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محمد راتب
ناشد الكثير من املزارعني الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية دعمهم وانشاء شبرة لهم 
ف����ي منطقة الرقة أو أي منطقة اخرى، بحيث تكون 
منافسة لسوق الفرضة اجلديد، وبحيث يقدم املزارع 
الكويتي منتجاته بالصورة املطلوبة من جهة، ويحصل 
املس����تهلك على منتج جيد وسعر مناسب من جهة 

اخرى.
وقال رئيس جتمع شباب مزارعي الوفرة، مساعد 
بن يحيى العازمي في تصريح ل� »األنباء« اذا كانت 
الهيئة تريد مصلحة املستهلك واملزارع فلتمش في 
االجتاه الس����ليم ولتكن عونا لنا ولالحتاد بدال من 

رفض مطالبنا وكأن الهيئة تقف ضد املزارع.
ونف����ى العازمي ادعاءات البع����ض بأن املزارعني 
جتمهروا الحداث شغب في سوق الشبرة، مشيرا الى 
انهم جتمعوا واستنفروا حلفظ حقوقهم ومنتجاتهم 
الوطنية من الفساد بسبب عدم ادخالها الى الشبرة رقم 
4، وذلك على خلفية احداث سوق الشبرة بالشويخ، 
واملواجه����ات التي جرت بني املزارعني من جهة وبني 

موظفي البلدية من جهة اخرى.
وقال: ان البلدية قامت مبنع دخول سيارات املزارعني 
اليها عند وقت احلراج، وبدأت السيارات تتجمع من 

الس����اعة 5 ونصف مساء حتى الساعة 12 ليال، ومن 
ثم اغلقت جميع الطرق املؤدية الى الشبرة، وطالبنا 
ق����وات االمن املرافقة ملوظفي البلدية بالس����ماح لنا 
بالدخول الى الشبرة اال انه لم يسمح لنا، ولكن وهلل 
احلمد تداركنا األمر قبل ان ترمى املنتجات الكويتية 
في القمامة ويخسر املزارع الكويتي فوق خساراته 
التي يتحملها واتعابه التي يتكلف بها لدعم املنتج 

الكويتي.
وذكر العازمي ان املزارعني تعرضوا لظلم من قبل 
هيئة الزراعة وذلك بسبب تفضيل شركة ربحية على 
جميع املزارعني واعطائها احلق في التصرف مبنتجاتهم، 

والتحكم بهم في سوق الفرضة اجلديدة.
من جهة اخرى، ذكر العازمي ان الفرضة اجلديدة 
هي شركة ربحية، واذا ارادت الهيئة ان ندخل منتجاتنا 
للفرضة، فاننا نطلب من القائمني على الفرضة تعهدا 
موثقا من وزارة العدل بأال تفرض على املنتج الكويتي 
رسوم تنزيل وحتميل وأال يدخلوا اال سيارات املزارعني 
الكويتيني، وقال: رغم التعهد الش����فوي الذي ابداه 
لنا مدير عام سوق الفرضة اجلديد على الرقبة بهذا 
اخلصوص، اال انه غير كاف بالنسبة لنا، والبد من 
توثيق ه����ذا الكالم باحملكمة، واضاف قائال: اعطونا 

تعهدا وال مشكلة لدينا.

العازمي: لن نقبل بإدخال منتجاتنا للفرضة دون تعهد موثق
من »العدل« بعدم فرض رسوم تحميل وتنزيل علينا

المزارعون يطالبون بإنشاء شبرة خاصة بهم إلذكاء المنافسة وحماية المستهلك

الهيفي اجتمع مع وزير الثقافة القطري 

»الموانئ« تستقبل باخرة »اسبريت أوف أدفنشر« 

السند: عقود الزراعة التجميلية تخضع لضوابط

اجتمع س����فيرنا لدى قطر علي الهيفي مع وزير الثقافة والفنون 
والتراث القط����ري د.حمد الكواري بهدف مناقش����ة عدد من القضايا 
املشتركة. وأشار السفير الهيفي في تصريح ل� »كونا« بعد االجتماع 
ال����ى متحور االجتماع حول عالقات التع����اون بني الكويت وقطر في 
املجال الثقافي، موضحا ان اجتماعه يأتي مبناس����بة تسلمه منصبه 
اجلديد س����فيرا للكويت لدى دولة قطر الش����قيقة. وأش����اد باجلهود 
الثقافية التي تبذلها قطر في املجال الثقافي والذي عكس����ته أنشطة 
»الدوحة عاصمة الثقافة العربية« خالل هذا العام إذ شمل العديد من 
األنش����طة الثقافية باعتبار ان الثقافة تعد احد اجلسور املهمة لبناء 

العالقات بني الدول.

اس����تقبلت مؤسس����ة املوانئ الكويتية باخرة الركاب السياحية 
»اسبريت أوف أدفنش����ر« التي وصلت للكويت يوم اجلمعة املاضي 
وعلى متنها 340 راكبا و200 بحار تقريبا، وهم من جنسيات اوروبية 
مختلفة. ضمن رحلتها التي تشمل عددا من الدول اخلليجية ك� »دبي 

والبحرين«.

أعلن مدير إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية م.غامن الس����ند أن الهيئة بصدد تنظيم محاضرة 

بعنوان الشروط واملواصفات الفنية لعقود الزراعات التجميلية.
وذكر الس����ند ان احملاضرة تس����تهدف العاملني في مجال العقود 
واملش����رفني من موظفي الهيئة وذلك لالرتقاء بأداء العاملني وتأهيل 

العنصر البشري واالهتمام بالكوادر الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم.

تبادل الدروع التذكارية بني الشيخ مبارك الدعيج والشيخ جبر آل ثاني

جانب من االجتماع

)محمد ماهر( املزارعون يعترضون على منع سياراتهم

صباح شمالن والمزيد 
وكيالن مساعدان
في األمن الوطني

ترقية المطيري إلى قاٍض 
من الدرجة الثانية

سفارة للكويت في ألمانيا

موظفات التنفيذ 
أضربن وقدمن شكوى 

افاد مرسوم صدر في اجلريدة 
الرسمية )الكويت اليوم( بتعيني 
كل من صباح ش����مالن الصباح 
ونبيل املزيد بجهاز االمن الوطني 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.

صدر مرس����وم في اجلريدة 
الرسمية )الكويت اليوم( بترقية 
قاض، جاء فيه: يرقى عبداهلل 
سعيد محمد اخلشم املطيري الى 
قاض من الدرجة الثانية اعتبارا 
من 1 يوليو 2010 على ان يكون 
ترتيب����ه تالي����ا للقاضي نايف 
العدواني  عبداحملسن ش����ومي 
وس����ابقا على القاضي محمود 

ابراهيم محمود املال.

الرسمية  صدر في اجلريدة 
»الكويت اليوم« مرسوم يقضي 
بإنش����اء س����فارة للكويت في 

املانيا.

مؤمن المصري
تقدمت مجموعة من موظفات 
إدارة التنفيذ ف����ي قصر العدل 
بش����كوى لدى قاض����ي التنفيذ 
الديهان ضد احد مراقبي  احمد 
اإلدارة بع����د قيامهن يوم امس 
بإض����راب. وتلخصت مطالبات 
ف����ي رفضهن ضغط  املوظفات 
العم����ل الكبير الواق����ع عليهن 
جراء قيامه����ن بتنفيذ األحكام 
القضائية واستقبال املراجعني 

وإجناز معامالتهم.
حاجي: ما نقل عن حادثة »الدوحة« غير صحيح

استغرب امني سر نقابة العاملني مبؤسسة املوانئ الكويتية علي 
حاج����ي ما نقل من وقائع غير صحيحة بش����أن حادثة ميناء الدوحة 
التي جاءت بعيدة عن الواقع، وان مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية 
لم يتعرض ألي ش����خص بالضرب وامن����ا كان تواجده ملتابعة اخماد 
النيران في الباخرة التي اش����تعلت فيه����ا النيران ليلة اجلمعة حيث 
حدثت مشادة كالمية بني مسؤولي األمن والسالمة وبعض املوظفني 
املدنيني في امليناء بشأن اغالق بعض املركبات الطريق على سيارات 
االطفاء وتطور االمر ليتحول لتجاذب بااليدي وكان موقف الش����يخ 

صباح العلي ان تدخل وحاول تهدئة االوضاع.
 واضاف حاجي ان الشيخ صباح جابر العلي يتمتع بسمعة طيبة 
ويش����هد له القاصي والداني بطيب اخالقه وحس����ن معاملته جلموع 

العاملني باملؤسسة والكويتيني كافة.
واحلقيق����ة كما وردت لنا هو ان الضابط املدعي االعتداء عليه قام 
بالتدخل في اختصاص موظفي األمن والسالمة التابعني للمؤسسة.

الدعيج: تسخير اإلمكانات لتعميق التعاون بين»كونا« و»قنا«
الدوحة � كونا: اجتمع رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( الش����يخ 
العام  املدير  الدعيج م����ع  مبارك 
لوكالة األنباء القطرية )قنا( الشيخ 

جبر بن يوسف آل ثاني.
وقال الشيخ مبارك في تصريح 
ل� »كونا« بعد االجتماع انه بحث 
مع الشيخ جبر عالقات التعاون بني 
الوكالتني والسبل الكفيلة بدفعها 
العالقات  الى االمام، مؤكدا عمق 
الثنائية بني البلدين الشقيقني في 
شتى املجاالت وخاصة في املجال 

االعالمي.
وأضاف انه مت البحث في سبل 
تبادل اخلبرات املهنية بني الوكالتني 
العديد من  انهما تضمان  خاصة 

الكوادر املهنية املتميزة.
وأكد ان كافة االمكانات ستسخر 
ب����ني الوكالت����ني به����دف مواكبة 
التطورات التي طرأت على وسائل 
االعالم والسيما في مجال االعالم 

االلكتروني.
الى  الش����يخ مبارك  واستمع 
شرح واف من مسؤولي االدارات 
العاملة بوكال����ة األنباء القطرية 

واجلهود املبذولة لتطوير االعمال 
التي تقوم بها في املجال االخباري 
واالس����تفادة من التق����دم التقني 
والتكنولوجي الذي يشهده العالم 

في مجال االتصاالت.
وأشاد مبا شاهده من تطور في 
كافة ادارات وكالة األنباء القطرية، 
معربا ع����ن األمل ف����ي ان يكون 
هذا التطور اح����د الروافد املهمة 
لتطوير االع����الم اخلليجي الذي 

يعكس الوحدة اخلليجية والتي 
تنشدها الشعوب اخلليجية في 
شتى املجاالت والسيما في املجال 
االعالمي. وجرى خالل االجتماع 
تبادل الدروع التذكارية مبناسبة 
زيارة الشيخ مبارك الى العاصمة 
القطرية التي استمرت يومني. وكان 
الشيخ جبر أقام مأدبة عشاء الليلة 
قبل املاضية على ش����رف الشيخ 

مبارك والوفد املرافق له.

الكويت تستضيف االجتماع الـ 9 لفريق عمل 
قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة

يستضيف ديوان احملاسبة »االجتماع التاسع لفريق عمل قواعد 
الرقابة لألجهزة العليا للرقابة واحملاس���بة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية« الذي بدأ أعماله أمس األحد ويستمر حتى 
9 اجلاري مبشاركة وفود من دواوين وأجهزة الرقابة املالية بدول 

مجلس التعاون.
استهل عقل الضميري مدير عام األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية جلسة االفتتاح بكلمة رحب فيها باحلضور، 
معربا عن شكره لديوان احملاسبة بالكويت على استضافة أنشطة 
هذا االجتماع وتوفير جميع مقومات النجاح ألنشطة األمانة العامة 

املتعلقة بأجهزة الرقابة في دول مجلس التعاون.
يناقش املجتمعون خالل جلس���ة العم���ل األولى من االجتماع 
موضوع دليل الرقابة املسبقة والذي من املفترض بحثه في اليومني 
األول والثاني، واشتمل جدول األعمال على مناقشة موضوع دليل 
النفط والغاز الذي س���يتم بحثه على م���دى 3 أيام متواصلة من 
االجتم���اع، نظرا لألهمية القصوى لهذا الدليل، كما يتناول جدول 
األعمال ضمن بنوده موضوع دليل االس���تثمار. وقد حظي فريق 
قواع���د الرقابة لألجهزة العليا للرقابة واحملاس���بة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية باالهتمام الكبير من قبل رؤس���اء 
الدواوين في املنطقة، نظرا ألهمية هذا الفريق ومخرجاته الرقابية 
ودراس���اته اجلادة واملتعمقة، وذلك للوصول الى معايير وقواعد 
العم���ل الرقابي في دول مجلس التعاون تالمس الواقع والظروف 

لدول املنطقة وحتقق احتياجات ومتطلبات العمل الرقابي.

»الكهرباء«: منح الضبطية القضائية للوكيل
والوكالء المساعدين وعدد من الموظفين

لمخالفات تتعلق بتوصيل أو استغالل الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة

الشريعان يؤكد أهمية أسبوع المياه العربي

فيصل الحمود يولم للشريعان والوفد المرافق له

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أهمية تنظيم أنشطة أسبوع املياه العربي لدوره 
في تبادل اخلبرات والتجارب بني الدول العربية، 
السيما ان الكويت تعد من بني الدول التي تعاني 

من نقص في موارد الطبيعية للمياه.
ــريعان في تصريح لـ »كونا«  وشدد الش
على أهمية تنظيم أسبوع املياه العربي األول 
الذي يعقد حتت شعار »استرجاع الكلفة لدى 
ــاه والصرف الصحي.. اإلجنازات  مرافق املي
والتحديات واحللول« في تسليط الضوء وتبادل 
ــرات حول قضية املياه والتحديات التي  اخلب

تواجه دول العالم.

وأوضح انه بحث على هامش املؤمتر مع 
ــري األردني م.محمد النجار  وزير املياه وال
سبل تفعيل التعاون وتبادل اخلبرات، خاصة 
في مجال التدريب، مبينا انه متت في الفترة 
االخيرة االستفادة من اخلبرات األردنية في 

عدد من املجاالت.
وأشاد بأنشطة املؤمتر التي حتتوي على 
العديد من احملاضرات وورش العمل واجللسات، 
مؤكدا أهميته في تنمية وتفعيل التعاون بني 
الدول العربية من أجل مواجهة التحدي الذي 
يواجهها واملتعلق بندرة وشح املصادر الطبيعية 

للمياه نظرا لقلة هذه املوارد.

أقام السفير الشيخ فيصل احلمود في مقر 
اقامته مأدبة غداء على شرف وزير الكهرباء 

واملياه د.بدر الشريعان والوفد املرافق له.
ــال املأدبة التي  ــيخ فيصل خ وأكد الش
حضرها وزيرا الطاقة والثروة املعدنية واملياه 
ــاركة في  ــري االردنيان على أهمية املش وال

ــبل  ــات واملعارض املتعلقة باملياه وس املنتدي
ادارتها. وأشار الى عمق التعاون بني الكويت 
واالردن في مختلف املجاالت السيما احليوية 
منها. ويشارك الوزير الشريعان والوفد املرافق 
له في مؤمتر ومعرض حول استرجاع الكلفة 

في مرافق املياه والصرف الصحي.

د. بدر الشريعان

صدر قرار وزاري مبنح الضبطية القضائية ملخالفات تتعلق بتوصيل أو استغالل الكهرباء 
واملاء دون احلصول على موافقة الكهرباء، وفيما يلي نص القرار:

بعد االطـالع على قانون ونظام اخلدمـة املدنية وتعديالتها، وعلـى القانون رقم 
48 لسـنة 2005 في شأن تسوية املبالغ املسـتحقة على املواطنني واملترتبة على 
استهالك الكهرباء واملاء. وعلى كتاب مجلس الوزراءـ  الفتوى والتشريعـ  رقم 2367 
بتاريخ 2007/5/26 بشـأن دراسة ومراجعة مشـروع الضبطية القضائية واملوافقة 
على الصيغة القانونية املناسـبة. وبنـاء على ما تقتضيه مصلحة العمل وتأسيسـا على 

الصالحيات املخولة له.
قررنا: اوال: متنـح صفة الضبطية القضائية للسـيد وكيل الوزارة والسـادة الوكالء 
املساعدين باالضافة للسـادة املوظفني املبينة اسماؤهم بالكشوف املرفقة ويكون 
للمشـار اليهم احلق في ضبط ما يقع من مخالفات تتعلق بتوصيل او استغالل الكهرباء 

واملاء دون احلصول على موافقة الوزارة املسبقة او دون امتام االجراءات الالزمة لذلك 
وايضا حاالت الهدر واالسراف.

ثانيا: يتم ضبط املخالفات املبينة باملادة السابقة وحترير محاضر بشأنها ويتم عرض 
هذه احملاضر على اللجنة املشكلة مبوجب احكام الالئحة التنفيذية للقانون 2005/48 
وذلك لفحصها على ان يتم رفعها للسيد وكيل الوزارة او من يفوضه العتمادها وللوزارة 
ابالغ جهات التحقيق الرسـمية املختصة بهذه احملاضر التخـاذ االجراءات القانونية 

الالزمة بشأنها مع مراعاة حرمة السكن اخلاص.
ثالثا: على جميع اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشـره في 

اجلريدة الرسمية.
وفيما يلي اسماء املوظفني املرشـحني للضبطية القضائية مبوجب القرار الوزاري 

رقم 2010/255:

 ٭ابداح مفرج فهاد املتلقم
 ٭احمد ثامر الشمري
 ٭احمد حسني حاجي

 ٭احم���د صال���ح عبدالرزاق 
الزعابي

 ٭احمد عبداملجيد الدوسري
 ٭احمد عقاب املطيري

 ٭احمد محبوب بخيت الدهام
 ٭احم���د م���رزوق عب���داهلل 

العازمي
 ٭اقبال احمد الطيار

 ٭انور حسني البلوشي
 ٭امين عبداحملسن عبدالوهاب 

احلجي
 ٭بدر عبداهلل القطامي

 ٭بدر عبداهلل املشوطي
 ٭بدر عيسى السعيدي
 ٭بدر مدرهم العتيبي

 ٭براك عبداحملسن العبيد
 ٭بشاير ظاهر محمد بستكي

 ٭جاسم محمد النقي
 ٭جراح الفي العازمي
 ٭جزا غازي العتيبي

 ٭جمال عبداحملسن املاجد
 ٭جواد حبيب محمد عبداهلل

 ٭حامد عبداهلل حبيب
 ٭حبيب محسن الشمري

 ٭حسن حسني القطان
 ٭حسني تقي عبداهلل هاشم
 ٭حسني جواد عباس حسني
 ٭حسني رضا جمعة عباس

 ٭حس���ني س���يد علي س���يد 
حمزة

 ٭حسني علي القتم
 ٭حمد صالح العازمي

 ٭حمد علي حمد الغريب
 ٭حمد ه���زمي مصطفى مجبل 

الهزمي
 ٭حمود عبداهلل غنام

 ٭خالد بائع شروخ العتيبي
 ٭خالد عبداهلل فهد العازمي

 ٭خليفة عبداهلل الفضالة
 ٭دغيم سعد العازمي
 ٭ذياب داخل العجمي

 ٭ذياب مزعل السرهيد
 ٭راشد راجح حمد زوير

 ٭راشد سالم الشالح
 ٭راشد يوسف الشردان
 ٭رشيد محمود اجلاسم

 ٭رمي عبداهلل فهد العمار
 ٭زبيدة محمد الفودري

 ٭سالم فهد القصبة
 ٭سامي فرج العازمي

 ٭سطام شبيب السهلي
 ٭سعد خلف الديحاني

 ٭سعد سند الشمري
 ٭سعد عبدالعزيز احملميد
 ٭سعد عبداحملسن الظاهر

 ٭علي اسماعيل عباس
 ٭علي حربي الشمري
 ٭علي عبداالمير صفر

 ٭علي عبدالهادي املري
 ٭علي قاسم الدالل
 ٭علي محمد املري

 ٭علي يوسف الهولي
 ٭عماد عبداحلميد عبدالرزاق 

العبيد
 ٭عيد عبدالعزيز الهران
 ٭عيسى عبداهلل حسن
 ٭عيسى محمد احملفوظ

 ٭غ���ازي مطل���ق عب���داهلل 
املطيري

 ٭فاضل عباس العباس
 ٭فالح قطيم املطيري

 ٭فالح بدر عليان املطيري
 ٭فهاد شارع الديحاني

 ٭فهد بدر املطيري
 ٭فهد جمعان الهران
 ٭فهد خلف العتيبي

 ٭فهد زيد العازمي
 ٭فهد علي البريكي

 ٭فهد فيصل السليم
 ٭فهد نصار العازمي

 ٭فيصل احمد املكيمي
 ٭فيصل عبداهلل الفريحان

عبداهلل
س���ليمان   ٭عبدالعزي���ز 

العويرضي
 ٭عبداللطيف محمد اكبر

 ٭عبداهلل جمعان الدوسري
 ٭عبداهلل حامد السنافي
 ٭عبداهلل خالد الهاجري

 ٭عب���داهلل رضيم���ان محمد 
الرشيدي

محم���د  س���عد   ٭عب���داهلل 
العازمي

 ٭عبداهلل صخي الديحاني
 ٭عب���داهلل فال���ح عب���داهلل 

املطيري
 ٭عبداهلل مدعث العازمي

 ٭عبداهلل محمد الباذر
 ٭عبداهلل محمد العجمي
 ٭عبداحملسن جزاء الفي

 ٭عبدالناصر مساعد عبدالكرمي 
املال

 ٭عبدالوه���اب عبدالرحم���ن 
التركي

 ٭عدنان ابراهيم دشتي
 ٭عدنان علي محمد قاسم

 ٭عكش���ان منص���ور مان���ع 
العجمي

 ٭علي اسد عبدالكرمي

 ٭سعد مرزوق الرشيدي
 ٭سعود عقيل الدوسري
 ٭سعود سعيد العازمي

 ٭سعود فراج اجلويسري
 ٭سلطان ابراهيم العجمي

 ٭سلطان حمد بوطيبان
 ٭شريفة ابراهيم بوزبر

س���عود  روي���ل   ٭ش���قير 
الديحاني

 ٭شيمة عايد العنزي
عب���داهلل  عبي���د   ٭صال���ح 

الرشيدي
 ٭صاحلة مدلول عودة

 ٭ط���ارق موس���ى منص���ور 
الصراف

 ٭طارق يوسف العلي
 ٭طالل منيزل العنزي

 ٭عادل ابراهيم السلمان
 ٭عادل رجب الشويعي

 ٭عادل محمود محمد غلوم
 ٭عام���ر محم���د جاس���م بن 

محمود
 ٭عباس حسني علي غلوم
 ٭عبدالرزاق محمد احلجي

 ٭عبدالس���الم محم���د مزعل 
العبداجلليل

 ٭عبدالعزيز حس���ن نغيمش 

 ٭فيصل نهار املطيري
 ٭مازن محمود عبدالرحمن

 ٭مبارك محمد احلمدان
 ٭مبخوت هندي العجمي

 ٭محمد ابراهيم حسني رضا
 ٭محمد سليم مطلق الصانع

 ٭محم���د ش���حيبان مفل���ح 
الرشيدي

 ٭محمد عبدالكرمي الشرهان
 ٭محمد علي العتيبي

 ٭مححد فالح الضبيب
 ٭محمد ناصر هديب العازمي

 ٭محمود محمد غلوم مراد
االس���ود  مف���رح   ٭مرح���ل 

العازمي
 ٭مزنة مدلول عودة

 ٭مشعل حابس املطيري
 ٭مشعل حميد العنزي

 ٭مشعل درج سعد العازمي
 ٭مش���عل مب���رك طحن���ون 

العازمي
 ٭مطلق حمود الشمري

 ٭مفرج عبداهلل الهاجري
 ٭ملوح دغش العجمي

 ٭مناور بركة صقر املعيض
 ٭منصور محمد العجمي

 ٭منى طالق الهاجري
 ٭منيف عصوي الدملاني
 ٭مها حسني العسعوسي

 ٭موسى شفاقة عماش
 ٭نادر جاسم القالف

 ٭نادية مس���اعد سيف مبارك 
العازمي

 ٭نادية يعقوب هاشم
 ٭ناص���ر عب���داهلل مس���فر 

عبداهلل
 ٭ناصر عبداهلل العنزي
 ٭ناصر منصور العجمي

 ٭نايف خلف املطيري
 ٭نايف رجا املطيري
 ٭نايف مطر العتيبي

 ٭نسيمة عبداهلل الهزاع
 ٭ن���واف فضي���ل ضيف اهلل 

ابورمية
 ٭نور خضر احمد العنزي

 ٭نوري عبدالق���ادر عبداهلل 
علي

 ٭هاشم عطية الفضلي
 ٭هاني الفي الشمري

 ٭همالن ناصر الهمالن
 ٭هنادي صالح التويجري

 ٭هيا دغيم املطيري
 ٭وسام علي جنف

 ٭وسمية علي محمد براك
 ٭يوسف امان القطان

 ٭يوسف عبداهلل اشكناني
فه���د  عب���داهلل   ٭يوس���ف 

العازمي


