
االربعاء 16 فبراير 2011   7محليات

حمد العنزي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع 
ـ 18 من القسائم احلكومية التي اجنزتها في مدينة صباح  الدفعة ال
االحمد والتي تشتمل على 335 قسيمة في قطاع E للمخصص 

لهم حتى تاريخ 2001/9/4 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
أوال: يوما االحد واالثنني 20 و2011/2/21 توزيع بطاقات 

القرعة.
ثانيـا: يـوم الثالثـاء 2011/2/22 توزيـع بطاقـات 

االحتياط.
ثالثا: يوم األربعاء 2011/3/2 إلجراء عملية القرعة

ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية 
في هذه املنطقة واملدرجة اسـماؤهم الى احلضور الى مبنى 
املؤسسة في منطقة )جنوب السرة( التاسعة صباحا في املواعيد 
املبينة اعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص 
وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي، علما 
بأن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام 
احملددة بهذا االعالن فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه 
وإدخال االسـماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في 
الدفعات القادمة إال بعد بيان سـبب التخلف عن تسلم بطاقة 

القرعة. وفيما يلي أسماء املخصص لهم:

 ٭مطل����ق ناي����ف مطل����ق رحيم 
العتيبي

 ٭قتيبة علي عبداهلل الصقران 
 ٭سالم عيد سالم االذينة 

 ٭سالم سعود علفج شبيرم 
 ٭طالب فرحان عيد العتيبي 
 ٭خالد مبارك مفرح العازمي 

 ٭فهد سعود سالم العازمي
 ٭محمد سعود علي العجمي 

 ٭مطلق دغيم مطلق الهاجري 
 ٭احمد فرحان خلف الشمري 

 ٭سيف مريط عواض العازمي 
 ٭سعود الدباغ ارفاع العازمي 
 ٭حمود خالد عايض العازمي 

 ٭عبداهلل فالح عبداهلل العازمي 
 ٭فوءاد عيسى مطر البلوشي 

 ٭محمد عبداهلل حجرف العجمي
 ٭ناصر عايض برجس الهاجري 

 ٭طالل راشد شديد الصنيدح 
 ٭سالم مهدي هادي العازمي

 ٭محمد عبدالهادي حسني اظبيه
 ٭احمد سعود مجبل املجيبل 
 ٭عايض محمد حمد العجمي 
 ٭علي محمد ناصر العازمي 

 ٭مشاري غنيم سعود السحلول 
س����لطان  حج����اب   ٭عب����داهلل 

املطيري 
 ٭طاهر محمد طاهر الشمالي 
 ٭عياد جهز محسن املطيري 

 ٭خالد سالم خالد جحيل 
 ٭مشعل مساعد بالل العبكل

 ٭محمد جاسم محمد العنزي 
 ٭طالل صالح مبارك العازمي 
 ٭ضاري غنيم سعود بطيان 

 ٭مهدي يوسف صالح احلصار 
 ٭مبارك شحاذ عبداهلل العازمي 

 ٭جراح علي منسي الدملاني
 ٭انور احمد محمد محمد 

 ٭مقذل محمد مقذل السبيعي
 ٭عبداهلل مانع محمد العجمي
 ٭عدنان علي نعمة اخلشتي 

 ٭منص����ور محم����د عبدال����رزاق 
العنزي 

 ٭فالح عبيد مناحي شرفان 
 ٭مرضي فالح ضب العازمي 

 ٭فهيد عيد ناصر العجمي 
 ٭فهد خشمان مناور العازمي

 ٭عبدالعزيز سعود راشد العلي 
 ٭خالد صالح فهد املاص 

 ٭منصور معيدي فهيد العازمي 
 ٭راشد خشمان مناور شبيب 

 ٭يوسف محسن مناور العنزي 
 ٭عبدالعزي����ز مزي����د مس����عود 

العازمي 
 ٭حمود محمد عبداهلل الفضلي
 ٭سليمان محمد سليمان االمير

 ٭سليمان هداب يوسف الكوس 
 ٭خالد سعود سالم العازمي 

ابراهي����م   ٭عبدالوه����اب محم����د 
محمد 

 ٭مسفر عبداهلل مسرع العجمي 
 ٭محمد حبيني ظاهر العازمي

 ٭سلطان سعد مناحي القحطاني 
 ٭فهد محمد فهد العتيبي

 ٭فالح حسيان محمد الدوسري 
 ٭يوسف حسني قاسم الكندري 

 ٭راشد هادي نصار احملرول 
 ٭نواف خلف حمد االذينة

 ٭عبيد جابر عبداهلل العرقان 
عب����داهلل  رش����يد   ٭عب����داهلل 

حبيليص 
 ٭مشعل علي هزمي الهزمي 

 ٭حبيب سالم فالح ثويب 
 ٭علي محمود عبدالرضا خشاوي 
 ٭هاشم عبدالنبي السيد عبدالعالي 

الهاشمي
 ٭مس����اعد عب����داهلل عبداله����ادي 

اجلويسري
 ٭ابراهيم نونان عمر الرشيدي 

 ٭عبداهلل خالد محمد حسن 
 ٭فايز مخلد مزعل العازمي 

عوي����ض  م����رزوق   ٭عوي����ض 
العازمي 

 ٭نايف زيد جمعان العازمي
 ٭محمد خالد محمد الهاجري 
 ٭شبيب سعد محمد العجمي 

 ٭يوسف سلمان حسني الشمالي 
 ٭عبدالعزي����ز ماش����اء اهلل رضا 

حسني
 ٭راشد فهيد مصبح العازمي 
 ٭فالح نعمة حايف العنزي 

 ٭مس����اعد ه����ادي نص����ار هادي 
احملرول 

 ٭خالد احمد عيسى ابراهيم 
 ٭فالح براك مفلح سعود 

 ٭سعد شبيب حمود العازمي 
 ٭الفي فالح رجا سالم 
 ٭هادي يحيى ابراهيم 

 ٭عبداهلل كميخ مفرج العازمي 
 ٭عبدالعزيز عبداهلل حسني 

 ٭مشاري فرحان خلف الشمري 
 ٭مشعل عايض مجبل العازمي

جمع����ان  ش����ريدة   ٭مش����عل 
اشحيتاوي 

 ٭فايز حمود حمدي املطيري
 ٭مبارك عبداهلل محمد شعيب 

 ٭خالد سعد محمد العازمي 
 ٭محمد عوض سعد العازمي 

 ٭حمد فالح نصار العازمي 
 ٭فهد شبيب عبداهلل ثفنة 
 ٭سالم محمد سعد العجمي

 ٭مشعل ناصر سعود العجمي 
 ٭باسل علي سعود ماطر 

الزيد   ٭ناص����ر حم����د عب����داهلل 
الناصر

 ٭حمود شافي حمود العجمي 
 ٭عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز 

 ٭علي فهيد حمد املري 
 ٭مشاري خيراهلل مجلي الشمري

 ٭علي احمد ابراهيم الهالل
 ٭ثامر عوض عبداملنعم العتيبي 

 ٭عبداهلل محمد حمد العجمي 
 ٭بدر عبداهلل محمد الدخيل 

الدي����ن فيصل   ٭احم����د ص����الح 
الشمري

 ٭بدر نافل مفرح العازمي
 ٭موسى مريزيق بنيه العازمي 

 ٭نايف عبداهلل خالد املتلقم 
 ٭مبارك سعد مبارك السفيح 

 ٭مساعد مبارك سعد البواردي 
 ٭علي صالح علي جمعة 

 ٭عادل مخلد خالد عواض 
 ٭محمد صالح سعيد سلمان 

احمد عبدالكرمي علي غلوم رضا   ٭
 ٭جراح عوض فرحان الدوسري 

 ٭نواف احمد ناصر الصانع
 ٭فهد مناور بقان العنزي

 ٭منصور ناصر فنيس العجمي 
 ٭بدر ناصر محمد العتيبي

 ٭عبداملانع فالح محمد العجمي 
 ٭عبداهلل مبارك حمود العجمي
 ٭محمد عبداهلل مثيب العجمي 
 ٭خالد مبارك راجح الهاجري 

 ٭عبداهلل ناصر عبداهلل الهاجري 
محم����د  عبدالعزي����ز   ٭محم����د 

العبدالغني
 ٭جاسم محمد سعد السويلم 

 ٭علي نهار شهاب اخلالدي 
 ٭محمد مرزوق احلمد الدوسري
 ٭مشعل عويد عبيسان احلربي 

 ٭حمد عوض سعد العازمي
 ٭علي عبدالوه����اب حبيب مجيد 

طارش
 ٭ابراهيم فالح عمر العازمي

 ٭خالد سعد رجا العازمي 
 ٭عبداهلل ندا متعب اجلميلي 

 ٭احمد سعد عبدالعزيز العتيبي 
 ٭عبدالك����رمي س����عيد نوم����س 

املطيري
 ٭احمد محمود احمد حسني 

 ٭ابراهيم محمد مرشد املرشد 
 ٭عادل هاشم حسني يوسف 

 ٭مبارك جفينان جازي ملوح 
 ٭حمزة حسني حمزة حمزاوي 

 ٭عجيل بدر عجيل الرفاعي 
 ٭ياسني احمد ياسني الشايجي 

 ٭عبداهلل جاسم عبداهلل االستاذ 
 ٭حسني مسفر سالم العجمي
 ٭فالح محمد ناصر العازمي

 ٭سعد شجاع عايض العجمي
 ٭نايف فرحان خلف الشمري 

 ٭عثمان عبدالعزيز احمد الذياب
 ٭عبدالرحم����ن حبيب اهلل حجي 

لطفي علي
 ٭قصي محمد صالح املهيني 
 ٭انور شمخي جابر الهندال 

 ٭خالد صالح محمد الرزيحان
 ٭احمد ناصر حاجي بارون 

 ٭يوسف محمد صالح عطران 
 ٭جراح سالم حمود العازمي 

 ٭مساعد سليمان راشد الصيخان 
 ٭يعقوب عبداهلل محمد الصراف

 ٭محمد احمد حاجي القطري
 ٭حسني علي عبداهلل القالف 

 ٭محمد احمد محمد االحمد
 ٭مفلح علي طحيشل العازمي 
 ٭عدنان جايد طاهر الشمري 

 ٭نايف صالح محماس العتيبي 
 ٭حمد فرج خرصان العجمي 

 ٭مرتضى جعفر محمد حسني 
 ٭صقر مشعان حبيب العتيبي 

 ٭صالح جاسم محمد املطر 
 ٭عادل عبدالرضا رمضان حسني 
 ٭عمار مهدي عبدالرضا محسني 

 ٭عبدالعزي����ز يوس����ف مخت����ار 
اشكناني 

 ٭محمد مصطفى محمد علي 
الش���تلي  مجبل س���عد مرزوق   ٭

العازمي
 ٭خالد وليد ابراهيم التوره
 ٭فيصل جمعان فهد الهران 
 ٭ناصر مبارك راشد الزيد 

 ٭فهد شافي شوميي السبيعي 
 ٭فهاد ذياب عبيد السبيعي 

 ٭عبداهلل مفرج فهاد العجمي 
 ٭نايف محمد مطلق الدويش 

 ٭جاسم محمد عيسى الشعيب
 ٭احمد دحيالن رجيبان احلربي 

 ٭مشعل راشد محمد املطر 
جاس����م  احم����د   ٭عبدالناص����ر 

احلرمي
 ٭محمد عبداهلل بداح جابر 

 ٭طالل فهيد ماطر مبارك 
 ٭بخيت حمد بخيت املري

 ٭مهدي عبداهلل مانع العجمي
 ٭مشاري فهد الهاب املطيري 

 ٭ناص����ر احم����د حج����ي ناص����ر 
بوعباس

 ٭فهد تركي نايف العتيبي 
 ٭سعد نايف عايض العتيبي 

 ٭محمد مفرج فهاد العجمي 
 ٭احمد فاضل منصور الصراف 
 ٭خالد محسن محمد الهاجري 

 ٭صقر عبدالعزيز سالم املناعي 
 ٭رائد عبداهلل راشد عبدالرحيم 

 ٭عبداهلل سالم هالل العطوان 
 ٭شريان عجب شريان الدوسري

 ٭دهيم مقعد راشد الذيب
 ٭فيصل مجبل صالح العازمي 

 ٭عدنان حيدر ابراهيم علي 
 ٭صالح عايض ناصر العجمي 

 ٭فهيد مفلح فهيد العازمي
 ٭فهد محمد حسن العجمي 

 ٭طاهر محمد صالح الشمالي 
 ٭صقر عبدالعزيز سعود الصقر 

 ٭جابر عبيد وادي احلربي 
 ٭محمد احمد قاسم اخلميس
 ٭علي سعد قنيص الهاجري 

 ٭مشعل جمعة سالم اخلشمان 
 ٭خالد خماط ناهي حسني 

 ٭سعود فيصل محمد الدحيم 
 ٭صالح محمد عبيد العتيبي 
 ٭عيد مبارك حسني العجمي
 ٭علي طالب صالح املبارك 

 ٭اس����امة عبداحلمي����د حس����ني 
العطار

 ٭علي عبداالمام جاسم عبدهلل 
 ٭س����عيد عبدالفت����اح عب����داهلل 

اسماعيل 
 ٭فواز علي سالم العتيبي 

 ٭نايف شداد غريب العازمي 
 ٭عل����ي عبداحلميد م����ال عابدين 

الشاعر
 ٭مبارك محسن عيد محمد 

 ٭سعد مرزوق مضحي مرزوق 
 ٭عادل جهاد سلمان العازمي

 ٭محمد منصور عايض الهاجري 
 ٭صالح فالح سالم العازمي 
 ٭فهد محمد خليفة الريش 

عبدالك����رمي  احم����د   ٭جاس����م 
اجلريدان 

 ٭عادل يعقوب احمد حسني 
 ٭احمد يوسف احمد سالم 
 ٭حمد بدر ابراهيم الغريب 

 ٭مساعد اكليفيخ طماح املطيري 
 ٭فيصل محمد بجاد الهاجري
 ٭حزام ناجم ناصر الهاجري

 ٭احمد ناصر محمد حسن 
عبدالغف����ار  عل����ي   ٭عب����داهلل 

الكندري 

 ٭بشار محمد حاجي القطري 
 ٭محمد جاسم عبداهلل زيد 

 ٭جابر علي صالح املري
 ٭عواد عوض عواد العازمي 
 ٭محمد صقر عياد املطيري 

 ٭اسامة رمضان سالم محمد 
 ٭خالد حسني علي احلداد 

 ٭زيد شبيب خالد املطيري 
 ٭ناصر جفني جهز املطيري

 ٭خالد محمد عبداهلل احلمادي 
 ٭علي جاسم محمد العنزي

 ٭يوس����ف عبدالقادر يوسف بن 
سيف

 ٭عل����ي عبداملهدي عبداحلس����ني 
حسني 

 ٭مشعان حمود طراد العنزي 
 ٭عبداهلل عبدالهادي سالم املري

 ٭فالح سعود سالم خجيم 
 ٭غامن علي محمد احلدب 

 ٭عبداهلل ذياب عبيد السبيعي 
 ٭احمد عواد جعيالن الزعبي 

 ٭نايف شليويح عبداهلل العتيبي 
 ٭بدر مريزيق شري الرشيدي
 ٭ناصر مجاهد سعيد املطيري

 ٭حسن عبدالرضا حبيب غلوم 
 ٭احمد فهد خليفة املريشد 

 ٭ابراهيم محمد عواد عقاب 
 ٭صليهم فهد محمد الهاجري 

جعيف����ن  معي����ض   ٭حم����ود 
العبداهلل 

 ٭محمد فهاد سالم الدوسري 
 ٭فيص����ل عبدالعزي����ز يوس����ف 

املشعل 
 ٭ب����در عبدالرحمن ش����هاب احمد 

العثمان
 ٭عبداهلل محمد ابراهيم احمليش 

 ٭فالح مريط عواض العازمي 
 ٭محس����ن حس����ني محس����ن ابو 

شلفه
 ٭رائد صالح عبداحلسني الرشيد

 ٭صالح محمد صالح الهاجري 
 ٭ابراهي����م عبدالرحم����ن محم����د 

احلمازي 
 ٭طالل مساعد سعد العازمي

 ٭نواف فهد فالح شبيب 
 ٭محمد شاكر محمد جراغ 

 ٭سالم راضي محمد الغريب 
 ٭رائد سعد سالم مرزوق 

 ٭خالد ابراهيم خميس الغريب 
 ٭حزام فواز طخاخ العنزي

 ٭حم����د عبدالعزي����ز س����ليمان 
احلساوي 

 ٭غامن سلمان غنيم السالم 
 ٭جاسم محمد سالم العازمي

 ٭مبارك محمد سعد السبيعي
 ٭عبدالرحمن محمد فهد البناي 

 ٭فهد محسن عوض احلربي 
 ٭جابر مريزيق شري الرشيدي 

 ٭جراح عبداهلل خالد العجمي 
صال����ح  عبدال����رزاق   ٭ثام����ر 

احلساوي
 ٭منصور شافي حمود العجمي 

 ٭جاس����م عل����ي عي����دان عبداهلل 
عيدان

 ٭محم����د ناف����ع محم����د فرح����ان 
الظفيري

 ٭نواف جابر عبداهلل اجلابر 
 ٭نواف عباس غلوم عبداهلل 

 ٭حمود خلف احمد العديله
ابراهي����م   ٭عبداله����ادي مه����دي 

العتيبي 
 ٭نواف فهد حسن الياس 

 ٭مخلد صياح عقيل احلميدي 
 ٭بدر عبيد عبدالهادي العجمي 

 ٭محمد عمر محسن العازمي
 ٭عبداحملس����ن حس����ن محم����د 

احلبابي
 ٭احمد رفاعي مطلق العازمي 
 ٭مشاري مطلق عمر العتيبي 

 ٭فالح جمعان فالح شبيب 
 ٭سالم حميدان مبارك علي 

 ٭عبداهلل احمد عبداهلل الشمالي
 ٭ميثم محمد عباس الصفار 

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

 ٭صالح جزاء عشبان احلربي 
 ٭علي عبداهلل علي الصايغ 

 ٭عبداهلل محمد حسن الباذر 
 ٭حماد فهيد حماد العجمي

 ٭مس����اعد عبدالرحم����ن عبداهلل 
املانع 

 ٭خالد حمود سعود العتيبي 
 ٭بندر بداي نور العبدلي 

 ٭عبداهلل فجري فالح العازمي 
 ٭حمد مانع فرج غليس 

 ٭أحمد مختار ابراهيم غلوم 
 ٭محمد مبارك سعد الدوسري 

 ٭عب����داهلل مجاه����د ضي����ف اهلل 
املطيري

 ٭عادل محمد خليل الساعي
 ٭محمد يوسف محمد اجلسمي 

 ٭فهيد علي سالم املري
 ٭عبداهلل محمد حمدالعجمي 

 ٭منصور محمد هادي النمران 
 ٭ناصر محمد مرزوق سلطان 

 ٭عبداهلل عبدالرحمن محمد 
 ٭محمد مطلق محمد العجمي

خميس عبداهلل خميس العجمي  ٭

أسماء 335 مواطنًا ُخصصت لهم قسائم الدفعة الـ 4 بمدينة صباح األحمد
حتى تاريخ 2001/9/4 والقرعة 12 مارس المقبل


