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»األنباء« تنفرد بنشر أسماء 52 موظفًا وموظفة مرقين باالختيار 
و955 استحقوا مكافأة األعمال الممتازة في »السكنية«

القراران يسريان اعتبارًا من 2010/3/29

راشد هادي دخيل فهد العنزي  ٭
بدري���ة عبدالرحم���ن عبدالرحمن   ٭

الصفران
دخيل حسني براك محمد العنزي  ٭

بدر احمد محمد املانع  ٭
محمد حسني يعقوب الشامي  ٭

صالح حمد صالح احلمد  ٭
شهاب احمد علي صادق  ٭

العبداهلل  عارف عبدالرزاق احمد   ٭
القالف

بدر ملبس ندا عايد العنزي  ٭
فيصل محمد عبدالرسول عبداهلل   ٭

العوضي
هن���ادي احم���د عب���داهلل احم���د   ٭

الشطي
زهرة جاسم سيد محمد الشماع  ٭

علي ضيدان علي مطلق الشمري  ٭
ابراهي���م ج���اراهلل  عبدالعزي���ز   ٭

الدغيشم
طارق هالل حسن احمد الدويخي  ٭
هاني احمد محمد ابراهيم البزاز  ٭

عبدالرحمن حسن حمود العتيبي  ٭
جواد حسن محمد ميرزا دشتي  ٭

فاضل حسني جمعة جمال  ٭
فواز بدر علي حسني الشطي  ٭

محم���د حلي���س مجب���ل ناي���ف   ٭
احلربي

فراس مساعد س���عود عبدالعزيز   ٭
الدارمي

محمد خلف جعيالن الفضلي  ٭
حسني جاسم محمد ناصر القطان  ٭

ناص���ر عبدالك���رمي عبدالرحمن   ٭
السعيد

احمد محمد علي حسني  ٭
ابراهيم اخلريف  ابراهيم ناص���ر   ٭

الناشي
عادل خلف مطلق الصميعي  ٭

عواطف عبدالرس���ول حسني علي   ٭
اخلياط

ب���در فيص���ل حم���ود عب���داهلل   ٭
السبيعي

البقية ص19

محمد سالم احمد الكنيمش  ٭
خلف مبارك ناصر مبارك املنديل  ٭

محم���د صالح حس���ني عبدالكرمي   ٭
القصار

عبدالرحمن علي عبدالرحمن راشد   ٭
النجدي

علي محمد جاسم احلبيل  ٭
يوس���ف عبداهلل س���عيد بن عيد   ٭

املطيري
خلف عبداهلل ضيف اهلل ابورمية   ٭

املطيري
بدر احمد خالد فارس الوقيان  ٭
عبداهلل صالح احمد الثويني  ٭

فؤاد حس���ني محمد يوس���ف مال   ٭
اهلل

ابراهي���م عل���ي حس���ني س���المة   ٭
القناعي

محمد عبداهلل صنيدح سالم  ٭
وليد فاضل جاسم العبيد  ٭

عل���ي عبدالوه���اب عبدالعزي���ز   ٭
العصفور

انور عبداحملسن حمد العتيقي  ٭
غادة حسن محمد بورحمة  ٭

فوزي���ة عب���داهلل عل���ي حاجية   ٭
دشتي

سعدي زيد متعب اجلباري  ٭
يوسف عبداهلل حسني الكندري  ٭

أحمد عبداهلل مبخوت زمانان  ٭
احم���د عبدالرحم���ن س���يد احمد   ٭

العقيل
ناصر عادل ابراهيم علي خريبط  ٭

احم���د محم���د م���رزوق ه���داب   ٭
العازمي

مرزوق راشد هالل العازمي  ٭
بندر صحن حمدان امليع  ٭

تهاني مضحي حزام العازمي  ٭
مبارك عايد مبارك العازمي  ٭

اسيا محمد حاجية بهمن  ٭

800 دينار
خليل احمد محمد الكندري  ٭

عبدالعزيز عبداهلل سعد الرشيد  ٭

س���ليمان عبدال���رزاق س���ليمان   ٭
السجاري

حبيب محمد حاجي طاهر علي  ٭
جاسم محمد قمبر غلوم  ٭

محم���د غ���ازي محمد املش���يعلي   ٭
احلربي

عبداللطيف محمد يعقوب مجرن   ٭
البنوان

خليفة ابراهيم محمد عبدالرحمن   ٭
الضبيبي

عبداحملسن علي عبداحملسن محمد   ٭
البناي

زياد عبدالعزيز عمر الشلفان  ٭
ابراهيم  موسى احمد عبدالرحمن   ٭

االنصاري
رائد محمود خطار عوض  ٭

ابراهي���م  عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭
الشايجي

عبدالعزي���ز احمد عل���ي حاجية   ٭
دشتي

صال���ح محم���د حب���اب بات���ل   ٭
الرشيدي

ان���ور عبدالعزيز خليف���ة محمد   ٭
الشايجي

احمد حسني احمد علي فالح  ٭
فه���د ش���ريدة عبداهلل ش���ريدة   ٭

الشريدة
عدنان عبداهلل علي بن غيث  ٭

صالح يوسف احمد حجي املطوع  ٭
حس���ني عب���داهلل محمد حس���ني   ٭

الكندري
ابراهي���م غلوم  عب���داهلل احم���د   ٭

حسني

600 دينار
هناء عبداللطيف خلف التميمي  ٭

احمد محمد عبدالرحيم محمد  ٭
عبدالعزي���ز  ابراهي���م  عدن���ان   ٭

الهاجري
عبدالرحمن محمد س���لطان بطي   ٭

ابوطيبان
علي عبدالسيد حيدر علي  ٭

فؤاد عبداهلل نايف ابراهيم  ٭
راشد هادي دخيل فهد العنزي  ٭

مرزوق راشد هالل العازمي  ٭
اسيا محمد حاجية بهمن  ٭

إلى و.عامة
محمد خلف جعيالن الفضلي  ٭

جواد حسن محمد ميرزا دشتي  ٭

إلى األولى عامة

ولي���د عبدالرحم���ن عل���ي صالح   ٭
الطبيخ

فوزان صالح محمد الفوزان  ٭
عبداحلميد احم���د محمد البندري   ٭

القطان
ناصر احمد جاسم محمد املضف  ٭

عبداهلل حس���ن عب���داهلل عباس   ٭
الغضبان

فوزية سيد ابراهيم أسداهلل  ٭
فرح���ان عل���ي محم���د س���لطان   ٭

العنزي
س���ناء مصل���ح س���عدون جابر   ٭

العتيبي
س���عد ناص���ر س���عد العب���داهلل   ٭

العبيد
وفاء مضحي فهد املضحي  ٭

وضحة هزاع صالح ثامر املطيري  ٭

خالد احمد غنام الرشيد  ٭
حمد حسني احمد سليمان الهالل  ٭

منى عبدالرزاق يوس���ف حس���ني   ٭
العطار

وائل بدر العيسى  ٭
عادل حسني علي حسني  ٭

عبدالرحمن علي عبداهلل ش���مس   ٭
الدين

حسني حميد جوهر احلالق  ٭
سامي س���الم اس���ماعيل عبداهلل   ٭

الراشد
نداء سلطان بالل اخلميس  ٭

خالد شمالن احمد البحر  ٭
عدن���ان محمد يوس���ف ش���اهني   ٭

الطراروه
حصة ابراهيم عيسى العربيد  ٭

ليلى حسن محمد حسن  ٭
جمال صالح ابراهيم االسماعيل  ٭

صالح كاظم عبداهلل جاسم  ٭
احمد حسن حمود سليم العتيبي  ٭

وليد حس���ني عبدالعزيز حس���ني   ٭
املشري

جاسم حسن محمد ابراهيم  ٭
عل���ي ثوين���ي محم���د ثوين���ي   ٭

امبيريج
ناص���ر  عبدالعزي���ز  هان���ي   ٭

العبداحملسن
محمد رجا عايض العازمي  ٭

محمد جاسم يعقوب الشامي  ٭
طارق محمد حسني بن حسن  ٭
علي حسن علي حسني العلي  ٭

احم���د مش���عان اس���ود مطل���ق   ٭
العنزي

بدر جاسم حسن خضير عبداهلل  ٭
انوار دخيل عبدالرزاق الطواله  ٭

طالل علي عبدالرزاق العطار  ٭
فؤاد عبداهلل نايف ابراهيم  ٭

منى جاسم محمد املوسى الفهد  ٭
مني���رة س���ليمان احم���د محم���د   ٭

العمران
محمد سطم عواد حايف الشمري  ٭

نهاد سالم ابراهيم محمد النهام  ٭

محمد علي طبيخ فهد الطبيخ  ٭
ف���راج دبي���ل  مش���عل عاي���ض   ٭

العتيبي
جاسم محمد غلوم محمد جعفر  ٭

احمد محمد علي يوسف اخلليفي  ٭
ياس���ر حس���ن عبداحلسني محمد   ٭

صفر
محمد عبداحلمي���د ابراهيم غلوم   ٭

حسني
حسن علي حسن علي عبدالكرمي  ٭

الى الثانية عامة

هديل جنم عبداهلل محمد حسن  ٭
ناص���ر داود س���ليمان محم���د   ٭

الشمري
امل محمد عبداهلل اليعقوب  ٭

ابتهال عبداهلل حسني موسى  ٭
عبدالرزاق امني عبداهلل العوضي  ٭

محمد سالم خالد  ٭
دالل سليمان محمد التركيت  ٭

عبدالرحم���ن حس���ن حم���ود   ٭
العتيبي

مصطفى جاسم علي محمد علي  ٭

إلى الثالثة عامة

شريفة علي احمد عمر  ٭
دالل رمضان عبداللطيف رمضان   ٭

اجلابر
مرمي يوسف محمد يوسف علي  ٭

الحاصلون على مكافآت
 األعمال الممتازة

1100 دينار
عز الدين عبداهلل السعيد  ٭

حم���د صال���ح فه���د عبداللطيف   ٭
االمير

محمد احمد محمد عوض الكرمي  ٭
ابراهي���م محمد  جاس���م محم���د   ٭

اخلليفي
رباب عبداهلل محمد حسن احمد  ٭

حمد محمد جاسم احمد املهنا  ٭
طالب محم���د ابراهيم عبداللطيف   ٭

احلوطي
عاهد عبداهلل علي حسن الناصر  ٭
عبداللطيف بشير صلبوخ فرج  ٭
حسني محمد علي حاجية دشتي  ٭

محمد جاسم محمد البعنون  ٭
خالد فه���د عبدالرحم���ن بديوي   ٭

البديوي
محم���د مب���ارك ضويح���ي مجبل   ٭

اجلبيري
عب���داهلل ناص���ر س���الم صال���ح   ٭

الداهش
محمد مرزوق عيد عامر أبوقذيلة  ٭

باسل بدر عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭
العثمان

محمد حسني برك العنزي  ٭

700 دينار
محمود عبداحلسني حسن الرشيد  ٭
عبداهلل س���بهان محم���د عبداهلل   ٭

الديحاني
عباس حسني عباس غلوم شرف  ٭

عمر حسن ابل حسن رضائي  ٭
عبداهلل محمد حمدان الهديب  ٭

فالح نعير فالح محمد الهاجري  ٭
علي عشوي راضي العنزي  ٭

تيسير عبداالمير حسني الفيلي  ٭
محمد طالب محمد عبداهلل جمال  ٭
عادل جواد حيدر عبداهلل الرشيد  ٭

عبدال���رزاق محمد جعفر حيدر آل   ٭
رشيد

عبداللطيف س���عد محمد س���عد   ٭
املنيفي

جاسم محمد علي احمد القبندي  ٭
علي حسني عباس حسن  ٭

حبيب درويش علي سفر قاسم  ٭
عبداللطي���ف محمد عل���ي محمد   ٭

الكندري
حمي���د عبدالعزيز س���الم محمد   ٭

السالم
ممدوح شفاقة مجول دالة العنزي  ٭

حمد العنزي
أص��در مدير عام املؤسس��ة 
العام��ة للرعاية الس��كنية م.علي 
الف��وزان قراري��ن اداريني االول 
ش��مل   2010/367 رق��م  حم��ل 
وموظف��ة  موظف��ا   52 ترقي��ة 
باالختيار ومنحه��م أول مربوط 
الدرج��ة املرقني اليه��ا مع عالوة 
واحدة، وحمل القرار الثاني رقم 
2010/360 ويخت��ص مبنح 955 
موظفا وموظف��ة مكافأة االعمال 
املمتازة، على أن يس��ري مفعول 
القرارين اعتبارا من 2010/3/29.

وفيم��ا يل��ي اس��ماء املرقني 
باالختيار:

إلى هـ عامة
بدر محمد علي بوهندي العلي  ٭

محم���د منص���ور عل���ي حس���ني   ٭
الصفار

فاطم���ة س���عيدان مطني س���عد   ٭
املاجدي

احمد حسني احمد علي فالح  ٭
محمد سطم عواد حايف الشمري  ٭

انور عبداحملسن حمد العتيقي  ٭
باسل بدر عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭

العثمان
حس���ني عب���داهلل محمد حس���ني   ٭

الكندري
انوار دخيل عبدالرزاق الطوالة  ٭

ابراهي���م غلوم  عب���داهلل احم���د   ٭
حسني

نهاد سالم ابراهيم محمد النهام  ٭
عل���ي ثوين���ي محم���د ثوين���ي   ٭

امبيريج
طارق محمد حسني بن حسن  ٭
علي حسن علي حسني العلي  ٭

بدر جاسم حسن خضير عبداهلل  ٭
طالل علي عبدالرزاق العطار  ٭

م. علي الفوزان

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم
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عب���داهلل عاي���ض عبي���د مزعل   ٭
العتيبي

وسام عبداالول موسى سند  ٭
موضي علي راشد املطوع  ٭

رائد احمد صالح حرب  ٭
مروة اكرم بكداش  ٭

عاصم سهيل عناية اهلل  ٭
محم���د صدي���ق حاف���ظ محم���د   ٭

مطلوب
محم���د عبدالوه���اب عبدالرحمن   ٭

العوضي
فيصل يوس���ف صال���ح ابراهيم   ٭

الصقعبي
صابر حسني صادق حسني  ٭

نادي���ة عط���ا اهلل غ���زاي فرحان   ٭
العتيبي

عقاب شبيب مطلق الهرف  ٭
علي مصطفى علي عباس  ٭

محمود عبدالراضي خليل السيد  ٭
صبحي احمد علي قاسم  ٭

صبح���ي عبداحللي���م محمد علي   ٭
شاهني

فتحي عوض محمد احملجوب  ٭
حمدي نبيه عبداملجيد عماشة  ٭

عادل صالح علي حسني  ٭
محمد سعيد محمد شريف  ٭

محمد حامد احمد البسطويسي  ٭
صالح عثمان محمود  ٭

محمد مشمش عبداملنعم حسن  ٭
محمد جاسم مهنا عبداحلي  ٭
فتحي توفيق عثمان خليف  ٭

ليلى علي احمد حسني دشتي  ٭
حسني علي محمد علي الكندري  ٭

ابراهيم فريحي يوسف حسن  ٭
مجدي احمد التهامي البنا  ٭

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

عباس علي مندني غلوم كندري  ٭
غدير فيصل كاظم اخلياط  ٭
فتحي محمد حسن ابراهيم  ٭

صبري فرج علي دهب  ٭
احمد خلي���ل ابراهيم اس���ماعيل   ٭

دنبوه
محمد حسن زهران حسن  ٭
ممدوح احمد علي ابراهيم  ٭

دالل علي مترج درع الرشيدي  ٭
احمد هريدي أبوضيف هريدي  ٭

بش���اير ص���الح حبي���ب فاضل   ٭
الباذر

امين فوزي عبدالاله عبداخلالق  ٭
كرم علي احمد عبداجلواد  ٭

محمد حماد بن صغير الزعبي  ٭
مصطف���ى  متول���ي  ابراهي���م   ٭

عبدالنبي
نبيل حسني محمد عامر  ٭

عبداهلل محمود محمد ابوعمر  ٭
بهجت محمد سليمان احمد  ٭

مشهدي عبداملنعم احمد مرزوق  ٭
عزت حسن حيدر  ٭

صالح الدين عباس محمد  ٭
محم���د مح���روس جاب���ر محمد   ٭

عيسى
عبدالوهاب العابد عبداملس���تعان   ٭

خان
عبدالوهاب محمد شاهر حج علي  ٭

مجدي فرج محمد فرج  ٭
ابراهيم محمد عبدالرحيم العزب  ٭

خال���د عبدالعزي���ز عبدالس���الم   ٭
الزهري

ابراهيم عبدالفت���اح عبدالعاطي   ٭
يحيى

سعيد عبداملعز مساهل ابراهيم  ٭
افتخار احمد محمد اسحاق  ٭

وائل محمد عبدالرحيم سليم  ٭
جميل احمد عبدالعزيز اووت  ٭

محمد عبداحلميد عبدالعال كمال   ٭
الدين

كمال فوزي علي مهران  ٭
عمر محمد عبداهلل احمد عبداهلل  ٭

200 دينار
مصطفى توني ابوزيد  ٭

علي عسكر احملمد  ٭
نور محمد اقا محمد  ٭
حمدان السيد محمد  ٭
عبداملنان سيد كاظم  ٭

سيد حبيب لعلو  ٭
كل محمد عبدالرحمن  ٭
انور ديب التركماني  ٭

عطااهلل عبدالعزيز حمد الدبيان  ٭
عبدالرحمن غالم رحمن  ٭

خلف محمد عبدالرازق عبدالعال  ٭
بسم اهلل حاجي كل محمد  ٭

رفعت عبدالرسول حسن علي  ٭
احمد محمد احمد جودة  ٭

عبداحلميد احمد محمد علي  ٭
بدر طلق سعود املويزري  ٭

نايف عبداهلل مبارك عيد العازمي  ٭
حمود سالم حسن العازمي  ٭
مبرد نهار سعيد املطيري  ٭

مير احمد جان محمد  ٭
مير محمد صاحب دين  ٭

كلزار عبداملطلب  ٭
عبدالواحد توريا  ٭

خالد فهد بني سويد العجمي  ٭
سيريل كاميلوس ش���اندر اسينا   ٭

كوتيكاواتا ابوميالج دون
احمد عبداهلل محمد طه  ٭

القعامرة  محمد مش���عان خل���ف   ٭
العازمي

القعامرة  حمود مش���عان خل���ف   ٭
العازمي

فيصل مش���عان خل���ف القعامرة   ٭
العازمي

احم���د مش���عان خل���ف القعامرة   ٭
العازمي

ع���ادل م���رزوق صي���اح املوايقي   ٭
العازمي

فيصل بن محمد بن مطر العازمي  ٭
مانيل جايا راتيني بادا الجي  ٭

نظام دين بابو خان  ٭
ماستان سيد عبدالقادر  ٭
الياس مايكل فرناندس  ٭

س���يد محم���د مصطف���ى س���يد   ٭
عبدالقادر

خالد محمد محمد حسني  ٭
بدر رجعان حرمييس العازمي  ٭
رياشوتي سيد جاكير حسني  ٭
زاكير حسني هارون الرشيد  ٭

صالح عبده حسني محمد  ٭
اسماعيل حسني ابوحسني  ٭

ولي���د عبدالرحمن عل���ي صالح   ٭
الطبيخ

شبيب سعدون حسني الهاجري  ٭
العبداهلل  عل���ي س���الم صال���ح   ٭

املسعود
عدن���ان حس���ن احم���د عبداهلل   ٭

اجليران
خالد عبداهلل محمد علي الوزان  ٭

كامل بدر جاسم عبداهلل اخلليفة  ٭
ابراهي���م فريج علي  عبداللطيف   ٭

الفريج
دعيج خلف حسني خلف الرامزي  ٭

عبداهلل جاس���ر جاس���م مسعود   ٭
الطواش

وليد عبداللطيف بالل الرشيد  ٭
فوزان صالح محمد الفوزان  ٭

عادل عبداحملس���ن عل���ي محمد   ٭
الصالح

عبدالنعيم عبدالغني محمد عمر  ٭
عبداهلل مصطفى عبدالهادي علي  ٭

صالح السيد حسنني  ٭
عب���داهلل راش���د س���عد مجب���ل   ٭

الرقدان
شيخة ابراهيم محمد الفرج  ٭
محمد محمود السيد موسى  ٭

احمد الشبراوي محمد عيش  ٭
محمود محمد علي احمد السيد  ٭

سيد حنفي محمود السيد  ٭
سيد مصطفى احمد علي  ٭

طارق محمود محمد صديق  ٭
مكية السيد محمد السيد الرفاعي  ٭
جابر عبداهلل محمد عبداهلل املال  ٭

احمد عبدالعزيز محمد حسن  ٭
عبداهلل حس���ن عب���داهلل عباس   ٭

الغضبان
عبدالعزيز ابراهيم موسى احملمد   ٭

علي
خالد عبداحملس���ن خالد يوس���ف   ٭

العليان
محمد سالم خالد  ٭

محمد بدر احمد الناصر التناك  ٭
منيرة عبداهلل حسني عوض  ٭
فوزية سيد ابراهيم اسد اهلل  ٭

وليد عبداهلل زيد سويد الصانع  ٭
يوسف سالم فهد املالك  ٭

ع���ادل عل���ي محم���د عبدالكرمي   ٭
الكندري

سعيد يوس���ف س���عيد يوسف   ٭
السليم

مبارك رجعان حمود الرشيدي  ٭
حمد منديل حمد محمد الريش  ٭

احم���د جعف���ر عبداهلل موس���ى   ٭
احلداد

خالد صالح س���لمان عبداحلسني   ٭
االشوك

خال���د ناص���ر حس���ني ركب���ان   ٭
العازمي

احمد عبداهلل جابر حسن  ٭
عب���داهلل  س���ليمان  عب���داهلل   ٭

احلميدان
خال���د ناص���ر عب���داهلل ناص���ر   ٭

املصري
تهام���ي  محم���د  عبدالوه���اب   ٭

العرضي
مراد حبيب علي حسني اخلياط  ٭

بدر احمد محمد عبداهلل اجلاركي  ٭
وحيد حامد يوسف حمودة  ٭

سعد خلف فهد جريبيع املطيري  ٭
محمود عبدالوهاب ابراهيم اخلريف   ٭

الناشي
فهد عبدالرحمن محارب عبدالعزيز   ٭

احملارب
عارف حسني صادق علي  ٭

حسني عبداهلل حسني باقر  ٭
محمد قاسم حسن علي الرامزي  ٭

طه عبداهلل احمد الذياب  ٭
عباس حسني كرم عبداهلل محمد  ٭

عبدالرحيم عبداحلليم س���ليمان   ٭
منصور

ابراهيم حمدي عبدالعال السيد  ٭
انور عبدالعظيم احمد حسن  ٭

محمد جنيب عبداملنعم حسن  ٭
كمال عبدالعظيم محمود  ٭

غنيمة عبداحملس���ن عبدالرحمن   ٭
عبداهلل العيد

ربيع كامل احمد عبدالعال  ٭
ع���ادل عب���داهلل احم���د حس���ني   ٭

الشمار
ش���يخ  عبداحلمي���د  ش���يخ   ٭

عبدالغفور
الدي���ن عبدالرحم���ن عبده  عماد   ٭

مصطفى
محمد يوس���ف ش���عبان قاس���م   ٭

حسني
محمد سهيل عدنان كيكي  ٭
محمود علي صالح حسن  ٭

محمد عبدالتواب محمد اجلخة  ٭
عالء صادق مصطفى  ٭

محمد النبوي عبدالرازق بدرية  ٭
اسماعيل شمندي عطية  ٭
حسن فراج السيد احمد  ٭

وحيد حمدي احمد محمد اسكة  ٭
احمد متولي يوسف بوبو  ٭
احمد محمود احمد عكاشة  ٭

احم���د  عبدالفت���اح  محم���د   ٭
الشوربجي

جمال علي حسانني محمد  ٭
اسماعيل الصافي احمد  ٭

محمد مظفر اقبال امداد علي خان  ٭
حسني محمود عباس محمد  ٭

سعيد صالح امني حسني  ٭
محمد شطا محمدين بدوي  ٭

عبدالسميع محمد احمد صاحي  ٭
ماطر مسلم حمود الظفيري  ٭

طارق محمد سامي عبدالعظيم  ٭
هياء عواد ابن عليان الرشيدي  ٭

طالب احمد القدور  ٭
سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد  ٭

عواطف رجاء فالح العازمي  ٭
محمد س���عدون عبداحلس���ني   ٭

محمد
امير  مصطف���ى محم���د حس���ن   ٭

عبداحلسني
جيرارد بينديكت  ٭

سونيل توماس كانا نور  ٭
بونامبا التوماتاي توماس  ٭

اوتار سنج سادوسنج  ٭
يوس���ف ناصر عب���داهلل عثمان   ٭

الشقيحي
عائدة عيسى موسى  ٭

امني جاويد جاويد اقبال  ٭

طلعت محمد عبداللطيف عبداملطلب   ٭
جنم

ظفر مهدي مهدي خان  ٭
محمد مصطفى ابوالنور عبداهلل  ٭
مرمي احمد ناصر حجي املشموم  ٭

ابرار عبدالنبي عبدالرسول موسى   ٭
الصايغ

حصة حمود مساعد النويف  ٭
منصور عبده منصور حسني  ٭

احمد محمود محمد عبدالرحيم  ٭
س���بيكة عبدالعزي���ز علي مبارك   ٭

الشطي
هب���ة عبدالواحد عب���داهلل احمد   ٭

محمد
بالل احمد رانا محمد اصغر  ٭

شريفة عبداهلل علي احلشاش  ٭
ياسر متام عيسي عبداللطيف  ٭

لطيفة احمد عيس���ي عبداللطيف   ٭
السليم

سارة سامي عبداهلل قمبر قاسم  ٭
شيماء محمد أمني أسد العوضي  ٭

خال���دة خال���د عب���داهلل خميس   ٭
اخلشتي

أمين���ة يوس���ف س���عد عيس���ى   ٭
العربيد

ابوقوط���ة  عب���داهلل  جم���ال   ٭
عبدالرحمن
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فادي جميل زكي احلمامي  ٭

محمد عبدالرحمن بسيوني  ٭
قيصر وحيد بشير  ٭

فرج محمد احمد عيسوي  ٭
عبدالغني عبداحلميد عبدالغني  ٭

حامد حسن البيومي شاهني  ٭
ابراهيم الدسوقي محمد خليفة  ٭

عباس علي علي احلنفي  ٭
محم���د عبداخلال���ق عبداحلليم   ٭

املهدي
محمد شريف موغال  ٭

عوض عوض محمد العشماوي  ٭
يسري محمد رجب سرور  ٭

سمير عبداملقصود سيد حسنني  ٭
العابدي���ن  زي���ن  عبدالغن���ي   ٭

عبدالغني
بوتو مالياكال عبدالرحمن  ٭

محمود محمد عرفة رضوان  ٭
عادل محمود محمد عواضة  ٭

عبدالقادر عبدالغفور طاغور  ٭
يعقوب يوسف يعقوب البراهيم  ٭
احمد محمد محمد حسن منصور  ٭

احمد حسني محمد علي  ٭
فيصل محمد رجب شامة  ٭

محم���د العري���ان محمود س���ليم   ٭
قنديل

الس���يد صبح���ي الس���يد محمد   ٭
سالمة

عبداحللي���م  محم���د  عصم���ت   ٭
البالكوسي

سمير عجمي حسن احمد  ٭
همام عبدالرحمن علي اجلمال  ٭

مصطفى حسني محمد علي  ٭
أحم���د حس���ن خليف���ة حس���ني   ٭

الشطي
عدنان محمود منيمنة  ٭

حس���ن خضير ش���عبان قاس���م   ٭
بوشعبون

مجدي احمد محمد صالح  ٭
عبدالرزاق امني عبداهلل العوضي  ٭

حسن محمد السيد جويدة  ٭
بدوي محمد عفيفي السيد  ٭

نزيه السيد السيد شطا  ٭
جمال علي ظاهر  ٭

احمد سالم محمد سالم  ٭
علي عبداهلل علي بوبالل  ٭

السيدة عبدالعزيز ابوالعال  ٭
ابراهيم عباس حلمي ابراهيم  ٭
عبدالنبي ابراهيم زكي الضلع  ٭

محمد زهير بدوي الظريف  ٭
محمد محمد عبدالشافي علي  ٭

احمد عبدالشفيق احمد محمود  ٭
نعمان محمد علي عبداهلل املهنا  ٭

ف���ؤاد جاس���م حم���د الدرب���اس   ٭
الزعابي

محمد علي فرهود مانع العجمي  ٭
عل���ي مب���ارك عام���ر حش���اش    ٭

العازمي
احمد عبداهلل احمد ابراهيم  ٭

جاس���م محم���د عيس���ى علي بو   ٭
حسن

عبدالرزاق محمد علي حسني  ٭
فيصل خالد حمد محمد الهدلق  ٭

س���عد م���رزوق س���عد عبداهلل   ٭
العجران

علي حسني عبداهلل تقي  ٭
يعقوب حمد راشد السداني  ٭

عبدالعزيز سعود راشد الهنيدي  ٭
عبدالعزيز احمد حس���ني سلمان   ٭

الشطي
محمد محمد ابراهيم صالح  ٭
ممدوح احمد سعيد حسني  ٭

عالء الدين سعيد محمد فهمي  ٭
عبداهلل محمد علي محمود  ٭
محمود يوسف محمد ربيع  ٭
جاسم محمد مهنا عبداحلي  ٭

ناص���ر داود س���ليمان محم���د   ٭
الشمري

عطي���ة صال���ح مرزوق الس���عد   ٭
احلبيل

عرفان علي حكيم شيخ علي  ٭
عبدالناصر حسني مهران حنفي  ٭

محم���د نور احلق س���ردار صيام   ٭
الدين

سالم ابوالفتوح علي صيام  ٭
هاشم عبده محمد ابراهيم  ٭

محمد سمير محمود عمر سرحان  ٭
احمد مصطفى عبدالقوي السيد  ٭

عدنان عبدالرحمن عيسى يوسف   ٭
البالول

وليد س���عود عبدالعزيز ابراهيم   ٭
الشاهني

رياض محمد جاسم احمد املهنا  ٭
محمد وايس الدين بويان  ٭

عبداحلمي���د احمد محمد البندري   ٭
القطان

ناصر احمد جاسم محمد املضف  ٭
ابراهيم عيس���ى حس���ني  فوزي   ٭

الصائغ
مشعل حمد سليمان املشيطي  ٭

فتحي املغاوري عباس الشهاوي  ٭
مبارك عبدالعزيز حمد الدبيان  ٭

محمد ابراهيم علي  ٭
محمد عباس حيدر حسني احمد  ٭

سعاد خلف راكان صياح العنزي  ٭
عب���داهلل محس���ن  عل���ي  دالل   ٭

اجلبري
فضيل���ة عل���ي عب���داهلل عل���ي   ٭

الكندري
محمد ياسني محمد رفيق  ٭

طارق فاروق خالد محمود  ٭
محمد الياس فضل الهي  ٭

محمد سليم نصراهلل سليم  ٭
حس���ام عبداملنعم حامد املرشدي   ٭

صالح
السيد فهمي محمد سنجاب  ٭

محمد البدوي عبداجلواد بدوي  ٭
محمد احمد محم���د العبدالرحمن   ٭

الكندري
نواف حسن محمد عبداهلل الباذر  ٭

حمدي عبداملعبود محمد السيد  ٭
الس���يد عبده عبدالغني  هش���ام   ٭

عامر
شوجا شكراهلل مجيد احلسن  ٭

محمد عمران عارف محمد عارف  ٭
مجدي فوزي عنبري عطية  ٭
شيخة علي محمد ابورحمة  ٭

ناجي صبحي عطية منصور  ٭
جنالء يوسف جعفر العوضي  ٭
شيماء سعود هاشل الهويشل  ٭

مشاعل مطلق سند مزيد املطيري  ٭
ابتسام حمد سالم حمد السبع  ٭

سعاد جابر رداد مرزوق الفضلي  ٭
فاطم���ة محم���د حس���ن احم���د   ٭

االنصاري
قيصر امام فامتي  ٭

اسراء علي اسد حسن احمد  ٭
زينب ربح منهل محمد العنزي  ٭

نورة غازي محم���د صالح محمد   ٭
املطر

عذاري يوس���ف عب���داهلل احمد   ٭
النجار

خديجة عيسى عبدالرحيم حسني   ٭
الصفار

احمد عبداهلل مرزوق الغريب  ٭
لطيفة حمود عيبان املطيري  ٭

فاطم���ة فيص���ل محم���د عل���ي   ٭
عبدالرضا

مسعود اخطر محمد اسلم  ٭
سامح سيد محمد حسني  ٭

نوف فهد فراج عبداهلل الغامن  ٭
شريفة علي احمد عمر  ٭

آمال عبداخلالق س���ليمان عثمان   ٭
الدوسري

محم���د قاس���م عل���وان حمادي   ٭
اقطامي

دالل رمضان عبداللطيف رمضان   ٭
اجلابر

مي جاسم محمد علي  ٭
هند محمد احمد محمد السيد  ٭
ابرار نوري يوسف التركيت  ٭

أماني مبرد نهار املطيري  ٭
نضال عبداهلل ابراهيم عبدالرحيم   ٭

صدقة
س���ارة عب���داهلل محم���د احم���د   ٭

املطاوعة
محمد اصغر محمد صفدر  ٭
محمد سعيد محمد صديق  ٭

ابتهال اياد عبدالرزاق الزامل  ٭
حنان محمد عباس عبداهلل محمد  ٭

رحاب حافظ حسن بوحمد  ٭
مش���اعل علي عبداهلل اس���د مال   ٭

اهلل
تسنيم ابراهيم ميالد عودة  ٭

كوثر حسن احمد محمد اخلياط  ٭
نوف راشد سلطان السالم  ٭

العنود جاسم احمد غيث الغيث  ٭
محم���د س���عود عبدالعزيز حمد   ٭

العجيان
احمد اياد عبدالرزاق زامل الزامل  ٭

محي���ي الدي���ن مخت���ار حس���ن   ٭
الهواري

عادل افضل محمد افضل  ٭
فيصل جاسم ابراهيم عبدالرحمن   ٭

العثمان
نورية يوسف رمضان اخلباز  ٭
لولوة فيصل جاسم السويحل  ٭

فاطمة علي يوسف الياسني  ٭
عل���ي ع���ادل يوس���ف محم���د   ٭

العبداهلل
محمد عمران جوهر محمد اكرم  ٭

آالء خالد احمد غنام الرشيد  ٭
حص���ة ناص���ر عب���داهلل ناصر   ٭

املشيطي
محمد عبداللطي���ف محمد صالح   ٭

الهران
محمد جميل محمد شفيق  ٭

محمد هشام بدر يوسف نقي  ٭
سارة مشاري عبداحملسن املليفي  ٭

الط���اف س���عود عبدالعزيز علي   ٭
بوكحيل

بدرية سليمان حمد املشيطي  ٭
نورة ناصر احمد العمران  ٭

ليلى حسني حسن احمد  ٭
وسيم اقبال محمد اقبال  ٭
ارشد ندمي صابر حسني  ٭

فاطمة حيدر حبيب علي القطان  ٭
نورة فهد فهيد العجمي  ٭

فاطم���ة محم���ود عبداحلميد مال   ٭
جمعة باقر

مني���رة حام���د محم���د مرش���د   ٭
الشمري

احمد يوسف احمد حسني الشطي  ٭
حص���ة عبدالعزي���ز عبدالرحمن   ٭

اجلاسر
سليم موسى يوسف شواشي  ٭

دع���اء عص���ام حس���ن جاس���م   ٭
بورحمة

فاطمة عبداهلل سعود الوهيب  ٭
حسام علي كامل محمد  ٭

مصع���ب صال���ح ش���ايج صالح   ٭
الشايجي

مسعد السيد يوسف زعتر  ٭
محمد فهد ماجد سلطان مرزوق  ٭

هناء يوس���ف م���رزوق عبداهلل   ٭
البصري

هبة محمد عب���داهلل عبدالرحمن   ٭
محمد

محم���ود عبداحلمي���د عبدالنعيم   ٭
محجوب

عب���داهلل احم���د محم���د احم���د   ٭
الياقوت

افتخار احمد تاج الدين  ٭

محمد عبدالعزيز محمد سالمة  ٭
عبداهلل خالد عبداهلل اجلمعة  ٭

جالل خليفة حسني مهنى  ٭
ابراهيم يوس���ف محمد  ع���ذاري   ٭

حمد
عبدالعزيز علي زكريا بركات  ٭

اس���يل فيص���ل خي���ران ابراهيم   ٭
املطيري

جاسم محمد محمود محمد  ٭
ياسر كمال علي احمد  ٭

مخلف عوض العبد  ٭
شيماء يوس���ف احمد عبدالرحيم   ٭

الشاعر
محمد احمد البدوي محمد  ٭

السيد ابواملجد متام مصطفى  ٭
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمد   ٭

اجلاسم
جاسم احمد عبداهلل االمير  ٭

جمال حسن محمد احمد  ٭
محمد عبداخلالق غريب دياب  ٭

وائل علي حسني بركات  ٭
احمد حسني محمد حسني  ٭

امين محمد عبداهلل ابوحامد  ٭
عبدالصمد محمد العربي محمد  ٭
محمد توفيق الياس احمد عالم  ٭
خالد عبدالرحمن خليل محمد  ٭

ابراهيم السيد ابراهيم الفخراني  ٭

350 دينارا
مالزم حسني كوثر  ٭

عمر علي أبوبكر  ٭
عبدالقدوس غالم حسني  ٭

محمد عبداحلميد محمد اسماعيل  ٭
عباس علي حسن دشتي  ٭

فريد عبدالرحيم فوالذ علي  ٭
ممت���از اختر خان امتي���از الدين   ٭

خان
محمد خلف سلمان الفرحان  ٭

محمد سعيد عبدالقادر خالوصي  ٭
ياسر احمد احلمصي  ٭

حمود ابراهيم صالح راشد املذن  ٭
عبدالنعيم شمندي عطية  ٭

سيرا فالبيل عبدالسالم  ٭
س���عد محمد عبدالرحي���م احمد   ٭

العوضي
اس ام خالد اية كية جامات احمد  ٭

محمد ش���فيق الرحمن محمد نور   ٭
احلق

كازي وحيد الرحم���ن كازي رمز   ٭
الدين

عادل احمد حسن الكندري  ٭
ولي���د خال���د يعقوب اس���ماعيل   ٭

الراشد
عبدالرحم���ن احمد جاس���م احمد   ٭

احلشاش
علي محمد جعفر عزام الشمري  ٭

وليد ابراهيم عبداهلل محمد  ٭
يوس���ف س���الم ناص���ر ابراهيم   ٭

الصميعي
س���ليمان خالد فه���د عبدالرحمن   ٭

املذن
منص���ور مصل���ط نه���ار مطلق   ٭

العتيبي
عبداحلكيم علي محمد شريف  ٭

ثنيان احمد عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭
املذن

ميرزا محمد ظافر  ٭
سمير صبحي حافظ طه  ٭

خال���د عل���ي محم���د عب���داهلل   ٭
الرمضان

عل���ي عبداللطيف عبدالعزيز مال   ٭
اهلل

ياس���ر عبداللطيف عبداهلل حمد   ٭
الصالح

جم���ال محم���د عل���ي عبدالعزيز   ٭
اخلليفي

محمد جنيب سيد أبوخليفة  ٭
نوال محمد عبداهلل علي بن غيث  ٭

عبدالرزاق س���عود نصيب مبارك   ٭
احلنيف

عايد علي سليمان الشرجي  ٭
وليد خالد عبدالعزيز العمير  ٭

نادي���ة عبدالعزي���ز ابراهيم حمد   ٭
الريس

ليلى كرم غلوم شهاب  ٭
اس���ماعيل الي���اس خداده س���فر   ٭

خداده
س���عد عبدالوه���اب حم���د محمد   ٭

الشايجي
وائل صالح محمد العتيقي  ٭

عبداللطيف غلوم قمبر قمبر  ٭
فهد عوض جراد عايد الصابري  ٭

منى خلف عبدالعالي الرامزي  ٭
امل صالح اسماعيل العبيد  ٭
اشواق احمد علوان اقطامي  ٭

فؤاد ابراهيم اسماعيل دنبوه  ٭
عبدالعزي���ز  ناص���ر  عه���ود   ٭

الدريويش
طالل نادر شعف العتيبي  ٭

محمد غلوم فتح علي اشكناني  ٭
محمد عبدالرحيم محمد اهلل  ٭

ديوان هارون نور الرشيد  ٭
محمد ميزان الرحمن رميز الدين   ٭

احمد
عبداهلل عبد السيد سالم  ٭

أماني احمد يونس السيب  ٭
فاطم���ة محم���د عبدالرض���ا علي   ٭

القطان
احمد فهد اخللف  ٭

حسن محمد علي اخلليفي  ٭
منيرة محمد سلمان عبدالرحمن   ٭

مال علي
ضياء الدين شودري عبدالغفران   ٭

شودري
ابوجعفر محمد شمس الدين  ٭

عبدالعزيز سعود حمدان سعود   ٭
العبهول

علي طعمة مطر رخيص الظاهر  ٭
هديل جنم عبداهلل محمد حسن  ٭

فرح���ان عل���ي محم���د س���لطان   ٭
العنزي

فوزي���ة محم���د حاجي���ه محمد   ٭
الكندري

عرفان عارف محمد عارف حسني  ٭
محمد امتياز محمد اقبال  ٭

فالح فهيد محمد فهيد العجمي  ٭
ناصر محل الشالل  ٭

محم���د علم جيرم���وزا مدير موز   ٭
امدير

ناصر بخيت ثويني فرج السعيد  ٭
رمزي احمد عبدالقادر الشاذلي  ٭

محمد سند دغش ناصر السهلي  ٭
بدر س���لمان طحي���ش صليفيح   ٭

العازمي
امان���ي عبدالوهاب حم���د محمد   ٭

الشايجي
ابراهيم  هبة عبداحملس���ن فه���د   ٭

املطوع
مرمي خالد سالم علي ساملني  ٭
ابرار فؤاد فهد العبداجلادر  ٭

عبير علي صالح ناصر السلمي  ٭
خال���د جاس���م عبداجلب���ار علي   ٭

اخلشتي
رض���ا جاس���م عب���داهلل حاجي   ٭

فالحية
مني���رة عب���داهلل فه���د صال���ح   ٭

العبداجلادر
محمود ابراهيم محمد عوض  ٭

رش���ا احم���د عبداللطي���ف احمد   ٭
العدساني

اسماء محمد فهاد مطلق اجلافور  ٭
هبة يوس���ف خال���د عبدالعزيز   ٭

املفرج
عزي���زة مطل���ق مف���رج عاصي   ٭

املسيلم
محمد احمد جودة حرز اهلل  ٭

عب���داهلل محم���د عب���داهلل زيد   ٭
الكندري

بسمة محمد عبداحملسن الصالح  ٭
من���ى قويض���ي غني���م قويضي   ٭

العازمي
سارة ياسني علي محمد فرس  ٭

عبدالعزيز جاسم محمد احليدر  ٭
امل عبداهلل منصور حسني خلف  ٭

نور محمد عبداحملس���ن عبداهلل   ٭
املرشد

حامد محمد حسني محمد الصائغ  ٭
حن���ان غل���وم يوس���ف محم���د   ٭

العوضي
محمد فريد محمد عزام  ٭

سهام عبدالعزيز صالح املجيبل  ٭
انور عبداهلل محمد سعد احلليلة  ٭

عبداملنعم فتحي محمد شعبان  ٭
ايهاب شعبان قرني ابراهيم  ٭

عبدالعزيز سميح حسانني احمد  ٭
اكرم حسن يوسف عبدالنبي  ٭
العزب عبداهلل اليمني العزب  ٭

بش���ار ابراهي���م ناص���ر عبداهلل   ٭
بورسلي

ابتهال عبداهلل حسني موسى  ٭
طارق حسن عبدالفتاح سنان  ٭

ياسر مسعد محمد جودة  ٭
أحمد علي حمد جبر العنزي  ٭
احمد هاني جاسم محمد نقي  ٭

غ���ازي فيص���ل عيس���ى ابراهيم   ٭
حافظ

عبدالغني ثابت عبدالغني احمد  ٭
هاني شبيب عبداملقصود محمد  ٭
فيصل رضا علي حسني مشاري  ٭
سامي محمد محمد السيد رضا  ٭

ن���ورة خال���د محم���د س���ليمان   ٭
احملسن

ماهر زكي عالم مسعود  ٭
يوس���ف ط���ارق راش���د جاس���م   ٭

عبدالرحيم
رقية سند فرحان سعد الرومي  ٭

خال���د عيس���ى ابراهيم س���لطان   ٭
الشهاب

احمد حسن االنور حنفي  ٭
مدكور محمد مسعد الصعيدي  ٭

مصطفى محمد شقراني سليمان  ٭
اشرف محمد محمد الرفاعي  ٭

حسني كمال السيد عمر  ٭
محمد احمد كمال علي اجلبالي  ٭
حنان عيسى عبداخلالق الفرج  ٭

محمد ابوالفتوح محمد احلفناوي  ٭
فاطمة عبدالقادر محمد عبدالرحيم   ٭

الكندري
صقر صالح عبداهلل البطي  ٭

محمد دخيل عبدال���رزاق املطلق   ٭
الطوالة

عبدالدامي محم���ود عبدالدامي فتح   ٭
اهلل

ابراهي���م محم���د  ن���وف عل���ي   ٭
اجلناحي

فاطمة فهد منصور اخلنفر  ٭
احم���د صال���ح ناص���ر موس���ى   ٭

االبراهيم
ابراهي���م عل���ي ابراهي���م عل���ي   ٭

بوشهري
اس���ماء مصل���ح س���عدون جابر   ٭

العتيبي
طارق السعيد محمد الرفاعي  ٭
عماد احمد محمد عبدالرحمن  ٭

جمال عبدالكرمي هالل اجلحيدلي  ٭
يسري علي عبدالبدامي موسى  ٭

آالء عبداهلل صالح احمد الثويني  ٭
منيرة احمد ايوب سالم  ٭

فاطمة فيصل كاظم طاهر اخلياط  ٭
محمد كمال عبدالعزيز شلبي  ٭

عبدالعزيز عراك فزاع الظفيري  ٭
محمد صالح السيد صالح  ٭

خالد نزار صبري  ٭
شاهني يوسف محمود امليعان  ٭

طارق علي سبع عبداملعطي  ٭
عمر محم���د عبدالرحم���ن محمد   ٭

الرويح
السيد حامد محمود سلطان  ٭

ايوب ابراهيم حسني محمد دشتي  ٭
مني���رة عبدالقادر عم���ران احمد   ٭

البنوان
محمود مصطفى متولي حسانني  ٭
حسن احمد محمد ابراهيم جلبي  ٭

عبداهلل رضا عباس رضا مراد  ٭
بدور عيد احمد حسن الشراح  ٭

فهد محمد مبارك اجلبيري  ٭
يسري محمود محمد محمد  ٭

محمد عل���ي حس���ن عبداخلالق   ٭
النجار

هاني محمد عبداملنعم محمد  ٭
محمد عبدالرؤوف حسانني محمد  ٭
اميان فيصل ابراهيم حسني علي  ٭

حامد محمد حامد علي برين  ٭
الظاني حنيدق سيد حمداهلل  ٭

فؤاد محمود ابراهيم خليل  ٭
محمود احمد عبدالهادي احمد  ٭

آمن���ة عبداللطي���ف صالح بالل   ٭
مبارك

بش���ار صال���ح عب���اس حس���ن   ٭
الشراح

احم���د محم���د ابراهي���م محمد   ٭
االنصاري

منى رجب علي رجب علي  ٭
علي صادق محمد صادق  ٭

وليد علي جمعان محمد الصقر  ٭
فريد بديوي احمد الفهد  ٭

فيص���ل س���عود حمدان س���عود   ٭
العبهول

س���ناء مصل���ح س���عدون جابر   ٭
العتيبي

محمد حسني سلطان عبداهلل  ٭
الس���عيد ش���فيق محم���د عل���ي   ٭

الصابر
احمد توفيق ابراهيم عبده  ٭

ص���الح مش���وط هاضل س���عد   ٭
العازمي

محروس محمد حسن جبل  ٭
عبدالرزاق محمد السيد اجلاحر  ٭

احمد محمد علي يوسف اخلليفي  ٭
السيد محمد عبداملنعم السيد  ٭

تامر مصطفى سيد علي  ٭
عبدالباسط عبدالعزيز محمود  ٭

ياسر حس���ن عبداحلسني محمد   ٭
صفر

منذر يوسف بدر حسن األستاذ  ٭
أحمد السعيد السيد البحيري  ٭

خل���ود جاس���م حم���ود ثني���ان   ٭
الردعان

السيد فهمي علي األديب  ٭
محمد عبداحلمي���د إبراهيم غلوم   ٭

حسني
العبداهلل  س���عد ناص���ر س���عد   ٭

العبيد
وفاء مضحي فهد املضحي  ٭

وضح���ة ه���زاع صال���ح ثام���ر   ٭
املطيري

عادل ابراهيم عبدالقادر عامر  ٭
محمد علي طبيخ فهد الطبيخ  ٭

اسامة عثمان كامل عثمان  ٭
ابوالوفا  حس���ام مصطفى محمد   ٭

احلديدي
جاسم محمد غلوم محمد جعفر  ٭

طارق طه مصطف���ى عبدالرحمن   ٭
توني

محمد عبدالباقي عباس زلهف  ٭
ابراهيم حافظ العوضي ابراهيم  ٭
عبداملالك عبدالرحمن عبداملالك  ٭

عاطف السيد محمد حسن  ٭
حسن علي حسن علي عبدالكرمي  ٭
عادل السيد محمود احمد البطال  ٭
سالم عوض محمد سالم املطيري  ٭

هش���ام س���ليمان عبداهلل محمد   ٭
الرشدان

احم���د عب���اس عب���اس غل���وم   ٭
اشكناني

سعد فهيد محمد فهيد العجمي  ٭
محمد عب���اس عبدالعزيز عباس   ٭

الصفار
مصطفى جاسم علي محمد علي  ٭
محمد عبداللطيف محمد يوسف  ٭
مرزوق عبدالهادي مرزوق احمد  ٭
رشا بدر ناصر ابراهيم الصولة  ٭

خالد احمد محمد عبداملعطي  ٭
فيص���ل عب���داهلل ك���رم كاي���د   ٭

اسماعيل
فاضل حسني علي غلوم  ٭

فيص���ل صال���ح عس���ل عل���ى   ٭
الظفيري

منص���ور متع���ب بني���ه متعب   ٭
اخلرينج

عبدالرحمن يوسف ابراهيم ناصر   ٭
احلوطي

عبداهلل محمد مدني جاد  ٭
عبداملنعم االمام محمد علي هاجر  ٭
انور عباس جاسم حسن الرياش  ٭

بدرية الفي خالد عيد املطيري  ٭
ثروت مصطفى محمود مصطفى  ٭

ط���ارق علي عبدالك���رمي عبداهلل   ٭
الفوزان

اشرف محمد السمان مرسي  ٭
هيثم بدر سويد فرج السويد  ٭

فيص���ل ع���وض لفت���ة صال���ح   ٭
املطيري

فيصل فهد الهاب سحم املطيري  ٭
سامي جميل محمد طه  ٭

ولي���د فال���ح عبداهلل س���ليمان   ٭
العازمي

حسن حسني عبداحلميد ابراهيم   ٭
سالم

انتصار عبدالك���رمي دويك وادي   ٭
الفضلي

سارة فهد حرمل العجمي  ٭
ب���در عبي���د ناص���ر صنه���ات   ٭

الرشيدي
عيسى حامد جاسم علي بوقمبر  ٭
وليد خالد حميد محمد العازمي  ٭

جنيبة عبداحملس���ن حس���ن علي   ٭
احلمر

الدين صبري عبداملنعم  حس���ام   ٭
اسماعيل

عبدالوه���اب  عب���داهلل  راش���د   ٭
الفارس

شروق خالد حمد علي اخلواري  ٭
امل محمد عبداهلل اليعقوب  ٭

عبداحملس���ن براك عبداحملس���ن   ٭
الطبطبائي

عبداهلل عبداللطيف سعود راشد   ٭
الصقر

مب���ارك فال���ح ش���وميي متروك   ٭
العازمي

داود سليمان داود سليمان الرقم  ٭
تهاني جاس���م عبدالرسول محمد   ٭

القالف
فهد راشد دخيل حمد العنزي  ٭

وس���ناء يوس���ف محم���د مبارك   ٭
الضاعن

ابراهيم  شيماء كاظم عبدالوهاب   ٭
العوض

شيخ انور باشا شيخ راجا سا  ٭
آالء عبدالعزي���ز عباس يوس���ف   ٭

حيدر
حنان صالح علي احمد غريب  ٭

خالد شليل فالح مرمح العتيبي  ٭
عبدالق���ادر عبدالق���ادر محم���د   ٭

عبدالعال
شيخ امجد شيخ امير  ٭

هادي محم���د عبداله���ادي فهيد   ٭
الشالحي

بركات احمد محمد جودة  ٭
مرمي مش���اري عبداحملسن تركي   ٭

املليفي
د.امين مال حويش احملمود  ٭

رمي عبداهلل عيسى عبداهلل الرويح  ٭

نواف علي خلف مسلم احلربي  ٭

450 دينارا
عنبر عبدالفتاح عنبر  ٭

سعد كاسب محمد نوفل  ٭
محمد سعيد احلسيني الكاتب  ٭

محمد مدح���ت عل���ي عبداحلميد   ٭
نصار

فكري رشدي حسن شاهني  ٭
حسن الدسوقي احمد مراد  ٭

سرور محمد محمد العجمي  ٭
محم���د عبداملنع���م محم���د فهمي   ٭

احلفناوي
احمد جمال الدين زكي خليل  ٭

شكري أبوسريع رمضان  ٭
احمد عطوه احمد ابوستيت  ٭
عبدالقادر حسن احمد سليم  ٭

طلعت احمد احمد اجلندي  ٭
احمد حسني محمد املداح  ٭

عبداحلكيم عبدالوهاب عبداحلميد   ٭
ابوسبعه

عادل احمد احمد اجلندي  ٭
محم���د خي���ري محم���د محمود   ٭

مجاهد
محمد السعيد حامد الصباغ  ٭

احمد محمد علي القزاز  ٭
عبدالرازق عبدالوهاب الطنطاوي   ٭

الشاذلي
احمد محمد احمد النحاس  ٭

حازم مسعود حمدان  ٭
محمد محمد عبداملنعم حسني  ٭

فائز محمد سعيد الشربجي  ٭
علي حسن علي خميس  ٭
محمد انور احمد نصر  ٭

رضا رمزي محمد مرسي  ٭
عبدالعزي���ز علي حس���ان عمران   ٭

حسن
مجدي محمود شعبان  ٭

محمد عاملكير جمال الدين احمد  ٭
احمد ماهر محمد محمد دسوقي  ٭

محمد محمد علي شرف الدين  ٭
محمد فوزي حموده الديب  ٭

كرم الدين السيد محمد اجلمل  ٭
محمد ابراهيم احمد محمود  ٭

محم���د منص���ور عل���ي حس���ني   ٭
الصفار

هاني فتحي محمد عاشور  ٭
محمد أبوالقاسم شودري  ٭

اكرام احمد عبداحلليم احمد  ٭
احمد عبدالرحمن احمد البري  ٭

نبيل احمد ابراهيم رمضان  ٭
عادل نصر مصطفى قائد  ٭

احمد عبداحلميد محمود منصور  ٭
صالح عرفات معتمد عرفات  ٭

احم���د  لطف���ي  الس���يد  ع���ادل   ٭
الباجوري

محمد وجيه محمد متولي  ٭
محمد عبدالعزيز حسن  ٭

محمد احمد محمد مجاهد  ٭
محمد حس���نني يوسف مصطفى   ٭

نعمان
مه���دي محم���د س���يد اس���ماعيل   ٭

بهبهاني
الس���يد لطف���ي احم���د  جم���ال   ٭

الباجوري
مهدي عبدالفتاح البرديني  ٭

سالم ابوسريع احمد القاضي  ٭
محمد حسني السيد األعرج  ٭

امام عبداملاجد محمود محمد  ٭
عزالدين محمود ابراهيم خليل  ٭
محمد محمد عبداحلميد خليفة  ٭

فوزي احمد عبداهلل العلي  ٭
فاطم���ة س���عيدان مطني س���عد   ٭

املاجدي
خالد محمد ناصر راشد النصف  ٭

محمود السيد عيسى برعي  ٭
حسن البنا عبداهلل عامر  ٭

العبدالرحمن  عادل احمد محم���د   ٭
الكندري

سلوى يوس���ف عبدالرحمن احمد   ٭
الكندري

احمد عباس محمد محمد  ٭
الدرويش  اس���ماء علي عب���داهلل   ٭

النجار
كفاح مال اهلل احمد مال اهلل  ٭
احمد ممتاز مصطفى هيكل  ٭

ضاعن علي محمد مبارك الضاعن  ٭
نهى سالم ابراهيم محمد النهام  ٭
معالي محمد خالد محمد الفرج  ٭

هن���اء عب���داهلل ناصر ش���نوف   ٭
الهاجري

هش���ام عبدالعزي���ز عبداللطيف   ٭
العثمان

نواف علي خليفة املسلم  ٭
مب���ارك طعم���ة مط���ر مدع���ث   ٭

الشمري
شكرية مختار حسني محمد علي  ٭

فيروز خان ازاد خان  ٭
فيص���ل ق���زار م���وازي قيط���ان   ٭

اجلاسم
صبري زكير خالف عبدالرحمن  ٭

سليمان عبدالفتاح سليمان ابراهيم   ٭
بيان

شريف جالل عبدالسالم عامر  ٭
نبي���ل الس���يد لطف���ي احم���د   ٭

الباجوري
احم���د محم���د اس���د اهلل احم���د   ٭

الكندري
مساعد فالح سليمان السالم  ٭

فاطمة احمد ابراهيم احلسينان  ٭
جديع محسن جديع البصيري  ٭

طالل عذبي احمد ميال  ٭
خلدون مبارك فهد الضويحي  ٭
قبالن سالم ناصر الدوسري  ٭

العبيد  ف���راس صال���ح مب���ارك   ٭
الشمري

عبدالرحم���ن احم���د عبدالوهاب   ٭
عبداهلل الوهيب

طارق علي محمد السليمان  ٭
ماجد عبدالرس���ول احمد موسى   ٭

الصحاف
رضا عبدالرسول قمبر محمد  ٭

نواف علي عبدالعزيز املخيزمي  ٭
حص���ة مطل���ق محم���د كلي���ب   ٭

املطيري
حمد محمد حمد عبداهلل العجمي  ٭
سارة حمدان حمد نايف املطيري  ٭

مش���عل ف���رج حصين���ي محمد   ٭
العنزي
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