخلميس   ٭
محم���د عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

الشطي
حسن عباس سعود الصيرفي   ٭

عبداهلل مرزوق عبداهلل معتوق   ٭
صالح علي سليمان العصيمي   ٭

عب���داهلل  عبدالرض���ا  صق���ر   ٭
البلوشي 

ماض���ي ش���جاع ماض���ي عامر   ٭
العجمي

مفيد جعفر محمد صالح   ٭
ابراهي���م  عاي���ض  عب���داهلل   ٭

العتيبي 
محمد طلق سحاب العتيبي   ٭
طالل عبداهلل جاراهلل فرس   ٭

س���عد خال���د س���عد محم���د   ٭
الطراروة

عبداملنعم راش���د عب���داهلل مال   ٭
محمد 

محمد حسن محمد البشر   ٭
نايف سعد ضيدان السبيعي   ٭
احمد عبداهلل محمد السيافي   ٭

صالح محمد حسن الدمخي  ٭
نواف مطر مسلم الرشيدي   ٭

لؤي محم���د زم���ان نعمة اهلل   ٭
مقدم

محمد حمد صالح الهاملي  ٭
طارق اس���ماعيل حسن يوسف   ٭

املال
غامن عبدالغني يونس املتروك   ٭
فيصل عبدالعزيز احمد الذياب   ٭
انور مبارك حسن علي دشتي  ٭

علي عبداهلل علي اخلميس  ٭
وليد فالح عبدالهادي العيد   ٭

هشام احمد حسن بن يوسف  ٭
خالد جاسم علي الطوبرش   ٭

طارق عبدالكرمي سعدون هندال   ٭

حمود سلمان احمد الناجم  ٭
عبداهلل خليفة محمد عبداهلل   ٭
محمود علي محمود الكندري   ٭

محمد ماجد مجحم احلربي   ٭
عبداهلل محمد سالم العجمي   ٭

عبيد فراج مطلق املطيري   ٭
وليد سالم حمود البريكي  ٭

خلف سعود سعد العازمي   ٭
محم���د حس���ن محمد حس���ن   ٭

الفيلكاوي
اسامة ابراهيم حسن القطان   ٭
امين منصور بدر اخلرقاوي   ٭

عم���اد عبداحلمي���د يعق���وب   ٭
احليدر 

فيصل حمد سعدون الشمالن   ٭
علي حسن عبداهلل املشهود   ٭

سعود رشيد سماوي الظفيري   ٭
عادل بدر محمد القطان   ٭

زيد عبداهلل خالد العبداجلادر   ٭
جمال خالد محم���د عبدالعزيز   ٭

الرشيد
نبي���ل عب���داهلل عبدالرحم���ن   ٭

الكندري
عبدالعزيز مش���اري عبدالعزيز   ٭

الكليب
عبداهلل س���عيد ثعيل عبداهلل   ٭

املطيري
فهيد ركان دخيل اهلل السبيعي  ٭
علي محمد غلوم حسن دشتي  ٭

علي صالح علي عبداهلل   ٭
عادل بدر عمران اجلمعه   ٭

علي جواد علي عبدالرحمن   ٭
ولي���د ناص���ر احم���د عيس���ى   ٭

بورباع
بدر محمد منصور فهد اخلزام  ٭

عبدالعالي محمد مزيد العتيبي   ٭
هاني عبدالكرمي س���يد حس���ن   ٭

الزلزلة 
ثابت علي بدر علي خان  ٭

وليد صالح عبداهلل عيسى يحيى   ٭
الفودري

هادي راشد سالم العجمي  ٭
رميح سعود رميح العازمي   ٭
غامن مناحي غنيم الهاجري   ٭
سعد محسن سعد العجمي   ٭

طارق ابراهيم محمد الصالح   ٭
ميث���م احم���د عبداهلل حس���ن   ٭

االمير
مطل���ق عل���ي محم���د دخي���ل   ٭

املطيري 
انور حاجي محمد الفيلكاوي   ٭

سالم عبداهلل مزيد عتيج   ٭
عدنان احمد جاسم الزقاح  ٭

عبداهلل عايد عبداهلل الرشيدي   ٭

القحطاني
فيصل عثمان جاسم الفهد   ٭

علي ريحان علي محمد   ٭
اسامه جاسم محمد جمعه   ٭

محم���ود  خمي���س  مع���روف   ٭
الزعابي 

خالد علي حسن احلداد   ٭
عبدالرضا مندني حسن حميد   ٭
مرزوق حسن صياح العراده   ٭

هيثم محمد سعدي بدران   ٭
نواف مشوح عبيد العتيبي   ٭
عدنان حسن محمد االستاذ   ٭

احمد عثمان ابراهيم بوعركي   ٭
احم���د  خليف���ه  عبدالناص���ر   ٭

اللوغاني 
عبداهلل نوري عطيه الراشد   ٭

انور رضا علي حيدر   ٭
سامي مجرن عبداهلل اللوغاني   ٭

عادل علي سليمان املهيني   ٭
راش���د مجبل س���لطان سلطان   ٭

الدوسري
زكي احمد توفيق احمد اجلراح  ٭
خالد سالم صالح احليمر املري  ٭

وليد عبداهلل احمد العميم   ٭
مشعل حسن عيسى عبداهلل   ٭
عوده حابس فاضل املطيري   ٭
محمد احمد عبداهلل الكندري   ٭

عبدالسالم عبدالرحمن علي خليفه   ٭
العميري

ع���ادل محم���د عب���داهلل محمد   ٭
املسفر

احمد عبداحلليم احمد الراشد  ٭
طارق عبدالقادر بدر املطوع   ٭

مبارك حمود ماضي الهاجري   ٭
منصور محمد علي بكر   ٭
فيصل رضا علي حيدر   ٭

مصطفى احمد تشو كرم   ٭
ناصر محمد عبيد فهد   ٭

فؤاد حمزه عباس خورشيد   ٭
عبداللطي���ف عبدالرحمن علي   ٭

العميري
ناجي محمد سليمان البسام   ٭

حس���ن احم���د عب���داهلل احمد   ٭
الشيخ 

راشد محمد راشد الهاجري   ٭
عادل عبداملجيد حسن شعبان   ٭

اسامة حمود يونس حمود مكي   ٭
املتروك

خلي���ل  عبدالعزي���ز  س���عود   ٭
احلشاش 

علي غلوم حاجية علي محمد  ٭
عبداهلل عبداحلميد عبدالعزيز   ٭

العثمان 
طالل اسماعيل محمد حسن   ٭

ناص���ر عبداهلل جن���م عبداهلل   ٭
املزيدي 

محمد يعقوب عبدالرضا قاسم   ٭
طالل ناصر عبدالكرمي السعيد   ٭

عبداهلل عامر نوري خير اهلل  ٭
غامن عبداهلل غامن العرم   ٭

رضا ناصر عبداحلسن مقوار   ٭
سالم عبداجلبار سليم صالح   ٭

فايز هيجان سفر العتيبي   ٭
سمير عامر ابراهيم البلوشي   ٭

سليمان داود محمد حسن   ٭
س���امي عبدالعزي���ز ض���اوي   ٭

العتيبي 
محم���د صال���ح محم���د احم���د   ٭

الشعيبي 
عبداللطيف عبداحملسن خليفة   ٭

العبيد
احم���د مجب���ل مطل���ق س���اير   ٭

الرميضي 
راشد سعد راشد الهاجري   ٭

عب���داهلل ناص���ر عبداحلس���ن   ٭
مقوار 

عبداهلل دغيمان عبيد املطيري   ٭
احمد سالم علي اخلليفة   ٭

انور محمود احمد اسماعيل   ٭
عبداهلل محمد ابراهيم البخيت   ٭

محمود جاس���م احمد س���لمان   ٭
االستاذ

وليد اسماعيل ابراهيم حسن   ٭
مطل���ق ش���افي فهي���د عبداهلل   ٭

الباروقة
نواف عبداهلل احلمد اخلميس   ٭
بدر عبداحلميد احمد حمادي   ٭

فهد عبدالرحمن عبداهلل حسن   ٭
سالم جنم سالم العميري   ٭

طاهر علي عبداهلل الصعيليك   ٭
يوسف يعقوب يوسف القبندي   ٭

محمد جاسم محمد السند   ٭
عادل عبدالرزاق عبدالرس���ول   ٭

الزيد 
عبدالعزيز عيسى احمد اليعقوب   ٭
خالد عبدالعزيز مهلهل اخلالد   ٭

هاني علي موسى الهالل   ٭
حسن قنبر محمد احلسن   ٭

منصور احمد جمعه االنصاري  ٭
حامد خليل عباس حسن   ٭

طارق محمود حسن جمعة   ٭
حسن صالح حسن الغنام   ٭

محمد عباس حسن قلي   ٭
هاني عباس محمد عباس   ٭

هشام عبداحملسن كاظم صالح   ٭
زي���اد صال���ح محمد املس���باح   ٭

املريخي
محم���د س���عود س���عد عوض   ٭

ظافر محمد مسفر العجمي   ٭
جاس���م فه���د حمود املوس���ى   ٭

السيف
علي عيسى عبدالكرمي شموه   ٭

بدر علي عبدالرزاق اللهو  ٭
شمروخ محمد خالد السبيعي   ٭

محمد علي محمد علي العبيدلي  ٭
احمد فالح فهيد العازمي  ٭

عبداحملس���ن حم���د ضي���دان   ٭
الشمري

محمد ثقل نهار العتيبي   ٭
مشعل عيد علي مثيب   ٭

صالح جواد يوسف بهبهاني   ٭
ماجد عبداحلميد مجيد حس���ن   ٭

علي
وليد حسن علي الغريب   ٭

احمد اسعد محمد خريبط   ٭
عتيقي فهد محمد العتيقي   ٭

ياسر عبدالرضا حسن غضنفر   ٭
هاش���م عبدالك���رمي عب���داهلل   ٭

ابواحلسن 
فهد خالد سلمان الصباح   ٭

خالد راشد ناصر العازمي   ٭
عبداهلل سبت عبداهلل احليدري  ٭
يوسف محمد يوسف العريفان   ٭

محمد حميد غريب جمال   ٭
علي عبداهلل علي الكندري   ٭
عبداحلميد باقر محمد مراد   ٭

مرزوق فهد فهد العجمي   ٭
زيد طلق زيد العتيبي  ٭

فالح سالم مسلم الشحومي   ٭
جهاد حسن حمود العباسي   ٭
عبداهلل بدر سعود الصباح   ٭

علي زايد علي العدواني   ٭

حمد العنزي
دع��ت املؤسس��ة العامة للرعاي��ة الس��كنية املواطنني أصحاب 
الطلبات اإلس��كانية حتى تاريخ السادس من مارس لعام 1994 وما 
قبل��ه من الذين خصصت لهم قس��ائم حكومية ف��ي مدينة )جابر 

األحمد( الى مراجعتها الستالم بطاقات القرعة.
وقالت املؤسس��ة ف��ي بيان صحافي انها »س��تبدأ باس��تقبال 
املراجع��ني يومي األربع��اء واخلميس املقبلني لتس��ليمهم بطاقات 
القرعة للقسائم البالغ عددها 321 قسيمة والتي سيتم توزيعها على 
املخطط. ودعت املراجعني الى ضرورة احضار أوراقهم الرس��مية 
املتمثل��ة بالبطاق��ات املدنية وق��رار التخصيص منذ تس��ليمهم 
البطاقات. وذكرت انه س��يتم توزيع بطاق��ات االحتياط في ال� 26 
من الش��هر اجلاري بينما س��يكون موعد اجراء القرعة في ال� 28 
منه محذرة املتخلفني عن اس��تالم البطاقة اخلاصة بهم باس��تبعاد 
أس��مائهم وع��دم إدراجها في الدفعات املقبلة إال بعد تبيان س��بب 

التخلف، وفيما يلي األسماء:

قبيل رزيق براك الرشيدي   ٭
عبدالقادر عبداللطيف عبداحملسن   ٭

البسام 
فال���ح كمي���خ فال���ح كمي���خ   ٭

العدواني 
عبداحلكيم صالح احمد السني  ٭
فالح صحن رفاعي الهضيبان  ٭
خالد عبد غلوم محمد حسن   ٭
علي يعقوب سعود الهولي   ٭

خالد عبداحلسن حجي علي احمد   ٭
املهدي 

عدنان علي جاسم العرزان   ٭
عامر خالد عبدالكرمي الغربللي   ٭

سالم عبداهلل سالم االحمد   ٭
عدنان احمد درويش الدرويش   ٭

احمد حمود صالح الفزير   ٭
نبيل علي سعد املياس   ٭

جاس���م محم���د عل���ي حس���ن   ٭
السلطان

مطل���ق مب���ارك محمد الس���هو   ٭
الرشيدي

تركي محمد عيسى الشمري   ٭
جمال حسن حسن البغلي   ٭

ناصر حاجي اسماعيل خالدي   ٭
حميد محمد كايد غلوم   ٭

ياسن سليمان سعد الفرحان   ٭
وليد ابراهيم محمد املشوطي   ٭
انس عبدالعزيز محمد املطر   ٭

محمد راشد حمد العجمي  ٭
ص���الح عبدالك���رمي عب���داهلل   ٭

رمضان 
ابراهي���م  خال���د عبدالرحم���ن   ٭

العسكري 
جنيب سيد علي املوسوي   ٭

الرومي: تفعيل العمل الرقابي
 ودعم دوره على المستوى الخليجي

الدويهيس: مستمرون في تخفيض 
أسعار السلع التعاونية

أكد وكي����ل ديوان احملاس����بة 
عبدالعزيز الرومي س����عي أجهزة 
الرقابة املالية واحملاسبة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي لالرتقاء 
مبس����توى أدائها سواء عن طريق 
االستفادة من اخلبرات املوجودة لدى 
كل جهاز أو توثيق صالت التواصل 
مع اجله����ات املش����مولة بالرقابة.  
وأع����رب الرومي خالل كلمة ألقاها 
لدى افتتاح أعمال االجتماع احلادي 
عشر للجنة وكالء دواوين املراقبة 
التعاون  واحملاسبة بدول مجلس 
لدول اخلليج العربية عن سعادته 
الكبيرة باستضافة ديوان احملاسبة 

لالجتماع، مضيفا أن هذه االجتماعات ذات أهمية قصوى ملساهمتها في 
توحيد مهام وأنظمة العمل في أجهزة الدول األعضاء. 

 وأشار إلى أهمية تطوير آلية متابعة وتفعيل املالحظات والتقارير 
الصادرة ع����ن أجهزة الرقابة اخلليجية وذلك لضمان حتقيقها األهداف 
املرجوة واملس����اهمة في دعم العم����ل الرقابي وتفعيل دوره على جميع 

املستويات.

بشرى شعبان
أك����د رئيس احت����اد اجلمعيات 
االستهالكية د.حسن الدويهيس ان 
االحتاد مستمر في تخفيض اسعار 
الس����لع التعاونية التي اعلن عنها 
بداية اغسطس املاضي وملدة ثالثة 
شهور. وقال في تصريح صحافي 
ان جلنة متابعة االسعار في االحتاد 
مستمرة في عملها بالنسبة لتوحيد 
االس����عار في أس����واق اجلمعيات 
التعاونية واالحتاد مس����ؤول عن 
هذه األسعار كاشفا عن وجود بعض 
االصناف التي تتغير اسعارها بشكل 
يومي مثل اخلضار ومواد التجميل 
ومؤخرا احلبوب نتيجة الفيضانات 

والكوارث التي حلقت بباكستان وهناك جلان للمشتريات في اجلمعيات 
التعاونية فهي تقوم بتقييم اسعار هذه املنتجات. واوضح الدويهيس 
ان وزارة التجارة تقوم وفق اختصاصها برصد ومقارنة االسعار ما بن 
السوق الكويتي واالس����واق املجاورة وهي تؤكد وفق ممثلها في جلنة 
االس����عار بانه اذا قمنا مبقارنة لالسعار بن اسواق الكويت واملدن في 
الدول املجاورة جند ان اس����عار االسواق الكويتية اقل من مثيالتها في 

دول مجلس التعاون املجاورة.
وعن دراسة زيادة اسعار السلع قال ان جلنة االسعار تقوم بدراسة 
الطلبات املقدمة من الشركات كما تقوم وزارة التجارة بتزويدها باسعار 
السلع العاملية ويجري حتديد االسعار بناء على التعاون القائم بن االحتاد 

ووزارة التجارة ونحن جهتان نكمل بعضنا البعض في العمل.
وعن اس����عار القرطاس����ية اوضح الدويهيس ان����ه ال عالقة لالحتاد 
باسعار القرطاسية واالدوات املدرسية لكن جميع اجلمعيات التعاونية 
وكل جمعية قامت بتنظيم مهرجانات العودة إلى املدارس وقدموا السلع 
فيها باسعار مخفضة تناسب جميع الشرائح االجتماعية، وأكد حرص 
االحتاد واجلهات احلكومية على العمل بتوفير الس����لع للمستهلك بأقل 

االسعار وأفضل نوعية.

»الديوان« يدعو 323 مواطنًا لمراجعته اليوم وغدًا
حسن محمد حسن املري  ٭
حمد سالم جابر املطيري  ٭
حمد فهد مطلق الرشيدي  ٭

خالد سعود مصلط العدواني  ٭
خالد عالي فضي العازمي  ٭
خالد ناصر شارع الرندي  ٭

دعيج خليفه طعمه اخلالدي  ٭
راش���د عب���د اللطي���ف خال���د   ٭

اخلميس
رجا جايز صالح الهاجري  ٭

رجا عبداهلل مطلق العنزي  ٭
سالم عوض جواد الودعاني  ٭
سطام حمود راشد احلربي  ٭
سعد فرحان سعد الشمري  ٭

سعد منديل محمد العدواني  ٭
سعود ابراهيم دخيل املسيعيد  ٭
سعود صالح سعود الديحاني  ٭

سلطان حسن عايض الرشيدي  ٭
سلطان مطر سالمة بريك  ٭

سليمان داود ابراهيم احمليش  ٭
سيف فهيد فالح العازمي  ٭

شليويح راشد نايف املطيري  ٭
شمالن وليد عبداهلل بن سيف  ٭
صالح عادل عبد الكرمي صالح  ٭

صالح محمد صالح املنصور  ٭
طالل منير عواد العازمي  ٭
طالل مهال بندر املطيري  ٭

عادل محمد شافي العجمي  ٭
عادي مسفر مثلع الدوسري  ٭

عب�ي���د  خل���ف  عبدالرحم���ن   ٭
العنزي

عبد الرحيم علي سالمة عياد  ٭
عب���د ال���رزاق مثق���ال محم���د   ٭

العنزي
عبدالعزيز زيد اقعيد اخللف  ٭
عبدالعزيز طالب سالم املالك  ٭

عبدالعزي���ز عب���داهلل س���عود   ٭
ضويعن

ابراهي���م  عبدالعزي���ز محم���د   ٭
املعجل

الرزاق  عبدالعزيز مشاري عبد   ٭
اخلبيزي

عبدالعزي���ز مهدي عب���د الغفار   ٭
اتش

عبداهلل ايوب عبداهلل فتح اهلل  ٭
عبداهلل خالد صالح بارون  ٭

عبداهلل سليمان سعد الفرحان  ٭
عبداهلل صالح رويشد البذالي  ٭

متع���ب  صنهي���ت  عب���داهلل   ٭
املطيري

عبداهلل عادل عبداهلل غيث  ٭
عب���داهلل عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭

الفضل
عبداهلل عوض جفن الرشيدي  ٭
عبداهلل فراج عبداهلل املطيرات  ٭

عبداهلل فهد شبيب العجمي  ٭
عبداهلل فهيد محسن املطيري  ٭

عبداهلل فيصل احمد الفهد  ٭
عبداهلل الفي علوش املطيري  ٭

عب���داهلل ماج���د عبدالعزي���ز   ٭
الشايع

عبداهلل هادي مفلح العازمي  ٭
عبداهلل يعقوب يوسف محمد  ٭
عبدالعزيز بندر مهال املطيري  ٭

عب���داهلل  خمي���س  عب���داهلل   ٭
الفودري

عجمي نايف خربوش الهده  ٭
علي ابراهيم سالم العجمي  ٭

علي رضا علي حيدر  ٭
علي عبداهلل احمد الفيلكاوي  ٭

علي فالح محمد الهاجري  ٭
علي مرزوق رويتع الشمري  ٭

عماد امان جوهر سعيد  ٭
عمار جمال عبد الرضا جوهر  ٭

عمار حميد علي احمد  ٭
عمر ناصر علي البشارة  ٭
عمر نبيل عبداهلل املسلم  ٭

عوض عبداهلل مطلق املهمل  ٭
عياد عطية مرزوق الشمري  ٭

عيسى عبد اللطيف عبدالرحمن   ٭
احلوطي

عيسى ناصر منصور الدالل  ٭
فارس عيد مطر الصليلي  ٭
فراج حمد فراج السهلي  ٭
فهد كميخ علي املطيري  ٭

فهد مبارك عايد العازمي  ٭
فيصل عبداهلل مشعل العنزي  ٭

ماجد مبارك صلبي املطيري  ٭
محمد جمال خالد الغربللي  ٭
محمد راشد علي بوفرسن  ٭

محمد صالح محمد العماوي  ٭
محمد عبدالرحمن حسن مانا   ٭

الفيلكاوي
محم���د عبدالعزي���ز حرمييس   ٭

العتيبي
محمد عبداهلل ابراهيم اخللف  ٭
محمد علي عبدالرحمن املري  ٭
محمد محمود حسن القطان  ٭

محمد محمود غلوم قاسم  ٭
محمد نايف سعد املطيري  ٭

مساعد خميس سالم العازمي  ٭
مسعود نداء منا الديحاني  ٭
مشاري طرفي ثامر نايف  ٭

ناص���ر  مس���اعد  مش���اري   ٭
الطريقي

مشرف فهد سعيد العجمي  ٭
مشعل سمير حسني بيدس  ٭
مشعل عبيد مرضي العنزي  ٭
مشعل عمير عداي احلسيني  ٭
مشعل مد اهلل امان العنزي  ٭

مطلق عبداهلل مطلق البذالي  ٭
معاذ علي عبدالرحمن العيسى  ٭

مفرح محمد مفرح العجمي  ٭
منصر هادي عشيمه العجمي  ٭

مهدي محمد غلوم بارون  ٭
ناصر بدر سالم احلريص  ٭

ناصر ضيدان ناصر العجمي  ٭
نايف جاعد فيصل العتيبي  ٭
نايف حامد تركي الشمري  ٭
وليد خالد زابن الرشيدي  ٭

وليد عبدالعزيز يعقوب النهام  ٭
وليد محمد سعود العازمي  ٭

وليد نزال اعجمي الهرشاني  ٭
يوسف بردان خلف الشمري  ٭
يوسف خالد حمود اخلالدي  ٭
يوسف شباط سعد امليموني  ٭

س���مير  عب���داهلل  يوس���ف   ٭
املطيري

محم���د  عب���داهلل  يوس���ف   ٭
ع��بداهلل

يوسف عدنان اسحاق كمشاد  ٭
يوسف كاظم جاسم القالف  ٭

محمد يوسف محمد روح الدين  ٭
مساعد عافت سعد العنزي  ٭

مسلم عبداهلل مبارك الرشيدي  ٭
مشاري جمال مشاري الرفدي  ٭
مشاري عبداهلل حمد السهيل  ٭

انغيم���ش  محم���د  مش���اري   ٭
الشمري

مشعل ذعار متعب املطيري  ٭
مشعل محمد راشد املري  ٭

مهدي عبدالعزيز محمد املويل  ٭
مهدي مرزوق مهدي الرشيدي  ٭

ميثم يوسف غلوم تقي  ٭
ناصر حمود بليه مسفر  ٭

ناصر صباح ربيع محمد  ٭
نحيطر محري عليان البذالي  ٭

نواف ناصر خلف الناصر  ٭
ياسر عبداهلل حسن بودستور  ٭
يوسف غسان يوسف الزواوي  ٭
يوسف مرزوق ناصر العازمي  ٭

ثانيا: المدعوون
لمراجعة الديوان غدا

احمد حمود عبداهلل اجلبيالن  ٭
 ٭ احمد فهد فالح الصليلي

 ٭ جه���اد عب���د احلكي���م ناي���ف 
العتيبي

 ٭ حسن جابر طالب بخيت
 ٭ سالم صباح عبداهلل معتوق

 ٭ عباس سالم ميرزا عبد الرضا
 ٭ عبدالرحم���ن يوس���ف س���عد 

العازمي
 ٭ علي محمد صالح املري

 ٭ فالح علي مبارك العازمي
 ٭ فهد عبداهلل فهد العازمي

 ٭ فيصل خالد شافي الدوسري
 ٭ ناصر فهد سلطان السهلي

 ٭ يوسف فرج سعود العازمي
ابراهي���م محم���د عبدالعزي���ز   ٭

احلوقل
احمد توفيق سليمان العوضي  ٭
احمد جاسم ميرزا عبد الرضا  ٭
احمد جميعان مهدي املطيري  ٭

احمد حسن علي حاجيه  ٭
احمد راشد فالح امليع العازمي  ٭

احمد علي فالح العلي  ٭
احمد فارس مطلق اجلاسر  ٭
احمد مبارك عايد العازمي  ٭

احم���د محم���د عبداهلل حس���ن   ٭
القطان

احمد محمد عوض املطيري  ٭
احمد محمد فريج السليماني  ٭

احمد مسعود عواض الرشيدي  ٭
احلميدي فهد حمود املطيري  ٭

أحمد حسن أحمد الكندري  ٭
أحمد عبدالكرمي قاسم أسطى أحمد   ٭

بهبهاني
أحمد فاضل أحمد أميري  ٭

باسم حمود كامل العنزي  ٭
بدر سالم وسمي علي  ٭

بسام نايف الفي الديحاني  ٭
جابر راشد سعد احلضيري  ٭

حامد يوس���ف عبداهلل الرشيد   ٭
البدر

حس���ن عب���د الرضا عاش���ور   ٭
القالف

عبداهلل ناصر نافع الرشيدي  ٭
الوه���اب س���مير محمد  عب���د   ٭

كارون
عبدالرحم���ن مه���دي محم���د   ٭

العجمي
عبدالعزي���ز احلمي���دي برغش   ٭

الظفيري
عبدالعزيز فهد فالح الصليلي  ٭

عدنان عب���د اجللي���ل عبداهلل   ٭
ناصر

عذبي عيد راضي الشمري  ٭
علي حسن صالح املتروك  ٭

علي راشد خلف احلربي  ٭
عل���ي س���رور خال���د وب���ران   ٭

السيحان
علي سليمان علي اجريد  ٭

علي طالب فيصل الفارس  ٭
علي عباس علي العطية  ٭

علي عيسي معتوق املعتوق  ٭
عيد ضيف اهلل ضاحي ملهاب  ٭

فاض���ل  حبي���ب  عيس�����ى   ٭
التركماني

غازي مرود شداد سالم  ٭
فاض���ل حس���ن عبد الرس���ول   ٭

الشواف
فراس غسان علي العلي  ٭

فهد أنور سعيد بن سالمة  ٭
فهد براك سعود العازمي  ٭

فهد خالد عبدالعزيز مال اهلل  ٭
فهد زيد فهيد الضفيري  ٭

فهد صالح حسن الشمري  ٭
فهد عبد احملسن علي البديوي  ٭

فهد عنيزان فهاد العجمي  ٭
فهد مقعد سلطان العتيبي  ٭

فهد ناصر مسعود املسعود  ٭
فهد يحيي عوض العجمي  ٭
فيصل علي محمد جمعة  ٭

فيصل فهد مبارك الهرشاني  ٭
حس���ن  منص���ور  فيص���ل   ٭

ش�شتري
فيصل نوري عبد القادر علي  ٭

ماجد فالح ضيدان العجمي  ٭
مبارك فهيد محمد ركيان  ٭

متعب صلف متعب سويد  ٭
محمد احمد عبد الرضا مدوه  ٭

محمد احمد عبداهلل املسلم  ٭
محمد احلميدي محمد املطيري  ٭

محمد بندر صقير املطيري  ٭
محمد حسن حمد املطيري  ٭

محمد خالد مشعان العجمي  ٭
محمد راجح ثقل الدوسري  ٭
محمد سالم محمد فرحان  ٭
محمد صلف متعب سويد  ٭
محمد عادل خليل معرفي  ٭

محم���د عب���د الصم���د جمع���ة   ٭
عبداهلل

محم���د عب���د الك���رمي فرح���ان   ٭
الشمري

محمد علي حمد الثويني  ٭
محمد عوض فالح العازمي  ٭

محمد فهد جواد بو حمد  ٭
محمد فؤاد حسن قاسم  ٭

محمد قاسم علي الصراف  ٭
محم���د مصطفي محمد حس���ن   ٭

امير
محمد وارد سمير العنزي  ٭

سعد ناشي مفرح الرشيدي  ٭
سعود سليمان احمد البديوي  ٭

سعود فراج سعود العجمي  ٭
سفر علي صالح العجمي  ٭

سلطان اكتيب عبداهلل املطيري  ٭
سلمان غربي صعفك العنزي  ٭

سليمان داوود محمود الفودري  ٭
سيف ناشي سيف العازمي  ٭

شافي عطا اهلل دخيل العنزي  ٭
صالح احمد حسن فيروز  ٭
صالح حمد دعيج اخلالدي  ٭

صالح عبيد عبداهلل الردهان  ٭
صالح محمد صالح املسباح  ٭

صالح منصور كتاب الشويش   ٭
العتيبي

طالب احمد عبدالرحمن طالب  ٭
طالل سعود سالم العازمي  ٭

ط���الل س���ليمان عبدالرحم���ن   ٭
الكوح

العيسى  طالل عبداهلل سليمان   ٭
القناعي

طالل مشرف مكمي العنزي  ٭
طلحه عبداهلل خلف عبداهلل  ٭
ظافر راشد صويان الهاجري  ٭

ظافر فالح ضافر الهاجري  ٭
عادل محمد كمال يتيم  ٭

عاطف محمد عاطف العجمي  ٭
عبدالرحم���ن عاي���ض محم���د   ٭

الرشيدي
عبدالعزي���ز حم���ود جعي���الن   ٭

الرشيدي
عبدالعزيز خال���د عبداهلل عبد   ٭

الكرمي
عبدالعزيز خالد علي الضاحي  ٭

عبدالعزيز خليل ابراهيم حاجي   ٭
ابراهيم

عبدالعزيز ردن ناصر املطيري  ٭
عبدالعزي���ز س���عود حم���ود   ٭

العازمي
عبدالعزيز علي فهد القشعان  ٭

عبدالعزي���ز محم���د عبدالعزيز   ٭
البحر

ن���واف مقب���ول  عبدالعزي���ز   ٭
العتيبي

عبد الك���رمي انور عب���د الكرمي   ٭
الششتري

عبداهلل حمد محمد املهنا  ٭
عبداهلل حمود خليفه البحوه  ٭
عبداهلل خلف تنوش العنزي  ٭

عب���داهلل س���الم عبداحلمي���د   ٭
العنزي

عبداهلل سعود محمد العجمي  ٭
عبداهلل صقر عبداهلل احللبي  ٭

عب���داهلل عب���د اللطي���ف علي   ٭
املعتوق

عبداهلل غازي خالد املطيري  ٭
عبداهلل ماجد بدر املطيري  ٭

عبداهلل مبارك حفيض العجمي  ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل بدو  ٭

عبداهلل محمد عامر العجمي  ٭
عبداهلل مطر حسن العنزي  ٭

دعا ديوان اخلدمة املدنية 323 مواطنا ملراجعته اليوم )االثنني( 
وغدا )الثالثاء( وذلك الستكمال أوراق ترشيحهم متهيدا لتوظيفهم 

في اجلهات احلكومية املختلفة وفيما يلي األسماء:

أواًل: المدعوون
لمراجعة الديوان اليوم
سعد سعيد بتال السبيعي  ٭

سعد فالح مبارك الفندي  ٭
مب���ارك  مس���اعد  س���ليمان   ٭

اخلرافي
صالح محمد صالح العجمي  ٭
عبداهلل ملفي منسي العنزي  ٭

عبد الوهاب محمود عبد الوهاب   ٭
الصفي

فهد سعد شعوي املطيري  ٭
فهد غالب دحام الرحيلي  ٭
فهد محمد علي الشمري  ٭

محمد سعدون نفل العدواني  ٭
محمد عايد مجبل العنزي  ٭
مسفر علي مسفر العجمي  ٭

ناصر علي حسن علي  ٭
الدليش���ه  ابراهي���م ع���وض   ٭

العنزي
احمد خالد اسماعيل االنصاري  ٭

احمد خلف مساعد احلماد  ٭
احمد عبد اخلالق حسن الفرج  ٭
احمد عبدالعزيز جعفر سعاده  ٭

احم���د عبدالعزي���ز س���ليمان   ٭
الرويح

احمد فهد نزال العنزي  ٭
احمد فيصل مزيد املزيد  ٭

احمد محمد احمد الفارسي  ٭
احمد مشاري محمد الظبيبي  ٭

أنور محمد مبارك اخلضير  ٭
باسل حسن علي تقي  ٭

بدر راشد وسمي شنيتر  ٭
ب���در عب���داهلل عب���د الك���رمي   ٭

النومس
جابر موسى جابر العطوان  ٭
جراح غالب مفلح الظفيري  ٭

حسن احمد حسن البلوشي  ٭
حسن خليل ابراهيم علي  ٭

حسن صالح مختار مؤمن  ٭
حسن عايض سعود العجمي  ٭

حس���ن محم���د عبد احملس���ن   ٭
الشايجي

حماد هادي فرحان العجمي  ٭
حمد حامد مساعد احلميده  ٭

حمود مفرح حمدان احلميدي  ٭
عبدالعزي���ز  نبي���ل  حم���ود   ٭

بورسلي
خالد خشمان مناور العازمي  ٭
خالد رفعان وحير العجمي  ٭

خالد محمد مطر املطيري  ٭
خلف راشد خلف احلربي  ٭

دهمي هادي فرحان العجمي  ٭
راشد مبارك راشد العميري  ٭
رشيد عوض رشيد العنزي  ٭
سالم ظاهر صالح الرشيدي  ٭

سالم متعب علي املطيري  ٭
سالم محمد حميد الرشيدي  ٭

سالم مطلق سعود الرشيدي  ٭
سعد زعل عوض احلربي  ٭

سعد عايش مشعان الرشيدي  ٭

عبدالعزيز الرومي

د. حسني الدويهيس


