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»المعلمين«: أسماء 445 مكّرمًا ومكّرمة في مهرجان »شكرًا معلمي« 4 يناير
رعاية صاحب السمو للمهرجان تعبير صادق عن اهتمام سموه بتعزيز مكانتهم

الكندري: دراسة إلقامة مركز للتأهيل والتدريب للمعلمين
»أسلم« يدافع عن حقوق المنظمات األعضاء

عبداهلل الكندري

فاطمة الزير

وتعزيز العالقات بني املنظمات 
الدولي���ة واإلقليمي���ة املعنية 

بالتربية والتعليم.
وق���ال ان االحتاد يس���عى 
الى حتقي���ق أهدافه من خالل 
وسائل عدة منها عقد املؤمترات 
الدورية  التربوي���ة  والندوات 
واملشاركة في األنشطة التربوية 
والتعليمي���ة الدولية وتنظيم 
االتص���االت واللق���اءات ب���ني 
االحتاد واملنظمات احلكومية 
وغير احلكومية املشرفة على 
ش���ؤون املعلمني ف���ي العالم، 
وتبادل الزيارات واخلبرات مع 
العالقة  املنظمات األخرى ذات 
للعمل على رفع مستوى التعليم 
في دول املنظمات األعضاء ونشر 
التربوية والبحوث  املعلومات 

العلمية.

واملعلمني.
وذك���ر ان املكتب قرر اعداد 
دراس���ة إلقامة مركز للتأهيل 
والتدريب يقدم لدورة املكتب 
التنفيذي في ماي���و من العام 
املقبل، مشيرا الى ان االجتماع 
أق���ر تقري���ر رئي���س املكتب 
املاضية،  الفترة  التنفيذي عن 

وأشاد باجلهود املبذولة.
واضاف ان الكويت تترأس 
االحت���اد اإلس���المي العامل���ي 
للمعلمني )أسلم( بعد تأسيسه 
وإشهاره فيها في العام املاضي، 
ال���ذي يهدف ال���ى دعم قضايا 
املعلمني العادل���ة والدفاع عن 
حق���وق املنظم���ات األعضاء 
النقابي���ة واملهني���ة وتعزيز 
مبادئ السالم والدميوقراطية، 
والعدالة االجتماعية واملساواة 

على رفع ش���أن مهنة التعليم 
والنهوض مبستواها وقواعد 
الدول  تنظيمها ومزاولتها في 
املب���ادئ  األعض���اء، وتبن���ي 
اإلسالمية السمحة في محاربة 
العنصري���ة  جمي���ع اش���كال 

واالنحياز والتمييز.
وذكر ان االحتاد يهدف ايضا 
الى املساهمة في صياغة املناهج 
الدراسية وفق منظور إسالمي 
أصيل ومتطور، وبناء عالقات 
تضامن وتع���اون متبادل بني 
املنظمات األعض���اء وجتميع 
جه���ود املنظم���ات األعض�اء 
وتوجيهه���ا نحو خدمة العمل 
التربوي واالرتقاء به، وتبادل 
اخلبرات ف���ي مختلف مجاالت 
العمل التربوي مبا يوحد الرؤية 
التربوية بني املنظمات األعضاء 

عقد املكتب التنفيذي لالحتاد 
اإلس���المي للمعلمني اجتماعا 
له اس���تضافته نقابة املعلمني 
اليمني���ني مبش���اركة عدد من 
منظم���ات املعلمني ف���ي الدول 

العربية واالسالمية.
وقال رئيس االحتاد االسالمي 
الكندري ان  العاملي عب���داهلل 
االجتماع كل���ف نقابة املعلمني 
اليمنيني بإعداد مشروع ميثاق 
شرف ملهنة التعليم باالستفادة 
من مخرجات الندوة التربوية 
املصاحب���ة، مش���يرا ال���ى ان 
املكتب ق���رر تكثيف التواصل 
مع املنظمات التعليمية احمللية 
واالقليمية واالسالمية والدولية 
لبناء عالقات وشراكات تعاون 
معها مبا يخدم حتقيق األهداف 
املشتركة املتعلقة مبجال التعليم 

العالم،  الش���عوب في  جلميع 
ودعم وتعزيز احلريات املهنية 
للمعلمني، وحق منظماتهم في 
املشاركة في وضع السياسات 
التربوي���ة وتطبيقها والعمل 

الكندري
عدنان احمد ابراهيم الصايغ  ٭

عدنان يوسف علي حيدر  ٭
عل���ي  عبدالرحم���ن  عل���ي   ٭

الكندري
علي فهد فالح الراجحي  ٭

علي كرم غلوم دشتي  ٭
علي محمد عباس باقر  ٭

عيس���ى عبدالرحم���ن عل���ي   ٭
احمد

عيسى علي عبداهلل اجلمل  ٭
غنيم بريجان غنيم احليص  ٭

فاضل محمد جاسم ابل  ٭
ف���رج الس���يد عبداملقص���ود   ٭

وهبة
فرج سلطان فرج  ٭

فريد الس���يد يوس���ف السيد   ٭
يعقوب الطبطبائي

فهد طعمة مطر الظاهر  ٭
فهد يوسف عباس بوعباس  ٭
فوزي فهد صالح عبداجلادر  ٭

مب���ارك عبداله���ادي ناص���ر   ٭
الهاجري

محسن فهد مانع عامر  ٭
حاجي���ه  محم���د  محس���ن   ٭

محسني
محسن محمد غلوم محسن  ٭
محمد احمد محمد الكندري  ٭

محمد خميس محمد الناصر  ٭
محمد سلمان محمد العنزي  ٭

محم���د عبدالرحم���ن احم���د   ٭
الفيلكاوي

محم���د عبدالرحمن يوس���ف   ٭
الكوس

محمد عبداهلل علي التركي  ٭
محمد علي جمعان العرجان  ٭

عب���داهلل  عل���ي  محم���د   ٭
الصعيليك

محمد فهد عبداهلل القشعان  ٭
مدح���ت مح���روس محم���د   ٭

الدهراوي
مرزوق عزيز عواد السعيدي  ٭
مسعود مشعل اسود العنزي  ٭
مسلم مطلق ساملني العجمي  ٭

ابراهي���م يوس���ف  مش���عل   ٭
اخلليفي

مصطف���ى محم���د مصطفى   ٭
الكندري

ناجي مطر عجيل العنزي  ٭
ناص���ر  رخي���ص  ناص���ر   ٭

الظفيري
ناصر عبداهلل فالح صالح  ٭

ناصر محمد ناصر العجمي  ٭
نبيل جاسم محمد دشتي  ٭

نبيه عبداهلل محمد شعبان  ٭
نوف���ل عبداحلمي���د عبداهلل   ٭

اللهو
هادي حمد صالح املري  ٭

هليل موسى هليل الدغيم  ٭
وليد احمد يوسف سلمان  ٭

خمي���س  محم���د  ولي���د   ٭

سعد عيد فهد العازمي  ٭
سعد محمد عباس معرفي  ٭

س���عود م���رزوق دغيم���ان   ٭
الغضوري

سعيد عبداهلل احمد مندني  ٭
سليمان فهد سليمان السهلي  ٭

سمير محمد غلوم طالب  ٭
ش���ريان ضاحي شريان مطر   ٭

اللوغاني
صادق يوسف عبداهلل الباذر  ٭

عب���اس  حس���ني  صال���ح   ٭
العبداهلل

صباح مدلول ديري اخلالدي  ٭
ابراهي���م يعق���وب  ص���الح   ٭

بوحميد
صالح انور علي  ٭

صالح حس���ن حس���ني علي   ٭
آرتي

صالح حس���ن علي آل محمد   ٭
علي الصايغ

ص���الح صال���ح نص���ر اهلل   ٭
عبدالرحمن

طارق احمد جاسم الشطي  ٭
طارق اسماعيل سراب محمد  ٭
طايع محمد معيتش املطيري  ٭
ظاهر خضيرم ظاهر العازمي  ٭
عبداالمي���ر يحيى س���ليمان   ٭

السبع
عبدالوه���اب  عبداحلمي���د   ٭

عبدالرحمن العسعوسي
عبدالرحم���ن أس���عد محمد   ٭

خريبط
عبدالرحيم احمد حسني ملك   ٭

الهيد
عبدالرحي���م عب���داهلل طالب   ٭

بخش
عبدال���رزاق عن���اد فيص���ل   ٭

العنزي
عبدالس���الم محم���د س���عود   ٭

العبيدي
عبدالعزيز عبداجلبار متروك   ٭

املتروك
عبدالرحم���ن  عبدالعزي���ز   ٭

عبدالوهاب اليوسف
عبدالعزيز علي قاسم حمادة  ٭

عبدالعزي���ز محم���د عبداهلل   ٭
الكندري

عبداهلل حمد احمد يعقوب  ٭
عب���داهلل س���عد عبدالعزيز   ٭

الوهيب
عبداهلل عامر علي محمد  ٭

طال���ب  ف���وزان  عب���داهلل   ٭
العجمي

عبداهلل مبارك سالم العجمي  ٭
عبداملطل���ب ج���واد حي���در   ٭

الرشيد
عل���ي  خليف���ة  عبدالنب���ي   ٭

املجادي
عبدالنبي محمد حسن رضا  ٭
عبدالهادي بدر طاهر الوزان  ٭

عبدالوه���اب احم���د محم���د   ٭

أوال: المعلمون المكرمون

أحمد جابر نايف العتيبي  ٭
اسحاق عبداهلل محمد مظفر  ٭
امان خليفة حسني ابودهوم  ٭

باس���م عبداحلمي���د صال���ح   ٭
فرس

باسم علي راشد القالف  ٭
بدر احمد كرم احمد  ٭

توفي���ق جعف���ر عب���داهلل   ٭
ابومجداد

توفيق سليمان عيسى املطر  ٭
جاسم محمد جاسم احلشاش  ٭
جاس���م محم���د عبدالعزي���ز   ٭

حاجي
جمال خليف شداد الرشيدي  ٭

جمال ياسني اسماعيل محمد   ٭
ارحمة

حامد محمد جاسم علي  ٭
حامد محمود محمد العوضي  ٭
حسن حسني موسى املوسى  ٭

حسن سليمان داود محمد  ٭
محم���د  س���عود  حس���ني   ٭

احلويتان
حمد نايف سلطان الفضلي  ٭
حمود صالح مهوش سلمان  ٭

حيد احمد علي الصفار  ٭
خالد خضر مبارك الشمري  ٭

خالد سعيد امني سعيد  ٭
خالد عباس كاظم اخلياط  ٭

خال���د عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭
الكندري

خالد عبدالرضا يوس���ف مال   ٭
اهلل

خالد عبداهلل حمد البصيلي  ٭
مج���رن  عب���داهلل  خال���د   ٭

اللوغاني
محم���د  عب���داهلل  خال���د   ٭

عبدالكرمي
خليف���ة حم���د عبدالرحم���ن   ٭

العوفان
د.خالد محمود حمود املجرب  ٭

س���عد  س���عود  د.س���عيد   ٭
النومس

صال���ح  جاس���م  د.ع���ادل   ٭
املسبحي

د.علي جاسم محمد الشهاب  ٭
عل���وي  س���ماوي  د.فه���د   ٭

الظفيري
د.محم���د اس���ماعيل ابراهيم   ٭

الراشد
داود عبداهلل احمد جوهر  ٭

راكان صالح راكان العجمي  ٭
رشيد يوسف علي العجيل  ٭

رضا علي غلوم صفر  ٭
رفاع سعود رفاع العنزي  ٭
زياد عبداهلل سالم الراشد  ٭

سالم محمد احمد اجلالهمة  ٭
سعد زيد متعب اجلباري  ٭

سعد عبدالرحمن شمس الدين   ٭
عبدالرحمن

البصيري
يوسف حمد فالح العازمي  ٭

يوسف ش���هاب احمد حجي   ٭
مهدي

ثانيا: المعلمات المكرمات

ابتس���ام عب���داهلل مب���ارك   ٭
الفوزان

ابتسام غلوم رجب عباس  ٭
ابتسام محسن علي العنزي  ٭
احالم حسن احمد احلسيني  ٭

اس���تقالل عبداهلل مال احمد   ٭
علي

أسماء حمد خلف الصانع  ٭
اسماء صالح مهدي صالح  ٭

ياس���ني  عيس���ى  اعت���دال   ٭
االنصاري

اعتدال محم���ود عبدالرحمن   ٭
املغربي

افراح علي سليمان املجادي  ٭
اقب���ال جاس���م عبدالرحي���م   ٭

العلي
اقبال حسني زيد الدريع  ٭
اقبال سعد سالم املنير  ٭

اقبال شاكر متروك مكي  ٭
اقب���ال مصطف���ى يوس���ف   ٭

الكندري
اقبال جنم عبداهلل احلميدان  ٭
اقبال يوسف درويش كارون  ٭

حس���ن  عب���داهلل  اله���ام   ٭
عبدالرحمن

امال خلف عقيل العنزي  ٭
اماني صالح محمد بورسلي  ٭

اماني عيسى مجرن اللوغاني  ٭
اماني فارس عبداهلل الفارس  ٭

امل احمد حسني علي  ٭
عل���ي  عبدالرحم���ن  ام���ل   ٭

احلسينان
امل عبدالعزيز احمد الرشيد  ٭

خل���ف  عبداحملس���ن  ام���ل   ٭
السبعان

امل فالح حزام الهاجري  ٭
امل مزيد خلف العبيد  ٭

امي���رة ابراهي���م عبدالرحيم   ٭
الكندري

اميرة حسني محمد باقر  ٭
امينة علي محمد زمان  ٭

امينة ربح منهل العنزي  ٭
امينة محمد ابراهيم بهبود  ٭
امينة ياسني احمد بوكنان  ٭

انتصار بدر ناصر البليهيص  ٭
ايزي���س مرس���ي مصطف���ى   ٭

محمد
اميان حيدر يوسف القالف  ٭

امي���ان عبدالرحم���ن احم���د   ٭
عبدالرحمن

اميان عبداهلل احمد ناصر  ٭
ابراهي���م  عثم���ان  امي���ان   ٭

الياقوت
اميان عيد فهد السويحل  ٭
اميان محمد احمد شردان  ٭

اميان يوسف راشد القالف  ٭
اميان يوسف فاخر محمد  ٭
باسمة عبيد علي املسعود  ٭

بثينة عبدالرزاق حبيب  ٭
بدرية مرزوق مفرح العميرة  ٭

بدري���ة منص���ور عبدالعزيز   ٭
املسعود

بدرية ناصر فهد العجمي  ٭
عبداله���ادي  مب���ارك  ب���زه   ٭

العجمي
بن���ا س���عود ف���راج محم���د   ٭

العجمي

فاطم���ة محم���ود عبداخلالق   ٭
النجار

فاطمة معتق سعد الرشيدي  ٭
حس���ن  ابراهي���م  فتحي���ة   ٭

الدمخي
فت���وح صال���ح عبدال���رزاق   ٭

الزعابي
فت���وح عبدالرحم���ن احم���د   ٭

الفيلكاوي
فتوح علي محمد الكندري  ٭
فتوح محمد سعد الفرحان  ٭

محم���د  ابراهي���م  فرح���ة   ٭
العوضي

فريدة بشير محمد بلوشي  ٭
فري���دة محم���د علي حس���ن   ٭

احمد
فضيلة علي جاسم جعفر  ٭
فضيلة عيد صالح حسني  ٭

فوزية راشد ثومان العبهول  ٭
فوزية طالب محمد الكندري  ٭

فوزي���ة عب���داهلل خلي���ف   ٭
العنزي

فوزية محمد احمد الدويسان  ٭
فوزية محمد رمضان حسني  ٭

عب���داهلل  محم���د  فوزي���ة   ٭
املعيصب

فوزية محمد معراج صالح  ٭
ابراهي���م عبدالرحمن  كفاية   ٭

الكندري
لطيفة حس���ن احمد عبداهلل   ٭

الكندري
لطيفة عبدالعزيز احمد الفهد  ٭

لطيفة محمد عبداهلل الفهد  ٭
لولوة ابراهيم احمد القبندي  ٭

لول���وة عل���ي عبدالعزي���ز   ٭
الدبوس

ليلى احمد حمد البلوشي  ٭
ليلى حسني علي االبراهيم  ٭

ليلى ردعان عبداهلل الردعان  ٭
ليلى علي خزعل كمال  ٭

ليلى علي محمد عبدالرحمن  ٭
يعق���وب  عم���ران  ليل���ى   ٭

العصفور
ليلى مبارك سعد احلوطي  ٭
ماجدة عبداألمير مكي طه  ٭

ماجدة عبدالكرمي حمود  ٭
مرزوق���ة عب���داهلل فلي���ح   ٭

العنزي
مرمي احمد محمد الكندري  ٭

مرمي حسني علي دشتي  ٭
م���رمي عبدالرحم���ن محارب   ٭

احملارب
م���رمي عل���ي عب���داهلل روح   ٭

الدين
مرمي فديع مروي العدواني  ٭

مرمي محمد زايد  ٭
مرمي مصطفى حسن محمد  ٭

مس���تورة رجا سالم العميرة   ٭
العازمي

منال احمد حمد العليان  ٭
منال سعود عبدالعزيز العبيد  ٭

عب���داهلل  محم���د  من���ال   ٭
عبدالرحمن

منال يوسف ابراهيم العبيد  ٭
منال يوسف محمد املنصور  ٭
منى احمد إسماعيل امليعان  ٭

منى بدر جاسم اخلليفة  ٭
من���ى جاب���ر لفت���ة صال���ح   ٭

املطيري
منى جاسم جابر اخلوالد  ٭
منى حسن صالح يوسف  ٭

من���ى حس���ن عل���ي كلن���در   ٭
الكندري

منى حسني علي احلالق  ٭
منى دلي ضيدان العنزي  ٭

منى دويري جيال العاقول  ٭
عبدالك���رمي  س���الم  من���ى   ٭

السبيعي
من���ى س���عود عبدالعزي���ز   ٭

السلطان
منى صالح حسني اللقمان  ٭

قدي���ر  عبدال���رزاق  من���ى   ٭
القديري

منى غامن محمد الفهد  ٭
منى فهد حمود بورسلي  ٭

منى محمد سلطان بوطيبان  ٭
منى محمد فراج الوتيد  ٭

منى مرتضى ياسر اخلباز  ٭
منى ناصر سليمان الرشدان  ٭

منى يوسف محمد غريب  ٭
منيرة خالد احمد السجاري  ٭

منيرة زيد زامل الزامل  ٭
مني���رة عبدالك���رمي منش���د   ٭

الظفيري
منيرة علي مرشد الرشيدي  ٭

ف���وزان س���ليمان  مني���رة   ٭
الفوزان

منيرة مبارك علي العلي  ٭
مني���رة محم���د عبدالرحمن   ٭

الفضل
منيفة عقاب ظاهر العفني  ٭

مها سعود عبداهلل الوقيان  ٭
مه���ا عل���ي عم���ران احم���د   ٭

العمران
موضي سليمان عثمان السداني  ٭

جاس���م  عثم���ان  موض���ي   ٭
املسباح

موضي مبارك زيد العدواني  ٭
ناجية سمير محمد الهاجري  ٭

نادية خالد فهد اخلليفة  ٭
ابراهي���م  محم���د  نادي���ة   ٭

الرخيص
نادية ابراهيم سعد الربيعان  ٭

نادية احمد حمد الزمامي  ٭
نادية سعد راشد العليمي  ٭

نادية عباس جابر امير  ٭
نادية مبارك مسعود صالح  ٭

نادية هاش���م س���يد مندني   ٭
رمضان

نازي���ة عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
املعتوق

نبيلة صالح عبداهلل العتال  ٭
نبيلة محمد احمد علي  ٭

صال���ح  فه���د  نبيه���ة   ٭
العبداجلادر

جناة عيدان محميد اكبر  ٭
ندا عبداحلمي���د احمد عطية   ٭

االثري
نداء عبداهلل احمد الذياب  ٭

ندى ردعان عبداهلل الردعان  ٭
نضال صالح س���بتي صالح   ٭

السبتي
نهى مناحي سليمان الظفيري  ٭

نوال احمد ابراهيم الهالل  ٭
نوال حسني احمد العنزي  ٭

نوال س���الم محم���د عبداهلل   ٭
األنصاري

نوال شايع محمد اجليماز  ٭
نوال طالب محمد الكندري  ٭

نوال عبداهلل ناصر الهاجري  ٭
نوال يحيى صالح اليحيى  ٭

نورة حسن علي احلربي  ٭
نورة صقر مبارك الهيم  ٭

نورة عبدالعزيز راشد القوز  ٭
نوفة حسني مخيلف العنزي  ٭
هالة محمد علي العبداحملسن  ٭

هدى سعود سعد العازمي  ٭
ه���دى عبدالعزي���ز عثم���ان   ٭

احلبيشي
هدى عبداهلل عامر العامر  ٭
هدى عيسى سعيد احمد  ٭
هدى كاظم سبتي العلي  ٭

هدى يوسف خميس الربيع  ٭
هناء عبدالرحمن خلف نصار  ٭

هناء عبدالعزيز عبدالوهاب   ٭
البناي

هن���اء عبداحملس���ن احم���د   ٭
السبيعي

هناء عثمان علي احملارب  ٭
هناء فهد معتوق العسالوي  ٭
هناء يوسف عبداهلل الشطي  ٭

هنادي سعد العلي املكيمي  ٭
هند خالد ناصر مسيعيد  ٭

هيفاء صقر مبارك اخلالدي  ٭
الناص���ر  يوس���ف  هيف���اء   ٭

اخلرافي
وفاء احمد علي الصفار  ٭

وف���اء عب���داهلل عبدالعزيز   ٭
احلوطي

وفيقة عبداهلل ناصر احلسينان  ٭
وفية قاسم محمد دشتي  ٭

ياس���مني حم���ود عب���داهلل   ٭
الشمري

يسرى شمالن احمد البحر  ٭

خلي���ل  ابراهي���م  س���ميرة   ٭
العبداجلليل

س���ميرة ابراهي���م خليل بن   ٭
ناجي

سميرة احمد محمد الكندري  ٭
سميرة جابر سالم مرشد  ٭

سمية علي محمد الكندري  ٭
سناء سعود احمد احلسن  ٭

سناء عبداهلل خالد الدليجان  ٭
سندس محمد غلوم حسني  ٭
سهام خالد محبوب العامر  ٭
سهام خضر سالم الشطي  ٭

عيس���ى  س���عود  س���هام   ٭
اسماعيل

س���هام محمد عبدالرس���ول   ٭
القالف

س���هيلة اس���ماعيل احم���د   ٭
عبداهلل

س���هيلة عبدالعزي���ز احم���د   ٭
الفارسي

سوس���ن عبدالك���رمي محمد   ٭
حسني

سوس���ن غضبان مش���اري   ٭
محمد

سوسن غلوم حاجي عبداهلل  ٭
ش���ايعة س���ليمان محم���د   ٭

الصقعبي
شذه عيد مبارك العازمي  ٭

شريفة عقاب مالك الصباح  ٭
شريفة فالح مبارك احملجان  ٭
شعاع حسني سعد الثويني  ٭

س���لطان  عبي���د  ش���كرية   ٭
السعيدي

شيخة علي حسني اسد  ٭
شيخة محمد صغير الزعبي  ٭
شيخة يوسف احمد احملمود  ٭

صبيحة عبداللطيف غياض   ٭
الضفيري

محم���ود  س���الم  صف���اء   ٭
عبدالرزاق

صفاء سعد غامن مفتاح  ٭
ضي���اء محم���د عبدالرحمن   ٭

املنيفي
طريفة احمد محمد السويلم  ٭

مب���ارك  مس���فر  طليع���ة   ٭
الرشيدي

عائشة بشير عنبر سلمان  ٭
عائشة سالم يوسف املهدي  ٭

عائش���ة عبدالرحم���ن خلف   ٭
نصار

عائشة فالح هنيدي اخلالدي  ٭
عادلة حسني جاسم الراشد  ٭

عبلة احمد محمد حسني  ٭
عزي���زة عبدالكرمي س���عود   ٭

الشايجي
عفاف محمد صالح العنزي  ٭

عواط���ف احم���د عب���داهلل   ٭
الكندري

عواط���ف عب���اس عب���داهلل   ٭
جرخي

عواطف علي احمد املغربي  ٭
عواطف فهد ناصر الهاجري  ٭
غادة سليمان يوسف العمر  ٭

غدي���ر ش���ريف محم���د علي   ٭
الرفاعي

غزيل فهد محمد العجمي  ٭
غنيمة مناحي بحير العنزي  ٭
فائزة غصاب محمد الزمانان  ٭

فاتن يوسف محمد الرشيد  ٭
فاطم���ة عبدالوه���اب عل���ي   ٭

النجدي
فاطمة خلف حاجي ابراهيم  ٭

فاطمة خليفة علي مظفر  ٭
فاطمة رجا باتل البالود  ٭

فاطمة سعد فرج الدبوس  ٭
فاطم���ة س���عود عبدالعزيز   ٭

العوام
فاطمة صالح حمد الدريويش  ٭

فاطم���ة عبدالرحم���ن محمد   ٭
الكندري

فاطم���ة عبدالرحمن مرزوق   ٭
املطيري

فاطمة عبداهلل ابراهيم حسن  ٭
فاطمة عبداهلل علي دشتي  ٭

فاطم���ة عب���داهلل يعق���وب   ٭
التميمي

فاطمة محمد ابراهيم الفارسي  ٭

تهاني علي حسن الشطي  ٭
تهاني علي حسن بورحمه  ٭

جميلة سيد يونس سيد ابراهيم   ٭
الرفاعي

جميلة فهيد عبداهلل العنزي  ٭
صاط���ي  من���اور  جواه���ر   ٭

العارضي
حصة سمير محمد الهاجري  ٭

حص���ة عبدالرحم���ن محمد   ٭
الفيروز

حص���ة عبداللطي���ف خال���د   ٭
السويدان

حصة عواد جعيالن الزعبي  ٭
حصة مطر مضحي اخلشاب  ٭
حكيمة مطلق ساير القحص  ٭
حمدة حسن مسلم احلربي  ٭

حميدة ماهر كشاش العنزي  ٭
حنان تركي دبوس الدبوس  ٭
حنان حبيب سعيد احلسن  ٭

حي���اة عبداحملس���ن احم���د   ٭
الناصر

حياة عيسى علي اجلمعة  ٭
خالدة ابراهيم خليل اسود  ٭

معرف���ي  احم���د  خال���دة   ٭
الفيلكاوي

خالدة خالد حمبوش الزهر  ٭
خالدة سالم عبداهلل الهولي  ٭

خالدة سليمان احمد العمران  ٭
خالدة شالل عبيد العنزي  ٭

عب���داهلل  صال���ح  خال���دة   ٭
الطرميان

خال���دة عبدالوهاب حس���ن   ٭
القطان

خديج���ة كاظم عبداحلس���ني   ٭
محمد

خديجة محمد حجي اجلدي  ٭
خلود سعد العلي املكيمي  ٭

خنس���اء عبدالعزيز رش���يد   ٭
احلصان

خيرية حميد عبيد املطيري  ٭
د.أمثال هادي هايف احلويلة  ٭

د.س���ميرة محم���د عب���داهلل   ٭
عبدالوهاب

د.صبرة دعيج خلف الفهد  ٭
ج���اراهلل  يوس���ف  د.مه���ا   ٭

اجلاراهلل
د.سناء حسن محمد املؤمن  ٭

دالل احمد محمود مال محمد  ٭
عل���ي  عبدالعزي���ز  دالل   ٭

السمحان
راوية فهد معتوق العسالوي  ٭

رباب زعالن محمد التراب  ٭
رجاء سليمان داود محمد  ٭
رجاء محمد مجبل الفرج  ٭

رضية حسني طالب املسري  ٭
زاهدة جليل السيد عبداملجيد   ٭

الكاظمي
زهرة علي حسني الدشتي  ٭

زينب عيسى احمد االنصاري  ٭
زينب محمد حسن الغامن  ٭

سارة محمد عبداهلل املطيري  ٭
سارة مسعود نهار املطيرات  ٭

سبيكة عبدالرحمن نعمة اهلل   ٭
عبدالرحمن

س���بيكة عب���داهلل يوس���ف   ٭
شيكوه

سحر عبداحملسن عبداحلسني   ٭
العلي

سعاد بدر سعيد املطيري  ٭
سعاد جاسم جاسب القالف  ٭

سعاد خالد ابراهيم املذن  ٭
سعاد صبيح براك الصبيح  ٭

س���عاد عبداللطي���ف خال���د   ٭
السويدان

سعاد عبداهلل سعد املريخي  ٭
سعاد مساعد سعد اخلتالن  ٭
سالمة ناصر حجي املشموم  ٭
سلمى جاسر جاسم الطواش  ٭

سلوى احمد علي مبارك  ٭
س���لوى عبدالعزي���ز عل���ي   ٭

حمزة
سلوى محمد فهد عالج  ٭

سلوى محمود حسني جمعة  ٭
س���لوى يوس���ف عب���د علي   ٭

القالف
عب���داهلل  فيص���ل  س���مر   ٭

عبداجلليل

أعلنت رئيسة اللجنة املنظمة ملهرجان »شكرا 
معلمي« بجمعية املعلمني فاطمة الزير اسماء 445 
معلما ومعلمة من اعض��اء جمعية املعلمني الذين 
س��يتم تكرميه��م 4 يناير املقبل ضمن انش��طة 
مهرج��ان »ش��كرا معلمي« الذي س��يقام برعاية 
وحضور صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 

األحمد.
وأش��ارت الزير الى ان اقامة مهرجان ش��كرا 
معلم��ي تأت��ي ضم��ن احتفاالت اجلمعي��ة بيوم 
املعلم العاملي الذي حتتفل به اجلمعية في كل عام 
من خ��ال تكرمي كوكبة م��ن املعلمني واملعلمات، 

موضح��ة ان هذا املهرجان يقام للمرة السادس��ة 
عل��ى التوال��ي برعاية أبوية من صاحب الس��مو 
األمير وتنظمه اجلمعية وفاء وتقديرا لدور املعلم 

في خدمة املسيرة التعليمية.
وقال��ت ان رعاي��ة صاح��ب الس��مو األمي��ر 
للمهرجان وحضور س��موه حفل التكرمي تعبير 
صادق عن اهتمام سموه بأبنائه املعلمني وتعزيز 
ورفع مكانتهم. وأش��ارت الزي��ر الى ان مهرجان 
»ش��كرا معلمي« هذا العام سيكون عامليا واالكبر 
على مس��توى املهرجان��ات الس��ابقة.وفيما يلي 

اسماء املشمولني بالتكرمي:


