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  البدر اعتمد القرار ويشمل املديرين واملراقبني ورؤساء األقسام واملوظفني

أسماء 1362 موظفًا وموظفة في »الزراعة« استحقوا مكافآت األعمال املمتازة
عبداهلل حسني محمد اجلبلي  ٭
عبداهلل جاسم احمد الكندري  ٭

مس���اعد عب���داهلل عبدالس���يد   ٭
عبداهلل

ابراهي���م اس���ماعيل معت���وق   ٭
العباسي

اسماعيل ابراهيم غلوم اكبر  ٭
محمد احمد عبداهلل العصفور  ٭

جاسم تقي جاسم محمد  ٭
طارق ابراهيم ناصر الصقالوي  ٭

سعد مطلق فهاد العازمي  ٭
احلبيب محبوب بخيت الدهام  ٭

يوسف سعد محمد احلمدان  ٭
خالد عبداهلل سعد الصاهود  ٭

محمد مطر برمي العنتري  ٭
طالل راشد سالم الهويدي  ٭
سالم عايض سند حوران  ٭
حسن طالب علي شهابي  ٭
أمينة عجيل جابر محمد  ٭

وفاء سليمان عبداهلل السعيد  ٭
محمد زيد فهيد العازمي  ٭

محمد يوسف يعقوب العطار  ٭
رائد محمد عبداللطيف الفهد  ٭

يعقوب حيدر احمد حيدر  ٭
صالح حمود سليمان الشمري  ٭

فهاد عصري عشوي العنزي  ٭
سعود عبدالعزيز محمد ابداح  ٭
سارة بطاح دحيالن املطيري  ٭
أمل عيسى محمود االنصاري  ٭

حنان فهد محمد اخلوالد  ٭
عبدالناص���ر حس���ني محم���ود   ٭

مندني
سامي عبداهلل محمد الرجيبة  ٭

جاسم زيد سند اجلويدان  ٭
ناصر نايف مطلق العتيبي  ٭

دالل راشد سالم الهويدي  ٭
محمد عبدالعزيز عباس شهاب  ٭

عبداحملسن مصطفى علي رضا   ٭
علي علي

فيصل علي صالح احلداد  ٭
هيثم عبداهلل علي النجدي  ٭

فهد خالد زيد املنير  ٭
دخيل عبيد دخيل العنزي  ٭
حسني جليل بارون كمال  ٭
هبة منصور علي اخلباز  ٭

فواز محمود عبداإلمام سليمان  ٭
عبداللطي���ف احم���د س���عود   ٭

اخلميس
هيثم عيدان كاظم القالف  ٭

فيصل عبدالك���رمي عبداخلضر   ٭
الصراف

علي حمد منالن العازمي  ٭
طارق صالح علي غريب  ٭

شعف عبداهلل شعف العازمي  ٭
مشعل احمد محمد اجليران  ٭

فيص���ل عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
العبدالعالي

عثم���ان  عبدالك���رمي  عثم���ان   ٭
الدويسان

هدى صالح دخيل العوض  ٭
وليد ناصر فريج الفريج  ٭

احمد عبداهلل مطلق غريب احلصم   ٭
الرشيدي

محمد سليمان جاسم بورحمة  ٭
محمد سعود عبدالعزيز العقيل  ٭

عاش���ور  اس���ماعيل  فيص���ل   ٭
التميمي

هادي سالمة عامج العنزي  ٭
نواف عبدال���رزاق عبداللطيف   ٭

احلنيف
خلود فالح عبدالهادي العجمي  ٭

خالد عبدالواحد محمد العوضي  ٭
طالل صقر راشد اشتيلي  ٭

خالد سليمان زيد الشهاب  ٭
موسى علي موسى الهالل  ٭

خالد عبدالرزاق محمد املويل  ٭
يوسف البس فارع املطيري  ٭

بدر سلطان ابراهيم علي  ٭
خالدة حمد فهد اجلويعد  ٭

حمد بطيحان فالح الرشيدي  ٭
جمال محمد يوسف العريفان  ٭

قصاب عايد عبدالعزيز املوزري  ٭
ناصر عبدالقادر احمد عبداهلل  ٭

علي مصطفى غلوم دشتي  ٭
اسرار خالد فهد الرقم  ٭

خالد عبيد عبدالعزيز العتيبي  ٭
حمد مسعود داخل املطيري  ٭

بدر حسن عبداهلل علي  ٭
محمد مناحي نافع العنزي  ٭

ابجاد محمد عبدالرزاق البطي  ٭
مبارك حامد مبارك العازمي  ٭
فهد عبداهلل محمد العازمي  ٭

عدنان جاسم علي محمد علي  ٭
عبدالرحم���ن بدر عبداحملس���ن   ٭

الشارخ
وليد بدر ناصر بن سالمة  ٭

حسني محمد حسني اشكنوني  ٭
خالد سعد دغيمان العدواني  ٭
فاطمة محمد حسن االستاد  ٭

مثني سالم علي الشهاب  ٭
مصعب مبارك مجبل اجلدعي  ٭

محم���د  عبدالرحم���ن  احم���د   ٭
اخلليفي

فال���ح  عب���داهلل  عبدالعزي���ز   ٭
العازمي

علي محمد علي اسحق الكندري  ٭
دالل خليفة سند املطيري  ٭

مش���عل محم���د نه���ار محيالن   ٭
الصليلي

فهد عبداهلل احمد العطا اهلل  ٭
صقر فالح غازي املطيري  ٭

عبداهلل عيس���ى عبدالرس���ول   ٭
اخلياط

محمد جاسم محمد القطان  ٭
عبدالوه���اب حس���ني درب���اس   ٭

الزعابي
علي عبداحلميد علي أمني  ٭
آالء ابراهيم علي أبوطالب  ٭

عدنان بدر عيسى بوقريص  ٭
فاطمة رضوان حسن عبدالكرمي   ٭

مقامس
جاسم محمد جاسم الوهيب  ٭

اسماعيل عبدالكرمي قاسم  ٭
عماد احمد حسن دعالة  ٭
ناصر بدر محمد الزيد  ٭

عبدالهادي أمير عبد حسن  ٭
محمد طارق محمد العبيد  ٭
ناصر جمال محمد املسلم  ٭

احم����د عبدالك����رمي اس����ماعيل   ٭
عبدالرحيم

زايد سعود غميض املطيري  ٭
مب���ارك محم���ود عبدالرحم���ن   ٭

املغربي
جراح عبداهلل حامد الفي  ٭

عبدالك���رمي محم���د عبدالعزيز   ٭
احلوطي

معاذ رياض سعود عبدالعزيز  ٭
جاسم فهد عبداهلل حجي حسن  ٭
مها يوسف عبداهلل السنعوسي  ٭

عواطف مطلق محمد العلي  ٭
س���ليمان  فيص���ل  ابراهي���م   ٭

اخلليفي
حمد عبداهلل حمد اخلضير  ٭
مطلق غنيم مطلق احمليش  ٭
بدر علي عبداهلل العتيبي  ٭

اسماء محمد عبداهلل االنصاري  ٭
علي عبداألمير علي دشتي  ٭

علي حسني محمد مقدس  ٭
ناصر عقله مران العنزي  ٭

طالل عبداهلل سعود الدوسري  ٭
علي حسني احمد دشتي  ٭

احمد صابر جمعان عبداهلل  ٭
مشعل قاسم احمد عبدالرحيم  ٭

احمد امعري محمد العازمي  ٭
رائد ماجد عيسي حسني  ٭

نافع سعيد سليمان العنزي  ٭
مشاري عدنان حسن الصايغ  ٭

محمد عبدالعزيز جعفر سعادة  ٭
طارق سالم هاشم سالم  ٭

حسني ابراهيم محمد السلمان  ٭
فهد غايب ابجاد العتيبي  ٭

س���عود عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
الشطي

فيصل علي يوسف العمر  ٭
جاسم محمد عبداهلل الصيرفي  ٭

محمد احمد باش علي باش  ٭
مشعل حميد عبداهلل الصبر  ٭

فهد فرحان ونيان العازمي  ٭
نهى جواد احمد محمد  ٭

محمد حسني ناصر العجمي  ٭
راضي مجحم راضي العازمي  ٭
عباس فاضل حبيب االبراهيم  ٭

علي قاسم عباس حسني  ٭
عبدالعزي���ز عب���داهلل جاس���م   ٭

املعيلي
مش���عل عبدالعزي���ز س���عود   ٭

اجلري
عبدالرحم���ن محم���د محم���ود   ٭

املزيدي
مهدي ابراهيم يعقوب القالف  ٭
خليفة احمد صالح الشعبان  ٭

جنوى محمد توفيق الشربيني  ٭
يوسف بدر ناصر باش  ٭

نفلة نايف عايد العتيبي  ٭
محمد عواد غالب العازمي  ٭

نايف بدر محمد العيار  ٭
احم���د عبدالوه���اب عبدالصمد   ٭

الصفار
فوزية عيسى علي الغيص  ٭
رائد صبيح محمد بوحمد  ٭

احم���د عبدالوه���اب اس���ماعيل   ٭
الفودري

منيفة عبيد خلف نزال  ٭
عزيز ناصر علي املطيري  ٭

يحيى عبداحلميد محمد حسن  ٭
صالح حسني محمد خاجه  ٭

غامن عدنان غامن الغامن  ٭
محمد جاسم محمد بوحمد  ٭

هن���ادي مب���ارك عبدالرحم���ن   ٭
العميري

اسماد بدر محسن البالم  ٭
خالد مساعد محمود احملمود  ٭

خالد علي سعود املطرود  ٭
رائد عبدالكرمي محمد الكندري  ٭

بدر حسني عيسي جمعة  ٭
فهد سعد رجا الهشه  ٭

عبداهلل طماح مفرح السبعيي  ٭
بدر حمود حمدان الهليلي  ٭
مطر عبداهلل بدحان مهدي  ٭

صالح ناصر صالح البحوه  ٭
حمد عبداهلل مجيم الشالل  ٭

فؤاد عبداهلل محمد العتيقي  ٭
مشاري عبداهلل العيسى اخلالد  ٭

محمد حسني علي الغربللي  ٭
رجب ذياب غامن املطيري  ٭

فاطمة عماش سالم املطيري  ٭
سلمى سالم ناصر الرشيدي  ٭

محمد عباس عيدان عباس  ٭
مشاري عبداهلل النويهض  ٭

جازع فاهد ناصر القحطاني  ٭
خال���د  عبدالق���ادر  س���امي   ٭

العبداجلادر
صالح مهدي عوض الشمري  ٭

محمد فهد محمد اخلوالد  ٭
سعيد مرزوق فرج الزاحم  ٭

ابرار حسني محمد البلوشي  ٭
محمد فالح سعد الشمالي  ٭

طارق س���المة حمود املش���حن   ٭
العازمي

عادل ابراهيم معرفي معرفي  ٭
راشد بجاد عبداملنعم العتيبي  ٭

سارة جاسم محمد املطيري  ٭
نوف سليمان القفيلي عوض  ٭
خالد محمد معتيش املطيري  ٭

زايد رحيل مزيد العنزي  ٭
فاطمة جعفر يوسف الغريب  ٭
بشرى خالد سلطان املرزوق  ٭

علي عبداهلل حسني  ٭
بدرية سعود فهد الرغيب  ٭

سلطان فهد براك السبيعي  ٭
احمد بدر منصور الصفار  ٭

زكريا عبداحلميد محمد حسن  ٭
حسني ياسني أحمد عباس  ٭

احمد شاكر محمود بوعركي  ٭
عادل خلف نعمة حبيب  ٭
ناصر بدر محمد الليفان  ٭
عيد صالح نزال الشمري  ٭

عبدالرحمن احم���د عبدالرحمن   ٭
الشايع

محمد عفر غثيث اخللف  ٭
امين عبداهلل سليمان الشرهان  ٭

عبدالك���رمي  احم���د  مش���عل   ٭
اجلطيلي

علي حسن مانع اجلمعة  ٭
ابراهيم عبداهلل علوش العنزي  ٭

عبداهلل حمد علي الهاجري  ٭
عبداهلل جابر محمد اللوغاني  ٭
مشعل يعقوب احمد بورحمة  ٭
فراس سليمان حسن احلسن  ٭
صالح احمد حسن الكندري  ٭

احم���د ص���الح الدي���ن ابراهيم   ٭
شلبي

محمد زغلول السيد دياب  ٭
منصور شاه خان  ٭

وليد املهدي عبده قورة  ٭
عل���ي  محم���د  عبدالس���الم   ٭

عبدالعاطي
أسامة محمد حكيم  ٭

عادل محمد عبداملقصود سعيد  ٭
اميان محمد بسام مصلح  ٭

ابراهي���م عبداملعط���ي  س���عيد   ٭
القليوبي

عالء الدين محمد الرياش رزق  ٭
عل���ي  حس���ني  عبدالنب���ي   ٭

عبدالرحيم
منى توفيق احمد جاد احلق  ٭
عماد محمد ابراهيم عبداهلل  ٭
امين التقي عبداهلل العرابي  ٭
براك عبداهلل مبارك طرجم  ٭

سهام محمد علي سفر  ٭
مرمي عبداهلل مبارك العازمي  ٭

ماجد علي جاسم املبارك  ٭
حمد يعق���وب محم���ود ناصر   ٭

الناصر
نبيل ناصر عبداحملسن املريشد  ٭

ه���ارون محم���د عبدالرحم���ن   ٭
بستكي

علي فيصل نصار بالم  ٭
غادة محمد فالح داهم  ٭

اميان أسد عبداهلل العلي  ٭
فوزية مالك حسني علي  ٭

بدر جواد عبداحلسن املعال  ٭
احمد محدم مصطفى احلمد  ٭

خليفة خالف خامت علي  ٭
طالل خالد مبارك سابج  ٭

عبيد ظاهر عبيد العازمي  ٭
صالح الفي عواد العازمي  ٭

فارس عمير عجاج العازمي  ٭
محم���د حس���ني  عبداجللي���ل   ٭

اخلضاري
مخلد مبارك سيف العازمي  ٭

يوسف سعود ناصر العازمي  ٭
مدحت توفيق االآليلي  ٭

محم���د عبداملنع���م احمد خليل   ٭
احمد

السيد محمد البغدادي محمد  ٭
عبدالرحمن علي محمد علي  ٭

اسماء محمد عبداحلميد احمد  ٭
عماد شحات شاكر معوض  ٭
محمد سعد رمضان طلبه  ٭

اس���ماعيل  محم���ود  كم���ال   ٭
عبدالنعيم

اشرف احمد محمد عبدالكرمي  ٭
اديب حسني علي الشواف  ٭

علي جاسم حسني الشمالي  ٭
محمد صفوق محمد املطيري  ٭

زي���د  مضح���ي  عبدالرحم���ن   ٭
املطيري

جمع���ة  عبدال���رزاق  فاض���ل   ٭
الصيرفي

محمد عبداخلض���ر عبداللطيف   ٭
توينه

خالد سالم راشد اليحيوح  ٭
فيص���ل جعف���ر الس���يد عل���ي   ٭

القالف
خالد راضي عايد الرشيدي  ٭

فؤاد محمد علي السلطان  ٭
وليد ناصر محمد الغامن  ٭

زينب محمد خضر عبدالرحمن  ٭
عب���داهلل  راش���د  يوس���ف   ٭

العسعوسي
عادل اسماعيل عباس اسماعيل  ٭
منيرة جدعان جبيهان العتيبي  ٭
طارق احمد عاشور املصيليخ  ٭

حامد سليمان عبداهلل الرجيبه  ٭
عثمان خلف سيف اخلتالن  ٭

حسن عبداهلل علي اشكناني  ٭
ياسر علي محمد الشمالي  ٭

عبداهلل خلف نزال العنزي  ٭
نازك عبداهلل سالم الراشد  ٭
ناصر حمود فهد الرغيب  ٭

اسحاق يوسف حيدر محمد  ٭
خالد مرزوق بالل املساعيد  ٭
ابتسام محمد ناصر املنديل  ٭

عبدالرضا حسني محمد جمشير   ٭
علي

حسني خليل راشد القالف  ٭
عدنان حسني علي عوض  ٭

علي موسى علي احلداد  ٭
عاش���ور  عل���ي  عب���داهلل   ٭

العبدالسالم
موسى عيسى عسيكر املطيري  ٭

عبداهلل حسني ناصر بوحمد  ٭
ابراهيم احمد ابراهيم الصايغ  ٭

عبداألمي���ر محمد عبداحلس���ني   ٭
املوسوي

دغيم���ان  عب���داهلل  محم���د   ٭
الرشيدي

عل���ي  عبدالعزي���ز حس���ني   ٭
الشطي

وليد يوسف علي محمد  ٭
نبيل عبدالرسول علي القطان  ٭
علي عبدالرحمن فهد الرشود  ٭
محمد جواد عبداهلل الصفار  ٭
ابراهيم محمد مسير جنديل  ٭

يعقوب يوسف حسني العميري  ٭
صالح جابر علي املطيري  ٭
وداد محمود محمد حسني  ٭

حبي���ب  كاظ���م  عبداحلمي���د   ٭
بوشهري

خالدة علي ناصر فرج  ٭
فيص���ل محم���ود عل���ي محمد   ٭

الكندري
سعاد صالح محمد القالف  ٭

جمال عيسى محمد اجليران  ٭
جنيب بدر ابراهيم الوهيب  ٭

ابراهيم صالح محمد التويجري  ٭
جاسم زيد عبداهلل الزيد  ٭

محمد حسني عبداهلل اتش  ٭
حمدان منيخر لوقان العنزي  ٭

حسني حسن حيدر جمال  ٭
طالل علي فهد الشويع  ٭

محمد جاسم محمد حسني  ٭
فاطمة حسني علي اسماعيل  ٭
احمد عبداهلل محمد احليدر  ٭

ماجد اسماعيل محمد بستكي  ٭
جاسم سيد محمد خليل  ٭

عنود غنيمان عتيق البريعصي  ٭
جاسم محمد ابراهيم الشطي  ٭

فيصل سلطان محمد علي  ٭

احمد حامد السيد عطا اهلل  ٭
مج���د الدي���ن حس���ني أبوالعال   ٭

حسن
علي احمد أبوالفتوح قنديل  ٭
ماهر مصطفى حسن غنيم  ٭
عصام جابر محمد خالف  ٭
فرح هداية حسن بحيري  ٭

مصطفى محمد فوزي الديب  ٭
دعد عدنان رمضان  ٭

منى محمد محمود علي  ٭
عثمان أمني شيخ أبوبكر  ٭

وليد عقلة الزعبي  ٭
وجيه حليم حنا سكري  ٭

مصطفى ربيع عارف ابراهيم  ٭
عصام السيد علي داود  ٭

عبداملنع���م يوس���ف عبداملنعم   ٭
ابراهيم

عادل عنتر احمد عبدالعزيز  ٭
متيم خالد مجبور  ٭

محمد جمال ابراهيم عنتر  ٭
محمد محمود خليف نصر  ٭

العابدي���ن توفيق  محمد زي���ن   ٭
حامد

محمد عبده محمد البدري  ٭
ايوب عواد اخلطيب  ٭

جمال احمد عبداملوجود محمد  ٭
السيد مصطفى احمد زقلط  ٭

مصطفى علي احلمد  ٭
مقداد حسن محمد طنون  ٭

شريف ابراهيم محمد حبيب  ٭
فيصل محمد بيطار  ٭

محمد محمد محمد علوش  ٭
محمد احمد احمد خليفة  ٭

احمد محم���د عبداملنع���م احمد   ٭
خليل

محمد شعبان محمد نكيش  ٭
عبدالبديع طه علي سالمة  ٭

مصطفى احمد محمد سويلم  ٭
احم���د ش���رف الس���يد محم���د   ٭

سلومة
محمد العربي املتولي اسماعيل  ٭
ممدوح صبري قناوي عيسى  ٭

اشرف خليل ابراهيم ربيع  ٭
فاتن محمد فريد مصطفى  ٭

احمد محمد جمال أباظة  ٭
عالء محمد علي عبدالعاطي  ٭
محمد عوض محمود احمد  ٭
طه عبداملجيد محمد خليل  ٭

أحمد محمود يوسف أبوالروس  ٭
ماهر فهيم شهبة ابراهيم  ٭

راجية حسن احمد ابراهيم  ٭
فيران داناراجان  ٭

عبداخلالق احلاج عبداجلعفر  ٭
محبوب خان نظير خان باثان  ٭

الش���يخ هاني  احمد س���ليمان   ٭
الكردي

احمد السيد السيد عطا اهلل  ٭
بينوي بوليبر اكاالثيل شاندي  ٭

محمود محمد حسن علي  ٭
يارا عصام السيد سعيد  ٭

مجدي أحمد محمد مصطفى  ٭
محمود احمد املرسي الرفاعي  ٭

خالد عبداخلالق احمد عبدالواحد   ٭
سالمة

مرفت مم���دوح قطب يوس���ف   ٭
الهنداوي

إميان بدوي علي السنوسي  ٭
عبداحلي محمد احمد ابوزيد  ٭

وفاء مصطفى سعد  ٭
سالمة محمد محمد الصغير  ٭

كوشي فارجيس  ٭
حسن علي احمد حالوة  ٭

حسن محمد زكي يوسف  ٭
محمد عادل محمد ابراهيم جنم  ٭

أمين سعد محمد التهامي  ٭
نسرين رفعت محمد سالمة  ٭

مؤنس املهدي عبده فوره  ٭
نزار ديب البيطار  ٭

اميان محمد علي اسماعيل  ٭
ابراهيم احلاج  حسن عبداملنعم   ٭

محمد
عماد عياد فرح  ٭

احمد عبداحلكيم محمد  ٭
هبة ابراهيم صالح حسني  ٭

ماري الفونس لبيب  ٭
سيد محمد احمد النخلة  ٭

فوزي محمد فرغلي محمد عبده  ٭
امار سنج سوالنكي  ٭

محمود سامي حسن السيد  ٭
مصطفى محمد سعيد مصطفى   ٭

فودة
علي زين العابدين السيد محمد   ٭

علي املعداوي
صالح يس سيد حسن  ٭
سامية صادق باسيلي  ٭

سيزار ريفيرا  ٭
كادار كارياندي كومار  ٭

طارق محمود السيد متولي  ٭
صالح محمد طه جمعة  ٭

علي حامد علي عزام  ٭
جم���ال الدين ف���ؤاد عبدالبديع   ٭

عبدالقادر
احمد عبدالسميع الصغير احمد  ٭
عبدالدامي عبدالرؤوف عبدالدامي  ٭

اميت كومار هاري ناراسان  ٭
ايهاب أمني صديق سالم  ٭

عل���ي  عبداللطي���ف  أمي���ن   ٭
عبداللطيف

حسام احمد محمد أبوعمارة  ٭
شافعي محمد محمد السيد  ٭

هاني احمد نور الدين  ٭
نهى حسن قطب عبودة  ٭

هشام أبوزيد علي  ٭
علي باشي بال افكندة  ٭

روسلي جوس كاركونيل  ٭
حسني محمد عزيز زلزلة  ٭
سيد شحاتة احمد محمد  ٭

خالد حلمي عبدالودود سبالة  ٭
أشرف شفيق عوض اهلل  ٭
رأفت هاشم محمد عيسى  ٭

حسن النور حمزة  ٭
نبيل عبداهلل السعيد املنجي  ٭

بسام حسني العبداهلل  ٭
محمد فخر االسالم عبداللطيف ميا  ٭

هدى طه سليمان حسني  ٭
سحر ممدوح عبدالفتاح محمود  ٭

عبدالوه���اب  لطف���ي  أمان���ي   ٭
احلسيني

املرس���ي  عل���ي  عبداحلمي���د   ٭
أبوهرجة

عب���داهلل اس���ماعيل خضي���ر   ٭
عبداهلل

خالد عيد محمد اجلويسري  ٭
عبدالنب���ي راش���د عبدالنب���ي   ٭

شيرازي
عادل محمود مندني ناصر  ٭
ماجد علي مطر املصيريع  ٭

بدرية عبداهلل مبارك العواد  ٭
مروة عبداللطيف يعقوب طاهر  ٭

شفيقة طاهر كاظم اخلياط  ٭
عيسى محمد حاجي عبد علي  ٭
سارة عبداهلل مبارك العازمي  ٭

عادل مطر برمي العنتري  ٭
عزيز سعود معيوف العنزي  ٭

عب���اس  عبدالرحي���م  عل���ي   ٭
الفارسي

ذكرى ناصر علي احلشاش  ٭
محمد علي غالب احمد  ٭

اميان حسن عبداهلل الكندري  ٭
سالم حاي سالم احلاي  ٭

محمد عبداهلل احمد املنصوري  ٭
عبداهلل خلف زيدان الرشيدي  ٭

عبدالرحم���ن محم���د ابراهي���م   ٭
الفريح

خالد محمد منالن النمالن  ٭
نواف حمدان نزال املعصب  ٭
محمد راشد سعود العازمي  ٭

فيصل عب���داهلل محمد برجس   ٭
بن عيد

علي جاسم محمد بن علي  ٭
هشام حسني زيدان العنزي  ٭
نورة عوض عبداهلل سالم  ٭

محمد عبداهلل محمد النيباري  ٭
والء محمد احمد العوض  ٭
منى حسني جوهر حسن  ٭

محمد شعوف مسلم الشالحي  ٭
بدر ناصر عبداهلل العالج  ٭

محمد عبداهلل عماش املطيري  ٭
امل شحيتان هجاج الرشيدي  ٭

بدر صالح غامن اخلياط  ٭
عيسى محمد عيسى بوحمد  ٭

محمد عبداحلم���ن محمد عيادة   ٭
غيث

آالء عبداهلل علي القيالني  ٭
منار صباح محمد الصباح  ٭
وليد محارب علي الشمري  ٭

سلطان محمد حماد العجمي  ٭
سارة محمد عبدالرضا امليل  ٭

عطي���ة مخت���ار عبداحلمي���د   ٭
املصري

محمد فاضل عبداحلليم شادي  ٭
أسامة محمد الشافعي العزازي  ٭

راماشندران سريجايانت  ٭
احم���د عبدالعزي���ز عبدالرحمن   ٭

حسني
محمد سالم اقبال  ٭

عبداللطيف محم���د عبداحلليم   ٭
علي

مجدي حسانني سليمان مبروك  ٭
وفاء عبدالسميع زكي عبدالعال  ٭
السيد محمد عبدالرحمن ريشة  ٭

عمرو فتحي محمد علي  ٭
شريف السيد عثمان  ٭

الشافعي عبدالقادر عمر السيد   ٭
عمر

صالح العزب السيد الغباتي  ٭
س���عيد عبدالفت���اح مصطف���ى   ٭

امليهي
أحمد فؤاد عبدالغني هيكل  ٭

أكرم ابراهيم علي أحمد فراج  ٭
محمد كامل محمد عابدين  ٭

سارة ماثيوز كوشي  ٭
محمد غصون فتحي كربوج  ٭

مصطفى احمد محمود مصطفى  ٭
رامي بزيع الرجو  ٭

حسن محمد السعيد عبدالفتاح   ٭
اخلميسي

جمال عوض احلريري  ٭
عادل عبداخلالق سيد احمد  ٭

ابراهيم علي عبداملقصود علي  ٭
مسلم عقيل عطار  ٭

محمد عبدالعزيز احمد داود  ٭
مجدي حليم السكري  ٭

محمد رشدي محمد الباز  ٭
ماهر سيد عبداهلل زيدان  ٭
خالد محمد سالم محمد  ٭

اكرام محمد ابراهيم السقا  ٭
محمد مجبور  ٭

محسن حسني محمد علي  ٭
محمد مك���ني مصطف���ى نعمان   ٭

البرديسي
محمد طارق احمد رفيق نوري  ٭

ابتسام حليم حنا مقار السكري  ٭
اسامة متولي عبدالفتاح مطر  ٭

سريد هاراكروب ساجنيف  ٭
كرم فرج سعيد حجاج  ٭

حسني صالح محمد رمضان  ٭
فيفك كومار  ٭

أح���الم عبداملنطل���ب عبدالاله   ٭
محمد

هبة محمد السيد مصطفى  ٭
س���يف الع���رب ابراهي���م احمد   ٭

مسعود
منصور احمد سليم خياط  ٭

باس���كاليا رامونا ديس���وزا ايه   ٭
فرناندس

محمد محمد ديب كال  ٭
عطية محمد سامي بدر الدين  ٭

اسماعيل محمد ديب  ٭
دعاء محمد عبدالغفار محمود  ٭

عبداحلمي���د  الس���يد  من���ى   ٭
النوساني

ماهر هنداوي دومة دوالت  ٭
عمرو محسن مصطفى محمد  ٭

حسن احمد مصطفى خاطر  ٭
مجدي محمد فائق حنفي  ٭

نادرة الوجود محمد ابراهيم عبده   ٭
السيد

أمينة معوض الشامي  ٭
سعيد طوخي محمد طه  ٭

السيد فتحي عبدالنبي محمد  ٭
وسام جمال ابراهيم عوض اهلل  ٭

أسامة خليفة سيد أحمد  ٭
صفوت عبداهلل مصطفى حمام  ٭

صبحي طه احملمد  ٭
عبداحلمي���د احم���د عبداحلميد   ٭

زيد
نادر حسني السيد علي  ٭

محمد رياض فيروز دين  ٭
وائل احمد عبداحلميد الصادق  ٭

ن���واف عبي���د س���ويد الزبدية   ٭
الرشيدي

دالل ناجي احمد قربان محمد  ٭
ع���ذاري محم���د عبداللطي���ف   ٭

السعيد
ساير فهد عايض العازمي  ٭

حمد معتق حمود الرشيدي  ٭
فاطمة جاسم محمد الكندري  ٭
لولوة مبارك محمد املشيلح  ٭

خالد عبدالرحمن محمد الفايز  ٭
انور مبارك مشعل العدواني  ٭

شيخة احمد عيسى احلداد  ٭
منى خليل ابراهيم محمد  ٭
حنني زيد هزاع العنزي  ٭

عبداهلل عبدامللك عبداهلل ملك  ٭
مشعل سعود فيحان املطيري  ٭

فج���ر س���امي جعف���ر عل���ي   ٭
اخلريبط

هناء مهدي س���يد حسني السيد   ٭
ابراهيم

بندر فيحان فالح املطيري  ٭
فاطم���ة خلي���ل عبدالرضا علي   ٭

القطان
احمد فالح ناصر املطيري  ٭

اس���ماء حم���زة عباس حس���ني   ٭
احلداد

حامد احمد علي الشطي  ٭
عبداهلل راجس حمود العدواني  ٭

ع���ادل عيس���ي عبدالرحم���ن   ٭
الغمالس

خلود اسماعيل يعقوب يوسف  ٭
فهيد مناحي فهد منا العازمي  ٭

طالل مزيد محمد العرادة  ٭
ط���الل محم���د قب���الن مصبح   ٭

العنزي
فهد عثمان محمد احلماد  ٭

زينب طاهر عبداحلسني الرشيد  ٭
جميلة عباس علي الكندري  ٭

اميان عيسى عبدالقادر الزاير  ٭
عبدالعزيز محمد سالم العتيقي  ٭

عبداهلل حمد علي الرميح  ٭
بدر علي عبداهلل العنزي  ٭

الزهراء مضر يحيى اجلنابي  ٭
محمد عبداهلل محمد السويل  ٭

متعب ذاعر قطيم احلربي  ٭
نايف فراج مفرج الهاجري  ٭

امي���ر عبدالرض���ا محمد  عمار   ٭
عوض

اميرة عبداهلل محمد العدواني  ٭
بشاير فهد شالح العتيبي  ٭
عبير علي حسني بوحمد  ٭

اسامة محمود عبداهلل الشميس  ٭
شفا ضيدان عبداهلل العجمي  ٭

اريج محمد حمد املطيع  ٭
مشاري ملفي زايد الديحاني  ٭

وف���اء عبداملن���اف اس���ماعيل   ٭
بهبهاني

سارة مختار حسني كابلي  ٭
هدى يعقوب عبداهلل الدهش  ٭

بدور ناجي احمد محمد  ٭
عبدالعزي���ز  عب���داهلل  هب���ة   ٭

املعتوق
منال احمد محمد صادق  ٭

افنان عبداحلميد احمد عبداهلل  ٭
احم���د عبدالوه���اب عبدالعزيز   ٭

نقي
سارة فهد عبدالرحمن هجرس  ٭

عبدالك���رمي  عل���ي  نرج���س   ٭
الصاحلي

منال عبداحلسني فالح الناصر  ٭
علي عيال حمود العنزي  ٭

خالد يعقوب بدر نقي  ٭
ابتهال حسني محمد غريب  ٭

فاطمة على عبدالرحيم الكندري  ٭
هيفاء عبدالوهاب عيسى املطر  ٭

منى خالد خليفة الربان  ٭
فاطمة شاكر جواد االمير  ٭

فاطمة هزاع خالد املطيري  ٭
فهد فيحان مبارك احمليسن  ٭

دالل سعود عبدالعزيز املسلم  ٭
ثامر عبيد ارشيد القفيدي  ٭

في فؤاد خليل ميرزا  ٭
خالد منير غويزي املطيري  ٭

آمنة حسن محمد راشد الناصر   ٭
الفودري

محمد علي احمد االبراهيم  ٭
عبدالرحمن ري���اض عبدالرزاق   ٭

الصالح
زينب حجي غلوم اجلزاف  ٭

اسماء فؤاد ابراهيم بوعركي  ٭
ابراهي���م حس���ن  آالء محم���د   ٭

بوهندي
غدير احمد حسني القالف  ٭

فاض���ل عبداملجيد عبدالس���تار   ٭
حسني

موضي صباح ضاحي الفضلي  ٭
ليلى محمد ازاد تهراني  ٭

لطيفة عب���داهلل فال���ح جلوي   ٭
اجللوي

ابرار محمد اسد سلطان محمد  ٭
ابرار علي محراب دهراب  ٭

جنيبة عبداهلل علي ميرزا  ٭
بدر محمد عبداهلل الفهد  ٭

محم���د عبداجلب���ار منص���ور   ٭
معرفي

عبدالرحم���ن جاس���م محم���د   ٭
الشيخ

سعود ساهر راضي العنزي  ٭
نايف رجا غثة العازمي  ٭

فهد حمدان مجيدل السليماني  ٭
حنني يعقوب يوسف اجحيل  ٭

اسماء مرشد مارق العتيبي  ٭
محم���ود  عب���داهلل  ع���ذاري   ٭

العوضي

فيصل حبيب غلوم اسيري  ٭
حسن حسني عباس شرف  ٭
ختام عجيل فالح يوسف  ٭

عذاري فيصل رجب عبدالوهاب  ٭
هيا سرور حسن الرشيدي  ٭
طالل مهدي نزال الهرشاني  ٭

احمد حسني احمد مال يوسف  ٭
محمد جاسم حسن اللنقاوي  ٭

عبي���ر عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭
اجلسار

زكية محم���د حنيف علي محمد   ٭
مراد

حمد مالك حمد درباس  ٭
منال بدر عبداهلل البالول  ٭

علي حمزة جمعة اجلميعي  ٭
جابر علي محمد الفارسي  ٭

ناصر محمد محمد تقي  ٭
طارق عبداهلل صالح الهدة  ٭
حمد سعود حمد الصويلح  ٭

احمد ابراهيم سليمان الصالح  ٭
خال���د جاس���م يوس���ف محمد   ٭

الرميضني
احمد سالم محمد سالم القبندي  ٭

محمد عبدالعزيز محمد عبدالغني   ٭
عبداهلل

عبداللطيف عبداخلضر عبداللطيف   ٭
تونية

طالل عيسى عبداهلل احلملي  ٭
مشعل مطلق محمد احلميداني  ٭

اميان اسماعيل حسني اشكناني  ٭
ابراهي���م عب���داهلل عبدالرحمن   ٭

الكندري
مناهل مصطف���ى محمود محمد   ٭

االسد
علي عبداإلله علي محمد  ٭
فهد علي ناصر جريس  ٭

محمد يعقوب يوسف كمال  ٭
طالل فهد مفرح القصبا  ٭

خالد علي حاجي سبزالي  ٭
خالد حمود يونس املتروك  ٭
مؤيد ابراهيم خليل جمال  ٭
شريفة بدر نهار املطيري  ٭

صفي حسني محمود مندني  ٭
احالم عبدالرزاق عبدالرس���ول   ٭

بوعباس
مشاري عبداهلل راشد الطرموم  ٭

سهيلة سالم محمد بوربيع  ٭
مطلق ناصر غازي املطيري  ٭

محم���د  عبدالرحم���ن  محم���د   ٭
املشاري

راشد ناصر محمد العازمي  ٭
ج���الل عب���اس حس���ن احم���د   ٭

اللنقاوي
ناصر حسني علي العطية  ٭

جاس���م محم���د علي س���لطان   ٭
بوفتني

ص���الح عبداحملس���ن محم���د   ٭
املوسى

فه���د عبدالرحم���ن عبدالعزيز   ٭
احلسينان

حسن عبدالعزيز ذياب الراشد  ٭
سناء احمد عبداهلل خميس  ٭

عبداملطلب جاسم عبداهلل محمد   ٭
علي الصايغ

ناصر تركي محمد الرشيدي  ٭
سميرة راشد احمد اخلليفة  ٭

عبداهلل منشر عيد العصيمي  ٭
محمد مرزوق ابراهيم املبارك  ٭
ناصر عبداهلل فريح املهوس  ٭

علي حامد سلمان املطيري  ٭
عبداالمي���ر يوس���ف يعق���وب   ٭

القالف
يعقوب حسني عطية العطية  ٭

اس���د  باق���ر  الدي���ن  ناص���ر   ٭
عبدالباقي

جناة باقر محمد مراد  ٭
هادي محمد ظافر القحطاني  ٭

مضحي عذاب مضحي العنزي  ٭
خال���د صال���ح محم���د الف���رج   ٭

التويجري
عبداحملسن غلوم حسني خاجة  ٭

علي فيصل جاسم عبدال  ٭
حسني فاضل حسن فرس  ٭

احم���د  خلي���ل  عبدالرحم���ن   ٭
الكندري

شيماء علي حسني محمد  ٭
أمل عبدالكرمي عبداهلل رضا  ٭

نادية ابراهيم يوسف اخلليفي  ٭
محسن محمد برجس محمد  ٭
علي حسني غلوم التركماني  ٭

وليد محمد مراد محمد  ٭
هند عبداحلميد احمد التتان  ٭

خالد مصطفى محمد الزيد  ٭
ابراهيم يوسف حسن اجلاركي  ٭

محمد منصور عبداهلل املويل  ٭
صالح شامخ سليمان الرشيدي  ٭

حسن علي محمد املطوع  ٭
سامي عبداهلل عيسى املويزري  ٭
جاسم عبدالعزيز جاسم التورة  ٭

وليد عباس محمد خان  ٭
مجيد خليفة سيد محمد القالف  ٭
نوال عبدالعزيز يوسف املشعل  ٭

عبدالعزيز محمد ش���ريف علي   ٭
اشكناني

حامد راشد سند العازمي  ٭
مرمي علي احمد عبدالسالم  ٭

عادل عباس عبداهلل دهراب  ٭
امين سليمان احمد احلبشي  ٭

عبدالعزي���ز راش���د عبداهلل مال   ٭
محمد محمد

عادل احمد حسني جاسم  ٭
حسني حيدر يوسف القالف  ٭

هاني عبدالهادي علي حاجية  ٭
عب���داهلل عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭

شبيب
عارف جواد عبداهلل الرمضان  ٭
عدنان روضان عدنان روضان  ٭

ليلى جاسم حاجي سبزالي  ٭
علي علي حاجي سبزالي  ٭

جمعان عيد مبارك العازمي  ٭
كوثر بشير فرج املناعي  ٭
تهاني علي محمد قاسم  ٭
هدى وليد يوسف املير  ٭

مراد حسن علي حيدر مراد  ٭
احمد عبداخلالق ياس���ني حسني   ٭

حيدر
بدر حمد محمد محمود  ٭

نواف ناصر محمد املطيري  ٭
عبير محمد عبدالرحمن عايد  ٭

حنان محمد عيسى اجلمعة  ٭

أصدر رئي���س مجلس االدارة – 
العامة لشؤون  العام للهيئة  املدير 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا يقضي إداريا مبنح 1362 
موظفا وموظفة من العاملني بالهيئة 
ف���ي قطاعات الهيئ���ة املختلفة من 
مديرين ومراقبني ورؤس���اء أقسام 
وموظفني مكافأة أعمال ممتازة عن 
الس���نة املالي���ة 2010/ 2011م وذلك 
املتميز  الوظيف���ي واملهني  ألدائهم 
وحرصهم عل���ى أداء عملهم بدرجة 
عالية مبا يخدم مصلحة العمل مبزيد 
من التقدم والتطور في األداء وسرعة 
اإلجناز، بجانب تعاونهم البناء مع 
زمالئهم في العمل ومراجعي الهيئة 

بكل يسر ورقي.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة 
الهيئة التي تنتهجها مع موظفيها 
بتشجيعهم املس���تمر وحتفيزهم 
لبذل املزيد من اجلهد والعمل وطرح 
األفكار التي ترقى بالعمل وتطوير 
األداء وذل���ك مبنحه���م املكاف���آت 
التش���جيعية والتحفيزية نظير 
حتقي���ق كل ما هو لصالح العمل، 
األمر الذي سينعكس إيجابيا على 
العام. وفيما  املراجعني والصالح 

يلي األسماء:
عبداهلل فالح مناور املطيري  ٭
ياسني خضر نايف الشمري  ٭

ماهر هاشم عبداملعطي الهنيدي  ٭
محم���د  س���عود  اس���ماعيل   ٭

الصديقي
نوف جوهر سالم بشير  ٭

فيص���ل س���عود عبدالعزي���ز   ٭
احلساوي

داود سليمان خالد العبداجلادر  ٭
اميان جاسم حسن اللنقاوي  ٭

ليلى محمد علي عبداهلل  ٭
سهام ابراهيم اسماعيل دنبوه  ٭

محمد عبداهلل حمد الريش  ٭
خالد حمود جابر محمد  ٭
وليد عيسى احمد العود  ٭

محسن محمد حسني املطيري  ٭
عادل عبدالعزيز عباس شهاب  ٭
حسن علي عبدالرحمن محمود  ٭

سعد نابي سعد الرشيدي  ٭
دالل رجب علي رجب  ٭

فرحان احمد منصور زبيران  ٭
ناصر فهد رديني مفرح  ٭

حصة فهد سليمان احلربي  ٭
اسماء فهد يوسف العبيد  ٭

جاس���م محمود حس���ني شمس   ٭
الدين

فؤاد عبدالرحمن عيسى املراغي  ٭
نادر علي حسن ابراهيم  ٭

اسعد محمد عبداحملسن الرميح  ٭
يوس���ف عبدالرحم���ن محم���د   ٭

البريكان
عبدالوه���اب يوس���ف فاض���ل   ٭

الباذر
جهاد فهد طامي الهاجري  ٭
فريدة ناصر رضا احمد  ٭

حسني نوري جبار اجباره  ٭
جاسم عبداهلل جاسم القضيبي  ٭

عبداهلل حمزة عباس ابل  ٭
عبدالعزيز حسن محمد علي  ٭

فالح مبارك مفلح العنزي  ٭
احمد سيد عطا عبدالوهاب  ٭

فؤاد خليل حسني ميرزا  ٭
احمد محمد ختالن العنزي  ٭
غامن عبدالوهاب غلوم سند  ٭

فريدة احمد عبداهلل مال احمد  ٭
سلوى سلطان سعد العريفان  ٭

محمد عبداهلل محمد جمال  ٭
خالدة حسن محمد العوضي  ٭

حس���ني عبدالرس���ول حس���ني   ٭
اخلياط

احم���د  عبداللطي���ف  ناص���ر   ٭
احلبشي

ابراهي���م عبدالرحمن  يوس���ف   ٭
جحيل

خالد عبداهلل العثمان الراشد  ٭
وليد جدعان بشير العدواني  ٭

علي باقر علي النجدي  ٭
صدفة احمد حسن احمد  ٭

س���عاد عبدالرحمن عبداللطيف   ٭
املزين

جوهرة عبدالرحم���ن عطا اهلل   ٭
ابراهيم

شاكر محمود عبداهلل عوض  ٭
مها محمد خالد الباتل  ٭

زهرة عبدالرضا طاهر الوزان  ٭
مرزوق الهبي زيد العازمي  ٭

يوسف خليفة يوسف النجم  ٭
سكينة عبداهلل علي اشكناني  ٭

محمد عبدالهادي حسني اظبية  ٭
فرحان فالح فرحان العازمي  ٭

حمزة حبيب حسني االبراهيم  ٭
عيسى نافع مثال العازمي  ٭

مرزوق محمد صالح العازمي  ٭
زينب سليمان ضاحي  ٭

محمد مصطفى علي البلوشي  ٭
جالل عبداحملسن علي التحو  ٭

فهد عبداهلل حسني املال  ٭
نادية سليمان عجيل العجيل  ٭

عبدال���رزاق خل���ف عب���داهلل   ٭
احلوطي

سلمان علي حسني املذن  ٭
طارق حسني علي بوناشي  ٭

محمد عوض بهلول احلربي  ٭
مش���عل حمود عبداهلل القريفة   ٭

املطيري
ناصر محمد احمد شمس الدين  ٭

احمد جواد فاخر القالف  ٭
خالد علي حسني احملمد علي  ٭

رض���ا عبدالك���رمي عبدالرض���ا   ٭
عبدالكرمي

خالد ناصر علي ثاني  ٭
سلوى صالح محمد القالف  ٭
سعاد ابراهيم علي الكندري  ٭
فوزية محمد حسن الكندري  ٭

سعاد غلوم حسن حسني  ٭
محمد جاسم محمد عواد  ٭

سعود عبدالعزيز عباس حسني  ٭
عبداهلل مبارك مطلق البذال  ٭
ناصر يعقوب رمضان جابر  ٭

حسني عبداخلضر غلوم اكبر  ٭
سندس محمد صالح الذربان  ٭

سوسن محمد سالم السالم  ٭
سالم حسن محمد الشواف  ٭
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 ٭  عادل عبداهلل مراد اخللف
 ٭  امل عبدالعزيز علي عزيز

 ٭  خالد عبداهلل محمد القطان
 ٭  عل����ي س����يد كاظ����م عب����داهلل 

املوسوي
ابراهي����م م����ال عب����اس   ٭  نبيل����ة 

البلوشي
 ٭  احمد صالح محمد السعيدي
 ٭  علي حمدي ابراهيم القطان

 ٭  عبداحلميد حسن حسني ارتي
 ٭  وليد عبدالعزيز ابراهيم الغنامي

 ٭  احمد يوسف علي بوشهري
 ٭  منيرة مطلق شطي العرافة
 ٭  محمد حسني جواد النصر

 ٭  عطية موسى احملمد
 ٭  محمد حسن عيسى

 ٭  اسماعيل محمد علي فاحتي
 ٭  ابوبكر صديق نور كرمي

 ٭  ابومون كوريان تونتا ببالليل
 ٭  اشرف زكريا عبدالهادي حلواني

 ٭  اشرف محمد علي عبداللطيف
 ٭  اكسافير انطون فرناندس

 ٭  األمير السيد علي سليم
 ٭  املس����تعني باهلل محمد الشمندي 

معتوق
 ٭  انتوني اسوالد فرناندس

 ٭  بوبان اومن كنيومان
 ٭  بوداميكوال فينكاتا رامانا فينكاتا 

سوامي
 ٭  بولين���ا س���يفاياه بولين���ا 

بوداياه
 ٭  جاد ابا الالنار اندرا
 ٭  جدام فنكاتا راثنام

 ٭  جمعة عبداحلليم خليل حجر
 ٭  جوجيال جيانا جي كينا بوتيا

 ٭  حلمي محيي الدين معلة
 ٭  خليل محمد البطي

 ٭  ديلي��ب كومار ماليك الل موهن
 ٭  راسيل مياه احلاج عالء الدين

 ٭  راميش رام����ان بوداميكاال فنكاتا 
رامانا

 ٭  رمضان محمود السيد
 ٭  شانتاراجا جيارامي ريدي

 ٭  شاهني محمد علي
 ٭  شحات محمد علي

 ٭  صبري عطية عوض
 ٭  عبد محمد مسعودي

 ٭  عبدالرزاق محمود محمد الباز
 ٭  عبدالرحمن عبده عبده الشني

 ٭  عبدالعليم عثمان احمد
 ٭  عبدالقادر احمد محمد

 ٭  عدنان خليف العبداهلل الشحاذة
 ٭  عزت ابراهيم احمد موسى

 ٭  عالء حمدي عبدالنعيم سالمة
 ٭  علي علي احمد وربى

 ٭  عمر سعد عوض محمد
 ٭  عمر فاروق عالء الدين هوالدار

 ٭  عنتر جميل اليعقوب
 ٭  عنتر محيي الدين معال معالوي

 ٭  غالم كيبرين رب مياه
 ٭  فاروق حسني ابوطاهر

 ٭  فعيل حمد مسعودي
 ٭  كاتارو ايسوارياه

 ٭  كانيدي فينكاتا رامانا
 ٭  كليب محمد احمد
 ٭  ماندانارا سمهولو
 ٭  مانور سوباريدي

 ٭  متمنى مهنى ابراهيم الياس
ام   ٭  متيكاياال بيدا س����وبارايودو 

سوباياه
 ٭  محمد احمد محمد عبداحلليم
 ٭  محمد جمعة احمداني محمد

ام����ام  الدي����ن   ٭  محم����د ص����الح 
عبدالعزيز

 ٭  محمد عبداحلميد محمد
 ٭  محمد عبيد الرحمن محمد

 ٭  محمود ابراهيم محمود ابوكمون
 ٭  محيي الدين اسماعيل هاشم

 ٭  ميخائيل عادل جبرة فرج
 ٭  نازرول مويز الدين

 ٭  ناصر حمد مسعودي
 ٭  نبيل طلعت عبداملبدي حسنني

 ٭  نصير الدين حفيظ الدين
 ٭  محمد ابوطاهر محمد سيماجول

 ٭  عالم جير شودري عبدالغني
 ٭  فيصل رمضان احلاج

 ٭  محمد راتب 

 ٭  بدر فهد عوض السميري
 ٭  مشرف ادغيم ضاوي الديحاني
 ٭  مها عبدالوهاب محمود مندني

 ٭  علي حمد سعد الهاجري
 ٭  فهد ظاهر محسن الصليلي

 ٭  احمد عادل قاسم اسيري
 ٭  محسن سليمان محمد علي
 ٭  براك عبداهلل حمود سليم

الدليش����ة   ٭  عبدالرحم����ن عوض 
العنزي

 ٭  عادل القناوي صديق
 ٭  رضوان احمد ابراهيم
 ٭  منصور متري ظريف

 ٭  محمد مصطفى السيد الباشا
 ٭  احمد امني اسماعيل محمد
 ٭  علي مصطفى علي عيسى

 ٭  الفونسو تاكاد ماراياج
 ٭  هاني صليب اندراوس

 ٭  عذبة سعود عبدالهادي املطيري
 ٭  احمد حلمي محيي الدين معال

 ٭  محمد بخيت محمد بخيت
الس����باعي عبداحلمي����د   ٭  ع����ادل 

السباعي
 ٭  احمد عبدالظاهر محمد مرسي
 ٭  محمد عوض محمد اسماعيل

 ٭  اجنليتو جي جراسياس
 ٭  احمد يوسف رضوان عبداهلل

 ٭  سمير احمد محمد احلكيم
عب����داهلل  عبداملعط����ي   ٭  عل����ي 

عبدالنبي
الس����باعي عبداحلمي����د   ٭  ام����ال 

السباعي
 ٭  علي مصطفى احمد صالح
 ٭  امين رجب محمود حسن

 ٭  شريدان مامبوستي سينورين
 ٭  عادل يوسف محمود اسماعيل

 ٭  عص����ام الس����باعي عبداحلمي����د 
السباعي

 ٭  العن����ود عاي����ض ضي����ف اهلل 
املطيري

 ٭  جومير سيندو ام امبريال
 ٭  هويدا فتحي محمد احمد

 ٭  محمد محمود موسى حسنني
 ٭  جمال فرج مصطفى سيد

 ٭  رامون روجو ابيرو
 ٭  ريكاردو بي سوجنا

 ٭  اميان مصطفى صبري
 ٭  علي محمد عبداهلل

 ٭  هالة ابراهيم محمود سالمة
 ٭  احمد محمود رزق احمد

 ٭  محمد عرف����ان ميرزا محمد اقبال 
ميرزا

العنان����ي   ٭  عص����ام عبدالغف����ار 
عبدالفتاح

 ٭  سليمان محمود السيد محمود
 ٭  احمد سيد احمد اسماعيل
 ٭  رندة محمد علي ويزاني

 ٭  دانيلو روي هيسيتا
 ٭  هديب فرج عبداهلل الهاللي

 ٭  محمود يوسف رضوان عبداهلل
 ٭  احمد حسن عبداحلميد علي

 ٭  ماثيو كوريج اجاباو
 ٭  زايروس ايه جافيالنا

 ٭  امادور ام اورزامي
 ٭  عبده علي محمد الوصيفي
 ٭  جوفيتو باسكليا جرجانزا

 ٭  سعاد ابراهيم فرحات ابراهيم
 ٭  علي ناصر غامني نيا

 ٭  نوال مطلق عبداهلل املطيري
 ٭  عبدالعزيز حسني علي غلوم

 ٭  محمد عبدالرحمن محمد دشتي
 ٭  فؤاد محمد عبد علي

 ٭  عبداحلميد علي حسني حيدر
 ٭  صقر محمد عبداهلل ذياب

 ٭  محمد سيد ابراهيم القالف
 ٭  صالح محمد عبدالعزيز املجرن

 ٭  سيد عبداحلميد جعفر السيد علي 
القالف

 ٭  علي محمد حسن الصراف
 ٭  عمر عبدالعزيز احمد الذياب
 ٭  احمد موسى مختار بلوشي
 ٭  عايض صالح عايض غريب

 ٭  هنادي محمد عبدالكرمي محميد
 ٭  جاسم عبداهلل علي دشتي

 ٭  صالح حسن صالح يوسف
 ٭  عادل كاظم عبداهلل جاسم

 ٭  عبدالعزي����ز صال����ح س����ليمان 
السويح

 ٭  اسماء عبدالرحمن حسني علي
 ٭  يوس����ف عبداحلمي����د يوس����ف 

الكنعان
 ٭  فجر ناصر محمد عبداهلل
 ٭  عيسى علي حسني اخللف

 ٭  عدنان مصلح سفر املطيري
 ٭  قيس محمد حسني الشطي
 ٭  احمد مهدي ناجي القالف

 ٭  من����ى ابراهي����م عبداهلل جاس����م 
الريحان

 ٭  بدر عايد عامر املطيري
 ٭  سعد شبيب حمود العازمي
 ٭  فالح فرحان ونيان العازمي

 ٭  هيا حسني مبارك الفهاد
 ٭  سالم محمد ناصر العازمي

 ٭  عائش����ة بدر عبدالرحيم حسني 
ابراهيم

 ٭  فالح راشد فالح املطيري
 ٭  خالد براك سعد اجلعيدي
 ٭  طالل مطلق على العتيبي
 ٭  عذاري سالم عيد الوطري
 ٭  امثال سليمان احمد املاجد

 ٭  مرمي سعد سعدون املطيري
 ٭  بشاير عبداهلل اليوسف اجلندل

 ٭  محمد عبداللطيف علي حس����ني 
الفاضل

 ٭  بدر ناصر سفاح البذالي
 ٭  شريفة عادل عبداهلل احلسينان

 ٭  حامد شهاب احمد السلمان
 ٭  فاطمة احمد ناصر الغامن

 ٭  ميثم علي خليل علي دشتي
 ٭  عبداللطيف جم����ال عبداللطيف 

جاسم اخلليفة
 ٭  مصطفى طاهر محمد الصراف

 ٭  عقي����ل عبدالرس����ول مطر احمد 
رجب

 ٭  أمينة محمد عيسى اخلياط
 ٭  جميلة البس فارع املطيري
 ٭  ذكريات خالد فالح الهاجري
 ٭  نواف مسلم راشد العازمي

 ٭  منال زيد هزاع العازمي
 ٭  أسماء فيصل يوسف عبدامللك

 ٭  علي رضا علي اخلباز
 ٭  هنادي صالح سعيد العتيبي

 ٭  سارة محمد سلمان عبدالعزيز
 ٭  أحمد محمد مشعان امليموني

 ٭  محمد فهد يعقوب املكيمي
 ٭  محمد شكاي صغير املطيري

 ٭  فهد عبدالرحمن عبداهلل العمران
 ٭  جراح عامر عقلة العالطي
 ٭  علي فيصل محمد املبارك

 ٭  عبداللطيف ماطر سهو العازمي
 ٭  حمود حمد حمود الصالل
 ٭  ضاري ابجاد محمد البطي

 ٭  محمد رغيان سعود الشريع
 ٭  محمد سعد غزاي العتيبي
 ٭  ليلى مبارك سعد البيدان

 ٭  عبداهلل محمد مشعان امليموني

 ٭  زهرة حسني علي القالف
 ٭  بلقي����س عبداحلمي����د عيس����ى 

العطار
 ٭  جابر حميد عيسى اخلياط

 ٭  فهد راشد محمد العازمي
 ٭  محمد يوسف عبداهلل عيسى

 ٭  يسري راكان محمد العنزي
 ٭  ناصر سعد بداح العازمي

 ٭  حسني ابراهيم يعقوب القالف
 ٭  محمد علي حسني العبداهلل

 ٭  اسماء حسني علي القيس
 ٭  مهناز محمد علي داميار

 ٭  محمد حبيب ظاهر الشمري
 ٭  علي محمد مجبل محمد العازمي

 ٭  محمد فوزي حسن العميم
 ٭  نوف عبدالكرمي خليفة السعد

 ٭  جابر مبارك سيف الهدب
 ٭  صالح ضحوي فهد املطيري

 ٭  س����الم عبدالك����رمي محم����د علي 
الكندري

 ٭  مبارك س����عود مبارك اخلش����اب 
الرشيدي

 ٭  احمد اياد عيسى علي احلمر
 ٭  حمد جمال حجي الفرحان

 ٭  بندر عبدالعزيز عبدالستار بندر
 ٭  مشعل خالد محمد الغربة

 ٭  حمدان مناور شري الرشيدي
 ٭  علي حسني علي داود

 ٭  عائشة معجول حميدي العازمي
 ٭  عبداهلل مفلح سعد العازمي

 ٭  محمد عبداهلل عبدالرحمن احمد 
عبداهلل

 ٭  امل موسى علي احملمد علي
 ٭  عبدالعزي����ز عبدالرضا حس����ني 

القالف
 ٭  احم����د محي����ا موس����م صي����اف 

الديحاني
 ٭  فيصل يوسف محمد ذكر اهلل
 ٭  ثامر محمد خميس الشويعر

 ٭  حمد ناصر محمد عيد احلشان
 ٭  مب����ارك س����عود عصف����ور فهد 

العجمي
 ٭  محمد عبدالعزيز محمد الشطي

 ٭  ماجد فالح محمد عبود
 ٭  صالح سعد عبدالعزيز الهباد

 ٭  مشعل احمد محمد عباس
 ٭  احمد يوسف عبداهلل عيسى
 ٭  محمد ياسني جوهر الشعيب

 ٭  بدر احمد علي العبيدلي
 ٭  عامر محمد موسى البلوشي

 ٭  محمد رشيد عطشان العازمي
 ٭  ليلى محمد عبدالكرمي املعراج

 ٭  فاطمة ناصر جعيالن الرشيدي
 ٭  طاهر محمد طاهر الشمالي

 ٭  عبداهلل مبارك مترك الدوسري
 ٭  طالل مبارك مفرح العازمي
 ٭  بدور بدر احمد عبدالرحمن
 ٭  ليلى عايد جويعد الظفيري

 ٭  نوال عيد علي الشريكة
 ٭  احم����د عل����ي مس����عود س����الم 

العازمي
 ٭  فالح سالم راشد سالم الدوسري

 ٭  خي����راهلل محمد عط����ااهلل مزيد 
املطيري

 ٭  فيصل جمعان فهد الهران
 ٭  صادق حاجي قمبر اسد الري

 ٭  احمد خليل حسن زينل
 ٭  اماني محمد راشد الصقيهي

 ٭  مرمي حويضان س����الم حويضان 
الرشيدي

 ٭  يوس����ف محمد سيد عباس سيد 
محمد املوسوي

 ٭  حص����ة جم����ال عب����داهلل حم����د 
الشويع

 ٭  انور سلطان عبداهلل املطيري
 ٭  مرمي خالد علي عبدالرحيم

 ٭  حيدر جواد علي العطار
 ٭  احمد سمير سعد املطيري
 ٭  نورة فوزي يوسف العيد

 ٭  محمد علي سليمان الديكان
 ٭  طالب عبدالرحمن احمد طالب
 ٭  محمد احمد عبدالعزيز شبيب

 ٭  امل علي عايد الرشيدي
 ٭  خالد عيد سعود عطية

 ٭  مستورة خالد عوض الوطري
 ٭  فاطم���ة عبداالمي���ر حبي���ب 

احلداد
 ٭  احمد دليم رفاعي املطيري

 ٭  عبداهلل مهدي عبدالغفار اتش
 ٭  سعد ابراهيم عوض بشير

 ٭  محمد خالد هرماس العازمي
 ٭  مشعل فالح طلق مجبل العازمي

 ٭  خالد هادي خالد وتيد
 ٭  نورة دخنان ضحوي الرشيدي

 ٭  محمد حمد خالد وتيد
 ٭  فهد طلق سعد العازمي

 ٭  عل����ي عدن����ان عل����ي عب����اس 
عبدالعزيز

 ٭  حم����د صال����ح س����الم صال����ح 
الهويدي

 ٭  عبدالرضا علي غلوم جاولي
 ٭  جاسم سعود محمد الصديقي

 ٭  عب����داهلل مب����ارك فال����ح نام����ي 
العازمي

 ٭  محمد ط����ارق عبداللطيف محمد 
العلي

 ٭  حمد سالم جاسم محمد موالني
 ٭  منيب محمد خضير حبيب

 ٭  ناصر علي ضاوي السميري
 ٭  يعقوب يوسف علي شهاب
 ٭  ماجد عبيد عجمي اجلويعد

 ٭  احمد خالد احمد الشرهان
 ٭  عبدالرحم����ن مب����ارك جاس����م 

اخلشتي
 ٭  منى جديع فارس املطيري

 ٭  علي كامل علي الصفار

 ٭  اسحاق فاضل هاشم اشكناني
 ٭  مسعود مرضي ضاوي العازمي

 ٭  حامد صالح محمد سلطان
 ٭  فيصل يعقوب خميس الغريب
 ٭  عبداهلل محمد حيدر الفيلكاوي

 ٭  عبدالرحم����ن محم����د س����لميان 
العسعوسي

 ٭  سامي ضيف اهلل فالح العتيبي
 ٭  العنود علي محمد اخلباز
 ٭  منال يعقوب مبارك نايف

 ٭  نايف شافي جعيري الدوسري
 ٭  نورة محمد وايل املهنا

 ٭  اميان معيدي فهيد مبارك
 ٭  مشاري فاروف مبارك املشاري

 ٭  عبدالسالم عادل سليمان القصار
 ٭  عبداله����ادي حبي����ب عبدالرضا 

خشاوي
 ٭  احمد يوسف مبارك العبداهلل

 ٭  لولوة فهد عثمان الرباح
 ٭  فاطمة مطر سالم اخلشمان

 ٭  محم����د يوس����ف عبدالرحم����ن 
الشراح

 ٭  سالم احمد محمد عبدالواحد
 ٭  محمد عبداهلل ملحم العجمي

 ٭  عبداهلل رشيد مرزوق الرشيدي
 ٭  احم����د عبدالعزي����ز اس����ماعيل 

مقامس
 ٭  عبداهلل بدر عبداهلل احلداد

 ٭  اماني س����يد محمد س����يد راضي 
زادة

 ٭  احمد حاجي محمد قاسم
 ٭  احمد عبدالنبي علي الغضبان

 ٭  محمد سعود محمد املطيري
 ٭  محمد نبهان راشد السبيت

 ٭  عبدالعزي����ز س����عود عبدالعزيز 
الدخيل

 ٭  خليل مطلق ابراهيم البطحاني
 ٭  عبدالكرمي خليل ابراهيم بشير

 ٭  احمد فرحان مفلح العازمي
 ٭  حمدان مفرج حمدان العازمي

 ٭  جم����ال عبداهلل حمود املوس����ى 
السيف

 ٭  هدى عبداالمير مكي طه
 ٭  سالم فهد سليمان احلربي

 ٭  عبدالعزيز سعود عواد العتيبي
 ٭  علي عصام ابراهيم النجادة

 ٭  محمد عبداهلل سالم اخلشتي
 ٭  نورة خليل عبداللطيف منر
 ٭  علي عبداهلل صقر السبيعي

 ٭  احمد علي حيدر عبداهلل
 ٭  علي حسني علي مبارك

 ٭  محمد كاظم جعفر الصفار
 ٭  ترفة خالد بجاد العتيبي

 ٭  مهدي محمد سيد علي املوسوي
 ٭  جواد ناصر حسني زنكوي

 ٭  عبداهلل علي حسني الكندري
 ٭  محمد دغيم حماد العازمي

 ٭  فهد سعود عبداهلل السبيتي

 ٭  محمد فؤاد حبيب بوعليان
 ٭  حامد راشد محمد الرميضي

 ٭  مبارك سعود عبداهلل الكهيدي
 ٭  احمد منصور علي املرهون
 ٭  بدر احمد عبداهلل البلوشي

ابراهي����م خليل حس����ني   ٭  حم����د 
بوحمد

 ٭  حسني ناصر سليمان الفرج
 ٭  حسن هالل حمود الشمري

 ٭  فيص����ل صال����ح عب����داهلل علي 
الغريب

 ٭  عادل سعد بدر احلربي
 ٭  ماجد سليمان عبداهلل الوليد

 ٭  فيص����ل عبدالس����تار اعجيم����ي 
الشمري

 ٭  نادر مجبل سرحان املطيري
 ٭  صالح رجا عواض الديحاني

 ٭  عبداهلل احمد سليمان الكندري
 ٭  زايد محمد نافع املطيري

 ٭  حسن محمد حسن عبداهلل
 ٭  محمد احمد عباس احمد عباس
 ٭  ضيدان خالد ضيدان السبيعي

 ٭  سعود خليل ماضي املطيري
 ٭  مرمي ابراهيم اسماعيل املهندي
 ٭  مليعة عبداحملسن محمد املنيع
 ٭  محمد مرزوق ناصر العازمي

 ٭  سميرة حمد ابراهيم الدوسري
 ٭  سعود عبدالعزيز خلف القالف

 ٭  اميان عبداللطيف خالد اخلميس
 ٭  عبداهلل ماهر داود السردي

 ٭  جاسم يوسف محمد اجلسمي
 ٭  محمد سلمان محمد الصباح

 ٭  صالح ناص����ر صن����ت دغيمان 
الغضوري

 ٭  بسمة حبيب علي العرادة
 ٭  وليد جعفر علي البناي

 ٭  بسام محمد علي احلربي
 ٭  منيرة عبداهلل سعود الوهيب

 ٭  حس����ن ص����ادق س����يد كاظ����م 
اسماعيل

 ٭  صالح علي يوسف االنصاري
 ٭  خالد علي سالم الهويدي

 ٭  جعفر سيد محمد باقر سيد عباس 
املوسوي

 ٭  ابراهيم عوض ضيدان الشمري
 ٭  علي محمد علي حسن محمد

 ٭  دعاء غالب على املراد
 ٭  ابراهي����م فال����ح عم����ر محس����ن 

العازمي
 ٭  سيف براك سيف العازمي

 ٭  يوس����ف فيص����ل حم����د ضيدان 
الشمري

 ٭  عب����داهلل محمد جاس����م ابراهيم 
الصيرفي

 ٭  حسن محمد حسن عباس ابل
 ٭  محم����ود نابي س����عد س����ودان 

الرشيدي
 ٭  فهد اسماعيل ضيف اجلدي

 ٭  آمن����ة محمد احم����د عبدالرحمن 
اخلباز

 ٭  محمد سعود زويد املطيري
 ٭  فؤاد حمود محبوب احلقان

 ٭  عبداهلل حمد عبدالكرمي املاضي
بطيح����ان  عبدالرحم����ن   ٭  نق����ا 

املطيري
طال����ب  محم����د  عل����ي   ٭  س����يد 

االسماعيل
 ٭  فاطمة احمد العمر محمد
 ٭  حامد عادل خليل القالف

 ٭  محمد حسني احمد الفيلكاوي
 ٭  نوف عبداهلل سبهان الديحاني

 ٭  طالل عيسى زيد الزيد
 ٭  مشعل معتوق غالي زويد

 ٭  خالد عبداهلل كاظم املنصور
 ٭  احمد عبداهلل حمود التوحيد

محم����د  حس����ن   ٭  عبدالعزي����ز 
االنصاري

 ٭  حم����د طل����ق مب����ارك اجلنوبي 
الرشيدي

 ٭  حنان عبدالقادر محمد الكندري
 ٭  محمد خليل محمد خان

 ٭  ناصر حسن ناصر محمد علي
 ٭  علي نزار احمد مبارك

 ٭  موضي زغم غازي الظفيري
 ٭  علي عبداجلليل حبيب احلمر
 ٭  يوسف مكي عبدالرزاق املويل

 ٭  خال����د عب����داهلل عبداللطي����ف 
عبداجلادر

 ٭  بدر عبدالرزاق عبداهلل املنيع
 ٭  هيا جمال احمد الهارون

 ٭  شريفة يوسف فهد احلمدان
 ٭  عبدالعزي����ز س����عود عبدالعزيز 

الشطي
 ٭  فاطمة غازي عطشان العنزي

 ٭  طلق شبيب مطلق العازمي
 ٭  محمد احمد سعد املنصور
 ٭  سارة محمد صالح العنزي

 ٭  عه����ود حم����دان رج����ا احلص����م 
الرشيدي

 ٭  تسنيم يوسف مبارك العبداهلل
 ٭  عبداهلل عبدالكرمي عباس حسني
 ٭  عبدالعزيز صالح دخيل العوض

 ٭  بسام سلمان عبداهلل العطار
 ٭  براك حمد محمد اخلليفة

 ٭  نورة عبداهلل مزيد املطيري
 ٭  مزيد عبداهلل جاسم الثنيان

 ٭  حسني جواد جعفر مال جمعة
 ٭  بدر جاسم محمد بوحمد

 ٭  غالية سند سعد السيحان
 ٭  مه����دي محم����ود س����يد عل����ي 

املوسوي
 ٭  داليا خالد مبارك الدويلة

 ٭  عبداهلل سيف عبداهلل الفهد
 ٭  يوسف محمد اسماعيل عبداهلل

 ٭  بدر ناصر حيدر الوزان
 ٭  حصة سلطان الهيبي الهاجري

 ٭  عبداهلل احمد محمود حسني
 ٭  ناصر فاضل محمد املبارك
 ٭  نوف ماجد فاروق الغريب

 ٭  بشير عبداخلضر بشير مرزوق
 ٭  سعد بدر عبداهلل الدمخي

 ٭  فهد ابراهيم احمد اخلميس
 ٭  محمد سلمان بندر السلمان

 ٭  وليد سالم مسير العنزي
 ٭  إميان مهدي صالح احلساوي
 ٭  محمد حسني علي املصيليخ
 ٭  غدير عبداهلل احمد املنيس
 ٭  سالم علي حسن التميمي

 ٭  ناصر ناصر عبداهلل عيسى
 ٭  محمد سالم أمان الفالح

 ٭  حم����د راش����د محم����د جاس����ر 
احلضينة

 ٭  احمد عيد فالح الفزران
 ٭  غازي مشري غازي املشري
 ٭  تهاني كاظم حسني الفيلي

 ٭  ياسني يوسف محمد الكندري
 ٭  عيد مرزوق عبداهلل انصافي

 ٭  علي حسن علي القالف
 ٭  حسن علي حسن علي

 ٭  محمد عبداحملسن طاهر النكاس
 ٭  راشد علي زايد العازمي

 ٭  جاسم محمد عبداهلل القالف
 ٭  احمد محمد سعيد الديحاني

 ٭  حمد فالح محمد الدلك
 ٭  سالم محمد راشد العجمي

 ٭  عبداهلل فيصل احمد العوضي
 ٭  سلمان مهدي صالح العطار

 ٭  نوال محمد سعيد االنصاري
 ٭  خلود عبدالرحمن علي الهولي

 ٭  الفي حمود عياد املطيري
 ٭  علي إسماعيل يحيى محمد

 ٭  محمد علي غلوم جاولي
 ٭  فهد علي عبداهلل الشرقاوي

 ٭  سلمان ابراهيم جوهر البناي
 ٭  عبدالرحمن فهد محمد العجمي

 ٭  حنان خلف عيد املسحلك
 ٭  حسني صبري حسني بوعباس

 ٭  عبداهلل خالد محمد بوحمد
 ٭  والء محمد حيدر شمس الدين

 ٭  حمود محمد صحن العازمي
 ٭  منصور ياسني منوخ الهاملي
 ٭  شمة غربي خميس الشمري

ف����وزي صالح س����لمان   ٭  هدي����ل 
العطار

 ٭  وليد درويش سعد العازمي
 ٭  حسن عبدالرضا علي بوحمد

 ٭  عبدالعزي����ز س����الم عبدالعزيز 
السالم

 ٭  مفلح مبارك مطلق العازمي
 ٭  اسماعيل نابي سعد الرشيدي

 ٭  محم����د نقيم����ش عبدالعزي����ز 
العنزي

 ٭  فواز سلطان متعب مناحي
 ٭  عبداهلل محمد لفتة بارون

 ٭  سالم عبدالهادي محمد حجيالن 
العازمي

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

 »الزراعة« تناولت Ïور الهندسة البيولوجية في حماية البيئة
 أقامت الهيئة العامة للزراعة بالتعاون 

مع شركة «بترو لينك القابضة» صباح 
أمس محاضرة وعرضا علميا حول «دور 

الهندسة البيولوجية في حماية البيئة 
وحتويل النفايات إلى أسمدة زراعية وطاقة 

كهربائية»، بحضور مدير إدارة العالقات 
العامة بهيئة الزراعة شاكر عوض، ورئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

«KAM Biotechnology» البروفيسور منجي 
فيرشيشي، والعضو املنتدب لشركة بترو 
لينك محمد سلطان. وقال محمد سلطان 
العضو املنتدب للشركة إننا حملنا على 

عاتقنا في شركة «بترو لينك» البيئة النظيفة 
شعارنا وصحة اإلنسان غايتنا ورفعة بلدنا 

هدفنا وبالتعاون نحقق املزيد، مضيفا ان 
الشركة تأسست عام ٢٠٠٦ لالستفادة من 

االستثمار في أسواق الطاقة النامية من خالل 
االستحواذ وحيازة احلصص املؤثرة في 

املشاريع والشركات املختصة بالطاقة.

  وأضاف ان شركتنا تنفذ األنشطة 
االستثمارية والعمليات املختلفة في صناعة 
النفط والغاز مبراحلها املختلفة ولدينا تطلع 

ألن تصبح شركتنا إحدى شركات الطاقة 
الرائدة في القطاع اخلاص وعلى النطاقني 

احمللي والدولي.
  وقال إن تركيزنا األساسي ينصب على 

االستكشاف واإلنتاج وكذلك يتضمن 
نطاق أنشطة الشركة التشغيلي على 

البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز 
والتصنيع واالستثمار واحلصول على 

الوكاالت العاملية للشركات العاملة في مجال 
النفط والغاز والعمل في املناطق التي 

تشهد منوا كبيرا (الشرق األوسط وأفريقيا 
والدول النامية). بدوره، قدم البروفيسور 
منجي فيرشيشي عرضا علميا حيث قال 

خالله إنه ومنذ العقد املاضي أدت التغيرات 
السريعة والتطورات املتنامية في مجال 

التكنولوجيا احليوية إلى تغير في النمط 

احلالي لصناعة التكنولوجيا احليوية، مضيفا 
ان التكنولوجيا احليوية والكيميائية عاصرت 

جميع جوانب حياة اإلنسان وذلك من عدة 
جوانب ومنها الصحة والنظافة والطعام 

واملشروبات والبيئة. وتطرق فيرشيشي إلى 
بعض التقنيات املستخدمة عامليا من قبل 

الشركة وهي مشاريع الطاقة احليوية ومنها 
اإليثانول احليوي من النفايات املنزلية، 
الديزل احليوي من النفايات الصناعية 

والهيدروجني احليوي من النفايات الزراعية، 
كما أن هناك تقنية إزالة الكبريت احليوي 

حيث يتم إنتاج اجلينات اخلاصة لزيادة 
كفاءة إزالة الكبريت احليوي من وقود 
الديزل، باإلضافة إلى أن هناك املعاجلة 

البيولوجية في مجالت النفط والغاز حيث 
تتم معاجلة البحيرات النفطية وإعادة تأهيل 
تربتها والتنظيف البيولوجي للخزانات من 

الترسبات النفطية.
 ٭  محمد راتب


