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الحرس الوطني افتتح المركز التخصصي لطب األسنان

3 ماليين دوالر لترميم قلعة الشقيف اللبنانية
بيروت ـ منصور شعبان

ثّمن عضو كتل���ة »التحرير والتنمية« في 
البرملان اللبناني النائب ياس���ن جابر وقوف 
الكويت الى جانب لبنان، مش���ددا على اهمية 
التعاون اللبناني � الكويتي في املجاالت كافة.

ولفت جابر ال����ى ان االتف����اق الذي وقعه 
الصندوق الكويتي للتنمية مع مجلس االمناء 

واالعمار ومديرية اآلثار إلعادة تأهيل وترميم 
قلعة الش����قيف في قضاء النبطية هو خطوة 
مهمة جدا وتتزامن م����ع ذكرى االنتصار على 
العدو االسرائيلي في حرب 2006، وأشار الى ان 
العدو االسرائيلي حاول خالل تلك احلرب النيل 
من قيمة هذه القلعة عبر استهدافها بالغارات 

اجلوية للقضاء عليها كمعلم سياحي.

وأش����اد جابر بتوقيع الصندوق الكويتي 
ومجلس االمناء واالعم����ار عقد اتفاق لتأهيل 
وترميم القلعة بقيمة 3 مالين دوالر تس����اهم 
الدولة منه ب����� 90 ألف دوالر والباقي يتحمله 
الصن����دوق الكويت����ي، األمر ال����ذي يؤكد مرة 
اخرى على وقوف الكوي����ت الى جانب لبنان 

وجنوبه.

حتت رعاية نائب رئيس احلرس 
الوطن����ي الش����يخ مش����عل األحمد 
وبحضور نائب وكيل احلرس الوطني 
العميد الرك����ن زايد عبداهلل ناصر، 
افتتح في معس����كر التحرير املركز 
التابع  التخصصي لطب األس����نان 

ملديرية اخلدمات الطبية.
وأكد نائب وكيل احلرس الوطني 
خالل حفل االفتتاح ان »افتتاح املركز 
التخصصي لطب األسنان في احلرس 
الوطني يأتي في إطار حرص قيادة 
احلرس الوطني ممثلة بسمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احل����رس الوطن����ي ووكيل احلرس 
الوطني الل����واء ناصر الدعي، على 
تقدمي أرقى اخلدمات الطبية والرعاية 
الصحية ملنتسبي احلرس الوطني«، 
مش����يرا الى ان »املرك����ز ميثل نقلة 
نوعية في مج����ال اخلدمات الطبية 
في احلرس الوطني نظرا للخدمات 
التي يقدمها  الصحية التخصصية 

ملنتسبي احلرس«.
بدوره قدم رئيس فرع الشؤون 
الطبية بالوكالة الرائد د.عبد الرشيد 
يوس���ف عبدالرحمن شرحا حول 
ما يضمه املركز التخصصي لطب 
األس���نان من عيادات متخصصة 
وأجه���زة متطورة لعالج احلاالت 
املختلفة آلالم األسنان واإلصابات 
الناجت���ة م���ن حش���و وتركيب 
وتقومي وزراعة لألس���نان وعالج 
اللثة والعصب واألنسجة احمليطة 
باألس���نان وجراحة الفم والفكن، 
باالضافة الى ان عيادة أشعة الفم 
والوجه والفكن تقوم عليها كوادر 
التخصصات  بش���رية مدربة في 

العامة والدقيقة.

ناصر: المركز يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الطبية

العميد الركن زايد ناصر يزيح الستار إيذانا بافتتاح املركز

جولة داخل املركز

الديوان يدعو 483 مواطناً لمراجعته األحد

بسام خلف عبيد امليع  ٭
 ٭ حس���ن ه���ادي فهي���د ابوفاس 

العجمي
 ٭ حمد خالد حمد العجمي

 ٭ خالد عيد عايض الرشيدي
 ٭ عبدالعزيز سعود سعد الرويعي
 ٭ عبداهلل احمد محمد الرشيدي

 ٭ عبداهلل عبد اجلبار عبداهلل حسن
 ٭ علي عيسى احمد االنصاري
 ٭ علي مرزوق سندان املطيري

 ٭ فالح محمد ردين العجمي
 ٭ فهد سعدون مطلق الرشيدي
 ٭ مبارك سالم ماجد الدوسري
 ٭ محمد سيف صالح املطيري

 ٭ محمد شامان لعبوب الرشيدي
 ٭ محمد عبدالرحمن عايض العتيبي

 ٭ محمد فالح فرج العازمي
 ٭ محمد مفرح محمد الهاجري

 ٭ مرزوق فضي مرزوق الرشيدي
 ٭ ناصر عبداهلل عيد العجمي
 ٭ ناصر فهد سلطان السهلي

 ٭ يوسف غامن عبدالعزيز املسلم
ابراهيم احمد عبداهلل الشطي  ٭

ابراهيم سليمان عبداهلل السعيد  ٭
ابراهيم علي مريع القحطاني  ٭
ابراهيم محمد فالح العازمي  ٭

احمد اسماعيل عبد الرزاق البلوشي  ٭
احمد حسن شعبان بوشهري  ٭

احمد ذريان فارس العنزي  ٭
احمد رفحان رجعان السليماني  ٭

احمد سعود احمد الوقيان  ٭
احمد سعود مفلح العازمي  ٭

احمد شريد بخيتان العيباني  ٭
احمد صالح عبداهلل الشايجي  ٭

احمد صنت مطلق املطيري  ٭
احمد صنيتان سلطان الديحاني  ٭

احمد عبداهلل مشرع العتيبي  ٭
احمد فيصل احمد ال عباس  ٭
احمد فيصل احمد الشمالي  ٭

احمد مبارك عويض العازمي  ٭
احمد محمد زمان محمد  ٭

احمد مساعد ثنيان العميري  ٭
احمد مطلق محمد املرشاد  ٭

احمد نواف جايز الديحاني  ٭
احمد يوسف احمد الهبدان  ٭

احمد يوسف احمد محمد  ٭
اسامة عارف حسن احلسن  ٭

اسماعيل سالمة عامج العنزي  ٭
احلميدي خالد حميدي الظفيري  ٭

أحمد محمد عفار العتيبي  ٭
بجاد خالد عبد احملسن عادي  ٭

بدر بدر ناصر عيدان  ٭
بدر سالم وسمي علي  ٭

بدر عادل عباس محمد  ٭
بدر عبدالرحمن يوسف العمر  ٭
بدر عويضة مناحي العجمي  ٭
بدر فضي مرزوق الرشيدي  ٭

بدر فهد محمد مبارك الغصاب  ٭
بدر كنعان ماجد املطيري  ٭

بدر ماجد سعد البخيت  ٭
بدر ناصر خالد احمد  ٭

بدر ناصر عوض هاجد  ٭
بدر ناصر معكام العجمي  ٭

بدر ناصر يوسف الكندري  ٭
براك احمد عبداهلل امليع  ٭

بشار عبداهلل محمد احمد  ٭
بندر سعد سلمان السليماني  ٭

بندر عزارة قعيد السعيدي  ٭
بندر نايف حليويس الشمري  ٭
بنيان عبداهلل جابر العجمي  ٭

تركي مبارك سالم عبد الهادي  ٭
تركي ردن ماجد املطيري  ٭
ثامر احمد محمد العنزي  ٭
ثامر خالد خلف العنزي  ٭

جابر عبداهلل فهد العجمي  ٭
جابر محمد فهد الظفيري  ٭

جاسم خالد جاسم الربيعان  ٭
جاسم صحن سعد الرشيدي  ٭

جاسم محمد سعود حمود  ٭
جراح صباح شاكر الشطي  ٭

جراح عايض معاهد السعيدي  ٭
جراح فؤاد جاسم الدرباس الزعابي  ٭

جعفر حسن فرج الدابي  ٭
جالل شاكر محمود البغلي  ٭

جمال صالح فهد العمر  ٭
جمال عبد الرضي مال اهلل مبارك  ٭

جهاد زهير بدر االستاد  ٭
حامد دليل شامان جزاع  ٭

حبيب منيخر معيكل سويد  ٭
حربي عجمي محمد العرادة  ٭

حسام سليمان عبد الرزاق املطوع  ٭
حسن علي حسن القالف  ٭

حسن سالم فالح الرشيدي  ٭
حسن عبد اللطيف جاسم عبداهلل  ٭

حسن علي دغيمان العدواني  ٭
حسن معيض مسفر العجمي  ٭

حسن هزاع خير اهلل الشمري  ٭
حمد احمد حمد احمد  ٭

حمد صالح حبيب القطان  ٭
حمد عبدالرحمن يوسف بن حجي  ٭

حمد محمد فالح الطني  ٭
حمد مخلف ملوح الصليلي  ٭

حمران مطلق حمران العازمي  ٭
حمود جابر االحمد الصباح  ٭

حمود شامخ التويخ الرشيدي  ٭
حمود عبداهلل يوعد احلربي  ٭
حميدي منيخر معيكل سويد  ٭

خالد احمد عبداهلل الفريج  ٭
خالد حمود حمدان احلصم الرشيدي  ٭

خالد حنيضل بداح العنزي  ٭
خالد راشد حمد الهاجري  ٭
خالد طالب عيد العنزي  ٭

خالد عادل عبد الرسول البغلي  ٭
خالد عبد السالم ابراهيم املاجد  ٭
خالد عبد الكرمي ناصر السعيد  ٭

خالد غنيم نقا العريرة  ٭
خالد فهد محمد القحطاني  ٭
خالد ماجد محمد املطيري  ٭
خالد محسن يوعد حمود  ٭

خالد محمد سليمان الصعب  ٭
خالد مساعد خالد الغيث  ٭

خالد ناصر جدعان العنزي  ٭
خليل عبيد خليف العنزي  ٭

راشد حبيب ضاحي الفضلي  ٭
رفاعي فارس مناحي العجمي  ٭

زبن مسير سعود الشمري  ٭
سالم محمد حمود العازمي  ٭

سالم محمد راشد بريوع  ٭

سالم محمد عبداهلل الشمري  ٭
سالم مطلق عوض العمر  ٭

سامح مبارك سامح املطيري  ٭
سامي حمد هيكل العنزي  ٭
سامي رجا مدغم العازمي  ٭

سامي عبد املجيد حاجي الشطي  ٭
ساير جمال احمد الساير  ٭

سعد عايض دليم الرشيدي  ٭
سعد ماجد عبيد الدوسري  ٭

سعد مثقال جليل السعيدي  ٭
سعد محمد متعب اخلرينج  ٭

سعد ناصر علي العجمي  ٭
س���عدون عبد الهادي س���عدون   ٭

العتيبي
سعود امين عبداهلل املضف  ٭
سعود جريد سعد احلريجي  ٭
سعود حمود ظاهر الرشيدي  ٭

سعود عبدالرحمن خالد العربيد  ٭
سعود فهد حسن املطيري  ٭

سعود فهد خليل املزين  ٭
سعود مطلق قطيم املطيري  ٭
سعود يونس غلوم عباس  ٭

سعيد سعود جاسم املطيري  ٭
سعيد محمد عوض العجمي  ٭

سلطان دعيج خليفة العربيد  ٭
سلطان محمد راشد العجمي  ٭

سلطان معيض فراج العتيبي  ٭
سلمان فهد سلمان خاشقها  ٭

سلمان محمد سلمان مال علي  ٭
سليمان سعيد اسود العنزي  ٭

ال���رزاق جراح  س���ليمان عب���د   ٭
االبراهيم

سند محمد غالي الهاجري  ٭
سيد حمزة وليد ماجد املزيدي  ٭

سيد علي عبد السميع سيد خلف   ٭
بهبهاني

سيف محمد مرزوق العازمي  ٭
شايع زعال مطني الفضلي  ٭

شعبان فهيد محمد الرميضي  ٭
صالح حميد صالح العازمي  ٭

صالح سالم رويعي خلف  ٭
صباح عدنان محمد علي  ٭

صالح مهدي غلوم الصفار  ٭
ضاري نواف خلف العنزي  ٭

عبدالعزي���ز  س���عود  ط���ارق   ٭
الربيعان

طالل علي جابر العنزي  ٭
طالل خلف عبداهلل العنزي  ٭

طالل سعد عبداهلل الصاهود  ٭
طالل محمد صالح الرشيد  ٭

عاتق حجاج خصيوي املطيري  ٭
عادل ابراهيم عبداهلل الصنات  ٭

عادل شالل خالد الشمري  ٭
عادل عبدالعزيز محمد باقر  ٭

عادل كاظم السيد رضا املزيدي  ٭
عادل مطلق سلمان الشبو  ٭
عارف مانع فهيد الدوسري  ٭
عامر محمد عفار العتيبي  ٭

عامر محمد مرزوق املطيري  ٭
عايد مزيد فرج الديحاني  ٭

عايض حمد محمد الهاجري  ٭
عايض سعد سعود العتيبي  ٭
عايض فهيد عبداهلل العجمي  ٭

عباس فتح اهلل اسد جابك  ٭
عبدالرحم���ن خليف���ة عب���داهلل   ٭

املطيري
حم���ود  س���الم  عبدالرحم���ن   ٭

العبداهلل
عبدالرحمن سعد سعود احلربي  ٭
عبدالرحمن سعود محمد حمادة  ٭

عبدالرحم���ن عبد اجلب���ار حمد   ٭
اجلويسم

محم���د  عدن���ان  عبدالرحم���ن   ٭
احلريجي

عبدالرحم���ن محم���د عبدالعزيز   ٭
القديري

عبدالرحم���ن محم���د عب���داهلل   ٭
املطيري

عبدالرحمن مشرف علي العجمي  ٭
عبدالرحم���ن ناص���ر عب���داهلل   ٭

الفزيع
عبدالرحمن ناصر مطلق دعسان   ٭

اعليه
عب���د الرحي���م محم���د مجحود   ٭

العجمي
عبد الرزاق ري���اض عبد الرزاق   ٭

الصالح
الرزاق عبد احملسن يوسف  عبد   ٭

جمال
عبد الرزاق علي حسن مدوه  ٭

عبدالعزيز احمد منيب الشلبي  ٭
عبدالعزيز اسد عبداهلل محمد  ٭

عبدالعزيز اسماعيل عبداهلل البناء  ٭
عبدالعزيز حمد عياد الرشيدي  ٭

عبدالعزيز راشد صالح املطيري  ٭
عبدالعزيز عايد عيد اجلميلي  ٭

عبدالعزيز محمد جاسم التميمي  ٭
عبدالعزيز معاود عوض الديحاني  ٭
عبدالعزيز ناصر احمد البصيري  ٭
عبدالعزيز وليد حسن املراغي  ٭

عبد القادر عبدالعزيز عبد القادر   ٭
محمد

عبد اللطيف خالد عبداهلل الطيب   ٭
حسن

عب���د اللطيف خليل عبد اللطيف   ٭
اخلرسان

عبداهلل احمد حسن احلرمي  ٭
عبداهلل انور عبداهلل الرشود  ٭

عبداهلل بدر زعالن جاسم  ٭
عبداهلل حامد حبيب اخلالدي  ٭

اهلل  عبي���د  حام���د  عب���داهلل   ٭
الرشيدي

عبداهلل حمد صالح العازمي  ٭
عبداهلل حمد مهلهل املري  ٭

عبداهلل حمود علي املطيري  ٭
عبداهلل حمود قايد ناصر  ٭

عبداهلل خالد عكشان احلبيني  ٭
عبداهلل خليفة عبداهلل الفضالة  ٭

عبداهلل زايد فهيد العمار  ٭
عبداهلل زيد خالد الشمري  ٭

عبداهلل سامي عبداهلل هادي  ٭
عبداهلل سليمان دريع العازمي  ٭
عبداهلل عادل عبداهلل السمحان  ٭

عب���داهلل عبدالرحم���ن س���عد   ٭
املنيفي

عب���داهلل عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
الشايجي

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

العطوان
عب���داهلل عب���د اللطي���ف صالح   ٭

املزيني
عبداهلل عدنان عبداهلل السراج  ٭

عبداهلل علي عبداهلل السعيد  ٭
عبداهلل عوض هليل العازمي  ٭
عبداهلل عويد خلف الصليلي  ٭

عب���داهلل عي���د مبارك الش���دقم   ٭
العازمي

عبداهلل فراج ضيدان السهلي  ٭
عبداهلل فهد مفرج املطيري  ٭

عبداهلل مبارك عطية الشويحان  ٭
عبداهلل مبارك ناصر سريع  ٭
عبداهلل متروك نايف عالي  ٭

عبداهلل محمد بريك الهرشاني  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل البليهيس  ٭
عب���داهلل مس���لم عبدالرحم���ن   ٭

العتيبي
عبداهلل موسى سالم الشمري  ٭

اللطيف  عبداهلل يوس���ف عب���د   ٭
الضفيري

عب���د اله���ادي س���عيد ماض���ي   ٭
الهاجري

عبد الهادي عيس���ى سيد موسى   ٭
سيد حسن

عبد الهادي هليل علي املهندي  ٭
عبد الهادي حسن بداح العجمي  ٭

الوهاب  الوهاب وائ���ل عبد  عبد   ٭
الزواوي

عبدالرحم���ن ش���بيب محم���د   ٭
العجمي

عبداللطيف عذال عوض العنزي  ٭
عبيد العتيبي عبيد املطيري  ٭

عبيد صويان سعيد الهاجري  ٭
عجمي ماجد سعد املطيري  ٭
عدنان سالم هالل الشمري  ٭
عذبي رشيد حميد العنزي  ٭
عذبي عيد راضي الشمري  ٭

عزيز محمد مطلق العازمي  ٭
علوش علي بداح املطيري  ٭

علي جاسم عبداحلميد جمال  ٭
علي حسن سالم الشطي  ٭
علي راشد جاسم االستاذ  ٭
علي سالم طامي الهاجري  ٭
علي سعود مطر املطيري  ٭
علي طالب فيصل الفارس  ٭

علي عباس عبداهلل معرفي  ٭
علي عباس علي العطية  ٭

علي عياد ضيف اهلل العازمي  ٭
علي مانع حسن العجمي  ٭

علي محمد عباس بهبهاني  ٭
علي مختار عباس باقر  ٭

علي وليد حمزة مال علي  ٭
علي حسن علي الهندال  ٭

علي حمد مناحي العجمي  ٭
عمر علي عبداهلل احلبيل  ٭
عمير حمدان عمير الهيب  ٭

عواد مسير سعود الشمري  ٭
عواد ناصر مخمخم الرويعي  ٭
عوض معاش ذياب احلسيني  ٭

عوض نزال مرزوق خلف  ٭
عيد فالح بطي املطيري  ٭

عيسى صالح مبارك جوهر  ٭
عيسى عبدالعزيز محمد احلمد  ٭
عيسى محمد حمود الديحاني  ٭
غامن سعود احلميدي العازمي  ٭

غامن عبدالعزيز عبدالعزيز احمد  ٭
فارس مرزوق الهبي احلبيني  ٭
فاضل حسن عبداهلل بوصخر  ٭
فالح حمود نغيمش الهاجري  ٭
فالح محمد عبداهلل السبيعي  ٭

فايز ناصر ساري العتيبي  ٭
فضل عادل عباد مكي  ٭

فالح فهد فالح العجمي  ٭
فالح مطلق عبداهلل املطيري  ٭

فهد براك راشد ضرباح  ٭
فهد حضيري عبداهلل الهمالن  ٭

فهد حمود جاسم احلريجي  ٭
فهد خليفة محمد خليفة  ٭
فهد رجا عقيل الظفيري  ٭
فهد زيد الهبي العازمي  ٭

فهد سعود احمد الشايع  ٭
فهد سعود سعد العجمي  ٭
فهد سعيد محمد العنزي  ٭

فهد شريدة فالح الديحاني  ٭
فهد عامر محمد العجمي  ٭

فهد عبداهلل خلف الشمري  ٭
فهد عبداهلل غريب الغريب  ٭
فهد عبداهلل نابي الدويلة  ٭
فهد علي عبداهلل العتيبي  ٭

فهد علي فهد العجمي  ٭
فهد عيد هليل البذالي  ٭

فهد فارس خالد املطيري  ٭
فهد فريان شامان الغضوري  ٭

فهد فالح صانوت العازمي  ٭
فهد فيصل خلف العنزي  ٭
فهد ماطر حمود العازمي  ٭
فهد محمد احمد العماني  ٭

فهد محمد فهد الفهد  ٭
فهد محمود عيسى حافظ  ٭

فهد مسير سعود الشمري  ٭
فهد مضحي جهجاه الرشيدي  ٭

فهد مطلوب خلف الشمري  ٭
فهد هادي مهدي العجمي  ٭

فوءاد محمد صالح مسري  ٭
فواز سعد نور املطيري  ٭

فواز طليحان سمار املطيري  ٭
فواز محمود سالم البلهان  ٭
فوزان فريد فوزان السابج  ٭
فيصل سعد مجبل الطشة  ٭

فيصل عبد الرزاق محمد املطر  ٭
فيصل فالح دليم العازمي  ٭
فيصل فالح فهد الدوسري  ٭

فيصل فهد شباب الديحاني  ٭
فيصل هشام رفاعي الرفاعي  ٭
الفي عبداهلل محمد املطيري  ٭

ماجد محيل ابراهيم العتيبي  ٭
مبارك ردن مبارك البخيت  ٭
مبارك صالح مبارك جوهر  ٭

مبارك عبداهلل حسن القطان  ٭
مبارك عبداهلل صباح الفضلي  ٭
مبارك عواض ميارك الرشيدي  ٭

مبارك عودة عيد البذالي  ٭
مبارك محسن مبارك العجمي  ٭
مبخوت سالم مبخوت املري  ٭

مجبل سعود مجبل احلسيني  ٭
مجبل عبداهلل مجبل اجلعيب  ٭

محمد احمد عبد القادر السرحان  ٭
محمد براك مبارك اخلالدي  ٭

محمد جار اهلل فراج جار اهلل  ٭
محمد جاسم محمد الشراح  ٭

محمد جاسم محمد الشمري  ٭
محمد جاسم محمد القابندي  ٭

محمد جبل محمد العجمي  ٭
محمد جمال ابراهيم الربيع  ٭

محمد جمعة خميس العويصي  ٭
محمد حمد مشعل ضيف  ٭
محمد حمود مصبح عمار  ٭

اللطي���ف  محم���د خال���د عب���د   ٭
الدوسري

محمد خالد عبداهلل الدريس  ٭
محمد راشد عبد الهادي املري  ٭

محمد رجا بركة الديحاني  ٭
محمد سعد عبد احملسن العجمي  ٭

محمد سعد عبيد اللميع   ٭
محمد سعد علي اخلبيزي  ٭

محمد سعيد محمد عبداهلل  ٭
محمد صالح عماش املطيري  ٭
محمد صالح محمد العماوي  ٭

محمد ضاحي صالح الشمري  ٭
محمد عبد الصمد شهاب العلي  ٭

محم���د عبد الصمد عب���د الكرمي   ٭
جراغ

محمد عبد الكرمي عبد الرس���ول   ٭
فتح اهلل

محمد عبد اهلل عايض العنزي  ٭
محمد عبداهلل مناور الرشيدي  ٭

محمد عطية داود خلف  ٭
محمد علي محمد العجمي  ٭
محمد عيد عايد الشمري  ٭

محمد عيسى الياس خدادة  ٭
محمد عيسى عبد امللك رضا  ٭
محمد غريب محمد الغريب  ٭
محمد فالح حسن الشمري  ٭
محمد فالح نعير الهاجري  ٭

محمد فالح شبيب العازمي  ٭
محمد قاسم علي الصراف  ٭

محمد مجعد فارع املطيري  ٭
محمد محسن حمد الهاجري  ٭

محمد محسن عشوي العنزي  ٭
محمد مدغم عيد دغمان  ٭

محمد مرشد مضحي رشيد  ٭
محمد مضحي حبيب السليماني  ٭

محمد مطر محمد املطيري  ٭
محمد مطلق سلطان املطيري  ٭

محمد مطلق فراج الشمري  ٭
محمد نصار ماضي العازمي  ٭

محمد ياسن شمالن احلساوي  ٭
محمد يوسف محمد الشمالي  ٭

مختار عبد الرزاق مختار تقي  ٭
مرزوق سعود مرزوق عقيل  ٭

مساعد صالح رفاعي املطيري  ٭
مسعود محمد هادي املري  ٭
مسفر فالح مسفر العجمي  ٭

مسلم سالم مريخان الرشيدي  ٭
مشاري احمد عباس صالح   ٭
مشاري باذر مطر الكريباني  ٭

س���عود  عب���داهلل  مش���اري   ٭
الدوسري

مشاري فتيخ جلوي الصليلي  ٭
مشاري فالح سالم الهدية  ٭

مشاري فهد عايد الصليلي  ٭
مشاري مصطفي محمد الزيد  ٭
مشعل ابراهيم جاسب القالف  ٭
مشعل تركي مضحي املطيري  ٭
مشعل حامد مطلق الصميعي  ٭

مشعل سلطان عبداهلل السلطان  ٭
مشعل سيف محماس الدوسري  ٭

مشعل عايض عوض املطيري  ٭
مشعل عوض خليف العنزي  ٭

مشعل فالح خصيوي الديحاني  ٭
مشعل ماجد حامد املطيري  ٭
مشعل محمد سعد املطيري  ٭
مشعل مرعي محمد املرعي  ٭
مصبح علي مصبح الشبو  ٭

مصعب جهاد عبداهلل املطوع  ٭
مطلق عبداهلل سعد الرشيدي  ٭

مفرح حمد ناجي الهرشاني  ٭
مفرح نداء رشيد املطيري  ٭
منديل نهار بداح املطيري  ٭

منصور قبالن عواد العازمي  ٭
منصور محمد مناور العجمي  ٭

مهدي فهيد مهدي العجمي  ٭
مهدي محمد غلوم بارون  ٭

مهدي معوضة جابر العجمي  ٭
موس���ى عبدالرحم���ن عيس���ى   ٭

البالول
موسى محمد طاهر املوسي  ٭
موسى هليل حمد العنزي  ٭

نادر عبدالرحمن سعيد املطيري  ٭
ناصر حمد ناصر العرفج  ٭

ناصر شبيب عجيل املطيري  ٭
ناصر صالح ناصر الشايجي  ٭

ناص���ر عبداحملس���ن عب���داهلل   ٭
العتيبي

ناصر علي عبداهلل الشمري  ٭
ناصر فايز عبيد الشمري  ٭

ناصر فيحان سالم الهاجري  ٭
ناصر محمد حسن العجمي  ٭
ناصر محمد ناصر البغلي  ٭
ناصر محمد هايف عبداهلل  ٭

ناصر مرزوق عياد الرشيدي  ٭
ناصر مرزوق ناصر بن شبو  ٭

ناصر وعالن حربي اللميع  ٭
نايف حبيب راشد املطيري  ٭

نايف خالد نزال املعصب  ٭
نايف شالح شليويح العتيبي  ٭
نواف حميدي مطلق احلريجي  ٭

نواف ظاهر محسن الصليلي  ٭
نواف عبدالعزيز براز مسعود  ٭

نواف عقيل نويديس احلسيني  ٭
نواف هجيج بشيت الرويعي  ٭
هيثم حمد عبدالعزيز الشايع  ٭

هيثم قاسم حبيب ابل  ٭
وليد راشد محمد العازمي  ٭
وليد عايد مطلق احلريص  ٭

وليد عيد علي العازمي  ٭
يحيي يوسف صباح محمد يحيي   ٭

احلديدي
يعقوب سلمان محمد السليماني  ٭

يوس���ف جعف���ر مظف���ر عب���د   ٭
احلسن

يوسف حامت مهدي العنزي  ٭
يوسف خالد حمود اخلالدي  ٭

يوسف ذياب محمد حجي  ٭
يوسف رجا سالم العازمي  ٭

يوسف سامي يوسف البابطن  ٭
يوسف سعيد هزاع علي  ٭

يوسف طالل احمد دهراب  ٭
يوسف عبداهلل محمد جمعه  ٭

يوسف فاضل رضا علي  ٭
يوسف فاضل عباس عيدان  ٭

يوسف مطرف محمد املنيس  ٭
يوسف نايف عواد عقاب  ٭

يوسف نشمي مبارك الرشيدي  ٭
يوسف يعقوب يوسف محمد  ٭

دع��ا ديوان اخلدمة املدني��ة 483 مواطن��اً ملراجعته غدا األحد 
الس��تكمال أوراق ترش��يحهم متهي��دا لتوظيفهم ف��ي اجلهات 

احلكومية املختلفة وفيما يلي االسماء:


