
االثنين  19  يوليو  2010  5محليات

»الديوان« يدعو 290 مواطنًا لمراجعته غدًا الثالثاء
دعا دي�وان اخلدمة املدني�ة 290 مواطنا إلى مراجعته غ�دا الثالثاء متهيدا 
الس�تكمال أوراق ترشيحهم للعمل في املؤسس�ات واجلهات احلكومية، وفيما 

يلي األسماء:
 ٭احمد وليد احمد الصالح

 ٭تركي محس���ن نهار ش���هاب 
اخلالدي

 ٭جزاع مطلق مس���اعد مطلق 
العجمي

 ٭خالد عبداهلل مطلق العرافة
 ٭عبداجلليل علي عبداحملس���ن 

معرفي
 ٭عبداهلل علي عبداهلل فرحان

 ٭فارس براك باتل الرشيدي
 ٭فهد سلمان مسلم الشالحي
 ٭فهد هزاع عطا اهلل الشمري

 ٭فيصل س���رهيد عمر س���عد 
الهاجري

 ٭محمد حسن سعد بن خضير 
املطيري

 ٭محمد سلطان نزال الشمري
 ٭محمد عبدالرازق محمد املطر

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

 ٭محمد نهار خلف السعيدي
 ٭يوسف يعقوب بدر وادي

 ٭إبراهيم محمد فالح العازمي
 ٭إبراهيم يوس���ف عبدالرحمن 

املذن
 ٭احمد جاسم حميد املنصور

 ٭احمد حسني فرحان الفرحان
 ٭احمد حمود عماش محمد
 ٭احمد عباس علي عباس

 ٭احمد عبد اللطيف عبد احلسني 
الفودري

 ٭احمد غلوم حسن العطار
 ٭احمد فاضل عباس بهزاد

 ٭احمد فهيد منوخ الظفيري
 ٭احمد كمعان منصور العازمي
 ٭احم���د ماج���د عب���د الصمد 

الصالح
 ٭احمد مرزوق مبارك شيتان

 ٭احمد مقعد علي العتيبي
 ٭احمد هزاع رشيد القفيدي

 ٭اسالم طارق حاكم عذبي
 ٭بدر بندر ضيف اهلل العتيبي

 ٭بدر خليف زعال الشمري
 ٭ب���در عب���د احلكيم عيس���ى 

السليم
 ٭بدر عبدالعزيز بدر الدعيج
 ٭بدر ناصر اسماعيل جعفر

 ٭بدر جنم عبداهلل فرس
 ٭تركي محمد نومان احلسيني

 ٭ثامر سعد علي العازمي
 ٭جابر الياس دميثير العنزي

 ٭جابر سالم عوض املري
 ٭جاسم محمد علي ميرزا

 ٭جاسم ناصر عيد الديحاني
 ٭جدعان محمد تركي املطيري
 ٭جراح محمد سند الديحاني

 ٭جمال عليان عبداهلل العنزي
 ٭حسن رجعان مدين العازمي
 ٭حسن صالح حسن اجلمعة

 ٭حس���ن عل���ي عب���د النب���ي 
العريان

 ٭حسن محمد حسن الفضالة
 ٭حسن محمد فرج سعد

 ٭حس���ني احمد عب���د اخلضر 
خدادة

 ٭حسني سالم عشق العجمي
 ٭حسني عبد الرحمن عبد الكرمي 

حبيب
 ٭حس���ني عدنان عب���د الهادي 

اظبية
حس���ني  محم���د   ٭حس���ني 

الدوسري
 ٭حسني محمد خلف اخلس
 ٭حسني ميرزا حسني حسن

 ٭حسني هادي عبداهلل العجمي
 ٭حم���اد مفل���ح فهي���د احلماد 

العازمي
 ٭حمد عادل جابر العطوان
 ٭حمد علي حسني اشكناني
 ٭حمد عيد مطلق العازمي
 ٭حمد فؤاد احمد الغريب

 ٭حمد ناصر احمد العصيمي
االفن���س  محس���ن   ٭حم���ود 

العنزي
 ٭حميد حمد عماش العازمي

الهادي   ٭خالد احلميدي عب���د 
املطيري

 ٭خالد بدر عبيد الديحاني
الرحمن   ٭خال���د صالح عب���د 

شجعان
 ٭خالد عبداهلل علي احمد
 ٭خالد علي ردعان ماطر

 ٭خالد علي محمد العجمي
 ٭خالد علي مريع القحطاني
 ٭خالد محمد سالم اخلترش

 ٭خضير جاس���م عبد احلسن 
املويل

 ٭راشد حسن حباب الدوسري
ف���ارس  ش���عيب   ٭راش���د 

الدوسري
 ٭راشد عوض راشد املطيري

منص���ور  عل���وان   ٭راكان 
العجمي

 ٭رائد مفرج جعفر جابر
 ٭سعد براك ناصر العازمي

 ٭سعد راشد محمد العميري

 ٭سعد مثقال جليل السعيدي
 ٭سعود عبدالعزيز عبد اللطيف 

جوهر حياة
 ٭سعود علي غالي العنزي

 ٭سعود مجحم مشبب جالل
 ٭سعود محمد سعود حجي

 ٭سعود محمد مجبل بوظهير
 ٭س���عيد فهي���د عبدالرحم���ن 

الدوسري
 ٭سعيد فيحان سالم الهرشاني
 ٭سعيد مبارك مهدي العجمي

 ٭سلطان دعيج خليفة العربيد
 ٭س���لمان س���لطان عب���داهلل 

املطيري
 ٭س���ليمان محم���د مضح���ي 

السليماني
 ٭سيد محمد علي سيد عبدالرحمن 

العلي
 ٭صالح خالد صالح اليحيى
 ٭صقر كامل ثجيل الشمري
 ٭طالل طالب ساير العنزي

مهن���ا  عبدالعزي���ز   ٭ط���الل 
اخلالدي

 ٭طالل عناد سلمان السليماني
عب���داهلل  غش���ام   ٭ط���الل 

اجلنفاوي
 ٭عادل شالل خالد الشمري

 ٭عادل فارس جاسر العدواني
 ٭عايد عياد عايد العنزي

 ٭عايض ذياب فالح العجمي
 ٭عب���د اجلليل يوس���ف جليل 

الهويدي
 ٭عبدالرحم���ن حبيب ش���اكر 

جعفر
 ٭عبدالرحمن عبداهلل عبد الكرمي 

الشايع
 ٭عبدالرحمن عب���داهلل مطلق 

اخلالدي
 ٭عبدالرحم���ن مش���رف علي 

العجمي
 ٭عبد الرحيم فؤاد عبد الرحيم 

احمد
 ٭عبد العالي محمد عبد العالي 

جبر الرشيدي
 ٭عبدالعزي���ز خال���د مش���رف 

املطيري
 ٭عبدالعزيز يوس���ف جاس���م 

القطامي
 ٭عبد الكرمي حسني عبد الكرمي 

املؤمن
 ٭عبد الكرمي محمد سفاح املال

 ٭عبد اللطيف خليل عبد اللطيف 
اخلرسان

 ٭عب���داهلل ابراهي���م عب���داهلل 
احلبيتر

 ٭عبداهلل احمد حسن احلرمي
 ٭عبداهلل احمد مبارك حبيب

 ٭عب���داهلل جبري���ن محي���ل 
العتيبي

 ٭عب���داهلل جم���ال عب���داهلل 
العتيبي

 ٭عبداهلل حسني علي الصفار
عب���داهلل  خال���د   ٭عب���داهلل 

العوضي
 ٭عبداهلل داود سليمان الشراد

 ٭عبداهلل زيد مبارك العرو
 ٭عبداهلل صالح نافل الغريب

 ٭عب���داهلل عام���ر دويح���ان 
الرشيدي

 ٭عب���داهلل عبدالرحمن مطلق 
اخلالدي

الوهاب محمد   ٭عبداهلل عب���د 
املفرح

 ٭عبداهلل عيد جهيم اجلهيم
 ٭عبداهلل عيد مبارك الش���دقم 

العازمي
 ٭عبداهلل محمد حسني قمبر

 ٭عبداهلل مرزوق حمد صعفاك
عب���داهلل  من���ذر   ٭عب���داهلل 

الغربللي
 ٭عب���د الوهاب ف���ؤاد عبداهلل 

احلنيان
 ٭عب���د الوهاب يوس���ف جليل 

الهويدي
 ٭عبداهلل طالب سالم الهاجري
 ٭عبداهلل فيحان عياد املطيري
 ٭عبداهلل محمد قبالن العازمي

 ٭عذبي عيد راضي الشمري
 ٭عزيز علي عبداهلل الشمري

 ٭علي احمد علي اجلدي
 ٭علي خليفة اجليغم خالد

 ٭عل���ي س���ويد عب���اس عبد 
احملسن

 ٭علي صالح علي الفضاله
 ٭علي صالح فالح الداود

 ٭علي عبد االمي���ر محمد علي 
الصايغ

 ٭علي عبداهلل حسني مبارك
 ٭علي عبداهلل محمد بولند

 ٭علي مبارك ضاوي املطيري
 ٭علي اسامة جاسم العصفور

 ٭عم���ر عب���د الصم���د محمود 
بوشهري

 ٭عم���ر فه���د عب���داهلل حجي 
حسن

 ٭عمر محمد مبارك الدوسري
 ٭ع���وض س���الم عب���د الهادي 

العجمي
 ٭غازي نايف جديد العنزي
 ٭غامن شافي جديع العجمي

 ٭فاضل حس���ن عبد الرس���ول 
الشواف

 ٭فايز خلف فهد الشمري
 ٭فهد براك راشد ضرباح

 ٭فهد حمود فرحان الغريب
 ٭فهد راشد محمد العنزي

 ٭فهد رشيد حميدي العازمي
 ٭فهد سالم مديد القحطاني

 ٭فهد علي فهد املري
 ٭فهد فالح ضافر الهاجري

 ٭فه���د مب���ارك عام���ر ادهي���م 
العازمي

 ٭فهد متعب بشير الشمري
 ٭فهد محمد حزام امليع
 ٭فهيد ناصر فهد املري

 ٭فواز سعود محمد الفيحان
 ٭فواز مساعد محمد احلماد
 ٭فواز ناظم اسماعيل البالم

 ٭فيصل طالل عبداهلل املشعان
 ٭فيص���ل عبدالعزي���ز حمزة 

عبدالعزيز
 ٭فيص���ل عب���داهلل مش���عل 

العنزي
 ٭فيصل عدنان شهاب النعمة

 ٭فيصل محمد هاشم اشكناني
 ٭فيصل نهار عبداهلل املتلقم

 ٭قاسم جاسم محمد عرب
 ٭ماجد محيل ابراهيم العتيبي

ماض���ي  فرح���ان   ٭ماض���ي 
العازمي

 ٭مانع جديع محمد العجمي
ابراهي���م  ب���راك   ٭مب���ارك 

البطحاني
الش���تلي   ٭مبارك خالد مبارك 

العازمي
 ٭مبارك سالم عايض الوهيدة

 ٭مبارك محمد دغيمان غنام
 ٭مبارك محمد مجبل بوظهير

 ٭مبارك مفظي طريف بوظهير
 ٭محمد احمد حبيب قمبر

 ٭محمد احمد حمدان العازمي
 ٭محمد احمد عبداهلل القالف
 ٭محمد احمد محمد السبيعي
 ٭محمد حسن عبداهلل احلداد

 ٭محمد حيدر غلوم خاجه
 ٭محمد راشد حمدان احلمدان
 ٭محمد رشيد مليح اجلميلي
 ٭محمد سالم سلطان غازي
 ٭محمد سالم عوض املري

 ٭محم���د س���رهيد عمر س���عد 
الهاجري

 ٭محمد سعد فريج املطيري
 ٭محمد سعد مهنا الرشيدي

عب���داهلل  س���عود   ٭محم���د 
املطيري

 ٭محم����د س���ع��ود ناص�����ر 
اجلنفاوي

 ٭محمد سعيد محمد عبداهلل
 ٭محمد صالح محسن املري

 ٭محم��������د ع������ادل محم�����د 
عبد الرحيم

 ٭محم���د عبدالعزي���ز احم���د 
املقهوي

 ٭محم���د عبدالعزي���ز س���الم 
ساكت

 ٭محم���د عبدالق���ادر خاط���ر 
العبداهلل 

 ٭محم���د عب���داهلل بريج���ان 
احليص 

مج���ول  عب���داهلل   ٭محم���د 
العجمي 

 ٭محمد عبداهلل محمد السهلي
 ٭محمد عبداحملسن حسني احمد 

الشمالي 
 ٭محمد عبداهلل محمد الكندري 

محمد عبيد معيض العنزي
 ٭محمد علي حسني مال اهلل 

عب���داهلل  غ���ازي   ٭محم���د 
الهرشاني 

 ٭محمد فالح حسن الشمري 
 ٭محمد فالح جاسر حيالن 

 ٭محمد فالح شبيب العازمي
 ٭محمد قاسم علي الصراف 
 ٭محمد مقعد قعيد العتيبي 

حم���دان  مندي���ل   ٭محم���د 
العدواني 

 ٭محمد مهدي صالح جدي 
 ٭محمد ناصر طاهر الشمري
 ٭محمد هذال سعود املطرود

 ٭محمد وليد مسعود املسعود
 ٭محمد يوسف اسداهلل االسد
 ٭محمد يوسف سالم الشامي

محم���د  عب���اس   ٭مرض���ي 
الشقيفي 

 ٭مساعد عبداهلل يوسف املهنا
 ٭مس���اعد عبدالهادي محس���ن 

العنزي 
 ٭مساعد محمد سعد رزيق
 ٭مشاري احمد غلوم سند

 ٭مشاري حمد ابراهيم العنزي
 ٭مشاري عبداهلل سعد خلف

صق���ر  محم���د   ٭مش���اري 
السعيدي 

 ٭مشاري هادي مطلق العازمي
 ٭مشاري محمد الفي املطيري
 ٭مشعل خالد نعير الهاجري
 ٭مشعل سعد محيا العتيبي

 ٭مشعل شريدة راشد الشريدة 
مشعل ضويحي رافد املطيري 
 ٭مشعل عايد مناحي العازمي

 ٭مشعل عبدالس���تار اعجيمي 
الشمري 

محم���د  عب���داهلل   ٭مش���عل 
املطيري 

 ٭مشعل فهد شبيب العجمي
 ٭مش���عل قائ���د حمد أب���اذراع 

الظفيري 
 ٭مشعل نومان مبارك الفضلي

معي���ض  هاب���س   ٭مش���عل 
العازمي 

مب���ارك  س���الم   ٭منص���ور 
اخلرينج 

 ٭منص���ور س���الم منص���ور 
العازمي 

 ٭منصور عبدالرحيم يوس���ف 
خليفة 

من���اور  محم���د   ٭منص���ور 
مه���دي فال���ح محمد  العجمي 

عصفور
 ٭مهدي محمد علي العجمي

 ٭مه���دي ناج���ي ابراهيم علي 

عباس 
 ٭مهدي ناصر فريدون رستم
 ٭مهند محمود جاسم صالح

 ٭موسى سعد متعب املطيري
 ٭ميثم محسن سيد احلسيني
 ٭ناجي ساير راكان الضفيري

 ٭ناصر بدر مناحي الفزير
 ٭ناصر بدر ناصر العتيبي

ابراهي���م   ٭ناص���ر عب���داهلل 
الرخيص 

 ٭ناصر عبداحملس���ن عبداهلل 
العتيبي 

 ٭ناصر مبارك سعد الدوسري
 ٭ناصر محمد شافي العجمي

 ٭ناصر مرزوق ناصر بن شبو
غص���ني  حج���اب   ٭ناي���ف 

الدوسري
 ٭نايف خلف فهد مطر

 ٭نايف رجا حامد املطيري
 ٭نواف خالد مبارك املشيلح 
نواف عبداهلل عبيد بوحواس 
هاشم خالد عبدالعزيز القطان

 ٭وليد خالد جوهر سلطان
 ٭وليد عايد مطلق احلريص
 ٭وليد يوسف يعقوب عبادة

 ٭ياسني محمود بورسلي
 ٭يوسف خالد محمد الكندري
 ٭يوسف عوض مانع املطيري

 ٭يوسف عيد عياد العتيبي
 ٭يوسف محمد شايع املاجد

 ٭يوس���ف محم���ود عب���اس 
عبداحلسني سيد عباس

مب���ارك  نش���مي   ٭يوس���ف 
الرشيدي

 ٭يوسف يعقوب يوسف محمد 
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 ٭علي باقر علي النجدي � مدير 
إدارة الرقابة البحرية

 ٭زهرة عبدالرضا طاهر الوزان � 
مديرة إدارة تراخيص الصيد 

 ٭مرزوق الهبي العازمي � مدير 
إدارة املوارد السمكية

 ٭فرحان احمد منصور زبيران 
� مراقب الشؤون الفنية

 ٭ناصر فهد رديني مفرح � مراقب 
العمليات البحرية

 ٭داود س���ليمان العبداجلادر � 
مراقب التنسيق واملتابعة

 ٭جاسم عبدالعزيز جاسم التورة 
� رئيس قس���م عمليات املنطقة 

الشمالية
 ٭وليد عباس محمد خان � رئيس 

قسم عمليات املنطقة الوسطى
 ٭سامي عبداهلل عيسى املويزري 
� رئيس قس���م عمليات املنطقة 

اجلنوبية
 ٭عل���ي عبداإلله عل���ي محمد � 

رئيس قسم الرقابة
 ٭سعود عبدالعزيز عباس قاسم � 
رئيس قسم االستزراع السمكي

 � الراشد   ٭حس���ن عبدالعزيز 
رئيس قسم املخالفات

 ٭مشاري عبداهلل راشد الطرموم � 
رئيس قسم الشؤون الهندسية

 ٭ابراهيم يوسف حسن اجلاركي 
� رئيس قسم التنسيق

 �  ٭طارق حسني علي بوناشي 
رئيس قسم 

 ٭مشعل احمد محمد اجليران � 
مفتش أول أحياء مائية

 ٭خالد عيد محمد اجلويسري � 
مشرف قطع بحرية

 ٭ابراهي���م اس���ماعيل معتوق 

العباسي � مشرف مفتشي أحياء 
مائية

 ٭اسماعيل ابراهيم غلوم أكبر � 
مشرف مفتشي أحياء مائية

 ٭عل���ي حمد من���الن العازمي � 
مشرف مفتشي أحياء مائية

 ٭طارق صال���ح علي الغريب � 
مشرف مفتشي أحياء مائية

 ٭هيثم عيدان القالف � مشرف 
مفتشي أحياء مائية

 ٭مس���اعد عبداهلل عبدالس���يد 
عبداهلل � مشرف مفتشي أحياء 

مائية
 ٭بدر حسن عبداهلل علي � مفتش 

أول أحياء مائية
 ٭محمد فؤاد حبيب بوعليان � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭خالد عبدالواحد محمد العوضي 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭حامد راشد محمد الرميضي � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭أحمد منصور علي املرهون � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭فهد خالد زيد املنير � مفتش 

أول أحياء مائية
 ٭احمد محمد عبدالعزيز العليوي 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭صالح مهدي ع���وض ناجي 
الش���مري � مفت���ش أول أحياء 

مائية
 ٭عادل ابراهيم معرفي � مفتش 

أول أحياء مائية
 ٭يعقوب حي���در احمد حيدر � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭رائد عبدالكرمي محمد الكندري 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭محمد سلمان محمد الصباح � 

مفتش أول أحياء مائية
 �  ٭حمد عبداهلل مجيم الشالل 

مفتش أول أحياء مائية
 � ابراهيم علي   ٭بدر س���لطان 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭س���امي عبدالق���ادر خال���د 
العبداجلادر � مفتش أول أحياء 

مائية
 ٭نواف عبدالرزاق عبداللطيف 
احلني���ف � مفت���ش أول أحياء 

مائية
 ٭جاسم فهد عبداهلل حجي حسني 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭احمد عبداهلل محمد احليدر � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭احمد عبدالوهاب اس���ماعيل 
الف���ودري � مفت���ش أول أحياء 

مائية
 ٭عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 
الش���ايع � مفت���ش أول أحي���اء 

مائية
 ٭احمد بدر منصور غلوم الصفار 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭محم���د عفر غثي���ث اخللف � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭حمد عبداهلل حمد اخلضير � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭فيصل س���لطان محمد علي � 

مفتش أول أحياء مائية
 ٭رائد صبيح محمد علي بوحمد 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭حسني ابراهيم محمد السلمان 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭فيصل عبدالعزيز العبدالعالي 

� مفتش أول أحياء مائية
 ٭شعف عبداهلل شعف العازمي 

� مفتش أول أحياء مائية

 ٭محمد زيد فهد العازمي � مفتش 
أول أحياء مائية

 ٭دخيل عبي���د دخيل العنزي � 
مفتش أول أحياء مائية

 ٭عزيز ناص���ر علي املطيري � 
مفتش أول أحياء مائية

 ٭حسني ياس���ني احمد عباس � 
مفتش أول أحياء مائية

 ٭علي حسني مانع جمعة � مفتش 
أول احياء مائية.

 ٭بدر احمد عبداهلل البلوشي � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭خالد سليمان زيد ابراهيم شهاب 
� مفتش أول احياء مائية.

 ٭راشد بجاد عبداملنعم العتيبي 
� مفتش أول احياء مائية.

 ٭موس���ى علي موسى الهالل � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭صالح ناصر صالح البحوه � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭خالد محمد معيتش املطيري � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭سلطان فهد براك السبيعي � 
مفتش أول احياء مائية.

 �  ٭محمد جاسم محمد بوحمد 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭خالد مساعد محمود احملمود � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭ع���ادل خلف نعم���ة حبيب � 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭حسني جليل كمال � مفتش أول 
احياء مائية.

 ٭خالد خليل الكندري � مفتش 
أول احياء مائية.

 �  ٭احمد عبدالوه���اب الصفار 
مفتش أول احياء مائية.

 ٭عبدالرضا علي غلوم جاولي � 
مفتش احياء مائية.

 ٭عيسى علي حسني محمد اخللف 
� مفتش احياء مائية.

 ٭يعقوب يوسف حسن العميري 
� مفتش احياء مائية.

 ٭احمد خليل حسن زينل � مفتش 
احياء مائية.

 ٭حمد جم���ال حجي الفرحان � 
مفتش اول احياء مائية.

 ٭جاسم يوسف محمد ابراهيم 
اجلس���مي � مفت���ش اول احياء 

مائية.
 ٭جاسم سعود محمد الصديقي 

� مفتش احياء مائية
 ٭بندر عبدالعزيز عبدالس���تار 

بندر � مفتش اول احياء مائية.
 ٭احمد شاكر محمود بوعركي � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭ناص���ر بدر محم���د الليفان � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭عيد صالح نزال الش���مري � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭غامن عدنان غامن الغامن � مفتش 

اول احياء مائية.
 ٭طالل مزيد محم���د العرادة � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭عبداهلل محم���د لفتة بارون � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭محمد مرزوق ناصر العازمي � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭بدر عايد عامر شديد املطيري 

� مفتش احياء مائية.
 ٭فواز سلطان متعب مناحي � 

مفتش اول احياء مائية.
 ٭يوس���ف عبداحلميد يوسف 
الكنع���ان � مفت���ش اول احياء 

مائية.
 ٭حسني ناصر سليمان الفرج � 

مفتش احياء مائية.
 ٭يوسف فيصل حمد صنيدان 

الشمري � مفتش احياء مائية.
 ٭حسن محمد حسن عباس ابل 

� مفتش احياء مائية.
 ٭عبداهلل محمد جاسم ابراهيم 
الصيرفي � مفتش احياء مائية.

 ٭ناصر ناصر عبداهلل عيسى � 
مفتش احياء مائية.

 ٭خالد عيد سعود عطية � مفتش 
احياء مائية.

 ٭احمد مهدي ناج���ي القالف � 
مفتش احياء مائية.

 ٭محمد عبداهلل عبدالرحمن احمد 
� مفتش احياء مائية.

 ٭فيصل صال���ح عبداهلل علي 
الغريب � مفتش احياء مائية.

 ٭محمد عبدالرحمن محمد دشتي 
� مفتش قطع بحرية.

 ٭فهد فيحان مبارك احمليسن � 
قائد سفينة ساحلية.

 ٭مشاري فاروق مبارك املشاري 
� قائد سفينة ساحلية.

 ٭محمد خليل محمد علي خان 
حسني � قائد سفينة ساحلية.

 ٭عبداهلل ماهر داود س���ليمان 
س���فينة  قائ���د   � الس���ردي 

ساحلية.
 ٭نايف بدر محمد العيار � قائد 

سفينة ساحلية.
 ٭فهد غايب أبجاد العتيبي � قائد 

سفينة ساحلية
 ٭عبدالس���الم عادل س���ليمان 

القصار � قائد سفينة ساحلية
 ٭عبداهلل علي حسني الكندري 

� قائد سفينة ساحلية
 ٭عبدالكرمي محمد عبدالعزيز 
احلوطي � قائد سفينة ساحلية

 ٭سلطان محمد العجمي � قائد 
سفينة ساحلية

 ٭مزيد عبداهلل جاسم الثنيان � 
قائد سفينة ساحلية متدرب

 ٭محمد علي غلوم جاولي � قائد 
سفينة ساحلية متدرب

 ٭عبدالعزيز سعود عبدالعزيز 
الش���طي � قائد سفينة ساحلية 

متدرب
 ٭عبداهلل أحمد محمود عبداهلل 
حسني � قائد س���فينة ساحلية 

متدرب
 ٭بدر ناصر حيدر الوزان � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭عب���داهلل ع���واد عبدالعزيز 
� قائد سفينة ساحلية  الدواس 

متدرب
 ٭سلمان مهدي صالح العطار � 

قائد سفينة ساحلية متدرب
 ٭عبداهلل عيس���ى عبدالرسول 
اخلياط � قائد س���فينة ساحلية 

متدرب
 ٭عدنان جاسم علي محمد كرم � 

قائد سفينة ساحلية متدرب
 ٭محمد عبداللطيف علي حسني 
الفاضل � قائد س���فينة ساحلية 

متدرب
 ٭حمد فالح محمد الدلك � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭غازي مشري غازي عبداحلميد 
املش���ري � قائد سفينة ساحلية 

متدرب
 ٭عبداهلل س���يف عبداهلل غامن 
راشد الفهد � قائد سفينة ساحلية 

متدرب
 ٭فه���د عل���ي عب���داهلل أحمد 
الشرقاوي � قائد سفينة ساحلية 

متدرب
 ٭محمد سالم أمان الفالح � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭أحمد عيد فالح الفرزان � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭راشد علي زايد العازمي � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭منيب محمد خضير حبيب � 

قائد سفينة ساحلية متدرب
 ٭عبداهلل فيصل احمد حس���ن 
العوضي � قائد سفينة ساحلية 

متدرب
 ٭علي عبداحلميد علي حسن أمني 

� قائد سفينة ساحلية متدرب
 ٭جاس���م محمد الوهيب � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭بدر جاسم محمد بوحمد � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭سالم محمد راشد العجمي � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭محمد عبداحملسن النكاس � قائد 

سفينة ساحلية متدرب
 ٭أحم���د عبدالرحمن اخلليفي � 

قائد سفينة ساحلية متدرب
 ٭وليد ناصر فريج الفريج � قائد 

سفينة ساحلية
 ٭محمد فه���د يعقوب املكيمي � 

قائد زورق
العازمي   ٭حمود محمد صحن 

� قائد زورق
 ٭أحم���د حاجي قاس���م � قائد 

زورق
 ٭بدر حسني عيسى جمعه � قائد 

زورق متدرب
 ٭محمد عبدالعزيز محمد الشطي 

� قائد زورق متدرب
 ٭أحمد عبداهلل حمود التوحيد 

� قائد زورق متدرب
 ٭خالد عبداهلل محمد القطان � 

قائد زورق متدرب
 ٭مصطفى طاهر محمد الصراف 

� قائد زورق متدرب
 ٭س���الم فهد سليمان احلربي � 

قائد زورق متدرب
 ٭صالح سعد عبدالعزيز الهباد 

� قائد زورق متدرب
 ٭علي عبداهلل صقر السبيعي � 

رئيس بحارة
 ٭مه���دي محم���ود س���يد علي 

املوسوي � قائد زورق متدرب
 ٭سلمان ابراهيم جوهر البناي 

� رئيس بحارة
 ٭عل���ي فيصل حم���د املبارك � 

بحار
 ٭محمد سليمان جاسم بورحمة 

� غواص
 ٭محمد علي غالب أحمد � مهندس 

مبتدئ بحري

 ٭س���الم حاي س���الم احلاي � 
مهندس مبتدئ بحري

 ٭أحمد ف���الح ناصر املطيري � 
مهندس مبتدئ بحري

 ٭عزيز سعود معيوف العنزي 
� مهندس أول ميكانيك

 ٭ع���ادل عيس���ى عبدالرحمن 
الغم���الس � مهن���دس مبت���دئ 

بحري
 ٭فهد حمدان مجيدل السليماني 

� مهندس مبتدئ بحري
 ٭ب���در محمد عب���داهلل الفهد � 

مهندس مبتدئ بحري
 ٭عثمان عبدالرحمن العوضي � 

مهندس مبتدئ بحري
 ٭بدر صالح اخلياط � مهندس 

مبتدئ بحري
 ٭بدر حمد محمد محمود � مهندس 

مبتدئ بحري
 ٭أحمد عبداخلالق ياسني حسني 

حيدر � مهندس مبتدئ بحري
 ٭عبداهلل جاسم أحمد الكندري � 

مساعد مشرف ميكانيك/ عام
 ٭محمد جواد الصفار � مشرف 

بحري/عام
 ٭فواز محمود عبداإلمام سليمان 

� مشرف ميكانيك/ عام
 ٭ابراهيم صال���ح محمد الفرج 
التويجري � فني ثالث ميكانيك/

عام
 ٭عبداللطي���ف احمد س���عود 
اخلمي���س � مش���رف ميكانيك/ 

عام
 ٭مبارك محم���ود عبدالرحمن 

املغربي � فني فحص مخبري
 ٭جم����ال عبدالل�����ه حم���ود 
املوس�����ى السيف � فني فحص 

مخبري
 ٭مش���عل احم���د عبدالك���رمي 

اجلطيلي � سكرتير أول
 ٭مش���عل أحمد محمد عباس � 

فني 2 اتصاالت � السلكي
 ٭أحمد يوسف عبداهلل عيسى � 

فني ثاني اتصاالت � السلكي
مادة ثاني���ة: تلغى القرارات 
أرقام 169 لسنة 2009، 130 لسنة 
2008، 1159 لس���نة 2006، 569 

لسنة 2005.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار 
من تاريخ صدوره � وعلى جميع 
اجلهات املعنية تنفيذه وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

م. جاسم البدر

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا مبنح 169 موظفا سلطة ضبط مخالفات املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 
1980 في شأن حماية الثروة السمكية. وحمل القرار رقم 954 لسنة 2010 ونص 
على:  مادة أولى: يندب كل من السادة التالية أسماؤهم بعد ملراقبة تنفيذ أحكام 
املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات 
املنفذة له وحترير احملاضر الالزمة بش�أنها وإحالتها  الى سلطات التحقيق ولهم 
في سبيل ذلك االستعانة بالقوة العامة ولهم بناء على إذن اجلهات املختصة بيع 
االس�ماك واألحياء البحرية املعرضة للتلف وإي�داع ثمنها خزينة احملكمة حلني 

الفصل في املخالفة وهم على النحو التالي:


