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دليهي: نسأل العلي القدير أن يحفظ سمو األمير 
و يعيده ساملًا معافى لشعبه وبلده ومحبيه

بمعان����اة الفقراء والمس����اكين 
وهو من يجزل العطايا الخيرية 
لمساعدة الفقراء والمساكين في 
كل ارج����اء العالم، موضحا ان 
صباح الخي����ر كله خير فالكل 
يدع����و له بالصح����ة والعافية 
وط����ول العمر ف����ي طاعة اهلل 

سبحانه وتعالى.
وتمنى الهاج����ري ان يعود 
صاحب السمو في اسرع وقت 
سالما غانما فالشعب يحبك يا 
صاحب الس����مو وهم بانتظار 
عودتك معافى الى ارض الوطن 
وقد تكللت فحوصاته بالنجاح، 
ندعو اهلل ان يحميك في الحل 
والترحال يا صاحب السمو يا 

ابو الكويت.

بعنايت����ه رافعين دعواتنا هلل 
تعالى ان يعيده سالما معافى 
لشعبه وبلده ومحبيه وان يديم 
عليه موفور الصحة والعافية، 
مؤكدا ان الشعب الكويتي كافة 
الى  اكفه  وبجميع اطيافه رفع 
السماء داعين لسموه بموفور 
الصحة والعافية سائلين المولى 
عز وجل ان يعود سموه سالما 

غانما معافى من كل سوء.
واض����اف ان ايادي صاحب 
السمو البيضاء رفعت المعاناة 
عن كثير من المحتاجين والفقراء 
في كل اقطار االرض وعالجت 
الكثي����ر ممن ال يج����دون قيمة 
العالج، فخيره واعماله االنسانية 
جاب����ت االرض، فهو من يحس 

ابتهل النائب دليهي الهاجري 
بالدعاء هلل س����بحانه وتعالى 
أن يحفظ صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الصباح 
وان يرع����اه ويحيطه بعنايته 
سائال المولى العلي القدير ان 
يعيده سالما معافى لشعبه وبلده 
ومحبيه متمنيا موفور الصحة 
والس����المة لس����موه الذي رفع 
الحاجة من بعد اهلل عن الفقراء 
والمحتاجين من ابناء ش����عبه 

بمنحه وعطاياه السخية.
الهاجري في تصريح  وقال 
صحافي: نسأل المولى سبحانه 
وتعالى العلي القدير ان يحفظ 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ويرعاه ويحيطه 

دليهي الهاجري

البرملان العربي صوت الشعوب العربية ال احلكومات ويرفض إراقة الدم

الغامن: الكويت تتمتع بدميوقراطية ال مثيل لها 
بفضل العقد املبرم بني احلاكم والشعب 

يفهم متلقي هذه الرسالة معناها 
الى واقع  وتطبيقها وحتويلها 

عملي ملموس.
 واشار الى ان حديث زوجة 
املناضل النائب مروان البرغوثي 
كان حديثا مؤثرا عبرت فيه عما 
يعانيه االس����رى في السجون 
االسرائيلية من ظلم وتعسف، 
معربا عن أمله في أن يتم االفراج 
قريبا عن االسرى الفلسطينيني 
وع����ن البرغوثي ال����ذي قضى 
أكثر من 17 عاما في الس����جون 
االسرائيلية. ودعا الغامن رؤساء 
الدول العربية الى فتح حوار مع 
شعوبهم وتأصيل الدميوقراطية 

واحترام الرأي والرأي اآلخر.
الش����عوب  مؤك����دا أن قمع 
والضرب واالهانة أمر غير مقبول 
أبدا وان لتلك الشعوب حقوقا 
ولم يأت قادة الدول اال لتحقيق 
طموحات وآمال هذه الشعوب.

وأوضح أن قضية الفقر من 
القضايا املهمة وس����يتم حتديد 
مؤمتر في وقت قريب ملناقشة 
أسبابها وكيفية مساعدة الشعوب 
العربي����ة للتغلب عل����ى الفقر، 
مش����يرا الى وج����ود مقترحات 
كثي����رة ملعاجلة ه����ذه القضية 
املهمة للش����عوب العربية التي 
تسبب البطالة والتصحر، مشيدا 
باملبادرة السعودية حلل قضية 

الفقر.
هناء السيد  ٭

تتضمن رفض البرملان العربي 
قم����ع احلريات ورف����ض اراقة 
أي نقطة دم من دماء الش����عب 
العربي واملطالب����ة باصالحات 
جذرية نح����و مزيد من احلرية 

والدميوقراطية.
وعب����ر الغامن عن فخره بأن 
الكويت مبنأى عن هذه االمور 
وذلك بسبب الدميوقراطية التي 
تعيشها وسقف احلرية العالي 
وفقا للعقد املب����رم بني احلاكم 
واحملك����وم وهو دس����تور عام 

.1962
وقال ان هذا الدستور حصن 
الكويت ضد كل هذه االمور التي 
نش����اهدها اآلن على الس����احة 
العربية متمنيا أن يوصل البرملان 
العربي رسالته هذه بوضوح وان 

 أكد عضو مجلس االمة عضو 
البرملان العربي النائب مرزوق 
الغامن ان جلسة البرملان العربي 
االخيرة تعد احدى اجللس����ات 
احلية للبرملان العربي وذلك على 
ضوء ما تشهده الساحة العربية 
من حراك وتغيرات جذرية في 
العديد من الدول املهمة واملؤثرة 
وانعكاس ذل����ك على ما يحدث 
داخل البرملان العربي. جاء ذلك 
خالل مش����اركته اعمال الدورة 
االولى العادية للبرملان العربي 

التي عقدت مؤخرا بالقاهرة.
وذكر الغامن ان هناك العديد 
من النواب الذين يدعمون التحرر 
العرب����ي واحل����راك والثورات 

السلمية العربية.
ولفت الى ان ما يهم النواب 
في الكوي����ت هو دعم كل ما من 
شأنه ان يوسع حرية التعبير 
عن النفس وال����رأي في جميع 
الدول العربية، مؤكدا أن القهر 
واراقة الدماء أمر مرفوض كونه 
يتنافى مع أبسط مبادئ الشريعة 

االسالمية والتقاليد العربية.
واك����د ان البرمل����ان العربي 
سيوصل رس����الة واضحة الى 
جمي����ع االنظم����ة العربية الن 
البرملان يفت����رض أن يعبر عن 
العربية وهو  ضمائر الشعوب 
صوت الش����عب العربي وليس 

صوت احلكومات.
وأوض����ح أن هذه الرس����الة 

)ناصر عبدالسيد( مرزوق الغامن متحدثا للزميلة هناء السيد  

املال يسأل املليفي عن تعيني أعضاء هيئة التدريس
في املعهد العالي للفنون املسرحية

مخلد يقترح صيانة وتأثيث مساجد الدائرة األولى

اجلسار لزيادة مخصصات الصيانة ملنطقة العاصمة التعليمية
قدمت النائبة سلوى اجلسار 
اقتراحا برغبة لزيادة مخصصات 
العاصمة  الصيان����ة مبنطق����ة 
التعليمي����ة ج����اء في����ه: نظرا 
النتهاء العمر االفتراضي للمباني 

املدرس����ية في منطقة العاصمة 
الى  الري����اض  التعليمي����ة من 
الثانوية نقترح: زيادة مخصصات 
الصيانة ف����ي منطقة العاصمة 
التعليمية مع عدم مس����اواتها 

باملناطق التعليمية االخرى والتي 
تعتبر املباني احدث منها حيث 
مدارس منطقة العاصمة حتتاج 
الى صيانة دورية كاملة للمباني 

واملعدات.

التي  امل����دارس  اعداد  زيادة 
حتت����اج الى صيان����ة الى )12( 
مدرسة بدال من 6 مدارس سنويا 
حتى يتم االنته����اء في فترة ال 

تزيد على 3 سنوات.

املس����رحية، مبني فيه����ا تاريخ 
االنعقاد، وأس����باب عدم التئام 

االجتماع منذ ذلك التاريخ؟
ضوئي����ة م����ن إع����الن 6 يرجى تزويدي بصورة 

التعيني؟
من تقرير جلنة التعيني 7 يرجى تزويدي بنسخة 

املرفوع للوزير؟
يرجى تزويدي، باملسوغات  القانوني����ة للتعي����ني في 8
تخصصات ال عالقة لها بالفنون 
املس����رحية، في املعه����د العالي 

للفنون املسرحية؟
يرج����ى إفادتي عن املواد  التي سيدرسها أساتذة علم 9
النفس التربوي، وعلم االتصال، 
واللغ����ة االجنليزي����ة، واإلعالم 
صحاف����ة، وإعالم عالقات عامة، 

مبعهد املسرح؟
هل يجوز التعيني في غير  األقسام العلمية )على كادر 10
أعضاء الهيئة العامة التدريسية( 
بجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي واملعاهد العليا 
الفنية اذا كانت االجابة بالنفي، 
يرج����ى افادتي عن املس����وغات 
القانونية بتعيني مجموعة على 
كادر أعضاء هيئة التدريس باملعهد 

العالي للفنون املسرحية؟
العلمي����ة للمعهد العالي 11 يرجى تزويدي باالقسام 

للفنون املسرحية؟
يرج����ى تزوي����دي بعدد  وأس����ماء أعضاء مجلس 12
ادارة املعه����د العال����ي للفنون 

املسرحية؟
الذي مت قبوله بالدراسات 13 يرج����ى تزويدي بالعدد 

احلرة؟

الذي يجب معه املبادرة الى اجراء 
عملية مراجعة شاملة وصيانة 
كاملة جلميع مس����اجد املنطقة 
االولى وتزويدها مبا حتتاج من 
اضاءة واجهزة تبريد وخدمات 
املياه.وج����اء ن����ص االقت����راح 
كالتالي »ان تبادر وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية مبراجعة 
شاملة للمس����اجد التي حتتاج 
الى صيانة واصالح وعلى نحو 
خاص تلك القائمة بالدائرة االولى 
ومنها مسجد احلشان بالقطعة 
)5( مبنطقة سلوى وتزويدها مبا 
حتتاج من تأثيث جديد للسجاد 
التكيي����ف واالضاءة  وخدمات 
العباد  واملياه تس����هيال عل����ى 

واملصلني إلداء مناسكهم.

العمل بالدراسات احلرة بناء على 
اقتراح مجلس املعهد وموافقة 
االقس����ام العلمية، لكن الوزير، 
أقر التعيينات قبل صدور الئحة 
تنظم عمل القسم الذي مت التعيني 
فيه، متج����اوزا القرار الوزاري 

بإنشاء الوحدة رقم 2010/541.
ولدى مطالعة إعالن التعيني 
املنشور في صحيفة اجلريدة، 
لوحظ أن االوراق اخلاصة بطلبات 
التعيني يتم تقدميها باالنترنت 
على االمييل الش����خصي لعميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية، 
من دون وصوالت تبرهن على 
تسلم االوراق والثبوتيات، ومت 
ذلك مبفهوم املخالفة للنظم املتبعة 
في جامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
هذا وقد مت مشروع التعيني 
في قس����م الدراسات احلرة رغم 
ان القسم أنش����ئ ضمن الهيكل 
التنظيمي لالئحة داخلية ملعهد. 
وملا كان ذلك، أرجو االجابة على 

االسئلة التالية:
هل مت التعيني بالعرض  ادارة 1 مجل����س  عل����ى 

املعهد؟
التي اتخذمتوها منذ تقلدكم 2 يرجى إفادتي عن اخلطوات 
منصبكم اجلدي����د ملعاجلة هذا 

اخللل االداري؟
أسماء وجنسيات ومناصب 3 يرجى تزويدي بكش����ف 

أعضاء جلنة القبول؟
يرجى تزويدي بصورة  ضوئية من أوراق املتقدمني 4

للتعيني؟
يرجى تزويدي بنسخة  من محضر آخر اجتماع 5
ملجلس ادارة املعهد العالي للفنون 

مركزا لالشعاع الديني بالبالد.
وملا كان العديد من املساجد 
الكائن  »ومنها مسجد احلشان 
بالقطعة )5( مبنطقة سلوى« 
يعان����ي م����ن ع����دم الصيان����ة 
والتجديد منذ اكثر من عش����ر 
سنوات، االمر الذي يجب العمل 
واملبادرة الى اصالحه وتزويده 
بالسجاد واصالح اجهزة التكييف 
واالنارة وخدمات املياه لتسهيل 
اداء املترددين عليه والعباد من 
اداء مناس����كهم، كما ان العديد 
القائمة باملنطقة  من املس����اجد 
االولى تعاني م����ن عدم اجراء 
اعم����ال الصيان����ة الدورية لها 
حتى اصبحت ال تفي باحتياجات 
املصلني واملتعبدين فيها االمر 

وج����ه النائب صال����ح املال 
سؤاال برملانيا الى وزير التربية 
والتعليم العالي أحمد املليفي جاء 

كالتالي:
ال يخفى عليك����م بأنه صدر 
القرار الوزاري 2011/32 بش����أن 
الئح����ة املعهد العال����ي للفنون 
املس����رحية بتاريخ 2010/1/28، 
والذي ين����ص في أهدافه العامة 
واخلاصة � صفحة 8 � على أن دور 
املعهد العالي للفنون املسرحية هو 
االرتقاء بالفنون املسرحية، ولم 
تتطرق الالئحة ألي نشاط مغاير 
لذل����ك، ورغم ذلك فإنه مت أخيرا 
نشر اعالن توظيف في تخصصات 
ال عالقة لها بالفنون املسرحية مثل 
فلسفة تربية خاصة وعامة، وعلم 
اتصال، ولغة اجنليزية، وإعالم 

صحافة، وإعالم عالقات عامة.
ومنى الى علمي انه مت تعيني 
مجموعة على كادر أعضاء هيئة 
التي  التدريس، رغم اخلطابات 
وجهت للوزارة بالتنبيه بتجاوز 
القانون واللوائح ذات العالقة، 
فيما يتعلق بتعيني أعضاء هيئة 
التدريس بقرار وزاري، من دون 
الرجوع الى مجلس ادارة املعهد 
الذي  العالي للفنون املسرحية 
لم يلتئ����م لالجتماع منذ يناير 
2010، باملخالفة للنظم واللوائح 
ذات الصلة، على صعيد التعيني 
من دون مصادقة مجلس ادارة 
املعهد، ومن حيث ضرورة اجتماع 
مجل����س االدارة مرة على االقل 

شهريا.
وجاء ف����ي الالئحة املذكورة 
في الصفح����ة 115، فيما يتعلق 
بإنش����اء وحدة خدم����ة مجتمع 
وتعليم مس����تمر، على وجوب 
أن يص����در الوزير الئحة تنظم 

قدم النائ����ب مخلد العازمي 
اقتراح����ا برغبة ج����اء فيه تعد 
املساجد منابر الدعوة االسالمية 
وبيوت اهلل س����بحانه وتعالى 
في االرض خصص����ت للعبادة 
والتقرب ال����ى اهلل، الى جانب 
وظيفتها االجتماعية في نش����ر 
الدعوة وتأكيد دورها في البناء 
والتطوير للمجتمع على اسس من 
احكام الدين واصول العبادات.

ولهذا الدور الرائد للمساجد 
يج����ب ان تلق����ى م����ن العناية 
والتجدي����د ما يلي����ق مبكانتها 
خاصة مع تخصيص وزارة قائمة 
لالوقاف والش����ؤون االسالمية 
كمس����اهمة في اعمار املساجد 
وجتديده����ا وباعتبارها ايضا 

صالح املال

مخلد العازمي

دخول قاعة عبداهلل السالم لكبار املدعوين

مكتب املجلس قرر نقل الصحافيني وسكرتارية األعضاء 
للطابق العلوي واإلبقاء على الوضع  السابق للمصورين

س����يزار كوبوس ف����ي جمهورية 
األرجنتني، وذلك مبناسبة األعياد 

الوطنية لبالدهم.

اململكة األردنية الهاشمية، ورئيس 
مجلس النواب ادواردو ألفريدو فلنر 
ورئيس مجلس الشيوخ خوليو 

عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه 
الدوري ظهر امس برئاسة رئيس 
األم����ة جاس����م اخلرافي  مجلس 

وحضور أعضاء املكتب.
وقال مراقب مجلس األمة العضو 
عدنان عبدالصمد ان مكتب املجلس 
ق����رر إج����راءات تنظيمية تتعلق 
بالدخول الى قاعة عبداهلل السالم، 
إذ أصبح الدخول إليها فقط لكبار 

املدعوين.
وأضاف عبدالصمد في تصريح 
للصحافيني ان مكتب املجلس قرر 
باإلجم����اع ان ينقل احلضور من 
سكرتارية األعضاء والصحافيني 
ال����ى الطابق األعلى وس����يقتصر 
دخول قاعة عبداهلل السالم على 
كبار الزوار واملدعوين مع االبقاء 
على وضع املصورين والفضائيات 

كما هو.
من جانب آخ����ر، بعث رئيس 
األم����ة جاس����م اخلرافي  مجلس 
ببرقيات تهنئة الى كل من رئيس 
مجلس النواب فيصل الفايز ورئيس 
مجلس األعيان طاهر املصري في 

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس

ما املواد التي 
سيدرسها أساتذة 

علم النفس التربوي 
وعلم اإلتصال واللغة 

االجنليزية واإلعالم 
مبعهد املسرح؟

وزارة الـداخلـيـة

تعل��ن وزارة الداخلي��ة  - الإدارة العام��ة للمرور - اإدارة حتقي��ق املخالفات املرورية - جلنة بيع املركب��ات باملزاد العلني 

ع��ن بيع ع��دد )79(  مركبة باملزاد العلني، علمًا باأن��ه يتعني على اأ�ضحاب هذه املركبات �ض��رورة مراجعة الإدارة العامة 

للمرور )اإدارة حتقيق املخالفات املرورية - جلنة بيع املركبات باملزاد العلني( بق�ضم حجز املركبات مبنطقة )ال�ضويخ ( يف 

كراج هيئة النقل العام الكويتية مبحافظة العا�ضمة، وذلك خالل اأ�ضبوعني من تاريخ ن�ضر الإعالن، واإل �ضتقوم اللجنة 

باتخاذ الإجراءات القانونية ب�ضاأن بيع هذه املركبات دون الرجوع اإىل مالكيها.

�إعــــــالن

ك�ضف باملركبات املحجوزة بق�ضم حجز املركبات مبنطقة )ال�ضويخ( مبحافظة العا�ضمة بتاريخ 2011/4/15

ا�ضم املالكموديللون املركبةنوع املركبةاملحافظةرقم املركبة

حممد عظيم حممد1989اأحمرهونداالفروانية88056

راجا بالكوندو جوباياه1987اأبي�ضتويوتاالحمدي15182

تاك�ضي المرباطور1999 رمادي اجرة جوالةبروتونالفروانية7978

تاك�ضي المرباطور1999رمادي اجرة جوالةبروتونالفروانية7980

تيمرقان اإبراهيم1983ر�ضا�ضيتويوتااجلهراء38759

�ضركة كار كلوب لبيع ال�ضيارات1998اأبي�ضتويوتاالعا�ضمة169037

موؤ�ض�ضة الفهد لنقل الب�ضائع والركاب1993اأبي�ض با�ض خا�ضني�ضانالفروانية5892

فالح متعب ال�ضمري1985اأبي�ضني�ضانالحمدي13829

عبداهلل مطلق احل�ضيني1993اأبي�ضميت�ضوبي�ضيالعا�ضمة41437

مناحي فهد الدو�ضري1987اأبي�ض با�ض خا�ضتويوتااجلهراء53161

موؤ�ض�ضة الباروه لبيع ال�ضيارات1994اأبي�ضتويوتاالفروانية126087

را�ضي مط�ضر را�ضي1993اأبي�ضمازداالعا�ضمة21061

فرحان حمود الر�ضيدي1983اأزرقجي ام �ضياجلهراء42042

حمود علي العازمي1992اأحمرهيوندايحويل66153

�ضعد طرق ال�ضفريي1979اأزرقجي ام �ضياجلهراء38890

1992اأبي�ض�ضيفروليهاجلهراء179536/ك

عقله مطلق الر�ضيدي1987اأبي�ضني�ضانالفروانية67572

فرحان كنيفذ مبارك1989اأحمرفوردالحمدي10676

حممد �ضيف اهلل ال�ضمري1980كحليمر�ضيد�ضاجلهراء5443

وليد خالد اخلالدي1985اأبي�ض�ضيفروليهاجلهراء47162

�ضريف �ضامي عبا�ض1989اأحمرهونداالفروانية99616

مرزوق مطلق الو�ضي�ض1995اأحمرفوردالعا�ضمة400998

فهد را�ضد املري1994عنابي�ضوباروحويل160625

عادل مو�ضى ر�ضوان1996اأخ�ضرلند روفرحويل119910

بدرية حممد الغايب2003عنابيمازداحويل262886

حمدان عبدالهادي العجمي1996اأخ�ضرميت�ضوبي�ضيالعا�ضمة44865

حممد غازي املطريي1998اأبي�ض�ضيفروليهالفروانية99914

�ضعد رجاء ال�ضمري1986رماديني�ضانالحمدي133810

زياب احل�ضني اأحمد1996اأبي�ضدايهات�ضوحويل159746

فائقة عوي�ضة املري1988احمرني�ضانحويل123844

بدر غ�ضاب الف�ضلي1987اأبي�ض نقل خا�ضني�ضانالحمدي67220

حممد مو�ضى علي1991عنابي�ضيفروليهالحمدي68620

علي حممد ال�ضيحان1992ذهبيفوردالعا�ضمة19658

عاطف حممود عثمان2005اأبي�ضتويوتاالعا�ضمة340855

بروين عبدالعلي �ضكر1999عنابيميت�ضوبي�ضيالحمدي75742

�ضعد عثمان املطريي1994اأبي�ض نقل خا�ضتويوتاالفروانية99253

بدر �ضياح ال�ضمري1987اأحمرني�ضانحويل119990

عثمان عبداهلل احل�ضرم1985ر�ضا�ضيني�ضانحويل293419

ر�ضيدي اأ�ضرف اأن�ضاري2004اأخ�ضر�ضيفروليهحويل339251

مزيد �ضحن ال�ضاعي1987اأحمرني�ضانحويل39393

ا�ضم املالكموديللون املركبةنوع املركبةاملحافظةرقم املركبة

عبد املح�ضن فالح الهاجري1982اأبي�ضني�ضانالحمدي28/8409

�ضمخي نايف العنزي1994عنابي�ضيفروليهاجلهراء18016

�ضركة جمموعة فهد امليع للتجارة1984اأبي�ض نقل خا�ضني�ضانالحمدي66034

نا�ضر حممد عبا�ض1986بيجني�ضانالعا�ضمة97899

يو�ضف حا�ضن جاويد1994كحليميت�ضوبي�ضيحويل161945

�ضركة الريان لبيع ال�ضيارات2003اأبي�ضني�ضانحويل267697

نايف جمبلي العنزي1983اأزرقدات�ضونالعا�ضمة45974

حممد �ضعد العجمي1979ذهبيدات�ضونمبارك الكبري18/3899

هيفاء �ضعد اخلوالد1992اأ�ضودهونداحويل22095

ن�ضميه اجبري الف�ضلي1978برتقايلني�ضانحويل227170

ال�ضركة الكويتية للتمويل2000اأبي�ض جيب�ضوزوكيالعا�ضمة237950

�ضعداهلل ثابت اإبراهيم1984بنيهونداالفروانية75672

م�ضاري �ضعد يو�ضف1992اأ�ضودفوردحويل168576

فالح هادي الر�ضيدي1989اأ�ضود�ضيفروليهالعا�ضمة78015

غنيمة �ضالح امان1993اأزرقفوردحويل153685

خالد فهد العتيبي1982اأ�ضوددات�ضونالحمدي15/1397

اأحمد هذال احلربي1982عنابيدات�ضونالفروانية62827

وائل م�ضرف العنزي1985ذهبيني�ضانالحمدي74470

�ضلطان حممد املاجدي1991اأبي�ضجيب �ضريوكيحويل114494

خالد خليفة ال�ضويلم1985اأزرقمر�ضيد�ضحويل59095

�ضعب رم�ضان العنزي1985اأحمرني�ضانالفروانية93902

عبري خالد الهاجري1987اأبي�ضتويوتاالعا�ضمة20445

�ضالح �ضالح الر�ضيدي1981اأحمرني�ضانالحمدي19662

�ضباز زهور ح�ضني1981ف�ضيمر�ضيد�ضالفروانية55648

اأحمد علي حممد1992اأبي�ضهونداحويل27616

بدر عياد الع�ضيمي1984اأحمرني�ضانالفروانية118971

�ضالح عبداهلل احلوا�ض1980ف�ضيني�ضانالحمدي1616

�ضطام �ضعيد املطريي1993اأخ�ضرفوردحويل123709

مفلح عبداهلل ال�ضمري1982اأ�ضفرني�ضانالحمدي67255

في�ضل �ضامل العازمي1980عنابيني�ضانالفروانية137375

�ضركة برادو لتاأجري ال�ضيارات2003ذهبيمازداالعا�ضمة400780

نايف جمبل العنزي1983اأزرقدات�ضونالعا�ضمة45974

حممد خالد �ضريف1994اأزرقميت�ضوبي�ضيالعا�ضمة7/92781

فوزي حممد الر�ضيدي1982ر�ضا�ضيني�ضانالفروانية110700

جالل حممد ملحم1995اأخ�ضر غامقهيوندايحويل151692

فريح حممد الفريح1984اأبي�ضني�ضانالفروانية23804

عبدالهادي ليف املطريي1987اأبي�ضني�ضانالفروانية78790

جابر �ضاهر م�ضيب ال�ضمري1989اأخ�ضر غامقفورداجلهراء48304

في�ضل عبدالعايل املطريي1990اأ�ضود�ضيفروليهالفروانية56232


