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 مستشفى طيبة: ال خطر على األم أو الجنين
  من تكرار عملية أطفال األنابيب 

 تكيـس المبايـض أكثـر الحـاالت المسـببة لعقم النسـاء
   فـي الكويـت ألسـبــاب جينـيـة أو  نتيجـة زواج األقــارب

 صرح د.شفيق صالح استشاري ورئيس قسم اخلصوبة 
وأطفال األنابيب لدى مستشفى طيبة ومؤسس أكبر مراكز 
أطفال األنابيب في منطقة اخلليج بأن قسم اخلصوبة لدى 
مستشــــفى طيبة شهد طفرة مميزة خالل العام السابق في 
عالج الكثير من حاالت العقم وتأخر اإلجناب، بدءا من العالج 
باألدوية إلى عمليات أطفال األنابيب التي ارتفعت معدالت 
جناحهــــا، مؤكد أن هذه العمليات تنتج أطفاال أصحاء مثل 
احلمل الطبيعي وليس لها أي آثار جانبية مع امكانية معرفة 
نوع اجلنني ذكرا كان ام أنثى من خالل حتليل اخلاليا قبل 

وضعها في رحم األم.
  وأكد عدم وجود أي ضرورة للقلق في حال تأخر احلمل 
خالل العام األول بعد الزواج، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي في 
الكثير من احلاالت، وعن تأخر اإلجناب افاد بأن اإلحصائيات 
األخيرة تشير إلى أن ٢٠٪ من األزواج يعانون من تأخر في 
اإلجناب، وهذا ينقسم إلى تأخر إجناب أولي، أي أن اإلجناب 
لم يحدث منذ الزواج، وتأخــــر إجناب ثانوي ويحدث في 
بعض احلالة بعــــد باإلجناب وتأخره في املرة الثانية، وال 
ميكن ان نحكم على حاالت تأخر اإلجناب إال بعد مرور سنة 
علــــى حياة زوجية منتظمة، أما قبل ذلك فالوضع طبيعي 

وال يستدعي القلق.
  وأضاف أن أكثر احلاالت املسببة للعقم واألكثر انتشارا 
في الكويت هي تكيس املبايض، وتتراوح النسبة بني ١٥٪ 
و٢٠٪ وهو ناجت عن أسباب جينية أو زواج األقارب، مبينا ان 
أكثر مراحل املرض خطورة املرحلة التي يكون فيها التكيس 
في حالة نشــــطة او متقدمة. وأضاف قائال ان عقم الرجال 
قبل عصر أطفال األنابيب كان عالجه ضعيفا جدا، وترجع 
أسبابه في معظمها إلى خلل في اجلينات، أما األسباب األخرى 
فتتعلق بالتهاب اخلصية ودوالي اخلصيتني حيث يتسببان 
في التأثير في إنتــــاج احليوان املنوي أو اإلصابة باحلمى 
النكافية التي تؤدي الى تليف اخلصية، وفي معظم احلاالت 
نستطيع احلصول على احليوان املنوي من املصاب بالعقم 

واجراء عملية التلقيح خارج اجلسم حلصول احلمل. 
  وأفاد بأن نسبة النجاح املقدرة لعمليات التلقيح خارج 
اجلســــم تتراوح بني ٣٠ و٣٥٪ بعد إجــــراء اختبار احلمل 
الكيميائي وظهور نتائج موجبة تتراوح النســــبة بني ٤٠ 
و٥٠٪، مبينــــا انه قد يراها البعــــض ضعيفة لكن مقارنة 
بحاالت احلمل الطبيعي التــــي تتراوح بني ٢٠ و٢٥٪ نرى 

أنها ضعف هذه النسبة.
  وقال إن مستشفى طيبة والعيادات التخصصية التابعة 
له لديها قســــم نســــاء ووالدة يحتوي على الكادر الطبي 
والتمريض على مستوى عال من اخلبرة والكفاءة ويعمل 
الكادر الطبي واإلداري على مدى ٢٤ ساعة حتت هدف واحد 
وهو تقدمي أفضل وســــائل الراحة والعالج للمريض حتت 

شعار «رعايتكم هدفنا». 

 أعلن عن إمكانية معرفة نوع الجنين في هذا النوع

 حلول متعددة ملشكلة العقم 

 د.شفيق صالح

 أسماء ٣٢٩ مواطنًا ُخصصت لهم قسائم حكومية في مدينة صباح األحمد السكنية
 المخصص لهم في تاريخ ٢٠٠١/١/٢٢ .. والقرعة األحد ٢٣ الجاري

 ٭  قاســــم حبيــــب علي موســــى 
احلداد

 ٭  بدر مبارك عواد  العازمي
ابراهيــــم  محمــــود   ٭  نــــواف 

الشويربات 
 ٭  بشار عبداللطيف جاسم جنم 

 ٭  بدر مرزوق محمد محسن 
ابريــــك   ٭  ســــطام ضيــــف اهللا 

العتيبي
 ٭  بدر عايض محمد  العتيبي
 ٭  علي عباس احمد الكندري 

العمور   ٭  عبدالرحمن احمد علي 
الدوسري

 ٭  مشاري صالح فهد  احلربي
 ٭  طالل فهد محمد السعيد 

 ٭  عادل مبارك جعيثن العازمي 
 ٭  عبدالعزيز محمود عبدالعزيز 

الصالح 
 ٭  جابر خالد ضاوي العتيبي 
 ٭  علي حاجية حسني حسن 

 ٭  يوسف احمد خليفة اجلمعان 
 ٭  خليفة جاسم خليفة املريشد 

 ٭  سعد شحاذ عبداهللا  
 ٭  محمد سيف محمد الهاجري 

 ٭  عبــــداهللا احمد شــــمس الدين 
محمد

اســــماعيل  عبــــداهللا   ٭  انــــور 
العبداهللا 

 ٭  فهد مبارك عساف  العجمي
 ٭  نواف عبداهللا علي القامس 

 ٭  سالم محمد ابراهيم البديوي 
 ٭  مشعل صالح مجيد يوسف 
 ٭  سامي سيف ماطر امللعبي 

محمــــد   ســــليمان   ٭  وجــــدي 
الغضبان

 ٭  حسني علي حسني  الغريب
 ٭  سعود محمد سعود  العنزي

 ٭  هادي يحيى ابراهيم  
 ٭  شــــايع عبــــداهللا عبدالهــــادي 

عبداملجيد 
 ٭  فهد سالم مبارك  احلجيالن

 ٭  يعقوب خضر حاجي  
 ٭  محمد حمد منصور الهاجري 

 ٭  فيصل خالد دعيج النهابة 
 ٭  يوسف ناصر محمد التناك 

 ٭  فالح محمد مانع العجمي 
 ٭  احمد عبدالعزيز جمعة مندني 
 ٭  محمــــد ابراهيــــم عبــــد علــــي 

االبراهيم
 ٭  ســــالم زايــــد شــــينان زايــــد 

العجمي
 ٭  نايف محمد فالح  

 ٭  ثالب سعد ثالب اخلرازه 

 ٭  محسن ناصر محمد الصراف 
 ٭  وليد حميد مجيد  العطار
 ٭  نهار فالح نهار العجمي 

 ٭  فيصل احمد عبداهللا خلف 
 ٭  عبداحلميد اكبر محمد حسن 

 ٭  خالد عبداهللا محمد احمد 
 ٭  عامر ناصر عبداهللا  العربيد

 ٭  سلمان محمد سلمان الهاجري 
 ٭  عادل سالم ناصر الرغيب 

 ٭  حازم ناجي حسني العجمي 
 ٭  اسحاق عبداهللا محمد القطان 

 ٭  عماد عبداهللا حسن علي 
 ٭  خالد سعد مطلق امليع 

 ٭  عبداهللا فهد عايض العازمي 
 ٭  خالــــد ابراهيــــم عبدالرحمــــن 

حسن 
 ٭  خالد احمد عيسى ابراهيم 
 ٭  ابراهيم احمد سعيد علي 

 ٭  فهد علي غازي الدماك 
 ٭  عبداهللا احمد جابر الفيلكاوي 

 ٭  علي احمد حسني القالف 
 ٭  فاضل محمد قربان علي 

 ٭  سعيد حنيف سند  الهاجري
 ٭  نواف مبارك راشد ضرباح 

 ٭  حسني يونس عطية ادبيس 
 ٭  فالح براك مفلح سعود 

 ٭  احمد قاسم محمد درويش 
 ٭  محمد احمد كاظم حمود 

 ٭  احمد خليل ابراهيم حيدر 
 ٭  فهيد علي احفيظ العجمي 
 ٭  نادر مرزوق فالح العازمي 

 ٭  مشعل فوزان عبداهللا الرجيبة
 ٭  فهد ملحق عايض العتيبي 
 ٭  محمد حمود جهجاه مبارك 

 ٭  خالد بدر خالد  الفرحان
 ٭  حسني صالح حمود بويابس 
 ٭  مطلق راشد فرحان  العازمي

 ٭  امين صالح فرج املرزوق 
 ٭  طالل بالل عبداهللا بالل 

 ٭  جاسم ناصر احلمد  السعيد
 ٭  احمد زيد سعدون العازمي 

 ٭  حسني فايز محمد السبيعي 
 ٭  فهد داود سليمان  اخلريف

 ٭  نشمي حمدان فالح  العازمي
 ٭  خالد بادي صالح الرشيدي 
 ٭  مبارك سالم غامن املطيري 
 ٭  محمد سعد براك  العازمي

 ٭  فارس مبارك عبداهللا  العجمي
 ٭  احمد عبدالعزيز عبداهللا حجي 

حسن
 ٭  فوءاد محمد علي السلطان 

 ٭  صالح جحيل طعمة اخلالدي 
 ٭  هاني محمد علي الصالح 

 ٭  محمــــد ســــعود ســــعد مطلق 
العازمي

 ٭  مسفر عبداهللا مسرع العجمي 
 ٭  براك فالح عيد العازمي 

 ٭  حمد علي سالم حماد العجمي
 ٭  محمد حبيني ظاهر  العازمي

 ٭  راشد عبداهللا عواض  العازمي
ســــعود  ريــــاض   ٭  ســــعود 

عبدالعزيز 
 ٭  نايف مدعث سعود عجرة 

 ٭  مبارك محارب عواد العازمي 
 ٭  احمد حمدان احلميدي املرزوب 

 ٭  محمد حنيف هديان العازمي 
 ٭  محمد سعد محسن عتيج 

 ٭  مطلق سالم جديع العازمي 
 ٭  ســــالم ســــعود ســــالم دواس 

العازمي
عبــــداهللا  رشــــيد   ٭  عبــــداهللا 

حبيليص 
 ٭  مشاري ابراهيم محمد االرملي 

 ٭  يوسف قبالن راشد العازمي 
 ٭  حزمي ثواب جلوي السبيعي 

 ٭  عامر محمد حمد العجمي 
 ٭  حبيب سالم فالح ثويب 

 ٭  خالد راشد سيف امللعبي 
بــــداح  حســــني   ٭  عبدالهــــادي 

العجمي 
 ٭  طارق جاسم محمد  احلمادي

 ٭  خالد فهد علي  العنزي
 ٭  ماطــــر ضيــــف اهللا دعيبــــل 

العازمي
 ٭  خلف خالد مطلق العازمي 

 ٭  ناصر رجعان ناصر البحيري 
 ٭  مبارك عيد مطلق العازمي 

 ٭  يحيى موسى نافل العازمي 
 ٭  خليفة عقيل خليفة عقيل 

 ٭  طالل جعيالن محسن املطيري 
 ٭  انور سلمان غامن الطويلع 

 ٭  حزام زيد عواد املطيري 
 ٭  ناصر خليفة سعد عبيد 

 ٭  نواف احمد علي األنصاري 
 ٭  خالد سعد شريدة الشريدة 

 ٭  محمد عبيد مبارك عيد 
 ٭  حمد فالح خالد العازمي 

 ٭  طارق عوض سالم العازمي 
 ٭  سعد مرزوق عبداهللا املعتوق 
 ٭  يوسف محمد حسن  الكندري

 ٭  ماجد محمد وحش الزعبي 
 ٭  مساعد عبيد جدوع الفضلي 

 ٭  بسام علي حسن الكندري 
 ٭  فواز عبداللطيف الســــيد مالك 

الغربللي
 ٭  بسام سعران سالم الدماج 

 ٭  محمد حمد ضيرمان العجمي 
 ٭  محمد خالد عايش زيد 

 ٭  محمــــد عبداجلليل اســــماعيل 
صالح 

 ٭  خليفة يوسف ثامر  الشمري
 ٭  احمد جابر عبدالرسول علي 

 ٭  نواف مشعل مناور الرشيدي 
 ٭  تركي عادل فرحان الشمري 

 ٭  عبدالعزيز ســــالم عبدالعزيز 
السالم 

 ٭  قصــــي عبدالكــــرمي عبدالواحد 
مهدي 

 ٭  مطلق محمد هذال  العتيبي
 ٭  سلطان عقاب شعيفان سلطان 
 ٭  احمد منــــاور صالــــح مويهان 

العازمي
 ٭  عباس غلوم محمد  اشكناني

 ٭  عادل هادي مقنع العازمي 
 ٭  طارق عبدالعزيز راشد  القوز
 ٭  علي ناصر فهيد سالم العجمي

 ٭  هادي فهد عايض العازمي 
 ٭  فالح سالم مبارك احلجيالن 
 ٭  نواف سامي حسني  القطان

 ٭  سلمان مبارك سالم الرشيدي 
 ٭  عبدالرحمن عبدالكرمي منشــــد  

الضفيري
 ٭  عمر بادي بداي املطيري 

 ٭  فيصــــل عبداحلميد يوســــف 
الشاهني 

 ٭  بدر حسن حسني  اخلواجة
 ٭  عبداهللا سالم ساجي الدوسري 

 ٭  فيصل حمد احمد العمر 
 ٭  ياسر سعود ملفي  العتيبي

 ٭  سلطان عيسى سلطان العجيل 
 ٭  اسامة سامي جاسم مال 

 ٭  مشعل مرزوق مبرك العازمي 
 ٭  محمد رضا ســــلمان اسماعيل 

ابراهيم
 ٭  سعد مبارك عبداهللا  العازمي
 ٭  بدر عبداهللا سعيد العازمي 

 ٭  جواد رضا محمد ميرزا 
 ٭  جابر عمير عجاج العازمي 

 ٭  عبداجلليل حسني علي صفر 
 ٭  الفي فالح رجا سالم 

 ٭  طــــارق محمــــد عبدالوهــــاب 
العسعوسي 

 ٭  سوير عبداهللا ناصر الرشيدي 
وابنائها

 ٭  سلوم علي سلوم العتيبي 
 ٭  معيض نايف عايض  العتيبي

 ٭  احمد عبداهللا حمود املليفي 
 ٭  احمد عبدالهادي فالح العازمي 

 ٭  محمد مسفر محمد املري 

 ٭  محمد خالد محمد الهاجري 
 ٭  عبدالرحمــــن خالد عبدالرحمن 

البراك 
 ٭  فهد عبداهللا محمد مشعان 

 ٭  علي عبداحلميد السيد عبداملجيد 
الكاظمي

 ٭  هادي علي طحيشل العازمي 
 ٭  علي ذيب فالح الهاجري 

 ٭  فيصل رضا محمد اسماعيل 
 ٭  بدر فالح سالم  العازمي

 ٭  عبدالعزيــــز ماشــــاء اهللا رضا 
حسني

عبدالنبــــي   احمــــد   ٭  موءيــــد 
العريان

 ٭  محمد سعد فهد العازمي 
 ٭  طالل راشد رفاعي العازمي 
 ٭  بطي عبيد حسن العجمي 
 ٭  بدر ناصر حاجي بارون 

 ٭  فرحان بندر فرحان سرور 
 ٭  مشعل مرزوق ناصر العازمي 

فرحــــان   عبــــداهللا   ٭  مشــــعان 
الفضلي

 ٭  علي محمد باقر اشكناني 
 ٭  محمد عباس سليمان دشتي 

 ٭  علي حمد حسن العجمي 
 ٭  سليم ناعس مناور املطيري 

 ٭  عبــــداهللا عبدالكــــرمي ماضــــي  
العازمي

 ٭  راشد فهيد مصبح العازمي 
عبــــداهللا   محمــــد   ٭  عبــــداهللا 

املسباح
 ٭  بدر ناشي عبداهللا العدواني 

 ٭  ادريــــس محمــــد عبدالــــرزاق 
ادريس 

 ٭  ناصر محمد مسرع العجمي 
 ٭  منيف فرحان ناصر الرشيدي 

 ٭  عادل ياسني عبداهللا  الشطي
 ٭  ناصر عبداهللا محمد احمد 
 ٭  احمد سمير عبود السالم 

 ٭  شعيل فرحان سعد العازمي 
 ٭  احمد جاسم سعود بن حجي

 ٭  مشاري خالد شافي كايد 
 ٭  محمد فهيد محمد الرميضي 
 ٭  صالح احمد محمد العازمي 
 ٭  الياس محمد علي  البلوشي

 ٭  خالد علي فهيد عامر 
 ٭  احمد ابراهيم عيسى الصائغ 

 ٭  الفي فهد فهاد العازمي 
 ٭  عبداملجيد اكبر محمد حسن 

 ٭  معيوف محمد سلمان الهاجري 
 ٭  علي عبداهللا محمد الكندري 
 ٭  شداد مبارك محمد العجمي 

 ٭  محمد عيسى اسماعيل محمد 

 ٭  مشــــعل عبــــداهللا عبدالوهاب 
الفارس 

 ٭  يوسف كميخ نايف  املطيري
 ٭  جراح علي منسي  الدملاني

 ٭  محسن مناحي سعد  العجمي
 ٭  سامر علي عبداهللا بوعباس 
 ٭  مقذل محمد مقذل  السبيعي

 ٭  عبداهللا مانع محمد  العجمي
 ٭  فهد حسني علي العبيدلي 

 ٭  خالد مسعد سعد الرشيدي 
 ٭  رائد عباس حسن محمد 

 ٭  محمد هادي محمد العجمي 
 ٭  عبدالرضــــا تقــــي عبدالكــــرمي 

محمد 
 ٭  مرضي فالح ضب العازمي 

 ٭  سلطان محمد وحش الزعبي 
 ٭  خليل ابراهيم عيد  العتيبي
 ٭  جالل رجعان فهاد العازمي 

 ٭  عابد عبداهللا عايد  الرشيدي
 ٭  احمد شجاع مهدرس املطيري 
 ٭  عايش عايض سالم العازمي 

 ٭  محمد عبداحلميــــد عبداخلالق 
حسن 

 ٭  محمد مقعد حمود العازمي 
 ٭  سعد عايد راجي حسن 

 ٭  فهد صالح سلطان املجرن 
 ٭  احمد محمد طاهر البناي 
 ٭  اسامة راشد محمد علي 

 ٭  فهد سعد محمد العجمي 
 ٭  حمود سعد حمود القريافي 

 ٭  عيد فهد وبران  املعتقه
ناصــــر   عبــــداهللا   ٭  نصــــار 

الرشيدي
 ٭  مشــــعل عبــــداهللا عبدالســــيد 

عبداهللا 
 ٭  سليمان محمد سليمان  االمير

 ٭  فهد مبارك مطلق العازمي 
 ٭  اسامة جواد علي  الصائغ
 ٭  بدر الفي شالل املطيري 

 حمد العنزي
ــة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة اخلامسة عشرة من القسائم احلكومية التي    أعلنت املؤسس
ــتمل على ٣٢٩ قسيمة في قطاع E للمخصص لهم حتى تاريخ  ــكنية والتي تش اجنزتها في مدينة صباح األحمد الس
٢٠٠١/١/٢٢ وذلك وفقا للمواعيد التالية: أوال: يومي االثنني والثالثاء ١٧ و٢٠١١/١/١٨ توزيع بطاقات القرعة، وثانيا: يوم 

االربعاء ٢٠١١/١/١٩ توزيع بطاقات االحتياط، وثالثا: يوم االحد ٢٠١١/١/٢٣ الجراء عملية القرعة.
  ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة اسماؤهم احلضور شخصيا 
ــاعة التاسعة صباحا في املواعيد املبينة  ــكنية في منطقة «جنوب السرة» الس ــة العامة للرعاية الس الى مبنى املؤسس
اعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك الستالم بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي، 
ــة ستقوم  ــتالم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة بهذا االعالن، فإن املؤسس علما ان من يتخلف عن اس
ــمائهم وادخال االسماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات املقبلة اال بعد بيان سبب  ــتبعاد اس باس

التخلف عن استالم بطاقة القرعة.
   ورجت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة ولم ترد اسماؤهم احلضور الى مبنى املؤسسة 
في منطقة «جنوب السرة» (املسرح) في متام الساعة التاسعة صباح االربعاء املوافق ٢٠١١/١/١٩ مصطحبني معهم قرار 

التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط. وفيما يلي اسماء املواطنني املخصص لهم:

 ٭  جمال احمد اسماعيل جمعة 
 ٭  ناصــــر احمد ناصر محيســــن 

احمد
 ٭  محمد مصري سعيد العجمي 
 ٭  محمد حسني سلطان عبداهللا 

 ٭  جابر علي ميرزا بلوشي 
 ٭  فواز جاســــم محمــــد عبداهللا 

النجدي
 ٭  مساعد حمد فهد ابوشيبة 

 ٭  الفي مزيد سعدون  العازمي
 ٭  نواف رفاعي نايف الدوسري 

 ٭  ناصر محمد علي املري 
 ٭  علي احمد عبداهللا ابراهيم 
 ٭  حمد سعد عبيد  الهاجري

 ٭  حامد زيد سعدون العازمي 
 ٭  احمد عبيد عبود  الرشيدي
 ٭  عايض محمد حمد العجمي 
 ٭  احمد صقر سالم  السعيدي
 ٭  علي محمد ناصر العازمي 

 ٭  مشاري غنيم سعود السحلول 
دهيســــان  عبيــــد   ٭  محمــــد 

اجلويسري 
 ٭  نايف غازي محمد  العتيبي
 ٭  حامد غازي محمد  العتيبي

 ٭  خالد سالم خالد جحيل 
 ٭  بدر عمر جديع الهاجري 

 ٭  علي عايض حمد العازمي 
 ٭  عبداهللا مساعد ابراهيم النجار 

 ٭  بدر ناصر ملوح العازمي 
 ٭  احمد مبارك مرزوق العازمي 

 ٭  حســــني محمد حســــني محمد 
الفيلكاوي

 ٭  محمد ضيدان سكران  السهلي
 ٭  عبداحملســــن محمد عواد عقاب 

العازمي
 ٭  ضاري غنيم سعود بطيان 

 ٭  مزيد افنيطل مزيد البحا 
 ٭  محمد ذيب فالح الهاجري 

 ٭  منصور جطلي شخير العازمي 

 ٭ مدغش نصار مدغش حماد 
 ٭  فهد عالي شالح  املطيري

 ٭  عبداهللا صياح خالد  السعيدي
 ٭  سالم سعود علفج شبيرم 

 ٭  احمــــد عبداجلبــــار منصــــور 
معرفي 

 ٭  نزار ابراهيم طاهر  الشمالي
 ٭  رائد خالد ابراهيم الفارسي 

 ٭  فهد سعود سالم  العازمي
 ٭  اســــماعيل عبدالرضا حســــني 

امليل 
 ٭  خلف فالح خلف العازمي 
 ٭  وليد محمد وحش الزعبي 

 ٭  بدر فهاد دغيم حمد العدواني 
 ٭  عادل احمد صالح  الشخص

 ٭  خالد حمد خالد الهاجري 
 ٭  مبارك جاســــم شــــحاذ الدريع 

العازمي
 ٭  نواف حمود فجري  القريافي
 ٭  مبارك مطلق مبارك الهاجري 

 ٭  عبداهللا ابراهيم محمد الربيعة 
 ٭  صالح عايد نهار معيض 

 ٭  فيصل حمود فجري  القريافي
 ٭  احمد فرحان خلف الشمري 

 ٭  جنيب صالح سلطان املجرن 
 ٭  حمود خالد عايض العازمي 

 ٭  هيثــــم عبدالعزيــــز عبدالقادر  
العثمان

 ٭  ناصر محمد زيد هالل العتيبي
 ٭  سيف سعيد عشق العجمي 

 ٭  ناصر عايض برجس الهاجري 
 ٭  مشعل سعود سعد مطلق 

 ٭  فــــالح كابد شــــخير ســــلمان 
الظفيري

 ٭  احمد جابر صبر الشمري 
 ٭  نــــواف جــــزاء عمــــر حمــــدان 

العتيبي
 ٭  حمود سيف محمد  العازمي

 ٭  فيصل شريد دليميك العازمي 


