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»الداخلية«: ترقية 676 ضابطاً ما بين مالزم وعقيد
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

اعتمد وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد يوم 
أم��س ترقية ضباط في وزارة الداخلية ب��دءا من رتبة مالزم وانتهاء 
إل��ى رتبة عقيد، حيث اعتمد وزي��ر الداخلية ترقية 59 من مقدما إلى 
عقي��د واعتمد اخلالد ترقية 105 ضب��اط من رتبة رائد إلى مقدم، كما 
اعتم��د ترقية 302 من رتب��ة نقيب إلى رائد و198 من رتبة مالزم أول 
إلى نقيب إلى جانب ترقية 12 مالزما إلى مالزم أول. وفيما يلي اسماء 

الضباط املشمولني بالترقية:

ناصر فؤاد ناصر املسلم  ٭
محمد سعد عوض املطيري  ٭
حسني راشد حسني العجمي  ٭

محمد فهيد بداح احلجرف  ٭
سلطان سعد غيث الظفيري  ٭

عب����داهلل ش����افي عب����داهلل   ٭
الساملي

سلطان سعد محمد العرادة  ٭
عبداهلل خالد علي الضاحي  ٭

مش����اري جم����ال عبدالكرمي   ٭
العوضي

احمد نايف مرزوق العنزي  ٭
وليد فيصل سالم العميري  ٭

صقر أحمد صقر الغامن  ٭
حمد علي حمد احلمد  ٭

نايف ثامر مطلق املطيري  ٭
منص����ور س����عد منص����ور   ٭

الدوسري
احمد علي احمد البلوشي  ٭

محم����د عبدالرض����ا عيس����ى   ٭
الصفار

احمد عبداهلل علي احلميدي  ٭
يوسف انور يوسف اخلترش  ٭

عب����داهلل يوس����ف يعق����وب   ٭
محمد

محم����د عبداللطيف جاس����م   ٭
الهاشل

جاسم محمد مجبل العازمي  ٭
محمد خضر حاجي القبندي  ٭

س����ليمان يعق����وب يوس����ف   ٭
السجاري

نواف عبداهلل فالح اجللوي  ٭
علي ابداح شافي العجمي  ٭

محم����ود  ش����اكر  حم����ود   ٭
السعدون

سعد منيف سعد العجمي  ٭
خالد مبارك طلق العازمي  ٭
احمد صالح احمد الرفاعي  ٭

عبداهلل عيس����ى عبدالعزيز   ٭
االبراهيم

محم����د عبدالعزي����ز محم����د   ٭
النامي

س����ليمان  محم����د  مس����اعد   ٭
الصغير

محمد عبيد فالح الراجحي  ٭
محم����د س����الم عبداله����ادي   ٭

العجمي
مش����اري احمد عبداهلل علي   ٭

عبداهلل
احمد عبداهلل يوسف جمال  ٭
مشعل جاسم محمد الدويخ  ٭

عب����داهلل ع����ادل عبدالرحمن   ٭
العيسى

عبداهلل محمد جنم الياسني  ٭
عبدالرحم����ن عب����داهلل علي   ٭

الدروب
محسن مبارك ربيح العجمي  ٭

ماج����د  هاي����ف  عب����داهلل   ٭
العدواني

محمد ناصر مشعان الهاجري  ٭
علي سعود حمود الرشيدي  ٭
غازي فالح مطر املصيريع  ٭

س����ليمان  ان����ور  س����ليمان   ٭
العبداجلليل

جراح حسني فارس الدبوس  ٭
فه����د عبدالرحم����ن دخي����ل   ٭

العوض
محمد فيصل محمد العيار  ٭
علي جاسم محمد الدبوس  ٭

احم����د عبدالرحم����ن احم����د   ٭
التنيب

سلمان خالد محمد احماده  ٭
صق����ر خال����د فه����د عبداهلل   ٭

الصقر
ط����الل عط����ااهلل عبدالرحمن   ٭

ابراهيم
حسني احمد محمد املطر  ٭

بدر جواد عبدالرضا محسني  ٭
مساعد عبدالس����الم عبداهلل   ٭

الشطي
خالد سالم علي بوربيع  ٭
حسن علي حسني خاجة  ٭

علي صابر احمد بوعباس  ٭
يوسف محمد علي نصراهلل  ٭

عبدالعزي����ز ولي����د محم����د   ٭
البصيلي

محمد حسني محمد الزعتري  ٭
علي حسني ابل رضائي  ٭

جاسم محمد سالم خلفان  ٭
قتيبة مساعد صالح الغوينم  ٭
عبداهلل حامد ابراهيم البحر  ٭

عم����ار عبداحلمي����د محم����د   ٭
دشتي

عبداهلل حسني عباس دشتي  ٭
علي عباس حسني الكندري  ٭

من مالزم إلى مالزم أول

خالد هداج حمود املطيري  ٭
فهد عبدالعزيز حمد الهدلق  ٭

ابراهي����م  عب����داهلل جم����ال   ٭
الربيعة

صالح صقر فهد الرشيدي  ٭
محمد فيحان سرور املطيري  ٭

عبدالعزي����ز مؤيد عبدالعزيز   ٭
الرشيد

جراح خالد حمد الصباح  ٭
خالد حثلني سبعان العجمي  ٭

حمد صالح محمد الفنيني  ٭
ناصر عيسى ناصر العجمي  ٭
محمد فالح محمد الهاجري  ٭
صادق حسني علي القالف  ٭

فه����د خليفة راش����د عبداهلل   ٭
املذن

علي فالح علي العجمي  ٭
أحمد بدر مهاوش الدويش  ٭

احمد يوسف احمد الفيلكاوي  ٭
انس عيسى خالد العمر  ٭

ناصر دهش نهار املطيري  ٭
راشد عايض راشد الهاجري  ٭
محمد عادي سليم اخلالدي  ٭

محم����د عب����داهلل عبدالن����ور   ٭
جمال

عبدالرحمن حسن عبدالرحمن   ٭
الشيباني

عاي����ض  صنه����ات  ن����واف   ٭
املطيري

عبداهلل سالم سيف العازمي  ٭
مشاري محمد رشيد الرشيد  ٭

حج����اب  محم����د  عب����داهلل   ٭
الدوسري

احمد عبداهلل علي اجلمعة  ٭
خالد يعقوب يوسف العمار  ٭

سعود عبدالرحمن عبدالرزاق   ٭
البعيجان

عبدالعزي����ز فه����د عبدالعزيز   ٭
احلميضان

نايف دغيم سعود الضويحي  ٭
فهيد سعد ناصر العجمي  ٭
عدنان هاشم باقر جوهر  ٭

عبداللطيف يوسف عبداللطيف   ٭
اخلراز

محم����د عبدالرحم����ن ناصر   ٭
الناصر

محمد قيصر محمد املسباح  ٭
زامل مبارك ساير الظفيري  ٭

عبدالرحم����ن عل����ي مب����ارك   ٭
الشطي

نايف سعود غيث الظفيري  ٭
جاسم محمد سبت احليدري  ٭

فه����د ب����در محم����د عب����داهلل   ٭
الزعبي

فواز سليمان بندر اخلطاف  ٭
عب����داهلل فه����د عبدالرحم����ن   ٭

اليوسف
أحمد ناصر أحمد الزنكوي  ٭

عبدالعزي����ز عب����داهلل ناصر   ٭
العقيلي

شهاب محمد أحمد الكندري  ٭
محمد جاسم محمد اخللف  ٭
محمد صالح منش النمش  ٭

عب����داهلل حس����ني س����ليمان   ٭
اخلشتي

راشد محمد عبداهلل الهاجري  ٭
س����عد  محم����د  عب����داهلل   ٭

السهالوي
مساعد أديب محمد السويدان  ٭

عايض منيع زيد البصمان  ٭
احمد فيصل أحمد الشهاب  ٭
محمد حسني مبارك دشتي  ٭

مشعل علي مصلح الرشيدي  ٭
فيصل خالد يوسف بوعركي  ٭

محم����د عبدالعزي����ز محم����د   ٭
املوسى

بش����ار إبراهيم حسني السيد   ٭
هاشم

فهد محمد عبدالرزاق القطان  ٭
سالم مرضي عيد الرشيدي  ٭
محمد عبداهلل فهاد العجمي  ٭
احمد سالم مضحي الغريبة  ٭

بدر حامد  حمود البطاح  ٭
أحمد علي درويش العرادي  ٭
حسني محمد غلوم عبداهلل  ٭

أحمد فهد راشد بوقماز  ٭
محم����د  يون����س  ناص����ر   ٭

الفيلكاوي
محم����د عبدالصم����د علي بن   ٭

صفر
عبداهلل ماضي فهاد الهاجري  ٭

أحمد عباس خليف العنزي  ٭
ن����واف عبداحملس����ن عل����ي   ٭

احلربي
ش����مالن  محم����د  مش����اري   ٭

احلساوي
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز   ٭

احلشاش
شامان عايد شامان النصافي  ٭

محم����د جابر عبداهلل رمضان   ٭
اجلابر

يوسف عدنان فهد املشعل  ٭
محمد جاسم محمد العلي  ٭

فيص����ل س����ند عبي����د اهلل   ٭
الديحاني

حمد عصام علي العمر  ٭
محم����د عبدالرحم����ن محم����د   ٭

الكندري
احم����د حي����در عبداملجيد بن   ٭

حيدر
ثامر منصور خلف الهاجري  ٭

بشار فهد دهيسان اللميع  ٭
محمد عبيد مناحي العجمي  ٭

عب����داهلل خلي����ل عب����داهلل   ٭
احللواجي

أحمد مجبل غازي العدواني  ٭
س����عود  ابراهي����م  س����عود   ٭

الشاهني
عب����داهلل خمي����س محم����د   ٭

اخلميس
محم����د  احم����د  مش����اري   ٭

احلسيني
عبداهلل حمد مبارك العجمي  ٭

س����لمان  خليف����ة  مش����عل   ٭
الغوينم

علي محمد ناصر اإلبراهيم  ٭

علي محسن محمد القالف  ٭
مبارك فيصل سعود الفريج  ٭

فالح سعد مطلق العازمي  ٭
فيصل عادل يعقوب املسلم  ٭
محمد عيد مبارك الغصاب  ٭

خالد عبدالرزاق يوسف خلف  ٭
فايز رجب محمد امني  ٭

خليفة فرج صالح اجلوهر  ٭
بدر عبدالكرمي عبداهلل الرباح  ٭

يوسف علي صقر الرشيدي  ٭
حمد محمود خليل اخلواري  ٭
ضاري احمد علي الشايجي  ٭

علي محمد صالح محمد  ٭
علي بداح صالح العتيبي  ٭

س����الم عبدالعزي����ز فيص����ل   ٭
املطوع

يوسف فوزي احمد السنان  ٭
محمد فهد محمد العجمي  ٭

طارق سالم محمد السداني  ٭
فيص����ل مس����اعد عبدالعزيز   ٭

الرباح
عب����داهلل متع����ب عب����داهلل   ٭

الكهيلي
عبدالرحيم محمد عبدالرحيم   ٭

العوضي
مبارك راشد محمد الهاجري  ٭

يوسف احمد راشد اجلساس  ٭
ناص����ر  ابراهي����م  خال����د   ٭

الصقالوي
مشعل بدر مهاوش الدويش  ٭

مش����عل يوس����ف عبدالعزيز   ٭
الشيحة

ابراهي����م  ف����واز عبداملجي����د   ٭
خريبط

ف����واز عب����داهلل عبداللطيف   ٭
السريع

خالد سعد زنيفر العازمي  ٭
صالح ناصر فهد العجمي  ٭

طالل هجاج قبالن العازمي  ٭
خالد فيصل محمد العنزي  ٭

فايز عايض صالح الرشيدي  ٭
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز   ٭

العسعوسي
محم����ود  ع����ادل  عب����داهلل   ٭

العبدالغفور
عبداهلل سعود حسني باقر  ٭

فهد عبدالسالم مجيد الغريب  ٭
سالم عبداهلل سالم العتيبي  ٭

جاس����م  عب����داهلل  جاس����م   ٭
العتيبي

س����عود عبدالعزي����ز محم����د   ٭
اجليران

س����عود عبدالعزي����ز ابراهيم   ٭
اجلليبي

س����ليمان عل����ي عبداللطيف   ٭
خليفوه

سليمان نعمان علي املتيرف  ٭
محم����د  عدن����ان  عب����داهلل   ٭

الصقعبي
محمد عبداهلل عماش احلربي  ٭

عبداهلل عبدالك����رمي عبداهلل   ٭
املدلج

ان����ور عبداللطي����ف خض����ر   ٭
اخلضر

نواف ادريس محمود بندر  ٭
وليد خالد صالح غيث  ٭

ابراهي����م  مش����اري عيس����ى   ٭
املشاري

مشعل أحمد بكر النجار  ٭
طالل فيصل عيسى احلنيان  ٭
عادل عبدالعزيز مال اجلاركي  ٭
مشعل براك هادي الدوسري  ٭

من مالزم أول إلى نقيب

بدر ناصر حجي عيدي  ٭
فواز سليمان خالد املسباح  ٭
فهد ناصر مشعان الهاجري  ٭
فهد طرقي سعود املطيري  ٭

صن����دوح  كاي����د  عب����داهلل   ٭
الظفيري

عب����داهلل  مخي����ط  ج����راح   ٭
املطيري

نواف محمد هالل فراج  ٭
يوسف عنبر بالل مرشد  ٭

فهد نشمي ناجي الرشيدي  ٭
سعود عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

العمهوج
محمد عبداهلل محمد محمد  ٭

عبدالرحم����ن فهد عبدالرحمن   ٭
اليوسف

مشاري راشد سعيد العازمي  ٭
بشار عواض فهيد املطيري  ٭
جاسم محمد ناصر العلبان  ٭

أحمد حاجي محمود عبداهلل  ٭
سلطان عيد راضي الشمري  ٭
يوسف نوري يوسف الوتار  ٭

إبراهيم  عم����ار عبداللطي����ف   ٭
بوشهري

خالد زبن سعود بوظهير  ٭
حامد نبيل منصور سلطان  ٭
راشد فالح مفرح الرشيدي  ٭

حبيب محمد حبيب السماك  ٭
محمد أحمد عبداهلل محمد  ٭

عبداهلل شاكر محمود حسني  ٭
حمود مفرج مطلق املطيري  ٭
أحمد علي عبداهلل النجادة  ٭

يوس����ف عبداهلل عبدالكرمي   ٭
املنيس

عبدالرحم����ن فهد عبدالرحمن   ٭
اخلميري

ضح����وي  دخن����ان  ع����ادل   ٭
الرشيدي

صالح مبارك عواد العازمي  ٭
اسامة موسى يعقوب محمد  ٭
عبداهلل سيف فهد العازمي  ٭
نايف سعد عوض العنزي  ٭

سلطان ناصر تركي العتيبي  ٭
ابراهي����م عب����داهلل جاس����م   ٭

املعيلي
يوسف مال جمعة الياقوت  ٭

ط����الل عب����داهلل عبدالك����رمي   ٭
الفوزان

عاي����ض  محم����د  عاي����ض   ٭
السبيعي

محمد فوزي فهد العبداجلادر  ٭
صالل عطااهلل غالي الهاجري  ٭
محمد ناجي مسعود عبداهلل  ٭
محمد علي مريع القحطاني  ٭

بدر عوين عواد العنزي  ٭
هيثم حسني عيسى اسماعيل  ٭

صالح محمد يوسف العمر  ٭
وليد سليمان علي احمليطيب  ٭

فهد ناهض فالح العتيبي  ٭
خالد سعود معجب العجمي  ٭

حامد عطا مبارك الفضلي  ٭
حسني محمد فالح العجمي  ٭

مطلق خالد مبارك الرشيدي  ٭
طالل شبيب ناصر الرشيدي  ٭

احمد راشد مناحي الدماك  ٭
ذياب محمد سعود الزعبي  ٭
محمد خالد عبداهلل الوزان  ٭

بدر عادل يتيم العنزي  ٭
عايد دغمان عيد العازمي  ٭

عيسى محمود عيسى محمد  ٭
فيص����ل محم����د عبدالرحمن   ٭

الكندري
مساعد محمد محسن العنزي  ٭

نواف فرج عبيد احليان  ٭
فالح دوغان ناصر العجمي  ٭

محمود محمد احمد العجالن  ٭
زيد فرحان حسن الشمري  ٭
محمد احمد عبداهلل كندري  ٭

غامن حربي ادهام الزيد  ٭
هزاع خلف بليل العتيبي  ٭

سعد حجي سعد مصب  ٭
سلطان عايض محمد العجمي  ٭
فالح عواد عطا اهلل الشمري  ٭

س����لطان محمد س����لطان بن   ٭
سلطان

خالد طالب محمد العجمي  ٭
سعدون فهد برغش املطيري  ٭

صن����ت  عب����داهلل  مش����عل   ٭
البراعصي

عبدالعزيز عبداهلل احلميدي  ٭
حمود حسن محسن املطيري  ٭

محمد فهيد بنيان العجمي  ٭
علي ادريس محمود بندر  ٭

فهد عبدالك����رمي عبدالرحمن   ٭
السعيد

عارف مرضي ضاوي العازمي  ٭
اس����ماعيل  حس����ني  أن����ور   ٭

الفيلكاوي
عبداملنع����م  بج����اد  مني����ف   ٭

العتيبي
يحيى صالح حمد الريش  ٭

يوسف حمود محمد احلمدان  ٭
خالد حمزة عباس القالف  ٭
فواز جنر مشعل العتيبي  ٭

اسامة ماجد عبدالعزيز املاجد  ٭
مشعل مبارك سلطان الهبلة  ٭

ناص����ر  مس����اعد  حم����ود   ٭
الهرشاني

عب����داهلل  احم����د  عب����داهلل   ٭
الصقعبي

خالد محمد سالم الرشيدي  ٭
جميل بخيت فهد العتيبي  ٭
احمد عوض زبن املطيري  ٭

عب����داهلل  جطل����ي  ف����ارس   ٭
العازمي

فواز صطام مهاوش الدويش  ٭
عبدالرحم����ن خال����د حم����ود   ٭

الدبوس
عادل عثمان حسن القعود  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الهولي  ٭
س����عود طال����ب س����عود علي   ٭

النغيمش
علي سالم علي الوهيب  ٭

صالح ناصر سالم الريش  ٭
خالد مناحي علي املطيري  ٭

عبداحملسن عبدالعزيز خلف   ٭
السعيد

خالد فهد خالد املخلد  ٭
راشد فهد راشد الراشد  ٭

ناصر محمد سليمان الغامن  ٭
بدر مشاري خالد اخلبيزي  ٭

صالح راشد هيدان الشمري  ٭
عبداهلل راشد عوض الشبلي  ٭

محمد حسن علي املتروك  ٭
بدر ليل نهار املتلقم  ٭

نايف شداد مرزوق املطيري  ٭
عبدالعزيز احمد عبدالرحمن   ٭

النجدي
عب����داهلل  مقع����د  يوس����ف   ٭

العتيبي
الفي فالح رجا العازمي  ٭

اسامة عبداهلل علي الصفار  ٭
احمد جاسم محمد اجلاسر  ٭

علي فاضل عباس حيدر  ٭
فهد نعمة علي اخلشتي  ٭

ضاري خالد صالح السعيد  ٭
سالم مرضي عوض العازمي  ٭

اسامة عثمان فهد العثمان  ٭
حمد علي حمد العجمي  ٭

حسني راشد حسني الدمخي  ٭

بدر عبدالرحمن محمد حسن  ٭
عدنان جاسم محمد العتيبي  ٭
مرتضى احمد بندر السلمان  ٭
محمد ابراهيم احمد موسى  ٭

احمد مطلق زايد الدويلة  ٭
سالم مناحي متعب اخلالدي  ٭

صال����ح عبدالرحم����ن محمد   ٭
الهندي

عبداهلل جنم مشاري الشمري  ٭
فهد ثامر عرفج اخلالدي  ٭
فواز سعيد فايز حسن  ٭

جاسم محمد احمد الكندري  ٭
عبداللطي����ف حاج����ي صادق   ٭

العوضي
خالد مشعل محمد العتيبي  ٭

عبدالعزي����ز  فه����د  ولي����د   ٭
احلميضان

خالد علي عبداهلل النجار  ٭
جابر عبداحلميد محمد دشتي  ٭

يوسف يعقوب عبد الشطي  ٭
طارق ابراهيم صالح الوزق  ٭
جراح بدر عبداهلل احلبشي  ٭
محمد جاسم محمد الشراح  ٭
مشعل غازي تركي القهيدي  ٭

منق����اش  صاط����ي  مزي����د   ٭
العارضي

وليد صالح حمدان العدواني  ٭
احم����د  محم����ود  ولي����د   ٭

عبدالرحيم
اياد حسني محمد الصائغ  ٭
احمد محمد احمد التنيب  ٭

ابراهيم  عبدالكرمي عب����داهلل   ٭
السمحان

سعد الفي علوش املطيري  ٭
سيف مبارك محمد الهاجري  ٭
اسماعيل خلف حسني محمد  ٭

ابراهي����م  خمي����س  خلي����ل   ٭
البحروه

ف����وزي عبداحلمي����د احم����د   ٭
التتان

بدري سعيدان بدري املاجدي  ٭
حسني علي حسن املطوع  ٭
سالم مطر هليل اخلالدي  ٭

محمد احمد حسن العبيدلي  ٭
عبداهلل علي حسن العبداهلل  ٭

هاجد عايد حنس العتيبي  ٭
محمود جاسم محمد الشمري  ٭

سالم سعد ياسني العازمي  ٭
عبداله����ادي عل����ي س����ليمان   ٭

العنزي
غازي عيسى نايف املطيري  ٭
عادل مجبل صعفك املطيري  ٭
محسن جهز محسن املطيري  ٭
راضي حمود محمد الظفيري  ٭

جمال كمال حسن علي  ٭
بدر اسماعيل محمد رمضان  ٭

زيد محمد خالد املسما  ٭
باقر عبداالمير علي دشتي  ٭
محمد جايد طاهر الشمري  ٭

عبداهلل نايف عايض العتيبي  ٭
علي محيبس فهد العنزي  ٭

عبداحملسن عطية عيد صغير  ٭
عافت سعد طويرش العنزي  ٭

ناصر جابر ناصر الشمري  ٭
علي هدمول علي العدواني  ٭
سالم مناحي مبارك العلي  ٭

فوزي صالح محمد بوغيس  ٭
بدر ناصر خلف الناصر  ٭
غامن ذياب محمد حجي  ٭

عبداهلل زياد خلف املطيري  ٭
شاكر داود يوسف الشمري  ٭

خمي����س  عب����داهلل  جن����م   ٭
الفيلكاوي

صالح مال اهلل احمد مال اهلل  ٭
ناصر راجح محمد القحطاني  ٭

احم����د  عيس����ى  عب����داهلل   ٭
اليعقوب

حسني غازي جوهر شهباز  ٭
ن����وح عبدالرحم����ن حس����ني   ٭

اخللف
ناصر مبارك ناصر الدوسري  ٭

من نقيب إلى رائد

مش����عل س����ليمان عب����داهلل   ٭
السعيد

وليد عجيل جبر الفضلي  ٭
مبارك عبداهلل فهاد العجمي  ٭

مش����اري عبداللطي����ف محمد   ٭
العوضي

مساعد فهد محمد العجمي  ٭
عادل سعود منشان النمشان  ٭

مسعود عثمان مذكر الهاجري  ٭
خالد ناصر امان القطان  ٭

عبدال����رزاق خل����ف حج����ر   ٭
العنزي

فواز احمد جاسم جنم النجم  ٭
سعد علي دغمي املويزري  ٭

نايف خالد جعيالن العويهان  ٭
فؤاد عبداهلل ناصر البناي  ٭

عبدالعزي����ز محم����د صلب����ي   ٭
املطيري

سعد ناصر فهد العجمي  ٭
فيصل عبداهلل مهنا املهنا  ٭

مناح����ي صال����ح محم����اس   ٭
العتيبي

فالح حسيان محمد الدوسري  ٭
حربي عبداهلل عصام العجمي  ٭

حمود حسني مكي املتروك  ٭
طالل مفرج محمد املطيري  ٭

عاطف محمد مصبح العازمي  ٭
مشعل محمد راشد التمار  ٭

طالل خالد عايض املطيري  ٭
محمد فهد سالمة الزعبي  ٭

فاض����ل منص����ور عب����داهلل   ٭
القطان

عبداهلل عيد حمد العجمي  ٭
خالد سعد عيد اخلالدي  ٭

مطلق بركة جبر النومس  ٭
عبداالل����ه عبدالرزاق جاس����م   ٭

العبدالسالم
عمر عبداهلل علي احلصينان  ٭

ساير فيصل احمد الساير  ٭
س����عود عب����داهلل منص����ور   ٭

الدوسري
خل����ف  عبدالعزي����ز  ف����واز   ٭

السعيد
يوس����ف يعق����وب يوس����ف   ٭

السلمان
م����رزوق  حم����ود  م����رزوق   ٭

العازمي
محمد سيف محمد الهاجري  ٭

احم����د س����عود عبدالعزي����ز   ٭
النويبت

محمد حسني غلوم الكندري  ٭
ناصر زايد فالح الهاجري  ٭

فه����د خال����د حمود اجلاس����م   ٭
الدبوس

قيس يوسف محمود امليعان  ٭
نواف عبداهلل محمد الهولي  ٭

وليد خالد احمد محمد الزاير  ٭
فهد عبداهلل عيد العتيبي  ٭

محم����د احم����د عبدالرحم����ن   ٭
السرهيد

س����عد  عب����داهلل  احم����د   ٭
العطروزي

محمد الفي مطلق الناصر  ٭
انس مشاري عبداهلل الدويش  ٭
هشام يعقوب يوسف بوقماز  ٭

س����ليمان عبداللطيف س����عد   ٭
شنيبر

احمد محمد حسن الكندري  ٭
عبدالعزيز احمد جاسم ماجد  ٭

خالد فهد سالمة الزعبي  ٭
حمد علي حمد الشالل  ٭

عاي����د  س����لمان  عب����داهلل   ٭
الرشيدي

يوسف فهد ناصر الصولة  ٭
جاسم محمد حبيب ابل  ٭

احمد حسن احمد احلسيني  ٭
عب����داهلل  ابراهي����م  عل����ي   ٭

العنجري
س����عود  جبري����ن  متع����ب   ٭

العصيمي
عب����داهلل حم����دان عب����داهلل   ٭

العتيبي
راكان شعيفان عبيد العتيبي  ٭

نايف مبارك هيف احلجرف  ٭
عمر فريد محمد سري  ٭

عايد حامد عواد الهطالني  ٭
حسني ثقل نهار العتيبي  ٭

احمد مبارك احمد العصفور  ٭
وليد علي سلطان بورسلي  ٭

عويض����ة  حم����د  عب����داهلل   ٭
العجمي

اسامة محمود سالم الوهيب  ٭
باسل فهد ناصر اخلرجي  ٭

عبداحلكيم عبداحلسني عبداهلل   ٭
الفودري

خالد سعد عبداهلل اجلابر  ٭
فهد غالب حنيبل اخلالدي  ٭

فهد عويضة مبارك العجمي  ٭
رش����يد عبدالعزي����ز محم����د   ٭

الرشيد
رائد اسماعيل مراد الشطي  ٭

اياد سليمان حسني الياسني  ٭
سعد مبارك سعيد سالم  ٭

جريبي����ع  ش����بيب  ناص����ر   ٭
العتيبي

عبدالرحم����ن محم����د عبداهلل   ٭
العصيمي

علي خالد علي الضاحي  ٭

علي سليمان علي اجلطيلي  ٭
عوض محمد دعسان العازمي  ٭

عبدالعزي����ز احم����د س����لمان   ٭
اخلليفة

صالح سامي مرزوق القالف  ٭
محم����د  عب����داهلل  فيص����ل   ٭

الشريدة
مفلح عيد مفلح الرشيدي  ٭
خالد محمد خالد خليفوه  ٭

عبدالرحمن فؤاد العبداجلادر  ٭
مشعل عبداهلل محمد اسماعيل   ٭

العبداهلل
هزاع محمد خلف اجلعيب  ٭

ن����واف موس����ى عبداجلب����ار   ٭
اخلشتي

حسني محمد مصبح العازمي  ٭
عادل فرحان عبداهلل العازمي  ٭

ض����اري عب����داهلل مش����اري   ٭
احلميدي

عياد عايد عياد املطيري  ٭
بس����ام ناص����ر عبدالعزي����ز   ٭

العطار
عبدالعزيز مساعد عبدالكرمي   ٭

االصقه
ابراهي����م جاس����م  يوس����ف   ٭

الشطي
عبدالعزي����ز مس����اعد خال����د   ٭

الدوسري
جاسم محمد ابراهيم املريشد  ٭

سالم جاسم محمد مظفر  ٭
يوسف محمد مبارك الصوري  ٭

فهد مران رجيبان احلربي  ٭
ناص����ر محم����د بن ش����نوف   ٭

الهاجري
منصور بندر سوعان العنزي  ٭

عبداملنع����م  مطل����ق  ط����الل   ٭
العتيبي

احمد عبدالرضا علي العطار  ٭
فهاد ناصر محمد الهاجري  ٭

نواف سالم دعسان الدعسان  ٭
س����ليمان محم����د س����ليمان   ٭

السبيعي
يوسف حامد يوسف الفهد  ٭
مطر سبيل حسني العازمي  ٭

علي عبدالعزيز محمد املوسى  ٭
سالم يوسف سالم الوهيب  ٭
ماجد ناصر محمد العتيبي  ٭
انس راشد معيوف العجيل  ٭

علي حسن سيد اسماعيل السيد   ٭
حسن

ناصر سعيد راشد العقروقة  ٭
خالد مبارك حشان احلشان  ٭
راشد سعيد راشد العقروقة  ٭

احمد غامن احمد املطر  ٭
مهند احمد ماجد الشاهني  ٭

مب����ارك ماج����د عبدالعزي����ز   ٭
الشطي

عبداللطي����ف عبداهلل ابراهيم   ٭
احلداد

علي ناصر مسيب عباس  ٭
حامد جاسم محمد الدريع  ٭

عب����داهلل محم����د عب����داهلل   ٭
العجمي

بشار محمد يوسف املسيليم  ٭
يوسف ابراهيم خليل السعيد  ٭
خالد جنيطي مسلم الرشيدي  ٭
عبداهلل علي عبداهلل الدهش  ٭

جاس����م س����عود عبدالعزي����ز   ٭
اجلمعة

محمد مبارك سالم الهاجري  ٭
س����ليمان  خال����د  س����ليمان   ٭

العريفان
احمد عبداهلل محمد النمران  ٭
عبداهلل محمد فالح العتيبي  ٭
خالد ظاهر عبداهلل املطيري  ٭
خالد ابراهيم يعقوب العلي  ٭
براك محسن محمد القالف  ٭
رائد سليمان فالح العلي  ٭

حمد حسني ابراهيم اخلراز  ٭
خالد راشد محمد املطيري  ٭

صالح نايف قبالن الرشيدي  ٭
طامي سعد طامي الهاجري  ٭
صقر يوسف ماجد املاجد  ٭

حمود عبداهلل علي احلميدي  ٭
زياد علي محمد العجيمان  ٭
محمد مسلم علي الرقاص  ٭

عبداهلل جاسم محمد زكريا  ٭
طارق عبدالعزيز الدوب  ٭

من مقدم الى عقيد

عبدالوه����اب مس����اعد احم����د   ٭
املجرن

عمر جابر محمد العيدان  ٭
جاسم محمد حمود الغنام  ٭

طالل طالب عبداالله القناعي  ٭
اس����ماعيل راش����د اس����ماعيل   ٭

الياسني
فوزي راشد اسماعيل الياسني  ٭
فال����ح دخي����ل اهلل  غ����ازي   ٭

العدواني
فهاد زنيفر محسن العجمي  ٭

عايد شنان عايد العنزي  ٭
علي حمد عبداهلل الفارس  ٭

محمد مبارك سكران السهلي  ٭
عل����ي ابراهي����م عبدالوه����اب   ٭

املعيلي
سالم صالح علي العنزي  ٭
خالد صالح زيد النتيفي  ٭

عب����داهلل احم����د عبدالوهاب   ٭
الوهيب

عدنان علي عبداخلالق الفرج  ٭
بدر طالل شداد املطيري  ٭

محمد فهد شارع العجمي  ٭
ناصر محمد مسلم السبيعي  ٭

عبداهلل عيسى علي الرمح  ٭
ناصر ماضي عامر القعود  ٭
وليد غامن عبداهلل الغامن  ٭

فيصل متروك وقاف العنزي  ٭
خالد محمد مؤنس العتيبي  ٭

ناص����ر  فه����د  عبدالعزي����ز   ٭
الهاجري

عادل محمد جاسم احلمدان  ٭
علي محمد ابراهيم الرغيب  ٭

ص����الح عبدالرحيم جاس����م   ٭
الفودري

خالد محمود محمد حسني  ٭
وليد ابراهيم سالم العمران  ٭
خالد احمد محمد بن سالمة  ٭

مس����اعد عبداللطيف سلطان   ٭
النجدي

عبداهلل سفاح عبدالكرمي املال  ٭
محم����د  احم����د  عبدالق����ادر   ٭

الشعبان
يوس����ف س����ليمان حس����ني   ٭

السنني
مرزوق سالم مرزوق املرزوق  ٭
مضف ابراهيم جاسم املضف  ٭

فالح مبارك هيف احلجرف  ٭
محم����د  طاح����وس  احم����د   ٭

طاحوس
س����ليمان يعق����وب يوس����ف   ٭

اجلويهل
عب����داهلل محم����د عب����داهلل   ٭

السلطان
رشيد خليفة محمد الصانع  ٭

خالد علي صالح املكيمي  ٭

من رائد الى مقدم

فهد مساعد راشد بورسلي  ٭
بدر فيصل راشد اجلليبي  ٭
زايد غافل زايد العدواني  ٭

حسني سالم ذياب اخلشتي  ٭
خالد يوسف عبداهلل العنزي  ٭

عواد حربي محمد الفضلي  ٭
خالد محمد عبداهلل  ٭

محمد مرزوق عيد السالم  ٭
جميل فرج ماوي املطيري  ٭
خالد حمد محمد العتيقي  ٭

خالد مطلق هايف الظفيري  ٭
راشد عايض مبارك العازمي  ٭

مصطف����ى يعق����وب يوس����ف   ٭
حسن

مرزوق مطلق دخيل املطيري  ٭
س����ليمان ترك����ي س����ليمان   ٭

الصالح
عادل احمد عبداهلل املسلم  ٭

ابراهي����م  احم����د  عب����داهلل   ٭
الفيلكاوي

غنام ناصر محمد القريني  ٭
علي احمد عبدالعالي الرامزي  ٭
سامي خليل ابراهيم العوضي  ٭
س����ليمان  ابراهي����م  من����ذر   ٭

الصالح
عبداهلل خالد عبداهلل املسفر  ٭

ماجد غازي مناور العتيبي  ٭
عبدالكرمي س����عود عبدالكرمي   ٭

عطية
عيسى قاسم حاجي حسن  ٭

محمد عباس حسني شيرازي  ٭
بدر حمود جابر محمد  ٭

احمد حسن محمد الكندري  ٭
عل����ي عبدالرض����ا عب����داهلل   ٭

البلوشي
محمود حس����ن عب����د مرزوق   ٭

العنزي
فوزي محمد عبداهلل العيسى  ٭

سيف حسن علي الكندري  ٭
ثامر عبداهلل مشعل املطيري  ٭

تركي محسن عبداهلل العنزي  ٭
محمد اسد محمد علي  ٭

نايف غازي هزاع املطيري  ٭

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء من ضبط 3 ش���بان من غير محددي اجلنس���ية قام 
احدهم باطالق عيارين ناريني من سالح ناري الى جسد شاب آخر »بدون« واسفرت حادثة اطالق النيران 

عن اختراق طلقة جلسد البدون لتخرج من الظهر فيما استقرت الطلقة االخرى في جسده.
وكان ش���اب بدون 28 عاما ادخل في حالة حرجة الى مستش���فى اجلهراء بعد نقله من قبل مجهولني 
واجري���ت التحريات ليتب���ني ان الطلقات النارية اطلقت على املجني عليه داخل بر الس���املي اثر خالفات 

ومتكن رجال املباحث من ضبط اجلناة والسالح املستخدم.

ضبط 3 »بدون« أطلقوا النار على رابع بسبب خالف




