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»األشغال«: أسماء 278 موظفًا وموظفة استحقوا الترقية باالختيار
جهني عبدالعظيم يعقوب  ٭

احمد محمد احمد علي  ٭
حسن عبدالهادي يعقوب قاسم  ٭

اس���ماعيل حيدر سيد اسماعيل   ٭
بهبهاني

بسمة سطم عواد الشمري  ٭
ابرار فارس عبدالرحيم الهولي  ٭

عادل سعد زنيفر العازمي  ٭
عبداهلل صياح شايع أبوشيبة  ٭

سارة عبداهلل احمد حسن  ٭
ايالف عبداهلل عيسى احلداد  ٭

الرابعة

جمان���ة يوس���ف عب���داهلل ابل   ٭
صادق

محمد ناصر مجبل العازمي  ٭
بدر علي سعد العازمي  ٭

نورة نصار زايد العازمي  ٭
محمد حمود محمد العرادة  ٭

سعد زايد سعد العازمي  ٭
بدر عليان عايض الوهيدة  ٭

خالد علي سعد براك  ٭
سعد سالم عيد العازمي  ٭

جهز بندر ابراهيم العتيبي  ٭

الخامسة

احمد عايض ردعان العازمي  ٭
حمد حمود سليمان العتيبي  ٭

دالل عيد طلق العازمي  ٭
عياد سليمان عياد العازمي  ٭
نواف عيد مناحي العازمي  ٭

بدر فهاد فهيد العازمي  ٭
نبيل فالح علي عيد العميرة  ٭
بشاير صالح شبيب العازمي  ٭

س���ليمان  ش���عف  مس���تورة   ٭
الرشيدي

احمد حمدان فنقش العازمي  ٭
صالح صالح قبالن احليان  ٭

فالح فالح راشد الدعيات  ٭
فالح محيسن بخيت صفنان  ٭

السادسة

سري راشد محمد البرية  ٭
عبدالنب���ي  عب���اس  بش���رى   ٭

عبدالرسول
وسمية فالح حمد العجمي  ٭

السابعة

منصور سالم ركبان العازمي  ٭

المشاريع الكبرى )المجموعة العامة(

الثالثة

دانة راشد محمد احلضينة  ٭

الديوان العام )المجموعة المعاونة(

األولى
نوال منوخ ليلى الشمري  ٭

الثانية

دغمان فهد دغمان عامر  ٭
محمد مطر فراج العازمي  ٭

هندسة الصيانة )الفنية المساعدة(

الخامسة

بدر عايض جليدان العازمي  ٭

المركز الحكومي )المجموعة العامة(

أ

مصطف���ى إس���ماعيل ابراهي���م   ٭
الشرهان

ب

سهيلة رضا حسن ماتقي  ٭
علياء عبدالعزيز منصور  ٭

األولى

خالد فهد محمد عبداهلل حسني  ٭

الثانية

فئ ناصر محمد الهاجري  ٭

الثالثة

رمي جاسم محمد املغربي  ٭
تس���نيم س���مير عبداحملس���ن   ٭

حسني
بدر عبدالرضا محمد العباسي  ٭

الرابعة

دانة سالم عبدالعزيز املسلم  ٭
زكريا علي حسني العبدوه  ٭

الخامسة

هيثم اسماعيل عباس الصراف  ٭
رمي ناصر احمد بورباع  ٭

السادسة

عبداهلل فيصل فهد املنصور  ٭

الهندسة الصحية )المجموعة العامة(

أ

محمود خالد عباس كرم  ٭

ب

علي موسى علي بوالبنات  ٭
منصور يحيى ابراهيم بومجداد  ٭

عبير براك عبداحملسن املليفي  ٭
وفاء فرحان خليف العنزي  ٭
ليلى اسماعيل علي حسن  ٭

األولى

طالب علي احمد عبداهلل القطان  ٭
ليلى مبارك سليمان القمالس  ٭

ليلى محمد علي موسى النجادة  ٭
عبداهلل مب���ارك محمد عبداهلل   ٭

الهاجري
حسن محمد غلوم اشكناني  ٭

فه���د م���رزوق فض���ي غال���ي   ٭
الرشيدي

حامد طريجي صالح الشالحي  ٭

الثانية

محمد أمير حسني العطار  ٭
يوسف عجيل مطر الظفيري  ٭

نادية اكبر قمبر أسد الري  ٭
مش���عل راش���د ابراهي���م عبيد   ٭

الدوسري
سعود فايز خميس البصيري  ٭

الثالثة

احمد عوض دبيان الرشيدي  ٭
فيصل فهيد منصور اجلعيدي  ٭

نواف سعود فيحان املطيري  ٭
بدر ناصر سالم الديحاني  ٭
مراحب مطلق فالح البادي  ٭

جراح شباب مرزوق العبدلي  ٭
ناصر شباب مرزق العبدلي  ٭

منيرة راشد علي العازمي  ٭
نوف عبدالعزيز براز ثامر  ٭
دالل خضر محمد التميمي  ٭

مشاعل طلق محمد الرشيدي  ٭
سليمان نيف عبداهلل املطيري  ٭
بندر عبد هلل مسمار اجلدعي  ٭

عبدالرحم���ن مطلق س���لمان   ٭
الغريب

افراح فالح عيد الغريب  ٭

الخامسة

احمد مطر عبيد الديحاني  ٭
صالح عايض معيفي املطيري  ٭
فيصل عيد مرمس احلضيري  ٭

علي سعد مطلق احلضيري  ٭
حمد ندا ناصر هالل املطيري  ٭

محمد مجبل فنيطل مزيد  ٭
احمد مجبل فنيطل مزيد  ٭

محمد راشد ارشيد العازمي  ٭
ناصر فهد عايض العازمي  ٭

محمد خليفة عواد العازمي  ٭
عادل براك عيد العازمي  ٭

احمد جمال احمد العوض  ٭
علي عباس عبداهلل فرج  ٭

سعود وليد سعود السلطان  ٭
خالد حمود سالم العازمي  ٭
صالح ماهر صالح العطار  ٭

السادسة

احمد خالد علي البلوشي  ٭
احمد حمود فالح العازمي  ٭
بدر ناصر هاشم البلوشي  ٭
سارة مخلد نافع املطيري  ٭

فهد ناصر فالح الدويك  ٭
فاضل مبارك فالح العازمي  ٭

خالد شمالن عبداهلل املطيري  ٭
بش���اير س���ليمان عبدالرحمن   ٭

الدويسان
مستورة نزال مناحي العازمي  ٭

منيرة فاضل خالد العجمي  ٭
يوسف ظاهر عبيد العازمي  ٭

فاطمة محمد ابراهيم الدمخي  ٭
مدل���ول  ض���اري  خديج���ة   ٭

الهرشاني
احمد محمد عبدالعزيز املجرن  ٭
محمد عوض نومان الزعبوط  ٭

بدرية عيد محمد العازمي  ٭
هدى فاروق احمد احمد  ٭

وضح���ة ضويح���ي مطل���ق   ٭
املطيري

نورة طرقي خابور املطرقي  ٭

السابعة

عيد نادر سعد القحطاني  ٭
عوي���د  ع���واض  مش���اعل   ٭

الرشيدي
موض���ي عبدالرحمن طاحوس   ٭

عوض
نواف دغيم عوض الديحاني  ٭
مشعل مفلح دخيل العازمي  ٭
محمد فياض مطر الذايدي  ٭

عبدالعزي���ز محم���د عب���اس   ٭
الشرف

فواز غازي فهد مطر الشمري  ٭
جميلة حسني صالح املبارك  ٭

األولى

مي إبراهيم محمد املسعد  ٭
علي قاسم محمد البلوشي  ٭

جابر مبارك عايض الهبيدة  ٭
سالم سلمان ماطر الرشيدي  ٭
ازهار فاضل محمد الزعابي  ٭
منارق عبداهلل علي عبداهلل  ٭

منصور ضيدان علي الشمري  ٭
عبداهلل عبدالرضا يوسف مال   ٭

اهلل
يوسف اسماعيل علي عبداهلل  ٭

وليد ابراهيم غريب محمد  ٭

الثانية

مبارك شافي فزع الشمري  ٭
فريح صالح محمد احلبشي  ٭

اله���ام اب���ل محم���د ش���ريف   ٭
العوضي

حسن علي حمود اخلالدي  ٭
جاسم محمد بطاح العازمي  ٭
عذاري غازي سالم العتيبي  ٭
خليفة محمد خليفة احلملي  ٭

فاطمة جعد سعد الهمالن  ٭
مشعل زارف عياد الرشيدي  ٭

مبارك ماطر احليس العازمي  ٭
احمد رجا عبداهلل العازمي  ٭

الثالثة

غنيمان مطلق سند املطيري  ٭
فيحان محسن عطا اهلل بخيت  ٭

محمد محس���ن ليلي العفاسي   ٭
املطيري

عبدالعزي���ز صال���ح مه���زع   ٭
الديحاني

عبداهلل حمود زامل العتيبي  ٭
عبدالهادي ازعيلي مس���يهيج   ٭

العنزي
ضاري محمد عويد العنزي  ٭

مه���دي  س���عيدان  عب���داهلل   ٭
العازمي

ماجد نافل عوض املطيري  ٭
فهد مجبل مطلق الرميضي  ٭

سامية مسفر جالي املطيري  ٭
فيصل مصلح سبيل العازمي  ٭

مس���تورة خضي���ر م���رزوق   ٭
املطيري

عائشة عوض مطلق سلطان  ٭
سالم عبداهلل محمد اخلالوي  ٭
اميان عبداهلل سالم اجلعيدية  ٭

عبداهلل فهد فارس الشامي  ٭
حمود ملفي زايد الديحاني  ٭

 ٭
الرابعة  ٭

سعد عشيبان عيد العازمي  ٭
امل مصبح عماش املهيني  ٭

غامن مسفر مرزوق العبدلي  ٭
عبير عبداهلل محمد احلمادي  ٭
عادل محمد هملول العتيبي  ٭

فاطم���ة عبدالعزي���ز جمع���ة   ٭
مندني

موضي سعد مفرج املسيلم  ٭
أسماء حجي مفلح الرشيدي  ٭
فواز سعود هزاع الديحاني  ٭

ابراهي���م فت���ح اهلل  ش���يماء   ٭
كندري

زيد سلطان بشير العتيقي  ٭

الخامسة

حس���ني عبداللطيف عبدالنبي   ٭
الهندال

حسني علي سند الشطي  ٭

السادسة

رقية رشيد خوبياري  ٭

هندسة الطرق والرقابة والتدقيق 
)المجموعة العامة(

ب

احمد خالد مزعل البحر  ٭
علي عبدالنبي عبداهلل علي  ٭

االولى

اين���اس عبداله���ادي عبداهلل   ٭
العجمي

اجلازي عبداحملس���ن س���عد   ٭
العنزي

الثانية

بتول حسني غلوم حسني  ٭
مرمي امان عباس علي  ٭

سارة حسني غلوم ملك  ٭

الثالثة

فيصل فرحان مطيران فرحان  ٭
آالء يوسف سعود البدر  ٭

ابرار علي جاسم املسباح  ٭
رحاب جازع محمد العجمي  ٭

امي���ر  عل���ي جعف���ر س���يد   ٭
القزويني

موس���ى  منص���ور  فاطم���ة   ٭
الصحاف

فاطمة نوري صالح خالد  ٭

الرابعة

فاطمة محمد عبداهلل خاجة  ٭
ليلى ابراهيم سعد القالف  ٭

الخامسة

عب���داهلل عبدال���رزاق راش���د   ٭
الوهيب

مشعل سعود شريدة املطيري  ٭
مطلق بندر شريدة املطيري  ٭

السادسة

خيرية محمد علي محمد  ٭

السابعة

مطلق محمد مبرج العازمي  ٭

هندسة الصيانة )المجموعة العامة(

أ

مب���ارك دخني افري���ت اجهيم   ٭
الصليلي

ب

من���ى عل���ي محم���د عبداهلل   ٭
الكندري

احمد مناحي عايد العنزي  ٭
عايد عبداهلل عايد العازمي  ٭
أميرة فاضل محمد الزعابي  ٭

عيسى قناص ظاهر اخلصيلي  ٭
عبدالعزي���ز محم���د س���الم   ٭

العازمي
عبداللطي���ف محم���د صق���ر   ٭

الشاهني
منى ابراهيم حاجي عباس  ٭

جميلة عايد سوعان العنزي  ٭
بدر سعد فراج العازمي  ٭

هن���ادي عب���داهلل عبدالرزاق   ٭
بلوشي

السادسة

باقر محمد عبدالكرمي  ٭
عبداهلل نبيل مجيد الصفار  ٭

أمل مصطفى عيتاني  ٭
حمزة محمود مهدي الصفار  ٭
ناصر عبداهلل قمبر القالف  ٭

السابعة

أش���واق عبدالرضا عبدالنبي   ٭
املويل

المشاريع االنشائية )المجموعة 
العامة(

أ

مرتضى غلوم محمد حس���ني   ٭
خاجة

ب

دينا فؤاد عبداحملس���ن حسني   ٭
العلي

فضيل���ة محم���د رض���ا علي   ٭
النجار

االولى

احمد حس���ني عب���داهلل علي   ٭
اتشن

خالد حميد موسى عيسى بدر   ٭
االستاد

ازه���ار علي عب���داهلل جوهر   ٭
حياة

بدرية عبداهلل علي اخلليفي  ٭

الثانية

هند خالد محمود النجار  ٭
أمان���ي س���ليمان عبدالوهاب   ٭

بوقماز
رمي فهد خلف اخلتالن  ٭

جنان محمد ابل اشكناني  ٭

الثالثة

ايوب سيد علي غريب  ٭
ع���ادل كاظ���م عبدالرس���ول   ٭

القالف
غدي���ر عبدالعزيز اس���ماعيل   ٭

الصفار
وداد زيد علي الشطي  ٭

حس���ني نادر عبدالنبي موسى   ٭
قاسم

ناصر احمد فتح اهلل الكندري  ٭
نوف عبيد سويد الزبدية  ٭

اسماء سالم ذياب العازمي  ٭
لطيفة علي عبدالرسول جمال  ٭

الرابعة

افنان احمد عبدالرزاق القالف  ٭

أصدرت وكيل وزارة األشغال 
باإلنابة م.عواط���ف الغنيم قرارا 
يقضي بترقية 278 موظفا وموظفة 
باالختيار اعتب���ارا من 31 مارس 
املاض���ي على ان مين���ح كل منهم 
اول مرب���وط الدرجة املرقى إليها 
باالضافة الى عالوة من عالواتها 
مع تعديل فئات البدالت والعالوات 
األخرى املمنوحة ألي منهم، وذلك 
وفق���ا للدرجة املرقى إليها. وفيما 

يلي أسماء املرقني:

الديوان العام )المجموعة العامة(

أ

حسني فهد منير العتيبي  ٭

ب

ناهد سليمان محمد النفيسي  ٭
علي صالح عبيد الشمري  ٭

األولى

تهاني بدر حسن األستاذ  ٭
مرزوق غازي مرزوق املطيري  ٭

زه���رة عبدالعزيز اس���ماعيل   ٭
الصفار

الثانية

فاطمة نصار مطلق العازمي  ٭
منال قاس���م حس���ني حس���ني   ٭

دشتي
عيد مليح مهل الرشيدي  ٭

حنان صالح عبداملجيد اجلدي  ٭
ش���هرة جاس���م محمد عباس   ٭

غلوم

الثالثة

عبدالرحم���ن محم���د بط���اح   ٭
العازمي

احم���د عبدالرحم���ن دغيمان   ٭
الرشيدي

فايز فالح ناصر سعد  ٭
يوسف مناور محمد الرشيدي  ٭

علي حسني عباس الصفار  ٭
راشد فهد محمد بحلق  ٭

ناصر صالح ناصر امليلس  ٭
أماني احمد حسني األنصاري  ٭

فهد راشد سالم العازمي  ٭

الرابعة

غدير ناصر ابراهيم البنا  ٭
عهود سعود رغيان الشريع  ٭

هاجر محمد فرج بخش  ٭
مشعل دعيج ركان دخيل اهلل  ٭

نورة مطلق مجبل الشهري  ٭
غدير ابراهيم عبداهلل الراشد  ٭

خلود س���عيد محم���د جعفر   ٭
الصراف

من���ى احم���د صال���ح بامل���اح   ٭
املشجري

كوثر عبداألمير حسان ناصر  ٭
خولة عبدالقادر احمد عبداهلل  ٭

عذاري خليل ابراهيم احمد  ٭
عالية ناصر علي العجمي  ٭

الخامسة

نواف سعود رميح العازمي  ٭

م.عواطف الغنيم

م.جاسم البدرد.فاضل صفر

للحكوم����ة. وقال����ت ان االعضاء 
بدورهم طالبوا بعقد اجتماعات 
دورية م����ع الوزير لطرح االفكار 
واملقترحات وتذليل العقبات التي 
تواجههم أثناء تأدية واجبهم كما 
طالبوا بتفعيل دور وعمل اللجان 
املشكلة من أعضاء مجلس االدارة 
واالقتراح بتشكيل جلنة لبحث 

شكاوى املراجعني.
ولفتت الى ع����رض ميزانية 
الهيئة على مجل����س االدارة ومت 
االتفاق على بحث كافة هذه املطالب 
واملقترحات التي تقع ضمن مهام 

اعضاء مجلس االدارة.

املعوقات الت����ي تقف حائال دون 
اجناز العمل على أكمل وجه إضافة 
الى بحث عدد من اقتراحات اعضاء 
مجلس االدارة التي من شأنها رفع 
مستوى العمل وتطويره والنهوض 

مبا يخدم مصلحة املواطنني.
وأشارت الى إشادة الوزير مبا 
أجنزه مجل����س ادارة الهيئة من 
اعمال ودور بناء في املشاركة في 
رسم خطط وبرامج الهيئة التنموية 
التي من ضمن مهام اعضاء مجلس 
االدارة، حيث طالبهم بتطوير االداء 
الى االفضل مب����ا يواكب اخلطط 
الطموحة لبرنامج اخلطة اخلمسية 

وإيصال املياه املعاجلة وضخها 
بكميات وفيرة تلبي االحتياجات 
لري املزروعات بالوفرة والعبدلي 
خصوص����ا ف����ي تل����ك الظروف 

املناخية.
من جان����ب آخر، قالت الهيئة 
الدولة  ان وزير االشغال ووزير 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقد 
اجتماعا مع مجلس ادارة الهيئة 
بحضور رئي����س مجلس االدارة 
املدير العام م.جاسم البدر وبحث 
الت����ي حققها مجلس  االجنازات 

االدارة في كل املجاالت.
وأضافت ان الوزير صفر ناقش 

مبقدار النصف عن سنة 2010 وان 
املياه تضخ بصورة مستمرة في 
منطقة العبدلي كما مت تش����غيل 
اخلط الثاني اجلديد لزيادة كمية 
املياه املعاجل����ة التي تضخ لهذه 

املنطقة الزراعية.
ب����أن اجمالي كميات  وأفادت 
املي����اه املعاجلة الت����ي تضخ الى 
منطقتي الوفرة والعبدلي حاليا 
تصل الى 60 % من الكميات التي 
من املفروض إنتاجها وعزت ذلك 

الى وجود معوقات فنية.
الهيئة على مطالبتها  وأكدت 
بالتغلب عل����ى تل����ك املعوقات 

على املياه املعاجل����ة في االيفاء 
بحاجاته����م الزراعية وتخفيض 
تكاليف االنتاج الزراعي الوطني 
مما يؤدي الى تخفيض أس����عار 
تلك املنتج����ات الزراعية، مؤكدة 
ان ذلك س����ينعكس ايجابيا على 
املستهلكني للمنتجات الزراعية 
وكذلك على اجلوانب االقتصادية 
والبيئية وتخفيف االعباء وهدر 
املياه العذبة التي تعاني الدولة من 

ارتفاع تكاليف إنتاجها.
وذكرت ان »االشغال« أفادت 
بأن كمية املياه املعاجلة التي تضخ 
مبنطقة العبدلي الزراعية قد زادت 

طالبت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وزارة 
االش����غال بضخ املي����اه املعاجلة 
بصورة مستمرة ويوميا بكميات 
مناسبة للقسائم الزراعية مبنطقتي 
الوفرة والعبدلي ليتسنى للمزارعني 

ري املنتجات الزراعية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي 
ان كميات املي����اه املعاجلة لتلك 
املناطق غير كافية للقسائم الزراعية 
مؤكدة بذلك أهمية هذا النوع من 
املياه كونه يس����تخدم اقتصاديا 

كبديل عن املياه العذبة.
وأضافت ان املزارعني يعتمدون 

»الزراعة« تطالب »األشغال« بضخ املياه املعاجلة باستمرار وبكميات 
مناسبة للقسائم الزراعية في الوفرة والعبدلي
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