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 أصدر مجلس األمة بيانا حول األحداث في ليبيا جاء  14 
نص البيان كالتالي: لقد تابعنا بقلق بالغ األحداث الدامية 
التي جتـــري حاليا في اجلماهيرية الليبية الشـــقيقة، 
واستخدام القوة املفرطة واألسلحة احلية ضد الشعبي 
الليبي األعزل واملدنيني األبرياء، مما أدى الى سقوط أعداد 
كبيرة من القتلى وعشرات اجلرحى، بينما يقف املجتمع 
الدولي موقف املتفرج دون حـــراك ازاء هذه املواجهات 

الدامية التي امتدت حتى شملت معظم املدن الليبية.
  ان املتظاهرين في اجلمهورية الليبية الشقيقة كانوا 
يستهدفون بالطرق الســـلمية احلصول على حقوقهم 
املشروعة في نظام دميوقراطي حقيقي يستند الى سيادة 
الشعب، ويصون حق االنسان واملواطن في حياة حرة 
كرميـــة، وال يكون التعامل مع هذه التظاهرات الوطنية 
بالتصـــدي لها بالقوة املســـلحة وســـحق املتظاهرين 

ومطاردتهم، ولكن باالســـتجابة بغيـــر عناد للمطالب 
املشروعة للمتظاهرين حيث لن يؤدي استعمال القوة 
الغاشـــمة في مثل هذه املواقـــف اال الى مزيد من الدماء 
والصراع والتناحر، واملزيد من الضحايا وإراقة الدماء.

  انا ندعو القيادة الليبية الى االســـتجابة الى منطق 
العقل واحلكمة حقنا للدماء، وحفاظا على وحدة البالد 

واستقرارها. 

 مجلس األمة يطالب القذافي باالستجابة إلى منطق العقل والحكمة

 الخنفور يحذّر من استخفاف الجهاز الطبي في «الرازي» 

 العدوة يطالب «الخارجية» بإنهاء
  احتجاز كويتي في القاهرة 

 العبدالهادي لتشكيل لجنة تحقيق حول مشروع جسر جابر
 شدد النائب ناجي العبدالهادي على ضرورة 
تشـــكيل جلنة برملانية للتوصـــل الى احلقائق 
املنشورة في الصحف أخيرا بشأن ما شاب ترسية 

مناقصة مشروع جسر جابر.
  وأضاف العبدالهادي انه سيكون من املؤيدين 

لتشكيل تلك اللجنة الظهار احلقائق الكاملة لذلك 
املشروع الضخم، مطالبا جلنة املناقصات املركزية 
بان تراجع املناقصة مجددا بشكل جدي وقانوني 
لكي ال تعود مأســـاة مناقصة طـــوارئ الكهرباء 

 .٢٠٠٧

 استغرب النائب خالد العدوة التعاطي البطيء 
من قبل وزارة اخلارجية مع قضية املواطن الكويتي 
عدنان الفــــالح احملتجز حاليا دون مبرر في مكتبه 
بالقاهرة من قبل عمال يرفضون اخالء سبيله، مطالبا 
وزارة اخلارجية وكل أجهزة الدولة بالتدخل السريع 
والفوري والعمل على تأمني سالمة العودة للفالح 
الى الكويت مرة أخرى. وقال العدوة ان التعاطي مع 
القضايا املختلفة البد ان يكون على قدر احلدث وما 
نراه حاليا في قضية الفالح هو تعرض حياة مواطن 

للخطــــر احلقيقي الذي قد يؤدي الى أمور أخرى ال 
حتمد عقباها، دون حترك ديبلوماسي يتناسب مع 

ذلك التهديد ومنع ذلك اخلطر.
  وأضاف العــــدوة ان حياة الفالح أمانة في عنق 
مجلس الوزراء ولن نقبل بأي تهاون في ذلك الشأن 
ويجب على احلكومة اتخــــاذ اجراءاتها وتدابيرها 
الفعالة السترداد الفالح من قبضة محتجزيه السيما 
انه ال يوجد اي حكــــم قضائي ضده يوقف عودته 

الى البالد. 

  وطالب اخلنفور وزير الصحة 
بتشكيل جلنة حتقيق محايدة 
في هذه احلادثة وان تكون من 
اطباء خارج نطاق مستشــــفى 
الــــرازي وان يتــــم االعالن عن 
اسماء اعضائها على املأل وكذلك 
الكشف عن نتائج التحقيق فور 
انتهاء اللجنة منها، مشيرا الى 
انه ســــيتابع الوضع عن كثب 
وكيفية سير االمور لوقف هذا 
الفساد الذي انتشر مؤخرا في 
وزارة الصحة متسائال: هل صحة 
املواطن رخيصة الى هذا احلد يا 
وزير الصحة حتى يتم التعامل 
وإدارة االمور بهذا الشكل الذي 
يعد نوعا من انواع االستخفاف 

بعقول الناس. 

التستر على هذه اجلرمية.
القســــم    وأكــــد ان رئيس 
في املستشــــفى قام بتشكيل 
فــــي املوضوع  جلنة حتقيق 
بعد انكشــــاف امره، مبينا ان 
االدهى واألمر ان هذه اللجنة 
غير محايدة نهائيا ألنه ال ميكن 
بأي حال من االحوال ان يقوم 
احد من الدكاترة اعضاء اللجنة 
بإدانة رئيسهم املباشر، الفتا 
الى ان ذلك االمر يعتبر ضحكا 
على الذقون وميثل خيبة امل 
في كيفية تعاطي اجلهاز الطبي 
في البالد مع مثل تلك االمور 
التي تخص صحــــة املواطن 
وبهذه الطريقة املضحكة املبكية 

في نفس الوقت.

تسبب لها في شلل، مؤكدا انه 
مت التســــتر على هذه اجلرمية 
ولدي املعلومات التي تؤكد انه مت 

النائب سعد اخلنفور   حذر 
وزير الصحة مــــن التجاوزات 
الكبيرة التي يعج بها مستشفى 
الرازي ووقف مسلسل االخطاء 
الطبية املستمرة التي تعاني منها 
مختلف املراكز الصحية املنتشرة 
في البالد والتي تسببت في تزايد 
الوفيات وبشكل الفت،  حاالت 
مؤكدا ان استمرار هذا الوضع 
يعدم ثقــــة املواطن في اجلهاز 

الصحي احلكومي في البالد.
  وقال اخلنفــــور لقد تكررت 
املخالفات في مستشفى الرازي 
ومن احد رؤســــاء االقسام في 
املستشفى وآخرها العملية التي 
اجراها ملريضة حيث قام بعمل 
عمليــــة منظار بالكتف لها وقد 

 سعد اخلنفور 

 مخلد العازمي 

االمر الذي يجــــب معه ان يكون 
اعضاء هيئــــة التدريس بعيدين 
عن محاور الشــــبهة او اخلروج 
على النظم املعمول بها، وتأكيدا 
لوضع هذا املعيار موضع التطبيق 
واســــتنادا الى ما وصل الينا من 
وقائع ذات صلة بأعمال الدكتور 
رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب 
ـ جامعة الكويت، طالبا افادته: هل 
ســــبق ان وجه اليه اي مخالفات 
او اجريت معه حتقيقات تتصل 
بأعماله؟؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي 
عن هذه التحقيقات وما االجراءات 
التي اتخذت فيها واالجراءات التي 
اتخذت حيال ما صدر عن جهات 

التحقيق من توصيات. 

وطننا العزيز باخلير والرفاهية 
وان يوفق اجلميع الى العمل خلدمة 
الوطن ورفع رايته والعمل املشترك 
لتحقيق املزيد من النماء واالزدهار 
وان يحقق للبالد ما نصبو اليه 
من عز وافتخــــار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســــمو االمير 

وولي عهده االمني.
  من جانــــب آخر، وجه النائب 
مخلد العازمي سؤاال برملانيا الى 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي موضي احلمود جاء فيه: 
تضع اللوائح املنظمة لعمل اعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة ضوابط 
وشروطا حتقق قيامهم بأداء املهام 
املســــندة اليهم علــــى نحو يكفل 
التطوير العلمي واالدبي للطالب، 

للقوة والكرامة.
  وقال: ادعو اهللا العلي القدير 
ان يعيد هذه االيام اخلالدة على 

 قال النائب مخلد العازمي ان 
االحتفاالت بأعياد التحرير وتولي 
صاحب السمو االمير احلكم متثل 
فرصة متأل القلوب اعتزازا يجسد 

احملبة والتعاون.
  واكد العازمي تقديره ملشاعر 
الوفاء وكرمي اخلصال التي متوج 
بها النفوس الوطنية مبناســــبة 
هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، 
والكويت كانت وســــتظل ارض 
احملبة والســــالم وواحــــة االمن 
واالمان ودوحة اخلير والبركات 
خفاقة راياتها مرفوعة اعالمها بني 
اعالم االول فــــي احملافل الدولية 
يغلفها رداء املاضي املجيد وتراث 
االجداد واحلاضر لالبناء، والكويت 
ستبقى دائما فوق اجلميع رمزا 

 العازمي: احتفاالت الكويت فرصة تمأل القلوب بالحب والوالء 

 «المرافق» ناقشت مع صفر أداء اإلدارة 
القانونية في البلدية

الى ان املعنيني افادوا للجنة بأن 
االخطاء التي حدثت هي اخطاء 
بشرية حيث اعطى برج املراقبة 
للرحلة رقم ١ املتجهة الى منغوليا 
والتابعة لألسطول االميري نفس 
االرتفاع ٢٨ الف قدم لطائرة اخرى 
في الرحلة ٢٨٤ الكويتية القادمة 
من دكا عنـــد اقترابها من اجواء 
الكويت وهـــي تعليمات خاطئة 
كادت تتسبب في كارثة ال سمح 
اهللا، كمـــا ان احـــدى الطائرات 
والتي هبطت اضطراريا اتضح 
الطائرة والتي  ان االنوار داخل 
تؤشـــر في اخلطـــوط االرضية 
ملخارج الطوارئ لم تعمل لعدم 
وجود بطارية وهي الرحلة رقم 
الـــى دكا ونتيجة  ٢٨٣ املتجهة 
خللل في اســـالك قمرة القيادة 
تصاعدت االدخنة فطلب الطيار 
العودة للهبوط اضطراريا، وقد 
اتضح للطيار عدم وجود استعداد 
الطائرة، حيث غابت  الستقبال 
سيارات االطفاء واالسعاف ولم 
تصل اال بعد ٣٥ دقيقة من هبوط 

الطائرة االضطراري.
  وقال حماد ان وزير املواصالت 
زود اللجنة بتقرير مبدئي، واشار 
الـــى ان التحقيق الـــذي اجرته 
لـــم ينته بعـــد، واعدا  الوزارة 
باالنتهاء منه نهاية مارس املقبل، 
وعليـــه اجلت اللجنة تصويتها 
على تقريرها وما توصلت إليه 
الى ما بعد حصولها على التقرير 

النهائي. 

اللجنة لردود الوزير، مؤكدا ان 
اللجنة لم تقتنع مبا ساقه وزير 
البلديـــة د.فاضل صفر، خاصة 
ان املعنيني باإلدارة القانونية قد 
قدموا للوزير كتابا بالتجاوزات 
اكتوبر  االدارة بتاريـــخ ٢٤  في 
وبدال من معاجلتها متت إحالتهم 
للتقاعد بعد ٤ ايام في ٢٨ اكتوبر 
وهو ما يثير عالمات استغراب 

واستفهام.
  وستعقد اللجنة اجتماعا آخر 
للتصويت على قرارها وتوصياتها 
فـــي تقريرها  التي ســـتدرجها 

للمجلس.
  واضاف حمـــاد في تصريح 
للصحافيني ان اللجنة حققت ايضا 
بحضور وزير املواصالت واركان 
الكويتية،  الوزارة واخلطـــوط 
في احلـــوادث التي تعرضت لها 
بعض رحالت املؤسسة، مشيرا 

 عقدت جلنـــة املرافق العامة 
اجتماعـــا أمس بحضـــور وزير 
البلدية ووزير األشـــغال العامة 
فاضل صفر بحثت خالله قضية 

االدارة القانونية في البلدية.
  وقال الوزير صفر في تصريح 
عقب اجتماع اللجنة امس حضرنا 
اجتماع جلنة املرافق العامة، الذي 
مت خالله مناقشة طلب التحقيق 
في اداء االدارة القانونية بالبلدية، 
واستمعنا الى املالحظات النيابية، 
التي تركزت حول بعض املطالب 
نعتقد انها ادارية، وسيتم بحثها 
كما شرحنا وجهة نظرنا، وطلبنا 
من اللجنة ان تكون اســـئلتهم 
مكتوبـــة حتى يتم االجابة عنها 
بشكل كتابي، السيما التي بحاجة 

الى الرجوع للملفات.
  وشدد على ان الوزارة ستتعاون 
مع اللجنة وســـتجيب على كل 

مالحظاتهم بهذا اجلانب.
  عقد جلنة املرافق العامة املكلفة 
بالتحقيـــق في اوضـــاع االدارة 
القانونيـــة بالبلديـــة وحوادث 
طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
امس بحضـــور وزيري البلدية 

واملواصالت واركان الوزارتني.
  واعلن مقـــرر اللجنة النائب 
سعدون حماد العتيبي ان اللجنة 
استمعت ألقوال اصحاب الشكوى 
من العاملـــني باإلدارة القانونية 
بالبلديـــة، الذيـــن قدموا للجنة 
الى وجود  مســـتندات تشـــير 
جتاوزات واخطاء، كما استمعت 

 د.فاضل صفر 

 خالد العدوة 

 الفهد: حريصون على إزالة هواجس المواطن حول خطة التنمية
  الزلزلة: ناقشنا الخطة السنوية والحكومة لم تقدم البيانات المطلوبة

 هايف: تناقض حكومي تجاه األحداث التي تشهدها البحرين 
االطراف احملرضني على استمرار 
املظاهرات فيها وتكفير ملك البحرين 
والتظاهر بجوار مجلس األمة تأييدا 

ملظاهرات املنامة.
  واضاف هايف: في الوقت الذي 
من املفترض به ان تبرهن الكويت 
وتترجــــم أقوالها بدعــــم القيادة 
البحرينية الى افعال جند صمت 
الداعمة  ازاء املظاهرات  احلكومة 
ملظاهرات البحرين وجند الصمت 

ازاء قنــــوات وكتاب يدعمون هذه 
املظاهرات وهذه الطامة والكارثة 
احلكومية كفيلة وحدها باقدام سمو 
رئيس مجلس الوزراء على تقدمي 
استقالته وتنحيه عن احلكومة، 
مشــــيرا الى ان ما يشــــاع عن ان 
اجراء أي تعديل وزاري من شأنه 
ان يطيل عمر هذه احلكومة أمر ال 
ميكن قبوله من قبل عدد كبيرمن 

النواب 

يــــوم امس: نتحدث  للصحافيني 
اليــــوم عن اخفــــاق احلكومة في 
السياســــة اخلارجيــــة خاصة ما 
يتعلق مبنظومة مجلس التعاون 
اخلليجــــي وحتديدا ما يحدث في 
الشــــقيقة حتى  البحرين  مملكة 
اجتمع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون من اجلها واعلنوا دعمهم 
لها اال اننا فوجئنا بوقوف احلكومة 
الكويتية موقف املتفرج ازاء بعض 

وزارة خارجية دول مجلس التعاون 
اخلليجي وصمت احلكومة ذاتها 
عن املمارسات التي ترتكبها بعض 
الكويتية  املؤسســــات االعالمية 
وكتابها بالتحريض على استمرار 
املظاهرات فــــي البحرين وتكفير 
ملوكها، مشددا على ضرورة تقدمي 
احملمد استقالته قبل موعد الثامن 

من مارس املقبل.
  وقــــال هايــــف فــــي تصريح 

 دعا النائب محمد هايف سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد للتنحي عن املنصب الوزاري 
استجابة للمطالبة الشعبية باتخاذ 
هــــذه اخلطوة، خاصــــة انه تّوج 
ملف فشله في ادارة شؤون البالد 
الداخلية واخلارجية  وسياستها 
بالتناقض فــــي املوقف احلكومي 
الداعم حلكومــــة مملكة البحرين 
الشــــقيقة والذي عبــــر عنه بيان 

(متني غوزال)   اجتماع اللجنة املالية ويبدو محمد املطير ود.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون والشيخ أحمد الفهد 

  وبني ان اعضاء اللجنة يرون 
ان الكثير من االمور املدرجة في 
اخلطة االستراتيجية للتنمية الربع 
ســــنوات مقبلة لم تكن متناغمة 
مع اخلطة السنوية الثانية، وهو 
ما ثبت اليوم عندمــــا ذكر الفهد 
انه بالفعل لــــم يكن اجناز كل ما 
هو متطلب من السنة االولى من 

اخلطة.
  واضاف انه كان من املفترض من 
احلكومة ان تقدم البيانات واضحة 
وبينة الى اللجنة حتى تقف على 
االسلوب االمثل حملاسبة احلكومة، 
واعطائها بعض النصائح، واقرار 
التشريعات الناقصة. واشار الى 
انه يجب ان يكون التوجه اجلديد 
للحكومة عندما تقدم تقاريرها الى 
اللجنة املالية بشأن تنفيذ اخلطة 
ان تكون هــــذه التقارير واضحة 
من حيــــث االرقام والعرض دون 
الدخول في تفاصيل ال تسمن وال 

تغني من جوع. 

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون االســــكان ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد 
حرص احلكومة علــــى مصلحة 
املواطنني وإزاحة هواجسهم فيما 
يتعلق بالتنمية وقضاياها، مشيرا 
عقب االجتمــــاع الذي حضره في 
اللجنة املالية البرملانية أمس الى ان 
االمور واملناقشات اخلاصة باخلطة 
السنوية للتنمية تسير في طريق 
التعاون متهيدا لتعديلها وإدراجها 

على جدول اعمال مجلس االمة.
  وقال الفهد ان حضوره اجتماع 
اللجنة كان ملناقشة اخلطة السنوية 
للتنمية مع اعضــــاء اللجنة من 
النواب لبحث تعديلها وتطويرها 
لنقلها الى مجلس االمة وإدراجها 
ان  على جدول االعمال، موضحا 
املناقشة في مراحلها االولية لتلقي 
املالحظات والتنبيهات قبل انهائها، 
مؤكدا ان االمور تسير بتعاون بني 

السلطتني في هذا الشأن.
  وبني الفهــــد ان أهم مالحظات 
اللجنة كانت تالمس نسبة االجناز 

مجموعة من املعلومات من احلكومة، 
وان نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
ووزير الدولة لشــــؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد احضر جميع 
االجوبة معه امس، باستثناء اجلزء 
املتعلق مبناقصات القطاع النفطي، 
مشيرا الى ان الفهد وعد باحضار 
تلك االجوبة في االجتماع املقبل بعد 

احتفاالت االعياد الوطنية.

الزلزلة ان اللجنة ناقشت اخلطة 
السنوية املقدمة مبشروع قانون 
احلكومة، مشــــيرا الى ان اللجنة 
تؤكد ان هناك قصــــورا واضحا 
من احلكومة في اعطاء املعلومات 
الدقيقة والصحيحة بشــــأن مدى 
اجنــــاز مــــا يجب اجنــــازه خالل 
السنة املاضية «اخلطة السنوية 

املاضية».
  وقال الزلزلة ان اللجنة طالبت 

في اخلطة والبيروقراطية وقضايا 
التركيبة السكانية والتعليم، الفتا 
الــــى ان هذه القضايــــا التي ركز 
عليها النواب متوقعة ومستحقة 
ألن املجلس ميثل وينقل هاجس 
املواطنــــني، مؤكــــدا ان احلكومة 
حريصــــة أيضــــا علــــى املواطن 

وتخليصه من الهواجس.
  اوضح رئيس جلنة الشؤون 
املاليــــة واالقتصادية د.يوســــف 
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الياس اسير طيبا1985احمرمازدا 929الفروانية120114872

محمد منران الشمري1991مسوتاجن رصاصيفوردالفروانية12123896

خالج محمد شافي1985كراون / فضيتويوتا الفروانية4640/ 12213

مشاري سامي املانع1992سيفيك / أحمرهونداالفروانية123126406

موضي راشد العنزي1996كابرس / ذهبيشيفروليهالفروانية9350/ 12442

ابوالقاسم احمد محمد1991سيفيك /ابيضهونداالفروانية5926/ 12537

جميلة سعيد الرشيدي1992سيفيك / اسودهونداالفروانية9620/ 12639

ميزان الرحمن مياه1992التيما / ابيضنيسانالفروانية12735918

علي حسني البالم2001النسر / رصاصيميتسوبيشيالفروانية128129792

عبدالرحمن عبداللطيف 1995صني / عنابينيسانالفروانية3810/ 12922
عبدالنعيم

جاسم فرحان مانع1991فيكتوريا / فضيفوردالفروانية13025274

ابو الكالم محمد يونس1992كولت / ابيضميتسوبيشيالفروانية4971/ 13118

وضحة عبداهلل العجمي1995كابرس / ابيضشيفروليهالفروانية8197/ 13243

خالد حمود شجاع العتيبي1985كابرس / اسودشيفروليهالفروانية8249/ 13337

محمد كرمي عبداهلل1992جيب / رصاصيجيبالفروانية13448045

مشعل بتنال املطيري1997كولت / ابيضميتسوبيشيالفروانية1112/ 13524

عبدالرحمن ذياب املدعث1996كحليجيب شروكيالفروانية136124930

ميدبحة شاكر بركات2006رماديمازدا 6الفروانية1697/ 1371

علي احمد بشير الدين1995باجيرو / احمرميتسوبيشيالفروانية85321/ 1381

صالح املخيزمي1997اخضرفورد ماركيزالفروانية8818/ 13922

محمد عبيد املطيري1993جالنت / ابيضميتسوبيشيالفروانية14077479

حمد محمد الهاجري2801985 بنيداتسوناالحمدي2712/ 37 141

فهد سلمان العازمي1981جيني / ابيضنيساناالحمدي8017/ 14228

نايلت سو شانت دانا1996احمركرايزلراالحمدي8404/ 14334

خالد محمد العجمي1996نقل خاص / ابيضنيساناالحمدي14466956

احمد شهاب الساكت1995كابرس / ابيضشيفروليهاالحمدي14536006

محمد مروي العازمي2801983 بنيداتسوناالحمدي73235/ 1465

عبداهلل ناصر اجلبري1989كابريس / ابيضشيفروليهاالحمدي14779916

ملعب صويان الفضلي1993كابريس / كحليشيفروليهاالحمدي14867375

تاكس الرمسيس اجلوال2005اجرة جولة / بيجتويوتااالحمدي2722/ 14993

محمد سدحان االحمدي2801983 / احمرداتسوناالحمدي3929/ 15012

نادية ناصر النشيط1993احمدشيروكياالحمدي1517613/26

احمد مشحن العازمي1993كابريس / ابيضشيفروليهاالحمدي15251379

عباس محمد جزيني1995احمرشيروكياالحمدي15354277

سند اسماعيل الفالح1993ابيضبي ام دبليو /730االحمدي74608/ 1541

حمد سعود الشريع1992التيما / رمادينيساناالحمدي8866/ 15512

منيفة طالل الشمري1990كابريس / ابيضشيفروليهاالحمدي15624669

نبيل مبارك السعيد1996وانيت / اسودشيفروليهاالحمدي15764815

عمار عبداهلل تقي1993يوكن / اسودجي ام سياالحمدي3466/ 15837

عذيبة عايد سعود1996بوكس / رماديكرايزلراالحمدي7941/ 15924

فاطمة محمد العنزي1995كابريس / عنابيشيفروليهاالحمدي16017656

اكرم سعد الدين عبدالرحيم1983ابيضمرسيدساالحمدي16128518

مازن حسني ابوجراد1997لومينا / رماديشيفروليهاالحمدي16225246

احمد سالم سعيد1992التيما / ابيضنيساناالحمدي7193/ 16316

شوميي شافي السبيعي1996ماكسيما / ابيضنيساناالحمدي16473995

سعد فهد السبيتي2004يوكن / بنفسجيجي ام سياالحمدي15462/ 1651

فهد عبدالرحمن العصيمي2004فيكتوريا / رصاصيفورداالحمدي1725/ 16618

شيماء عباس مبروك1991كابرس / اسودشيفروليهاالحمدي16755452

احمد شريد املطيري1990كابرس / ابيضشيفروليهاالحمدي8561/ 16824

احمد فاروق شحاتة1990كرسيدا / ابيضتويوتااالحمدي1698770

غريب محمد الهاجري1995كابرس / ابيضشيفروليهاالحمدي2912/ 17042

احمد عبداهلل الصالح2003اسودكاديالكاالحمدي171108568

سعد سعد الدوسري1990كابريس / اسودشيفروليهاالحمدي17234966

فاطمة ابراهيم املنزل2401981 / احمرنيساناالحمدي17340823

زيد سعود الدوسري2801983/ ابيضداتسونمبارك الكبير1370/ 1747

ناصر عبداهلل الرشيدي1982ابيضنيسان 280مبارك الكبير19485/ 1751

بودستور موتورز لبيع السيارات2006ابيضشيريمبارك الكبير60010/ 1765

رشيد عايش الرشيدي1981اسودداتسون 280مبارك الكبير1771686

فحصان مهدي العجمي2004ابيضتويوتا كروالمبارك الكبير1784519

محمد حجاب الدوسري1983رصاصيداتسون 280مبارك الكبير17934179

هنادي عبداهلل االنصاري1992ابيضتويوتا كروالمبارك الكبير6361/ 18036

بودستور متورز لبيع 2008جيب / ازرقشيريمبارك الكبير3049/ 18141
السيارات

علي نوري علي2002يوكن / رصاصيجي ام سيمبارك الكبير18224368

بودستور موتورز لبيع 2006ابيضشيريمبارك الكبير54145/ 1835
السيارات

محمد ماجد الهاجري1990كابرس/ كحليشيفروليهمبارك الكبير43244/ 1844

خديجة صباح عبيد2006كابريس / فضيشيفروليهمبارك الكبير9627/ 18514

ربيعة جاسر خلف1983وانيت / احمرجي ام سيمبارك الكبير2660/ 18636

شوري لطيف شوري1999ذهبيبوتوناجلهراء8651/ 18723

اجرة االسباني للجوال2007اجرة / ابيضنيسان صنياجلهراء18816780

خالد سالم النشوان1988احمرنيسان 280اجلهراء40332/ 1893

فوزية سعود الهاجري1987ازرقنيسان 300اجلهراء2618/ 19016

ماجد خميس العازمي1980احمرنيسان سكاياجلهراء7137/ 19136

شركة املطيري للتجارة العامة2007نقل خاص / ابيضبيجواجلهراء192137922

محمد عمر عبداجلبار1997لومينا / ابيضشيفروليهاجلهراء7876/ 19329


