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صاحب السمو هنأ السلطان قابوس بيوم النهضة المباركة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة مرور 40 عاما على ذكرى 23 
يوليو يوم النهضة املباركة مشيدا سموه مبا حققته 
سلطنة عمان الشقيقة من إجنازات حضارية ونهضة 

شاملة في ظل القيادة احلكيمة للسلطان متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة 

وشعبها الكرمي كل الرقي واالزدهار.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

)أنور الكندري(غالب السعدون متحدثا الى الزميل محمد الدشيش بحضور باني السعدون العميد متقاعد غالب السعدون وباني السعدون يتوسطان احلضور في ديوانية شاكر السعدون

ترحيب برواد الديوانية شاكر السعدون مع الزميل الدشيش

»الديوان« يدعو 299 مواطناً لمراجعته غداً األحد الستكمال إجراءات تعيينهم
 ٭محمد هيف ناصر بنيان

 ٭مرزوق حميد مرزوق الرشيدي
 ٭مرزوق مشعل مبارك فهيم

 ٭مساعد صالح نزال الشمري
 ٭مسفر حسني علي العجمي
 ٭مسفر محمد حمد العجمي

 ٭مشاري خالد محمد احلسينان
 ٭مشاري عادل أحمد بن سالمة

 ٭مشاري غازي ضويحي املطيري
 ٭مشاري مبارك نغيمش الشمري

 ٭مشاري ثامر شباب السعيدي
 ٭مشعل براك محمد البراك

 ٭مشعل تركي مضحي املطيري
 ٭مشعل رياض شداد الظفيري

 ٭مشعل عبداهلل مجبل املطيري
 ٭معجب سيف محمد الدوسري

 ٭معدي مثعي مطر املطيري
 ٭معيض محمد معيض العازمي
 ٭منصور ناصر هادي الهاجري
 ٭مهدي عبداهلل راشد العجمي

 ٭ناصر بدر خالد الهولي
 ٭ناصر دغش سعد السهلي
 ٭ناصر صباح ربيع محمد

 ٭ناصر عبداهلل حمد العجمي
 ٭ناصر عوينان مشلح املطيري
 ٭ناصر منصور بطاح الرشيدي

 ٭ناصر منصور عبداهلل العجمي
 ٭ناصر منصور غازي احلربي

 ٭نايف حبيب راشد املطيري
 ٭نايف خلف هذال املطيري

 ٭نواف احمد فالح الصويلح
 ٭نواف حميدي مطلق احلريجي

 ٭نواف راشد سعد املطيري
 ٭نواف سعود علي العنزي
 ٭نواف كامل سند الشمري

 ٭نواف محمد حمد السكران
 ٭هادي لويف عبداهلل العجمي

 ٭هيثم عادل حمد الرمضان
 ٭وليد حمدي محده املطيري
 ٭وليد خالد عبداهلل احملجان

 ٭يعقوب عبدالعزيز يعقوب حسن
 ٭يوسف جواد عبداهلل القطان
 ٭يوسف خالد يعقوب اخللفان

 ٭يوسف سلطان صالح العنزي
 ٭يوسف محمد حسن اشكناني

 ٭يوسف منصور مرزوق العازمي

 ٭فهد محمد فهد الفهد
 ٭فواز حمود علي الديحاني
 ٭فواز سيف صالح املطيري

 ٭فواز محمد بدر الشاهني
 ٭فوزي عبداهلل نايف العتيبي

 ٭فيصل جابر حسن الشطي
 ٭فيصل سعود فيحان املطيري

 ٭فيصل فايز سيف عبداهلل
 ٭فيصل فالح فهد الدوسري
 ٭فيصل مطلق مناحي هادي

 ٭ماجد عجمي متعب املطيري
 ٭مانع مسفر مطيع العجمي

 ٭مبارك رجا عيد سرور
 ٭مبارك سماح يوعد حمود

 ٭مبارك محمد مبارك الهاجري
 ٭مبارك مطلق سعيد الهاجري

 ٭محمد ابراهيم محمد احلساوي
 ٭محمد احمد جاسم العبداهلل

 ٭محمد جاسم محمد سياه
 ٭محمد حسن يوسف حسن

 ٭محمد حسني علي املال
 ٭محمد حمود حمد الردهان

 ٭محمد خالد محمد احلسينان
 ٭محمد خويلد عاصم املطيري

 ٭محمد سعد علي ابوقذيلة
 ٭محمد سعد فالح الرشيدي
 ٭محمد سعد محمد املطيري

 ٭محمد صالح سالم علي
 ٭محمد صالح عماش املطيري
 ٭محمد طارق عبداهلل احلماد

 ٭محم���د عبدالعزي���ز حرميي���س 
العتيبي

 ٭محمد عبداهلل سالم محمد
 ٭محمد عبداهلل محمد الدلك

 ٭محمد عبداهلل منور املطيري
 ٭محمد علي بداح الهاجري

 ٭محمد علي عبداهلل الشمري
 ٭محمد فالح سباح املطيري

 ٭محمد فهد سالم اللوفان
 ٭محمد الفي مطرف املطيري

 ٭محمد ماطر مرزوق العازمي
 ٭محمد مبارك سالم العازمي

 ٭محمد مبارك مشعل العدواني
 ٭محمد مزعل ابراهيم الشمري

 ٭محمد منسي علي الدملاني
 ٭محمد ناصر براك الصليهم

 ٭عبداهلل يوسف ناصر اخلريف
 ٭عبد اله���ادي طارق عب���د احلميد 

النجار
 ٭عبدالرحمن شبيب محمد العجمي

 ٭عبدالعزيز مانع سعد املانع
 ٭عبداهلل رمضان عبداهلل كاظم
 ٭عجران فيصل سعد السبيعي

 ٭عجمي نايف خربوش الهده
 ٭عدنان علي شهوار البلوشي

 ٭عزيز علي حسن النعيمي
 ٭عقيل عبداهلل خليفة حيدر

 ٭علي احمد حسني خاجه
 ٭علي بدر زريب الديحاني

 ٭علي بدر يوسف خضر
 ٭علي خليف غامن العنزي
 ٭علي هذال سعد املطيري

 ٭عمر انور سعد اجلناع
 ٭عمر عبداهلل محمد العباد

 ٭عمر ناصر محسن العنزي
 ٭عواد ناصر مخمخم الرويعي
 ٭عوض بداح رجعان العازمي
 ٭عوض مناور عوض املطيري

 ٭عياد علي فرج السليماني
 ٭غازي فيصل سفاح البذالي

 ٭غامن عبدالعزيز عبدالعزيز احمد
 ٭فارس فهد مزيد املطيري

 ٭فارس محارب علي العنزي
 ٭فالح محمد حمد الهاجري

 ٭فايز مساعد مزيد الظفيري
 ٭فايز مطر معجب السبيعي

 ٭فايز ناصر سعود عبيد
 ٭فراس عبد الوهاب محمد احملارب

 ٭فالح حسن نغيمش العنزي
 ٭فالح فهد فالح الهمالن

 ٭فهد اطحيشل مطلق الرشيدي
 ٭فهد جمال ناصر العازمي

 ٭فهد حضيري عبداهلل الهمالن
 ٭فهد راشد عبداهلل الرشيدي

 ٭فهد راشد فهد الدويلة
 ٭فهد سليمان حسن رضا

 ٭فهد ضاوي حمدان العازمي
 ٭فهد عبداهلل علي العجمي
 ٭فهد غازي عذبي الظفيري
 ٭فهد فالح سيف العازمي
 ٭فهد ماطر حمود العازمي

 ٭فهد محمد عبد احملسن املري

اللطي���ف   ٭ط���ارق صال���ح عب���د 
العسعوسي

 ٭طارق عدنان خلف اخللف
 ٭طارق محمد علي اخلميس

 ٭طارق موسى عبداهلل الذويخ
 ٭طالل حماد عماش احلربي
 ٭طالل سالم جاسم الشمري

 ٭طالل سويد هوري الطريبيل
 ٭طالل عسكر بركات املطيري
 ٭طالل مخلد سعيد الديحاني
 ٭ظافر مصلح سعود العجمي

 ٭عادل ابراهيم سالم املنزل
 ٭عادل احمد سعود البعيجان

 ٭عادل جابر عطية الشمري
 ٭عادل مرزوق مبارك العيسى
 ٭عامر محمد مرزوق املطيري

 ٭عايد راهي ذوقان غصن
 ٭عايض سعد سعود العتيبي
 ٭عايض فالح عايض املطيري

 ٭عايض مبارك عايض اجلسار
 ٭عبدالرحم���ن عبدالعزي���ز مبارك 

العجمي
 ٭عبدالرحم���ن فه���د عبد احملس���ن 

احلماد
 ٭عبدالرحمن ماضي راشد الغريب

 ٭عب���د الرحي���م محم���د مجح���ود 
العجمي

 ٭عبدالعزيز سيف محمد العازمي
 ٭عبدالعزي���ز طالب عبد احملس���ن 

العلي
 ٭عبدالعزي���ز عب���داهلل يوس���ف 

اخلميس
 ٭عبدالعزيز علي مضحي العنزي

 ٭عبداهلل جابر عبيد امليع
 ٭عبداهلل صالح نزال احلربي

 ٭عبداهلل عايد مطلق احلريص
الرس���ول عبداهلل   ٭عبداهلل عب���د 

العرادي
 ٭عب���داهلل عبدالعزي���ز عب���داهلل 

املسعود
 ٭عبداهلل عدنان عبداهلل العلي

 ٭عبداهلل علي محمد محسن
 ٭عبداهلل علي ناصر امليع

 ٭عبداهلل محمد ابراهيم العبيدلي
 ٭عبداهلل ناصر غالب الدوسري
 ٭عبداهلل هادي فرحان العجمي

 ٭داود سليمان عامر خير اهلل
 ٭داوود سليمان حمود اجلميلي

 ٭ذيب عبداهلل محمد العجمي
 ٭راشد عبد اللطيف سعد النخيالن

 ٭راشد عبداهلل راشد الفضلي
 ٭راشد علي دخيل املري

 ٭راشد فهد ناصر الزعبي
 ٭رفاع عبداهلل علي املطيري
 ٭زيد محمد صالح بوهادي

 ٭سالم ثقل سالم عبداهلل
 ٭سالم رجا عايد املاجدي

 ٭سالم متعب سويد الهرشاني
 ٭سالم محمد عايض العجمي

 ٭سالم مطلق عوض العمر
 ٭سامي محمد سحبان الرشيدي

 ٭سعد بدر سعد اخلميلي
 ٭سعد حمود منير زيد

 ٭سعد سعود سعد العازمي
 ٭سعد شبيب بخيت الرشيدي

 ٭سعد علي حسن النعيمي
 ٭سعد علي ربيح الرشيدي
 ٭سعد مطلق سعد العتيبي
 ٭سعد ناصر علي العجمي

 ٭سعود بدر زيد الصانع
 ٭سعود عبد الهادي مجبل املطيري

 ٭سعود محمد علي الكندري
 ٭سعيد محمد عوض العجمي
 ٭سالمة فالح سعيد الرويعي

 ٭سلطان تركي عبداهلل العنزي
 ٭سلطان حسني سلطان السمحان

 ٭سلطان خضر حسني العنزي
 ٭سلطان سعيد سلطان سعيد
 ٭سلمان داود سلمان مال علي
 ٭سلمان نبيل عيسى الصفار
 ٭سليمان صالح سالم شالش
 ٭شالش مبارك ناصر العجمي

 ٭صالح حمد دعيج اخلالدي
 ٭صالح سالم صالح بوهادي

 ٭صالح سعود عوض العنزي
 ٭صالح مساعد محسن العنزي

 ٭صقر على أيوب اخلواري
 ٭صالح سريع خليف العنزي

 ٭صالح عبد الكرمي عباس حسني
 ٭صالح فهد رفاعي العازمي

 ٭ص���الح منصور كتاب الش���ويش 
العتيبي

 ٭بدر ذياب حواج ذياب
 ٭بدر عيد مبارك العازمي

 ٭بريدان على بريدان العازمي
 ٭بسام عبد االمام على محمد

 ٭بنيان عبداهلل جابر العجمي
 ٭تركي سلطان صالح سويلم

 ٭ثامر سعود فالح الهاجري
 ٭جابر عبداهلل حمود الرشيدي
 ٭جاسم محمد جاسم الشمالي

 ٭جمال عبد الرضى مال اهلل مبارك
 ٭حجرف مبارك سيف هيف
 ٭حسن جاسم محمد احمليمد

 ٭حسن مسعود علي املطيري
 ٭حسن موسى عبداهلل رضا
 ٭حسني اياد حسني الصائغ
 ٭حسني سالم مطر الشمري

 ٭حسني عبد اجلليل حسن البقشي
 ٭حسني محمد حسني السليطني

 ٭حمد رجب عبداهلل الشطي
 ٭حمد عيد عبد احملسن املخيال

 ٭حمد عيسى غلوم محمد
 ٭حمد جنم عبداهلل الشمري

 ٭حمود ثنيان حمود الردعان
 ٭خالد ثويني دهش الفضلي

 ٭خالد رشيد محمد األيوب
 ٭خالد سالم عوض العازمي

 ٭خالد سليم علي كمشاد
 ٭خالد صنيتان فالح املطيري
 ٭خالد عبداهلل حسن الفارس

 ٭خالد عبيد محمد العازمي
 ٭خالد علي دغيمان العازمي

 ٭خالد علي فهد القشعان
 ٭خالد عيسى سالم خدادا
 ٭خالد غنام مشعل اسود

 ٭خالد فالح سيف العازمي
 ٭خالد ماجد محمد املطيري
 ٭خالد مساعد خالد الغيث

 ٭خالد معيض جعيفن العبداهلل
 ٭خالد ناصر مرزوق رقدان
 ٭خالد يوسف حمد الناصر

 ٭خلف عبد الهادي خلف السبيعي
 ٭خير اهلل عايد جابر العنزي

 ٭جاسم حسني جاسم القالف
 ٭حسني محمد حبيب عباس مندني

 ٭حم���د س���عود نه���ار العصف���ور 
الهاجري

 ٭سعد فالح مبارك الفندي
 ٭س���لطان عبدالرحم���ن انغيم���ش 

الشمري
 ٭طالل عبدالرحمن عويد العنزي

 ٭طالل محمد فهد الدوسري
 ٭عايض فهيد بنيان العجمي

 ٭عباس سليمان زامل الرشيدي
 ٭عبداهلل احمد محمد الشريدة
 ٭عبداهلل سالم بريك العازمي

 ٭علي ناصر علي العجمي
 ٭فهد عجمي محمد العرادة

 ٭مبارك حمد مبارك الفرحان
عبدالرحم���ن  فيص���ل   ٭مب���ارك 

اخلالدي
 ٭محمد حامد محمد الشمري

 ٭محمد عبدالرحمن القحطاني
 ٭مصطفى حسني محمد خاجه

اللطي���ف صالح   ٭ابراهي���م عب���د 
العثمان

 ٭ابراهيم عبداهلل فالح الرشيدي
 ٭احمد بسام محمد القناعي
 ٭احمد حمزة عباس حسني

 ٭احمد حيدر عبداهلل الشيرازي
 ٭احمد خلف منسي العنزي

 ٭احمد رفحان رجعان السليماني
 ٭احمد عادل احمد الدوسري
 ٭احمد عبداهلل احمد العومي

 ٭احمد عبداهلل احمد املراد
 ٭احمد عويد عباس العنزي

 ٭احمد فاضل جسار احلطاب
 ٭احمد محمد مبارك العازمي
 ٭احمد مناور عليوي العنزي
 ٭احمد جنم عبداهلل القوماني

 ٭اسماعيل فيصل شهاب بوعركي
 ٭أنور حمد خلف عبداهلل

 ٭أيوب يوسف صالح العنزي
 ٭أحمد محمد حسن األنصاري

 ٭أحمد محمد محمد شعبان أحمد

دعا ديوان اخلدم��ة املدنية 299 مواطنا من طالبي التوظيف إلى مراجعته 
غدا األحد الس��تكمال اجراءات تعيينهم في املؤسس��ات واجلهات احلكومية 

املختلفة، وفيما يلي األسماء:

غالب السعدون: أحتفظ بمراسالت تمت بين الشيخ مبارك األول وجدي منصور

ال� 6 في أبنائها ولكني أسألك سؤاال: أين الذي 
غدر باخلليج جميعا، هاهو مات مشنوقا وهذا 

هو نصيب كل من طبعه الغدر.
وبعد 7 س��نوات م��ن حترير الع��راق ماذا 

تتوقع للعراق؟
عل���ى الرغم من ان العراق الذي من اهلل 
عليها بخيرات كثيرة وأولى هذه اخليرات 
ثروة الزراعة التي ال تنضب والثروة النفطية، 
إال ان القيادة البعثية السابقة أبت أن ينعم 
الشعب العراقي بهذه اخليرات فجرته من 
ح���رب الى حرب ومن دمار إلى دمار وفتت 
خيراته وش���ردته، أال تعلم ان العراق لوال 
احلروب التي خاضها لكان جنة ألبناء شعبه؟ 
وعن الوضع احلالي، أمتنى أن يسود السالم 
في الدول العربية واإلسالمية والعراق، وكلمة 
أخيرة أقولها: أش���كر القيادة الكويتية في 
ظل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء وآل 
الصباح الكرام، وأش���كر أبناء عمومتي في 
الكويت على تكرميهم لي وأش���كر صاحب 
الديوانية التي أتواجد بها حاليا األخ شاكر 
السعدون )أبوبدر( وأشكر كل بيت كويتي 
وكل ديوانية زرتها وإن شاء اهلل لن تكون  
الزيارة األخيرة لي، ألن الكويت عزيزة وغالية 
على نفسي، ألم أقل لك في اول لقائي معك 
ان أسرة السعدون تربطها عالقات مع أسرة 
اخلير آل الصباح منذ عهد الش���يخ مبارك 
الصباح حتى عهد صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد أطال اهلل في عمره، 

وشكرا ل� »األنباء«.

الذين كان لهم دور فاعل بش��هادة اجلميع في 
احلرس الوطني الس��عودي، ما الذي تتمناه أن 

يكون القوة الفاعلة لدول اخلليج؟
إن ش���اء اهلل دول اخلليج ال� 6 وفي ظل 
قيادتها احلكيمة هي الدرع احلصينة لشعوب 
وأبناء اخلليج، أما عن غزو الكويت فقد كان 
مباغتا ال يتوقعه أي ش���خص، ولكنه غدر 
بالكويت والعرب الشرفاء جميعا، وقوة الدول 

قد حتلت بثوب الفرح، وإن شاء اهلل تكون 
أفراحها طوال األيام ونحن أسرة السعدون 
تربطنا عالقة وثيقة مع أسرة الصباح، وقد 
أسس هذه العالقة جدي الشيخ منصور باشا 
السعدون مع أسد اجلزيرة ومؤسس الكويت 
احلديثة الشيخ مبارك الصباح )مبارك األول( 

وعندي املراسالت أحتفظ بها.
مبا أنك عس��كري ومن القادة العس��كريني 

وبع��د 20 عاما م��ن زيارت��ك للكويت ماذا 
شاهدت؟

شاهدت الكويت جميلة وشاهدت إصرار 
القيادة  الكويتية احلكيمة والشعب الكويتي 
على جتاوز احملنة وتعمير البالد وتطويرها 
وبنائها من جديد في ظل حكمة آل الصباح 
الكرام، متشيت في شوارعها، لقد قارنتها بأول 
يوم للتحرير واليوم فوجدتها عروسا جديدة، 

القيادة الكويتية احلكيم���ة في ظل أميرها 
الراحل الشيخ جابر االحمد رحمة اهلل عليه، 
واألمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمه 
اهلل من مساعدات للدول العربية الصغيرة 
والدول االسالمية الفقيرة التي عم خير الكويت 
عليها، وكان البد أن يراعي ذلك النظام العراقي 
السابق الذي غدر ليس بالكويت فقط وإمنا 

بالعرب جميعا.

محمد الدشيش
العالقة بني الشعبني السعودي والكويتي وثيقة 
من��ذ تأس��يس الدولتني، وهذه العالق��ة تزداد قوة 
وترابطا بفضل العالقات الوطيدة بني قادة البلدين 

على مر الزمن.
وال ينس��ى الش��عب الكويتي كيف كانت وقفة 
اشقائهم في اململكة خالل فترة االحتالل الصدامي 
الغاش��م، حيث فتحوا بيوتهم وسخروا إمكاناتهم 
ملس��اعدتنا ووقف��ت اململكة حكومة وش��عبا لدعم 

احلق الكويتي حتى عادت للكويت شرعيتها.
وم��ن املع��روف ان هناك تنوعا ف��ي العالقات 
ب��ني الش��عبني الش��قيقني اهمها روابط النس��ب، 
وتع��د زي��ارة العميد متقاعد في احل��رس الوطني 
الس��عودي غالب بن ثامر السعدون ألبناء عمومته 
في الكويت وحتديدا في ديوان ش��اكر الس��عدون 
مبنطقة اجلابرية دليال يعكس مدى احملبة والترابط 

بني الشعبني.
غالب السعدون شارك في حترير الكويت حيث 
كان��ت اول م��رة يدخل فيها الكوي��ت مع اول يوم 
للتحرير، واليوم كانت زيارته الثانية ألبناء عمومته 

فرصة للتحدث معه فكان اللقاء التالي: 
مرحب��ا بك في بلدك الثان��ي الكويت، وهل 

هذه هي أول زيارة لك للكويت؟
ال، هذه ثاني زيارة لي ولكن اقول لك كانت 
اول زيارة لي وبكل فخ���ر اول يوم حترير 
للكويت من ضمن دفع���ة احلرس الوطني 
الذي دخل في يوم حترير الكويت وشاهدت 
بعيني ما اصاب هذا البلد الصغير اجلميل 
من دمار هائل وسياس���ة األرض احملروقة 
التي اتبعها نظام الغدر وشاهدت آبار النفط 
احملروقة، هذه اآلبار النفطية التي سخرتها 
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