
 10  محليات  االربعاء  ١٤  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 ٭  محمد عبداهللا علي العنزي
 ٭   احمـــد فـــالح ســـكران ليل 

الظفيري 
 ٭   انـــور عبدالوهـــاب ســـيف 

عبداهللا 
 ٭   علي محمد حاظر السعيدي 

 ٭   نواف ســـعود مطارد رشدان 
املطيري

 ٭   ناصر سلمان غامن الطويلع
 ٭   طالل فاضل فارس ربيع 

 ٭   طيبة احمد علي العصفور 
 ٭   خالد زيد مطلق الصانع 

 ٭   رابـــع عبدالـــرزاق جاســـم 
املوالتي

 ٭   نواف فيحان سالم العتيبي 
 ٭   محمد ناصر فيصل عاشور 
 ٭   فاضل عبداهللا احمد احلي 
 ٭   علي محمد يوسف االربش 

 ٭   عبـــداهللا مرشـــد شـــقران 
الصليلي

 ٭   يعقـــوب يوســـف محمـــد 
الكندري 

 ٭   حمدان نومان رجا الضفيري 
 ٭   هاشم سيد احمد سيد محمد 

سيد قاسم 
 ٭   صباح سالم علي الشختلي 

 ٭   بدر معراج محمد حسن 

 ٭   حســـن يعقوب يوسف علي 
مؤمن

 ٭   خالـــد ســـعود عبدالعزيـــز 
العتيقي

 ٭   فايز متعب ثامر الفضلي 
 ٭   محمد غامن طاهر الفيلكاوي
 ٭   محمد عبيد مزعل الظفيري

مـــرزوق  حبيـــب  نـــواف   ٭   
الرشيدي

 ٭   سليمان عبداهللا علي الراشد
 ٭   مخلـــد يوســـف شـــليويح 

املطيري
 ٭   احمد علي عبداهللا حجي 

 ٭   محمود محمد قاسم دشتي 
 ٭   ناصر عباس جنم محسن 
 ٭   معن محمد علي ابا اخليل

 ٭   احمد محمد سعود العميري 
 ٭   فـــالح خالـــد عـــوض فالح 

املطيري
 ٭   مساعد عامر محمد عامر 

فرحـــان  مناحـــي  منـــاور   ٭   
الرشيدي

 ٭   وليد سالم ناصر الرغيب
غلـــوم  اســـحاق  فاضـــل   ٭   

البلوشي 
 ٭   خالـــد محمـــد عبدالرحيـــم 

الكندري 

 ٭   جاسم محمد حسني ملك 
 ٭   جعفـــر عبـــداهللا عبدالرزاق 

الصيرفي 
 ٭   حسني محمد يوسف االربش 
 ٭   يوسف عبداهللا سالم املرطة 
 ٭   عويد عواض شعيب العنزي
 ٭   طالل صالح عبداهللا الشويع

فـــرج  جدعـــان  منصـــور   ٭   
الراجحي 

 ٭   محمود علي حسن التميمي 
 ٭   محمد يوسف محمد الشمالي

 ٭   حماد فهد حمود الزعبي 
 ٭   مســـاعد عبداللطيف محمود 

محمد غلوم
 ٭   محمد فالح خليف العنزي 
 ٭   خالد دخيل فراج الشمري

 ٭   محمد عيسى سالم الراشد 
 ٭   ســـعود عبدالعزيـــز رومي 

الظفيري 
 ٭   عبدالـــرزاق ســـعود نصيب 

احلنيف 
 ٭   صالح محمود مطر العنزي 

 ٭   يوســـف حمـــدان مســـلوب 
الرشيدي 

 ٭   بحر علي بحر البحر
 ٭   حسني نزار مقطوف عبداهللا 

 ٭   عدنان سعيد فايز حسن 

 ٭   علـــي حربي رمضـــان محمد 
الشمري

 ٭   عبداهللا حمزة حمادة التناك 
 ٭   صادق فريدون علي رستم 

 ٭   محمد غلوم تقي تقي 
 ٭   طالل عيسى عبداهللا احلملي 

 ٭   اياد حمد ابراهيم العلي
 ٭   عبدالعزيز احمد السيد مساعد 

السيد عبداهللا
 ٭   صالـــح فـــراج عبيـــد الهيم 

العازمي
 ٭   ناصـــر احمـــد عبداحملســـن 

الراشد 
 ٭   طالل فراس فارس العنزي 
 ٭   فهد عبدي سعد الرشيدي 

 ٭   عبداحملسن سعد عبداحملسن 
السهلي 

 ٭   حمـــود مرضـــي ضـــاوي 
النصافي

 ٭   ناصر حسني علي الهويدي 
 ٭   حســـني غلوم عباس عبداهللا 

قاسم
 ٭   محمد عمر شجاع السبيعي 

 ٭   ســـلمان محســـن ســـلمان 
املطيري 

 ٭   سلطان عيد مصبح العازمي 
 ٭   ســــعـود عــبــدالعــزيــــز 

سعــود العبيد
 ٭   بدر عاشور شعبان العربيد
 ٭   علي محسن سعد العجمي 

ســـعد  عبـــداهللا  ســـعود   ٭   
اخلالدي 

 ٭   محمـــد عبدالـــرزاق ظاهـــر 
خميس 

 ٭   وليد رشود فايد الشمري 
 ٭   علي جواد علي الصائغ

 ٭   محمـــد عبدالكـــرمي محمـــد 
معرفي

 ٭   نايف بكر ضيف اهللا شرار
 ٭   صالح خلف عواد الفضلي

 ٭   مشـــعل عبدالرحمن جوهر 
سالم 

 ٭   علي ناصر محمد اجلفيرة 
 ٭   احمد ناصر محمد اجلفيرة 

ابراهيم حسن   ٭   خالد عبداهللا 
الفيلكاوي

 ٭   نـــواف فهـــد ســـيف ناصر 
الدوسـري

امجـــد عبداجلبـــار عبداهللا   ٭   
حسن 

 ٭   عيد عبيد سلمان الرشيدي 
 ٭   عبدالرزاق علي حسني مدوه 

 ٭   سالم زيد جوهر مبروك 
 ٭   ناصر منور ساطي العارضي 

 ٭   عبدالرحمـــن مزاح حســـني 
العنزي

 ٭   احمد غلوم حسن العطار 
 ٭   صباح سالم فرحان الرويعي

 ٭   احمد عبدالعزيز محمد راشد 
ابداح

 ٭   هادي سلمان هادي العازمي 
 ٭   احمد محمد حسن حسن 

 ٭   خيـــراهللا مبـــارك خيراهللا 
العجمي

 ٭   محمـــد فهـــد عبدالرحمـــن 
اجلسار 

 ٭   جابـــر فاضـــل عبدالرحمن 
الفاضل 

 ٭   خالد ماجد سلطان تكروني 
 ٭   مشعان صقر ماشع املطيري 

 ٭   مبارك محمد مبارك الفرج 
 ٭   عبدالرحمن خميس شـــافي 

العتيبي 
 ٭   بدر شليويح محماس العتيبي

 ٭   حمدان علي حمد العجمي
 ٭   عبدالهادي مرزوق عبدالهادي 

محمد 
 ٭   محمـــد عبيـــد علي راشـــد 

الرشيدي 
 ٭   عايض محمد عايض عيد جنيح 

السبيعي

 ٭   علي حسن احمد املصيليخ 
 ٭   طالل فواز راشد العنزي 
 ٭   عيد فالح راضي املطيري 

 ٭   احمد سعود منشان النمشان 
 ٭   محمد مبارك فهد العازمي 

 ٭   نافل تنوش عشوي العنزي
 ٭   فيصـــل اســـماعيل خلـــف 

القالف 
 ٭   عبداحلميـــد معـــال عجـالن 

بطيحان العنزي
 ٭   عبـــداهللا ناصـــر عبـــداهللا 

العجمي 
 ٭   بندر محمد بندر اخلالدي 

 ٭   مشعل خالد سالم الوهيب 
 ٭   سالم سليم سالم املطيري 
 ٭   غازي عوض عويد احلربي

 ٭   حسن صالح حسن العجمي 
 ٭   فالح حجي فارس املعصب 

 ٭   بـــدر عبيـــد قطيـــم هـــادي 
املطيري

 ٭   مشـــاري عبـــداهللا صالـــح 
العجيل 

 ٭   علي مناحي عايد العنزي 
 ٭   خلف فالح مسلم العدواني

 ٭   عبدالعزيـــز صالـــح عماش 
العتيبي 

 ٭   علي خلف محمد الشمري 

صفـــران  مبـــارك  فالـــح   ٭   
الرشيدي 

 ٭   خالد فهد منصر العجمي
 ٭   عبدالعزيـــز شـــليل فالـــح 

العتيبي 
 ٭   حمد جاســـم محمد حســـني 

الـخرس
 ٭   زيـــاد عبدالـــرزاق ناصـــر 

اخلضر 
 ٭   محمـــد فـــؤاد عبداحلســـني 

حسن 
 ٭   بندر مسفر محيا الديحاني 
 ٭   محمد حسني غلوم حسني 

 ٭   صالح عبيد شريان الشمري 
 ٭   ممـــدوح ســـعود عـــوض 

العنزي 
 ٭   مبارك دويح وقيان الشمري 
 ٭   انـــور حســـني عبداجلليـــل 

ابراهيم 
 ٭   محمد حجي مفلح ادبيس 

 ٭   احمد معيان يالوس العنزي 
 ٭   عبداحملســـن جاســـم محمد 

اخلطيب 
 ٭   حسني عامر حسني الديحاني 

 ٭   علي حمود عبيد الهولة 
 ٭   يعقـــوب درويـــش عبداهللا 

حسن  

 «السكنية» تدعو ١٦٢ مواطنًا مخصصة لهم بيوت في مدينة سعد العبداهللا لمراجعتها
 حددت يومي األحد واالثنين لتوزيع بطاقات القرعة 

 حمد العنزي

  اعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة 
ــة من البيوت احلكومية التي اجنزتها في مدينة سعد العبداهللا  اخلامس
ــم حتى تاريخ  ــى ١٦٢ بيتا للمخصص له ــتمل عل قطعة ١٠ والتي تش

١٩٩٥/١٢/٣١ وذلك وفقا للمواعيد التالية:
  أوال: يومي االحد واالثنني ١٨ ـ ٢٠٠٩/١٠/١٩ توزيع بطاقات القرعة.

  ثانيا: يوم الثالثاء ٢٠٠٩/١٠/٢٠ توزيع بطاقات االحتياط.
  ثالثا: يوم االحد ٢٠٠٩/١٠/٢٥ الجراء عملية القرعة.

ــة في هذه املنطقة  ــت املواطنني املخصصة لهم بيوت حكومي   ودع
ــخصيا الى مبنى  ــماؤهم ضمن هذا االعالن احلضور ش واملدرجة اس
ــكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة  ــة العامة للرعاية الس املؤسس
ــاله، مصطحبني معهم البطاقة  ــعة صباحا في املواعيد املبينة اع التاس

ــة القرعة خالل اوقات  ــلم بطاق ــة وقرار التخصيص وذلك لتس املدني
الدوام الرسمي.

  علما ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام 
ــة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال  احملددة بهذا االعالن، فإن املؤسس

االسماء التي تليهم في التخصيص.
ــوت حكومية في هذه  ــى من املواطنني املخصصة لهم بي   كما يرج

ــور الى مبنى  ــف احلض ــماؤهم ضمن هذا الكش املنطقة ولم ترد اس
ــة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» في متام  املؤسس
ــاري مصطحبني معهم قرار  ــعة صباح الثالثاء ٢٠ اجل ــاعة التاس الس

التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.
ــا والتقيد  ــني الى التعاون معه ــة باالخوة املواطن ــب املؤسس   وتهي

باملواعيد املذكورة اعاله. وفيما يلي األسماء: 
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