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الرميضين: 190 دار حضانة مرخصة و20 تعمل 
من دون ترخيص وتوجيه إنذارات لإلقفال

الحمود: للقيم الدينية أهمية كبيرة في ترشيد السلوك
اكد سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
اهمية القيم الدينية في ترشيد سلوك االفراد 

واملجتمعات.
واشار خالل مأدبة غداء اقامها على شرف 
رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على 
اس���تكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
الشيخ د.خالد املذكور الى دور القيم الدينية 
في صون وحماية االنس���ان من الوقوع في 

اخلطأ وهدايته الى الصواب.
كما تطرق الشيخ فيصل احلمود في كلمته 
الى اجلانب الروحي للدين واثره على تفكير 

االنسان.
وتوقف عند تعاليم االسالم دين التسامح 
والوس���طية ودورها في نش���ر قيم االعتدال 

واحلد من الغلو  والتطرف.
واش���اد بالدور التنوي���ري الذي يقوم به 
س���ماحة الش���يخ اجلليل د.خالد املذكور في 
اظهار الصورة احلقيقية لالس���الم باعتباره 

دين يسر ومحبة واعتدال.
حض���ر املأدبة وزي���ر االوق���اف االردني 
د.عبدالسالم العبادي ومفتي اململكة عبدالكرمي 
اخلصاونة، كما حضر املأدبة علماء من اململكة 
العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 
ودولة قطر وجمهورية العراق واجلمهورية 

السورية.

بشرى شعبان
طالبت مدي���رة ادارة املرأة 
والطفولة في وزارة الشؤون 
اقبال الرميضني بضرورة منح 
مفتشات احلضانات اخلاصة 
صف���ة الضبطي���ة القضائية 
القي���ام باالعمال  ليتمكن من 

املنوطة بهن على اكمل وجه.
وقالت في تصريح صحافي 
ان عدد احلضانات التي تعمل 
دون تراخيص يتراوح بني 15 
و20 حضانة وان االدارة قامت 
بتوجيه انذارات للمقيمني عليها 
القفالها وفي حال عدم االلتزام 
باالقفال سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بشأنها.
كشفت الرميضني عن تزويد 
االدارة مبجموعة من املوظفات 
وجميعهن من ذوات اختصاص 
تربية االطفال وخضعن لدورة 

الس���ليمة  والرعاية الصحية 
وتوفير برامج خاصة بالتغذية 
الصحية لألطفال كما نعمل على 
برنامج خاص في حق الطفل 

في التعليم عبر اللعب.

دعم القطاع الخاص

وبينت الرميضني أن جميع 
العمل على  املشاريع س���يتم 
تنفيذها بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية املختص���ة وبدعم 
من عدد من ش���ركات القطاع 

اخلاص.
وكشفت الرميضني عن وضع 
برنامج ترفيهي توعوي خاص 
بشهر رمضان املبارك يتخلله 
الدينية  الن���دوات  العديد من 
التي تليق بهذه  واملهرجانات 
املناسبة والتي ستقام في جميع 

حدائق االطفال.

تدريبية مع املفتشات القدامى 
ومت تزويدهن باللوائح االدارية 
للقي���ام بالزي���ارات امليدانية 

للحضانات.
وعن ايقاف منح تراخيص 
جديدة اوضحت الرميضني ان 
االيقاف لفترة وجيزة الجراء 
تقييم الوضع في دور احلضانة 
اخلاص���ة واج���راء التفتيش 
ال���دوري وان���ذار احلضانات 

املخالفة.

عدد الحضانات

وع���ن ع���دد احلضان���ات 
املرخص���ة قالت: بل���غ عددها 
190 دار حضان���ة في مختلف 

املناطق.
وبش���أن التعوي���ض على 
احلضانات بسبب تأخير بدء 
العام الدراس���ي الفائت اكدت 

الرميضني: باشرت اإلدارة تنفيذ 
العديد من املشاريع املعتمدة 
الس���نوية  العمل  في خط���ة 
2012/2011 وذل���ك بعد رفعها 
الوكيل املساعد للتطوير  الى 
اإلداري وهي تتمحور في مجال 
التنمية االقتصادية للمرأة وحق 
منح املرأة العاملة فرصة تولي 
الى  القيادية باإلضافة  املراكز 
مش���اريع خاصة مبس���اعدة 
األمهات وإعانتهم على توفير 

الرعاية ألبنائهم.
وهناك مشروع جار العمل 
ب���ه لتوفير احلماي���ة للطفل 
من العنف واالس���تغالل عبر 
التوعية باحملاضرات والندوات 
املوجهة التي ستنظم في حدائق 

االطفال.
الى مش���روع آخر  إضافة 
متعلق بحق الطفل في التربية 

ان الوزارة قامت برفع مذكرة 
الوزراء  الى مجلس  بش���أنها 
ولكن حت���ى اآلن لم نتلق اي 
اجابة بش���أنها م���ع العلم أن 
هناك موافقة مبدئية لصرف 

هذه التعويضات.
وعن خطة عمل اإلدارة قالت 

نطالب بمنح المفتشات صفة الضبطية القضائية

أولم على شرف المذكور

تزوي�د دور الحضان�ة بإخصائيات ف�ي تربية الطف�ل وإخضاعهن ل�دورة تدريبية

الكويت تشارك في مؤتمر المشرفين 
على شؤون الفلسطينيين اليوم

»األبحاث« ساهم في تميز 3 طالبات 
بكلية الهندسة والبترول

دانيا شومان
حصلت 3 طالبات من قس���م 
امليكانيكي���ة بكلية  الهندس���ة 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
على املرتبة االولى في »املعرض 
الس���نوي ملشاريع  الهندس���ي 
التخرج بجامعة الكويت«، وذلك 
عن أفضل بحث علمي، حيث وقع 
االختيار على البحث الذي قدمته 
كل من: سحر العجراوي، وغيداء 

العلي، وفاطمة محمد كمشروع 
للتخرج بعنوان »التحكم في قوة 
مقاومة املاء إليقاف السفن« على 
املرتبة االول���ى من بني 13 بحثا 

علميا مشاركا.
وأش���ارت الطالبتان س���حر 
الى  العلي  العجراوي وغي���داء 
البحثية والتجارب  الدراسة  ان 
النتائج كانت  العلمية وحتليل 
حت���ت اش���راف مجموع���ة من 

الباحثني واملش���رفني في معهد 
الكوي���ت لالبح���اث العلمي���ة، 
باستخدام املختبرات املوجودة 
باملعهد واجلامعة، حيث تركزت 
فكرة املشروع حول ابتكار طريقة 
جديدة إليقاف القوارب من خالل 
تركيب أبواب مقاومة لتيار البحر 
تفتح في حاالت الطوارئ وتساعد 
البحرية،  في تالفي احل���وادث 

وجعل القوارب أكثر أمانا.

القاهرة � هناء السيد
تش���ارك الكويت في مؤمتر املش���رفني على 
شؤون الفلس���طينيني الذي يعقد مبقر األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية اليوم حيث تبدأ 
اعمال الدورة الرابعة والثمانني ملؤمتر املشرفني 
على شؤون الفلس���طينيني في الدول العربية 

املضيفة.
ويتضمن مش���روع جدول األعمال النظر في 
تقرير يعرضه االمني العام املس���اعد لش���ؤون 
فلسطني باجلامعة السفير محمد صبيح حول 
ما قام���ت به األمانة العامة من خطوات وجهود 
لتنفيذ ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في قرارات 
مجلس اجلامعة على مستويات القمة والوزاري 
واملندوبني الدائمني، وكذلك خالصة متابعات قطاع 
فلسطني في اجلامعة ورصده وحتليله للمستجدات 

ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
كما يتضمن جدول اعمال املؤمتر قضايا القدس 
وجدار الفص���ل العنصري والالجئني والتنمية 
في األراضي الفلس���طينية وأنشطة )األونروا( 

وأوضاعها املالية.
ومن املتوقع أن تتركز املناقشات في موضوع 
القدس حول م���ا تتعرض له املدينة من عدوان 
اسرائيلي مستمر وانتهاكات ملقدساتها وتاريخها 
الثقافي وتراثها اإلنس���اني، وما يهدد املس���جد 
األقصى من انهيار بسبب احلفريات االسرائيلية 

وبناء األنفاق والكنس من حتته وحواليه.
ويشار في هذا السياق الى ان قطاع شؤون 
فلسطني في األمانة العامة قام بتعميم الرسائل 
التي وجهها املراقب العام لدولة فلس���طني لدى 
األمم املتحدة الى كل من األمني العام لألمم املتحدة 
ورئيس مجلس األمن بشأن األعمال االستفزازية 
التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي في 
القدس الشرقية احملتلة، كما وجه االمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى بعثة اجلامعة في 
العاصمة الفرنس���ية الى تنسيق جهود الوفود 
العربية لدى اليونسكو بهدف اصدار قرار إلدانة 
محاوالت إسرائيل ضم موقعي احلرم االبراهيمي 

ومسجد بالل إلى قائمتها للتراث.
ويناقش املشاركون في املؤمتر نتائج متابعة 
األمانة العامة ورصدها لألضرار الناجمة عن إقامة 
إسرائيل جلدار الفصل العنصري في األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
وفيما يتعلق بشؤون الالجئني ستقدم األمانة 
العامة )قطاع فلسطني( تقريرا حول متابعتها 
املتواصلة ألوضاع الالجئني الفلس���طينيني في 
كافة أماكن تواجدهم وحالة اجلهود الرامية الى 
التوصل الى حل عادل لهذه القضية استنادا الى 
قرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه مبادرة 
السالم العربية وفق القرار 194 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.

مشروع التخرج حصل على املرتبة األولى

الشيخ فيصل احلمود ود.زغلول النجار ود.خالد املذكور

إقبال الرميضني

الديوان يدعو 319 مواطنًا لمراجعته غدًا اإلثنين
الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية

دعا ديوان اخلدمة املدنية 319 مواطنا ملراجعته غدا االثنني الستكمال 
أوراق ترش��يحهم للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية، وفيما يلي 

األسماء:

 ٭احمد علي حبيب الفضلي
 ٭ حمد عواد صحن عساف

 ٭ رشيد سراج محمد العجمي
 ٭ سالم عوض راشد الزنيف
 ٭ سعد مزيد سعد املطيري

 ٭ عايض مهدي عايض العجمي
 ٭ عبداهلل ابراهيم يوسف جراغ
 ٭ عبداهلل سعد حضرم الهاجري

 عبداهلل محمد عنيزان العجمي ٭
 ٭ عبيد عبداهلل خالد املطيري

 ٭ علي احمد علي املولي
 ٭ علي مرزوق سندان املطيري

مطل���ق  اطحيش���ل  فهي���د   ٭ 
الرشيدي

ف���الح باجي���ة جزاع   ٭ فيصل 
وزري

 ٭ محمد امني عبداهلل اجلفن
 ٭ محمد علي حسني الفودري

 ٭ ناص���ر علي محم���د مجاربي 
علي

 ٭ ناصر فهد سلطان السهلي
 ٭ابراهيم سعود مهنا الرشيدي

 ٭ابراهي���م س���ليمان عب���داهلل 
السعيد

 ٭ابراهيم غازي زايد فهد
ابراهي���م   ٭ابراهي���م محم���ود 

الدمخي
 ٭ابراهيم هاني احمد احلريجي
 ٭احمد برجس ظاهر الشمري
 ٭احمد جعيالن علي العازمي
 ٭احمد حسني دويان الشمري
 ٭احمد خالد حمود اخلضاري

 ٭احمد سعد مهنا الرشيدي
 ٭احمد صالح جفران مجبل
 ٭احمد صقر غزاي العتيبي

 ٭احمد عبدالرحمن الباز
 ٭احمد علي دخيل الرشيد

 ٭احمد عيد ذعار هليل
 ٭احمد فالح رجعان العازمي
 ٭احمد محرم مفلح املطيري

 ٭احمد مخلف ملوح الصليلي
 ٭احمد نبراس احمد الرفاعي

 ٭أحمد عوض عبداهلل املطيري
 ٭أحمد هاش���م سيد عيسي سيد 

هاشم سيد محسن القالف
 ٭بدر جابر هالل الشمري

 ٭بدر حمد غامن عبدالعزيز
 ٭بدر خالد محمد اخلباز

 ٭بدر سعد مبارك ابوحيمد
 ٭بدر ناصر عبداهلل احملمد

 ٭بسام معتق هوير الضفيري
 ٭بندر سعد عقاب العنزي

 ٭بندر عزارة قعيد السعيدي
 ٭بندر فالح جنر املطيري

 ٭بندر منور محسن دهيمان
 ٭بندر هليل سبهان العيباني

 ٭ثامر مجبل نوار العازمي
 ٭جابر هادي مسفر العجمي

 ٭جاسم محمد حسن الفضالة
 ٭جاسم محمد سعود حمود
 ٭جاسم محمد سعيد نايف
 ٭جاسم محمد فالح الهيفي
 ٭جذنان فهاد سالم العجمي

 ٭جراح سعد محارب اجلسار
 ٭جراح عبد الكرمي بدر محمد
 ٭جراح فضيل فالح الفضلي
 ٭جزاع مبارك سعود عريبي

 ٭حربي عدهان محمد الرشيدي
 ٭حسن علي غلوم البلوشي
 ٭حسن مبارك شديد الهندال

 ٭حسن نافع حبيب تركي
 ٭حسني احمد حسني البلوشي
 ٭حسني احمد حسني السبيعي
 ٭حسني جاسم احمد الكنكوني

حسني جمال عبد احملسن بوحمد  ٭
 ٭حسني سعد منشد الهندال

 ٭حسني عايض سعود العجمي
 ٭حسني مرزوق حسني الزايد
 ٭حمد ابراهيم حمد الرشيدي

 ٭حمد عبداحلميد املسلم
 ٭حمد موسى محمد الرشيدي

حمدان عبداهلل صاهود العازمي  ٭
 ٭حمزة سالم عبداهلل املطيري

 ٭حمود خالد ثامر العتيبي

 ٭حمود فهد حمود احلربي
 ٭حمود مطلق محمد الشهري

حيدر حبيب عبد احلسني القالف  ٭
 ٭خالد حمود احلصم الرشيدي

 ٭خالد حميد جمعه العنزي
 ٭خالد راجح ريكان الهاجري

 ٭خالد زيدان نايف العنزي
 ٭خالد طالب عيد العنزي

 ٭خالد عبداهلل محمد املشوح
 ٭خالد عويد خلف الصليلي
 ٭خالد فالح بدهان املطيري

 ٭خالد فهد ناصر العجمي
 ٭خالد محمد ابراهيم احلمد
 ٭خالد محمد حمد العجمي

 ٭خال���د مزيد عق���اب اجلنفاوي 
الشمري

 ٭خالد مطلق حسني املطيري
 ٭خالد يوسف يعقوب خلف

 ٭خويران غريب حمد العجمي
 ٭دعيج عبداهلل دخيل رويشد

 ٭دعيج وليد عودة الشمري
 ٭راشد احمد فالح القعابي

 ٭راشد سعد مناحي القحطاني
 ٭راشد فارس القديري

 ٭راشد محمد راشد املري
 ٭رائد غازي راشد مطلق

 ٭ربيع وليد واصف الصيداوي
 ٭رشيد حمد كميخ الرشيدي

 ٭سالم ضيف اهلل العتيبي
 ٭سالم عوض جواد الودعاني

 ٭سالم عوض محمد خضير
 ٭سالم مبارك فجحان الهرشاني

 ٭ساير جمال احمد الساير
 ٭سعد ابراهيم معيلي ارشيد

 ٭س���عد عب���د احملس���ن خلف 
اللوغاني

 ٭سعد ماجد عبيد الدوسري
 ٭سعد مبارك محمد العازمي

 ٭سعد نايف قضيان العازمي
 ٭س���عدون عبد الهادي سعدون 

العتيبي
سعود عبدالعزيز ناصر املسند  ٭
 ٭سعود عبيد عوض الشبلي

 ٭سعود فهاد أبوفاس العجمي
 ٭سعود محمد سعود احلوال

 ٭سلطان فايز فهد العنزي

 ٭سليمان فهد يوسف الفضالة
 ٭شريد فهد عبدالرحمن املطيري
 ٭صالح ارشيد ماضي العازمي
 ٭صالح عوض حمود اخلالدي

 ٭صالح يوسف صالح احلمادي
 ٭صقر الفي شاكر العنزي

 ٭ضاري عبد اللطيف س���ليمان 
العريفان

 ٭طارق رياض محمد عبدالقادر
 ٭طالل حمود راشد البوص
 ٭طالل مبارك عبداهلل احمد
 ٭طالل محمد ميرزا الدشتي

 ٭عادل احمد مطر الشطي
 ٭عادل حمد عايض الوهيدة

 ٭عادل رشيد قنيفذ الرشيدي
 ٭عادل عبدالعزيز محمد باقر

االل���ه س���عد خنيف���ر   ٭عب���د 
الرشيدي

 ٭عبدالرحمن سالم املسباح
 ٭عبدالرحمن صالح املعتوق

 ٭عبد الرحيم علي سالمه عياد
الرزاق محس���ن محبوب   ٭عبد 

محمود
عبدالعزي����ز خالد عب����داهلل عبد   ٭

الكرمي
عبدالعزي����ز رش����ود عبدالعزيز   ٭

الرشود
عبدالعزيز سعود مطارد املطيري  ٭

عبدالعزي����ز عب����د احلكي����م عامر   ٭
العسكر

عبدالعزيز علي احمد بوقماز  ٭
عبدالعزيز محمد حس����ني السيد   ٭

عباس املوسوي
عبدالعزيز محمد عبداهلل الصانع  ٭

عبدالعزيز محمد عيد الشيتان  ٭
عبدالعزي����ز مصع����ب س����ليمان   ٭

الصالح
عبد اللطيف طارق جاسم الصانع  ٭
 ٭عبداهلل ابراهيم محمد الربيعة

 ٭عبداهلل احمد عبداهلل الزيد
 ٭عبداهلل انور عبداهلل الرشود

 ٭عبداهلل بدر عبداهلل مذكور
 ٭عب���داهلل حاب���س عب���داهلل 

السعيدي
 ٭عبداهلل خالد عبداهلل حسني

 ٭عبداهلل زايد فهيد العمار

 ٭عبداهلل سالم مقعد الدوسري
 ٭عبداهلل سعود خالد بوحمد

 ٭عبداهلل سعيد محمد العامري
 ٭عبداهلل صباح حمود الصباح
 ٭عبداهلل طلق مرزوق العازمي
 ٭عبداهلل عارف ضاري العنزي

 ٭عبداهلل علي غالب محظوظ
 ٭عبداهلل عمار سعد شايع

 ٭عبداهلل عيد غنيم السليماني
 ٭عب���داهلل ف���الح خصي���وي 

العتيبي
 ٭عبداهلل فهد عبداهلل اجلليل

 ٭عبداهلل محمد مبارك بن بحر
برج���س  ناص���ر   ٭عب���داهلل 

الشمري
 ٭عبداهلل هادي سعد املياس

 ٭عبد احملسن علي عبد احملسن 
الثويني

اله���ادي جال���ي ضحوي   ٭عبد 
الظفيري

اله���ادي حم���د س���الم   ٭عب���د 
العجمي

 ٭عبدالرحم���ن حس���ني عباس 
بارون

 ٭عب���داهلل عل���ي عبدالعزي���ز 
العسكر

 ٭عبيد العتيبي عبيد املطيري
 ٭عجيل حمد مبارك الرشيدي

 ٭عقيل فهد محمد العجمي
 ٭علي ابراهيم سالم العجمي
 ٭علي حسن ابراهيم حسني

 ٭علي حسني محمد رضا
 ٭علي شاكر عواد الهليلي

 ٭علي عبداهلل عبدالرحمن احمد
 ٭علي محمد احمد الشاعر

 ٭علي محمد س���يد عباس سيد 
عبد احلسني

 ٭علي نهار طميش السعيدي
 ٭علي وليد حمزة مال علي

 ٭علي مرزوق رويتع الشمري
 ٭عليان سعيد محمد العجمي

 ٭عمر وليد خالد النصف
 ٭عمير حمدان عمير الهيب

 ٭عمير فرج خرصان العجمي
 ٭عه���دي س���هيل عب���د الوهاب 

العيسي

 ٭عواض سعد محمد السبيعي
 ٭عيد محم���د راش���د العويهان 

العنزي
 ٭عيسي خالد عيسى الراشد

 ٭غامن سعود احلميدي العازمي
 ٭غامن مبخوت غامن جمران

 ٭ف���ارس عب���د احملس���ن عواد 
اخلالدي

 ٭فالح دعيرم محمد العجمي
 ٭فالح عبيد مفلح املطيري
 ٭فالح ماجد فالح السبيعي

 ٭فالح محمد هجاج املطيري
 ٭فايز ناصر ساري العتيبي

 ٭فرج مزيد فرج الديحاني
 ٭فهد حمد براك العازمي
 ٭فهد زيد الهبي العازمي

 ٭فهد صالح عبداهلل الشعالن
 ٭فهد صحن علي غافل
 ٭فهد عادل فهد معراج

 ٭فهد عبداهلل محمد الهاجري
 ٭فهد عذاب حسني اخلالدي

 ٭فهد علي ساير الشمري
 ٭فهد فارس خالد املطيري

 ٭فهد مالك عبدالعزيز الصباح
 ٭فهد مبارك لزام وطيل

 ٭فهد مشعل عوض العنزي
 ٭فهد مطلوب خلف الشمري

 ٭فهد جنيب عبد املنعم السالم
 ٭فواز فيصل حبيب الفضلي

 ٭فيصل ابداح مقعد الدوسري
 ٭فيصل بدر غلوم حاجي حسن

 ٭فيصل بدر فرج العتيقي
 ٭فيصل جمال فيصل دهش

 ٭فيصل حسني مخلف سرور
 ٭فيصل سعود محمد العبيدي

 ٭فيصل سعود مشعان منير
 ٭فيصل عبد النبي عبد احلسني 

الفودري
 ٭فيصل علي سيد كدا هاشم

 ٭فيصل عيد ضيف اهلل العنزي
 ٭فيصل محمد اسماعيل حجي
 ٭فيصل محمد سلطان العجمي

 ٭فيصل محمد فهد الثويني
 ٭لواء حامد محمد امني احمد
 ٭ماجد هليل غازي العتيبي

 ٭ماضي مرضي محمد الهاجري

 ٭مبارك حمد مبارك العازمي
 ٭مبارك سعد حميان العازمي
 ٭مبارك فرج حسني الفاضل

 ٭مبارك منصور متعب الشمري
 ٭مبارك مهل فهم الهاجري

 ٭محمد احمد ابراهيم الدريعي
 ٭محمد احمد براك العازمي

 ٭محمد احمد محمد النفيسي
 ٭محمد اسماعيل حمزة ابراهيم

 ٭محمد بدر احمد حسني
 ٭محمد براك عايش العرادة

 ٭محمد جاسم محمد الشمري
 ٭محمد جاسم محمد علي

محمد جمال عبد اخلالق النوري  ٭
 ٭محمد جمال عبداهلل اخلضري

 ٭محمد حسني مانع العجمي
 ٭محمد حمد علي جابر

 ٭محمد خالد حمزة اجلميعي
اللطيف   ٭محم���د خال���د عب���د 

الدوسري
 ٭محمد سالم عبداهلل املطيري

 ٭محمد سعد ماطر عميرة
 ٭محمد صالح محمد العنجري

محمد عبدالرحمن مانا الفيلكاوي  ٭
 ٭محم���د عبدالرحم���ن مريجب 

العنزي
الس���الم محمد   ٭محم���د عب���د 

العوضي
 ٭محم���د عصي���ري عب���داهلل 

الشمري
 ٭محمد علي حمد الثويني
 ٭محمد علي عبيد العنزي
 ٭محمد عيسى صفر غلوم
 ٭محمد فهد محمد السهلي

 ٭محمد فوزي سليمان الشرهان
 ٭محم���د فيص���ل عبدالعزي���ز 

الشمري
 ٭محمد قبالن محمد علي

 ٭محمد مجبل محمد العتيبي
 ٭محمد مجدي صالح محمد

 ٭محم���د مس���لم عبد احملس���ن 
املسلم

 ٭محمد مشعل راشد املري
 ٭محمد مناور فتنان املطيري

 ٭مزيد بنيه مذكر املطيري
 ٭مساعد عزام عون الرشيدي

 ٭مساعد علي حسني احلسيني
 ٭مساعد عواد دودان الشمري

 ٭مساعد مجبل مفضي العنزي
 ٭مساعد محمد مسفر العجمي
 ٭مساعد هادي فهد الرشيدي
 ٭مشاري بندر نافل املطيري

 ٭مش���اري عدنان عب���د املجيد 
اجلدي

 ٭مشاري غازي ساير الضفيري
 ٭مشاري محمد نايف العتيبي

محم���د  مس���عود   ٭مش���اري 
املطيري

 ٭مشبب همالن سعود السهلي
 ٭مشعل سعد عيسى النوفل

 ٭مش���عل عبد اجلب���ار كريدي 
العنزي

 ٭مصعب حمد علي احلساوي
 ٭مفلح هادي مفلح القحطاني
 ٭مناحي عايض سعد سحبان

غ���ازي  عب���داهلل   ٭منص���ور 
املطيري

 ٭مهدي حسني رجب علي
 ٭نادر مجبل مرزوق العازمي
 ٭ناصر بدر سليمان الشهاب

س���ليمان  حبي���ب   ٭ناص���ر 
الرشيدي

 ٭ناصر خالد ناصر خدادة
 ٭ناصر شبيب عجيل املطيري
 ٭ناصر صالح خليفة الدرباس
 ٭ناصر عدهان محمد الرشيدي
 ٭ناصر علي عبداهلل الشمري
 ٭ناصر فايز مشاري اجلاسم

 ٭ناصر فهيد مقنع العازمي
 ٭نايف بندر سعد الصواغ
 ٭نايف مزعل ملام العازمي

 ٭منر عبيد حواس الشمري
 ٭نواف جلعود حنيف الهاجري 

 ٭نواف حمد رحيم املطيري
 ٭نواف مشعل مناور الرشيدي
 ٭هزاع احلميدي محمد املطيري
هشام محمود عبد اجلليل الباقر  ٭

 ٭وليد خالد عوض املطيري
 ٭يعقوب وليد محمد عوض

يوسف ساير صويان الظفيري  ٭
 ٭يوسف سيف صالح املطيري
 ٭يوسف مشعل عبيد املطيري


