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»األنباء« تنشر أسماء المشمولين بالترقية عن طريق االختيار في »الشؤون«
رجع����ان  عاي����د  انتص����ار   ٭

الديحاني
خلود محمد عبداهلل  ٭

نفله سعود علي العجمي  ٭
تهاني ناصر حمد الظفيري  ٭

جناة عبداخلضر علي حسن  ٭
نوف سعد قحموم احلجرف  ٭

وليد جدوع عبيد العنزي  ٭
نورة سبيل غامن املطيري  ٭
سمية ثامر جابر العنزي  ٭

خمي����س  مطل����ق  مش����اعل   ٭
العجمي

حنان ناصر جعيالن مبارك  ٭
جلي����دان  غن����ام  مطيف����ة   ٭

احلسيني
فاطمة نايف مشعان العتيبي  ٭
عائشة فليح حسن الظفيري  ٭
منيفة ممدوح مرزوق هداب  ٭
نورة سعود سعد العازمي  ٭

من الدرجة الثامنة/ عامة الى 
الدرجة السابعة/ عامة

سالم صالح عطية املاجدي  ٭
فهد كحيل مجول العتيبي  ٭
خالد فالح خالد املطيري  ٭

سالم عطية جبر الشمري  ٭
صفية حبيب تركي قطامي  ٭

فالح عجيج فالح الزايد  ٭
حمد مطر سعد الرشيدي  ٭
سالم فهد هديبان عوض  ٭

عبداهلل منور شريد املطيري  ٭
شعيع سعود شديد العدواني  ٭

نواف محسن شريدة طلب  ٭
عبدالعزي����ز فه����د هديب����ان   ٭

الرشيدي
غزوة عايد فزع الشمري  ٭

فوزية حمد محمد العنزي  ٭
هبة سعد محمد البركة  ٭

حياة ملفي مطر اجلميلي  ٭
بدرية محمد غريب محمود  ٭

عبداهلل علي عبداهلل الكندري  ٭
هيا عيسى ليلي املطيري  ٭

منيرة قعيد غريب العازمي  ٭
فهد حسني علي ميرزا  ٭

منيرة زبن فرحان املطيري  ٭

من الدرجة الثالثة/ فنية مساعدة 
الى الدرجة الثانية/ فنية مساعدة 
خولة حسن محمد األنصاري

من الدرجة السادسة/ فنية مساعدة 
الى الدرجة الخامسة/ فنية مساعدة 

خالد عواض متيم املطيري

من الدرجة الثانية/ معاونة الى 
الدرجة األولى/ معاونة
ذعار مهل ذعار الهاجري  ٭

سعود مهدي علي العجمي  ٭
فهد سعد محمد الدوسري  ٭

نورة سعيد عبداهلل العنزي  ٭
غنيمة جبر غامن  ٭

نوال عبداهلل عايض زهية  ٭
خالد عبيد صالل الشميالن  ٭

من الدرجة الثالثة/ معاونة الى 
الدرجة الثانية/ معاونة
محمد علي راشد البذالي  ٭

صالح عبدالعزيز مرزوق داهوم  ٭
ناصر خامت بن خامت العجمي  ٭
سراج محمد عبداهلل العجمي  ٭

خالد ناصر تركي املجاوب  ٭
فيصل حسني حاجي محمد  ٭

سعد متعب طالل سالم  ٭
مشعل مونس عوض عادي  ٭

مرمي حسني سعيد اخللفان  ٭
سعده ناصر حوميد الشمري  ٭

عاليه ماجد طلق العتيبي  ٭
شريفة حمد عبداهلل الشمري  ٭
جناح غازي محسن العتيبي  ٭

نوير سعد عواد العازمي  ٭
سميرة نافل حمود أبو حديده  ٭

العنود قاعد سرور الشاوي  ٭
بشرى يعقوب حسن عبداهلل  ٭

غزيل زيد عواد املطيري  ٭
حنان محمد زيد العتيبي  ٭
سبها غازي فالح طرجم  ٭

وير ذعار تركي الدوسري  ٭
نورة حزام خضر سامح  ٭

عبداهلل سالم ابراهيم الصوله  ٭
وسمية خليفة حديد الشمري  ٭

هند عقلة الطرقي الرشيدي  ٭
فايز سعود الفي احلربي  ٭

عني����زان  صال����ح  ع����ذاري   ٭
الرشيدي

لولوه فرحان حامد املطيري  ٭
وطفة مدلول غامض الشمري  ٭

جاسم محمد مبارك املجرن  ٭
منيفه صالح محمد اخلدير  ٭
بدر صالح فرحان العنزي  ٭

محمد عايد طليحان العنزي  ٭
مها علي ضويان العتيبي  ٭

فاطمة محمد سعد العجمي  ٭
شيماء جمال علي اخلرس  ٭

افراح محمد عثمان املطيري  ٭
شيخة سلمان مطني اخلالدي  ٭

محم����ود  مصطف����ى  هي����ام   ٭
الدرسيه

بشائر شاهر مخلف العنزي  ٭
انهيه علي غازي الدماك  ٭

منى عبداهلل غلوم حسني  ٭
 ٭

من الدرحة السابعة / عامة الى 
الدرجة السادسة/ عامة

عماد شبيب كيال حسون  ٭
طيب����ة عبدالرحم����ن حس����ن   ٭

الربيعة
شيخة عبداهلل غامن مبارك  ٭

منيرة احلميدي راشد احلربي  ٭
رشا محمد مبارك السعيدي  ٭
خالد محمد مرزوق املطيري  ٭
امل عبداهلل مشرع العتيبي  ٭
خالد سالم مذخر الضعيان  ٭
محمد صالح احمد البالول  ٭

رشيدة نايف عويد الديحاني  ٭
ن����وال عبداحملس����ن رفاع����ي   ٭

البعريصي
سارة صياح مشعل العدواني  ٭
عبداهلل سعد شبيب العجمي  ٭
هياء خليفة خلف الرشيدي  ٭
تركية ناصر علي املطيري  ٭

مرمي حزام رقيد العنزي  ٭
ناصر نهار عبدالهادي االشرم  ٭
موضي نايف علوان الشمري  ٭

سارة فهد فهيد السبيل  ٭
عذاري سالم عيد الهيلع  ٭

فاطمة ذياب صالح العنزي  ٭
مرمي غازي عبداهلل العلي  ٭
ليلى عباس اسماعيل علي  ٭

فيصل عويد مطلق املطيري  ٭
رومي فالح برغش العازمي  ٭

مرمي سعد ناصر العجمي  ٭
منيرة فارس عايد الشمري  ٭

عبدالعزيز عدنان سيد سليمان اكبر  ٭
سلمى حمدان جريس الصلبي  ٭

جنيه جابر حسن  ٭
جواهر احمد غامن احلمدان  ٭

كفاية سلطان ابراهيم  ٭
سحر مصطفى محمد عبداهلل  ٭

بدور سعيد خالد ناصر  ٭
نادية زيد كوزان العجمي  ٭

رمي سالم غامن املطيري  ٭

العصيمي
وفاء فهد صالح الرغيب  ٭
هنادي احمد علي صادق  ٭

مشاري احمد حسني املشاري  ٭
القحص  خال����د جاعد خل����ف   ٭

العنزي
محس����ن  حم����ود  عب����داهلل   ٭

العازمي
عايشة محمد عباس العتيبي  ٭

مها زامل دحام السعيدي  ٭
ابراهيم  أمين����ة عبداللطي����ف   ٭

اخلضر
سعاد ذخير سعود اجلبعري  ٭
محمد داود عبداهلل السلمان  ٭
عبداهلل قطيم عادي املطيري  ٭

حصة محمد درويش اخلالدي  ٭
عيسى عيدان كاظم القالف  ٭

صباح مبرج جحالن العازمي  ٭
علي هاني عبدالعزيز القطان  ٭

حسني علي كاظم اخلياط  ٭
عبداله����ادي  س����لمان  ب����در   ٭

املضحي
محمد علي ناصر الشريفي  ٭

ميثم علي حسني القطان  ٭
أمين����ة دغيلي����ب تريحي����ب   ٭

العتيبي
محم����د عبداحملس����ن احم����د   ٭

القطان
ياسر خالد ناصر خداده  ٭
منار مبارك فالح عراده  ٭

حمد خليفة علي املصيليخ  ٭
تهاني جابر سالم الضفيري  ٭

طفلة منصور حمود رسم  ٭
انور توفيق انور العوضي  ٭

فوزية قبالن رديني العازمي  ٭
خالد سند سليمان الشطي  ٭
راشد محسن راشد الغريب  ٭
محمد حسني محمد الصفار  ٭

علي حسني علي القالف  ٭
يوسف حبيب اهلل حجي لطفي   ٭

علي
مرزوق احمد مرزوق االذينه  ٭
مشاري مبارك علي العازمي  ٭
فايز هويدي فراج العازمي  ٭
انور مبارك سعود العازمي  ٭

حم����د خال����د محم����د املجليه   ٭
العازمي

من الدرجة السادسة / عامة إلى 
الدرجة الخامسة / عامة
عماد جبر كاظم الشمري  ٭
سارة عبداهلل حسني فهد  ٭

حس����ني  ناص����ر  فاطم����ة   ٭
العبدالرحمن

مشاعل داود سالم  ٭
بسام يوسف بهلول الشمري  ٭

هن����ادي عب����داهلل هوي����دي   ٭
الهاجري

فهد شايع سميح العازمي  ٭
مها محمد جاسم العتيبي  ٭
عامر رجا عامر الديحاني  ٭

حبيب جمعان عواد العازمي  ٭
سعد عبداهلل فهد املطيري  ٭
نوار متعب حماد العجمي  ٭

شيماء حسني علي عبداهلل  ٭
ناصر مبارك طحنون دهش  ٭
ناصر سعود فالح العازمي  ٭

حام����د حس����ني عل����ي ش����بو   ٭
العازمي

عبداهلل فريج فالح السبيعي  ٭
محمد سعيد هزاع علي  ٭

علي االسيمر جحيش العازمي  ٭
بدر زيد عايض العتيبي  ٭

منير مبارك منير املطيري  ٭
جابر الفي مبارك العازمي  ٭
نواف بدر مساعد العبهول  ٭

عبدالكرمي نايف محمد الشمري  ٭
فيصل دواس باتل الرشيدي  ٭

من����اور  مطل����ق  موض����ي   ٭
الضفيري

مشاعل زايد عامر املطيري  ٭
أماني شبيب فهد العنزي  ٭

ناصر حمد عيد الشبو  ٭
مبارك محمد مبارك املجرن  ٭

فالح علي فالح الهيفي  ٭
صاح����ب  س����ايح  لطيف����ة   ٭

الظفيري
مشاري عزيز محمد الفضلي  ٭

هدى مسفر حسن العجمي  ٭
بيبي محمد علي الدالوي  ٭

خلود محمد صالح الشمري  ٭
دالل علي فهد املطيري  ٭

بدرية حسني علي جريب  ٭
عذبي صالح حمود الغوينم  ٭

نواف محمد عبداهلل الشمري  ٭
نايف مطلق راشد السبيت  ٭

هاني فالح عيد العازمي  ٭
فهد حمد سالم اخلشتي  ٭

علي حسني عبداهلل محمد  ٭
عيسى محمد صالح الفنيني  ٭
نورة مفرج هزاع العدواني  ٭
بدور محمد منير العجمي  ٭

احمد علي احمد الفيلكاوي  ٭
اماني حمود محماس العتيبي  ٭

عبدالعزي����ز دخي����ل عبداهلل   ٭
الشمري

دالل عفار مناع عفار  ٭
عذاري عمر مرزوق العنزي  ٭

آمنة حسني كاظم عبداحلسني  ٭
اميان محمد حسني املطيري  ٭

ايالف عبداهلل عزاب العتيبي  ٭
مني����ف ضويح����ي س����لطان   ٭

العجمي
ليلى سعد بليق العازمي  ٭

مها نايف بدران الدوسري  ٭
وضحة محمد عواض املطيري  ٭

عهود عبداهلل احمد احلامد  ٭
امل نايف هادي الرشيدي  ٭

منيرة حزام بالدي الظفيري  ٭
عبداهلل جدعان فالح منيف  ٭

خل����ود غ����ازي عبداحلمي����د   ٭
املشري

طفلة عجيل خلف الظفيري  ٭
هيا مبارك سماح العازمي  ٭

فضيل����ة عبداحملس����ن محمد   ٭
حمود

مزنة مرزوق ناصر العازمي  ٭
بشاير غازي عيسى املطيري  ٭
دليل قنيفذ رماح القحطاني  ٭
سهام صالح فرج عبدالعالي  ٭

عبدالعزيز احمد علي الصواغ  ٭
طالل حمد مبارك العجمي  ٭

خلود ذياب محمد ذياب  ٭
مرمي راشد حمود احلجيالن  ٭

ابتس����ام يعق����وب عب����داهلل   ٭
اجليران

منى جمعة سبتي  ٭
خض����ر  س����ليمان  حن����ان   ٭

بوخضور
عبير عطاهلل ملفي العتيبي  ٭

وفاء عطية عبيد الشمري  ٭
عليا عسكر علي العازمي  ٭

نوير محمد عبداهلل احلجيالن  ٭
عبدالعزيز خال����د عبدالعزيز   ٭

الصقعبي
س����لمى عبدالرس����ول عل����ي   ٭

بوعباس
عبير صالح عسل الظفيري  ٭
زهرة صالح حسني احلداد  ٭
طالل غازي حميان العرادة  ٭
عايشة محمد حمد املطيع  ٭

سناء علي اسكندر  ٭
وفاء عبدال����رزاق عبداللطيف   ٭

احلنيف
دالل هزاع فراج املطيري  ٭

م����رزوق  ماط����ر  س����لمى   ٭

العازمي
احمد راشد عقيل خليفة  ٭

طالل فهد عبداهلل الصواغ  ٭
محمد عبدالك����رمي عبداحلميد   ٭

املشري
فواز مبارك ناصر املضاحكة  ٭

ندى ياسني محمد العنزي  ٭
هدى ملفي مطلق املطيري  ٭

تهاني زيدان زعيل املطيري  ٭
نورة نهار حمدان العدواني  ٭

اسراء اسماعيل حمزة ابراهيم  ٭
غدي����ر س����عود عبدالعزي����ز   ٭

بوكحيل
بداح فهد سعيد العجمي  ٭

آمنة محري عليان البذالي  ٭
دالل نهار سعد العدواني  ٭

من����ى عبدالرحم����ن صال����ح   ٭
املطيري

من����ال عبدالرحم����ن صال����ح   ٭
املطيري

سعد عبداهلل سعد العازمي  ٭
عب����داهلل ضويح����ي فيص����ل   ٭

املطيري
بدرية بندر سليمان القمالس  ٭

عبير هاشم ياسني كوكش  ٭
سعود فيحان دعفس املطيري  ٭

عبداهلل فهد فالح السهلي  ٭
منى جاسم محمد حمادة  ٭

نوال عبداهلل خالد املطيري  ٭
مطل����ق  عبداله����ادي  حم����د   ٭

املاجدي
بنه مطلق سالم املتساوي  ٭

محمد ساير حمدان الضفيري  ٭
امينة جزاغ فتيخ الصليلي  ٭

مها عيد لهيميد الفليج  ٭
سرة سميرة علي عباس  ٭

نوير سعيد ضحوي العنزي  ٭
عذبية برجس نهار املطيري  ٭

نوير عبداهلل عايض الهاجري  ٭
منيرة عامر ثفنان العجمي  ٭

ناصر عبداهلل كاظم املوسوي  ٭
متعب نايف متعب املطيري  ٭
محمد غنيم جعدان املطيري  ٭

محم����د عاي����ض طعيس����ان   ٭
املطيري

محمد رجا محمد العازمي  ٭
حمود مبارك حمود العنزي  ٭
مشعل ضحوي دخنان فالح  ٭
ريهام رياض منيب الشلبي  ٭

راشد محمد كليفيخ العجمي  ٭
نبيلة جمعة علي حيدر  ٭

حميد زعل مسيهيج العنزي  ٭
حسن عبداهلل محمد محمد  ٭
منى فالح بهلول الضفيري  ٭

نوير حمد محمد العجمي  ٭

من الدرجة الخامسة / عامة إلى 
الدرجة الرابعة / عامة

وداد زعال مزعل العازمي  ٭
مرمي ابراهيم محمد البصري  ٭
شيماء محمود أحمد بوحمد  ٭

عبير ظاهر عبداهلل العدواني  ٭
دالل علي محمد مبارك  ٭

فاطمة محسن ناصر محمد  ٭
احم����د  ش����هاب  هاج����ر   ٭

العبدالرؤوف
عذاري صالح عبيد الشمري  ٭
زهرة علي محمد اكبر حسني  ٭

مب����ارك  ف����الح  اس����تقالل   ٭
الرشيدي

فاطمة بدر عبدالعزيز فهد  ٭
زهرة يعقوب جابر علي  ٭

هناء عبدالهادي شعبان حاجي   ٭
زمان

ميثة خضير كمعان الرشيدي  ٭
مش����عل عبدالعزي����ز محم����د   ٭

اليوسف
عبداحملسن كرم غلوم شهاب  ٭

منال عبداهلل سعود السعيدي  ٭
مشاعل علي سعيد احلسني  ٭
جواهر مترك فهاد العجمي  ٭

فاطم����ة احمد محم����د محيي   ٭
الدين

خلود عبدالرزاق خالد احلامت  ٭
مضاوي مجعد فارع املطيري  ٭

جناة موسى احمد الراشد  ٭
منيرة احمد خليل مال اهلل  ٭
غيداء قاسم محمد املجرن  ٭
حسني فهد حسني العجمي  ٭

مسفر فرحان راضي الشمري  ٭
نادية محمد حسني دشتي  ٭

خالد محمد سليمان الهاملي  ٭
يعق����وب  كاظ����م  عواط����ف   ٭

الغضبان
خالدة راشد سيف احلجيالن  ٭

ناصر سعد فهيد السبيعي  ٭
عبداهلل محمد ابريك العتيبي  ٭

مشعل نداء ناصر املطيري  ٭
بشار علي محمد عبدامللك  ٭

خال����د عب����داهلل عبدالرحي����م   ٭
العوضي

عزيز ساير راكان الضفيري  ٭
سعد سالم مطلق العازمي  ٭

مهند سعيد نصيب القريشي  ٭
يوسف عايز راشد املطيري  ٭

يوسف فالح شوفان املطيري  ٭
عبدالرحم����ن  عبداحملس����ن   ٭

عبداحملسن
نواف مفلح غنيم مجول  ٭

ضاري ردن متعب الفرتاج   ٭
بدر محسن حاضر شرعان  ٭

كفاية مرداس ظاهر السعيدي  ٭
حنان عيد مطلق املرجتي  ٭

فيصل مرضي حمود أبوقذيلة  ٭
زيد خلف داود اخلالدي  ٭

محسن سعد علي عبداهلل  ٭

من الدرجة الرابعة/ عامة الى 
الدرجة الثالثة/ عامة

هالة محمود حسن خاجة  ٭
عيسى مسفر جالي املطيري  ٭
نايف نشمي شنيف الفضلي  ٭

منال احمد صالح السالم  ٭
خلود علي حسني العمر  ٭

أبرار فاضل طاهر الشيرازي  ٭
إشراق عبداهلل سعد البليس  ٭

طالل خالد سعد الالفي  ٭
حليمة رجب محمد طه  ٭

نواف عبدي بنيه العرف  ٭
محمد عبداهلل السالم العاتي  ٭
علي شداد اكدمييس املطيري  ٭

ضي����ف اهلل دخي����ل ف����راج   ٭
الشمري

لطيفة هزاع عوض الضبيعي  ٭
خالد ضاحي محمد ادغيليب  ٭

عبدال����رزاق يعقوب يوس����ف   ٭
السجاري

معصوم����ة محم����د عب����داهلل   ٭
االمير

فاطمة احمد عبداهلل مندني  ٭
يس����رى علي س����يد عبداهلل   ٭

اخلباز
ملفي منيخر مسلم العازمي  ٭

عبي����د اهلل ص����رداح عل����ي   ٭
احلربي

محمد سالم محمد العازمي  ٭
عادل عيسى فارس الشايع  ٭

ط����الل فه����د غ����امن ابراهي����م   ٭
الفيلكاوي

باسل عادل اسماعيل الصغير  ٭
عوض فهد عويض خش����مان   ٭

املطيري
عبير عبدالرضا عبدالرس����ول   ٭

حسني
امين عبداهلل جنم املسري  ٭

عب����داهلل  مب����ارك  مش����عل   ٭

مرمي سعود رميح العازمي  ٭
هي����ام عبدال����رزاق محم����ود   ٭

اخلضير
مرمي سعود مجبل الرشدان  ٭

ضياء عثمان علي الغنام  ٭
أمل جابر فهد العجمي  ٭

مزيد دحام قضا الرحيلي  ٭
فوزية ضيدان فالح العجمي  ٭

ش����طي  حش����اش  مدل����ول   ٭
الظفيري

نايف دلي عواد العنزي  ٭
ناص����ر احلمي����دي غمي����ض   ٭

املطيري
احم����د عبدالرس����ول محم����د   ٭

عبداهلل
بتله محمد سعد ثاني  ٭

صالح عبيد نواف العنزي  ٭
دالل مطلق عوض املطيري  ٭

عبدالعزي����ز مجع����د ف����ارع   ٭
املطيري

من الدرجة الثالثة/ عامة الى الدرجة 
الثانية/ عامة

فواز عبيد صقر صنيدح  ٭
عب����داهلل ابراهي����م س����ليمان   ٭

ابراهيم
هن����ادي محم����د عبدالرحي����م   ٭

بوشهري
عيد صالح مطني اخلالدي  ٭

أحم����د عبدالرحم����ن صال����ح   ٭
الشايع

علي حسني علي بحلق  ٭
هناء محمد جاسم ماجكي  ٭

حمدان فيصل ثويني العنزي  ٭
علي حسني علي اشكناني  ٭

هاني يوسف إبراهيم الفصام  ٭
سمية خلف أحمد ابراهيم  ٭

ياسر محمد يوسف مال اهلل  ٭
عبداهلل حميد صاخر العنزي  ٭

مس����اعد خل����ف نزال ش����داد   ٭
الشمري

عبداهلل فالح سنام الشمري  ٭
بندر مجنب سعود الشمري  ٭
نورة ساير محمد املطيري  ٭

عائش����ة عبداحملس����ن أحم����د   ٭
املاجد

نوير مانع سالم الشمري  ٭
يوسف مخلد سعد العتيبي  ٭

دالل محمد حميدان الشعالن  ٭
سمية أحمد عاشور املصيليح  ٭

إميان صالح حسني العنزي  ٭
تهاني محمد زيد العدواني  ٭

عائشة سالم عبداهلل الرسام  ٭
نورة محمد حمود السبيعي  ٭
منيرة وديد عبيد الهاجري  ٭

فهد داود س����ليمان يوس����ف   ٭
التميمي

لطيفة جبر عيد سالم  ٭
عفاف فتحي محمد رفاعي  ٭

مب����ارك  ش����بيب  عب����داهلل   ٭
العازمي

أمل مطر عجمي الوردان  ٭
غنيم سعد فجري العازمي  ٭

فاطمة مصطفى حسني صفر  ٭
سلمى محمد بادي العجمي  ٭

منص����ور دميثي����ر منص����ور   ٭
العنزي

هنادي احمد عبداهلل عبدامللك  ٭
رشا راشد سالم الهويدي  ٭

خلود مناحي مطلق رشدان  ٭
نوال ضيدان فالح العجمي  ٭

من الدرجة )ب( عامة إلى الدرجة 
)أ( عامة

عبدالوهاب عب����داهلل رمضان   ٭
اخلباز

خالد علي محمد مهدي  ٭
احمد عبدالصمد محمد دشتي  ٭
عبداهلل صالح فهد املطوطح  ٭

من الدرجة )األولى( عامة الى 
الدرجة )ب( عامة

أم����ل عبدالرحم����ن عب����داهلل   ٭
بستكي

حسن علي حسن القالف  ٭
عبدالرضا ك����وزاد عبدالرضا   ٭

محمد
هادي محمد س����يد اس����ماعيل   ٭

بهبهاني
عفيفة غلوم عباس علي اكبر  ٭
وليد حاجي محمد عبدالهادي  ٭
مقداد عيسى عبداهلل بن نخي  ٭

جاس����م  محم����ود  حليم����ة   ٭
الصراف

منيف محمد سلمان الشمري  ٭
س����عيد  س����الم  حس����ناء   ٭

بوسويهي
نبيلة ياسني احمد عباس   ٭
دليل عيسى فالح املطيري  ٭
ابراهيم محمد علي حاجية  ٭

عب����داهلل  محم����د  عب����داهلل   ٭
احلمادي

ابراهي����م طاه����ر  اس����ماعيل   ٭
االبراهيم

عائش����ة عبدالرحم����ن عل����ي   ٭
عبدالرحمن

سليمة حسن احمد اجلناعي  ٭
سهيلة موسى حسني دشتي  ٭

فهد عبيد محمد املطيري  ٭
عيسى احمد علي املويل  ٭

علي عبداهلل فهد فهد  ٭
خالد سالم سعود العصيمي  ٭
نادر مرزوق ندحان املطيري  ٭

عواطف صالح حسني اللقمان  ٭
عوي����ض  س����يف  عوي����ض   ٭

الصابري
جاسم عبداهلل جاسم احلمود  ٭
سميرة مندني اسماعيل علي  ٭

هادي محمد عجيل العنزي  ٭
عارف عبداهلل حمد العنزي  ٭

عادل عبدالعزي����ز عبدالواحد   ٭
الرشود

من الدرجة الثانية/ عامة إلى الدرجة 
األولى/ عامة

حمود فهد مطلق احلمد  ٭
عماد عثمان صالح مال اهلل  ٭
عذاري عادل محمد املتروك  ٭
نهى منصور علي الصايغ  ٭
فيصل محمد زيد التميمي  ٭

عبدالرحي����م  عل����ي  ه����دى   ٭
العوضي

عيد سعود شارع الظفيري  ٭
مناور مطلق مناور الضفيري  ٭

فايز فهد سالم الشريدة  ٭
حامد عبداهلل صالح اجلنيدي  ٭

احمد اوقيان حمود العازمي  ٭
خالد عيسى احمد الصفي  ٭
وليد مبرك غنيم احليص  ٭

محمد حسني رضا املستكي  ٭
عبداجللي����ل حبي����ب ترك����ي   ٭

اخلالدي

اعتباراً من 31 مارس الماضي ويمنح المرقى عالوة واحدة من عالوات الدرجة المرقى إليها إضافة إلى أول مربوطها

أصدر وزير الش���ؤون االجتماعية والعم���ل الفريق د.محمد 
العفاسي قرارًا بترقية عدد من موظفي وزارة الشؤون الى الدرجة 
 األعلى باالختيار اعتبارا من 2010/3/31 على أن مينح املرقي عالوة
واح���دة من ع���الوات الدرج���ة املرقى إليه���ا مضاف���ا إلى أول 

مربوطها.
وفيما يلي اسماء املرقني حسب الدرجات:

»الزراعة«: صرف مبالغ األعالف الحيوانية
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية امس انه تقرر صرف مبالغ األعالف 
احليوانية للسنة املالية 2011/2010 حسب جدول 
فئات الدعم، وأكدت الهيئة في بيان صحافي ان 
جدول فئات الدعم التي يتم صرفها حتى الشهر 
املقبل ملادة الشعير للطن الواحد 34 دينارا بينما 

سيتم صرف مبالغ مادة الشعير اعتبارا من شهر 
سبتمبر للطن الواحد 20 دينارا.

وأفادت بأن مبال���غ الدعم مل��ادة الذرة للطن 
الواحد تبلغ 20 دين���ارا ومواد العلف اخلاصة 
لألغنام واألبقار واإلب���ل للطن الواحد 33.300 

دينار.

فئات الدعم التي يتم صرفها خالل السبعة شهور األخيرة
دعم / طندعم / كيسوزن الكيس / كجممادة العلف

دينارفلسدينارفلس
100020�50شعير
50000100020ذرة

503000000006شوار
30000130033م. أغنام
30000130033م. أبقار
30000130033م. إبل

فئات الدعم التي يتم صرفها خالل االشهر   )أبريل ـ مايو ـ يونيو ـ يوليو ـ أغسطس( 
دعم / طندعم / كيسوزن الكيس / كجممادة العلف

دينارفلسدينارفلس
50700100034شعير
50000100020ذرة

503000000006شوار
30000130033م. أغنام
30000130033م. أبقار
30000130033م. إبل

السنان: دورات تأهيلية لنزيالت دار الرعاية

الهاشمي: اتحاد المبرات يستهدف تنسيق عملها

»مبرة خير الكويت«: ترميم وصيانة
17 بيتًا من بيوت دور الطفولة

باالتفاق مع وزارة الشؤون

تنظم ادارة رعاية االحداث بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بالتنسيق مع الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية دورات تأهيلية لنزيالت دار 
الرعاية االجتماعية للفتيات والتي تهدف الى مد 
جسور التعاون واملشاركة وتقدمي الدعم املجاني 
والفني واملهني لنزيالت الدار إلكسابهن اخلبرات 
العلمية واملهنية متهيدا خلروجهن الى املجتمع 

بشكل مختلف ليمتلكن القدرة على االنتاج.
وأوضح مدير ادارة رعاية االحداث بوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعم���ل عبداللطيف 
السنان ان دورة املش���غوالت الفنية ودورة 
الطهي واخلياط���ة من الدورات املتميزة التي 

ترغب نزيالت الدار االستفادة منها لتهيئتهن 
مستقبال بعد خروجهن من الدار.

وشكر الس���نان الهيئة االسالمية اخليرية 
الهتمامها بهذه الفئة والتي سبقتها زيارة ادارة 
النشاط النسائي بالهيئة للدار وتقدمي الهدايا لهن، 
مؤكدا ان هدفنا املشترك هو اصالح الشباب سواء 
من الذكور أو االناث ونطمع ان تقوم مؤسسات 
وزارة الدول���ة بالتعاون معنا إلقامة مثل هذه 
الدورات لصقل هذه الشريحة من الفتيات بهذه 
اخلبرات ليستفدن منها بعد خروجهن من الدار 
متاشيا مع سياسة الوزارة الداعية الى تأهيل 

االحداث وتدريبهم واعدادهم مهنيا.

املبرات  تقدمت مجموعة من 
اخليري����ة الى وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بطلب إلشهار 
املب����رات اخليرية ليكون  احتاد 
جتمعا يش����مل املبرات اخليرية 
بهدف تنس����يق وتكام����ل العمل 
اخليري وفق الضوابط الشرعية 
في العمل اخليري واإلنساني ومبا 
يتوافق مع قوانني وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
وكشف رئيس احتاد املبرات 
اخليرية الكويتية )حتت اإلشهار( 
الهاش����مي في تصريح  د.هاشم 

صحاف����ي »انه بعد اتفاق العديد 
من املبرات اخليرية التي ارتأت 
وجود احتاد خاص بها واجتماعات 
متع����ددة مع املبرات املؤسس����ة 
تقدمنا بطلب لوزارة الش����ؤون 
بإش����هار احتاد املبرات اخليرية 
العمل اخليري  وذلك لتطوي����ر 
العمل  البناء جلهات  والتنسيق 

اخليري البناء في هذا املجال«.
وأضاف ان االحتاد يهدف الى 
حتقيق التكامل والتنس����يق بني 
املبرات واملؤسسات واجلمعيات 
اخليرية واإلنسانية وإبراز دور 

املبرات اخليرية في تنمية وتطوير 
املجتمع الكويتي وإقامة املشاريع 
والبرامج املشتركة التي تهدف الى 
خدمة وتطوير املجتمع، باإلضافة 
الى االرتقاء بأداء وقدرات املبرات 
األعض����اء وغيرها م����ن اجلهات 
اخليرية وبناء الشراكة محليا مع 
القطاع احلكومي واخلاص واألهلي 
ودوليا مع املنظمات واملؤسسات 
والهيئات العاملية والتواصل مع 
أصحاب الق����رار في كل ما يعود 
بالنفع على املبرات والعاملني في 

القطاع اخليري«.

آالء خليفة
أعلنت مبرة خير الكويت 
احلصول على موافقة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لترميم وصيانة 17 بيتا من 
بيوت دور الطفولة التابعة 
إلدارة احلضان���ة العائلية 
اضافة لترمي���م وصيانة 
جميع مرافقه���ا ومعداتها 
العيادة  وآلياته���ا، وكذلك 
ومسرح االطفال والصالة 

املتعددة االغراض.
وأك���دت رئيس مجلس 
ادارة املبرة الشيخة فريال 
الدعيج ان مبرة خير الكويت 

توصلت الى اتفاق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على 
املوافقة على ترميم وصيانة بيوت دور الطفولة وذلك انطالقا 
من توجه مب���رة خير الكويت خلدمة هذه الش���ريحة وتقدمي 

افضل اخلدمات لهم.
ولفتت الى ان املبرة واصلت على مدى االشهر املاضية القيام 
بجميع الدراسات واعداد املخططات والعقود الالزمة مع عدد من 
الش���ركات املتخصصة للبدء في تنفيذ هذا املشروع االنساني 
اخليري الذي يعتبر في س���جل الكويت االنساني، ويأتي هذا 
املش���روع انطالقا من اميان القائمني عل���ى ادارة املبرة بأهمية 
االهتمام باالبناء االيتام ومساندة الدور احلكومي الداعم للعمل 
االهلي االنس���اني تأكيدا لتوجيهات وتعليمات صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد ملا فيه مصلحة الكويت.

الشيخة فريال الدعيج


