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أص����در وكي����ل وزارة الع����دل 
عبدالعزيز املاجد قرارا إداريا بنقل 
وتدوير وندب بني عدد من مديري 
إدارات وزارة العدل مت مب��وج��به 
نق��ل هب����ة العبداجلليل من إدارة 
مكتب وكيل الوزارة إلى مدير إدارة 
اإلحصاء والبحوث بقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واإلحصاء ومحمد حسني 
من إدارة اإلعالم والعالقات العامة 
الى رئيس مكتب االتصال واملتابعة 
مبس����توى إدارة، كما مت نقل أحمد 
الكندري من إدارة ال�ت�طوير اإلداري 
والتدري����ب والتخطيط الى مدي��ر 
ال��شؤون اإلداري��ة، ون�ق�ل  إدارة 

ع�ب�دال�ل�ه الصالل من إدارة خدم��ات احملاك��م إلى م��دير إدارة الرقابة 
اإلدارية واله��ندسية واملالية والعقود، كما مت نقل جمال ال��ت�ن�اك م�ن 
إدارة اإلح��صاء والبحوث بقطاع تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء إلى 
مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة ونقل حسني الفيلكاوي من مكتب 
االتصال واملتابعة الى إدارة التطوير اإلداري والتدريب والتخطيط.

من جهة أخرى، وقعت الكويت أمس مشروع اتفاقية تعاون قانوني 
وقضائي في املسائل اجلزائية مع اجلمهورية األلبانية وذلك بديوان 

وزارة العدل.
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»السكنية« تفتتح
فرع خدمة المواطن

في »جابر العلي«
أعل����ن نائ����ب املدي����ر العام 
لشؤون تنمية املوارد البشرية 
العامة للرعاية  في املؤسس����ة 
السكنية م.نبيل اخلرافي امس 
عن افتتاح املؤسسة فرع خدم 
املواطن في منطقة جابر العلي 
به����دف توفير اجله����د والوقت 
على املواطن����ني. وقال اخلرافي 
ل� »كونا« ان الفرع اجلديد سيقدم 
للموطنني العديد من اخلدمات مبا 
فيها فتح طلب السكن احلكومي 
والرد على كل استفساراتهم وفتح 
طلب ب����دل االيجار وتخصيص 
طلب الس����كن حس����ب اولوية 
الطلب السكني وفتح طلب بيت 
شعبي واس����تخراج شهادة ملن 
يهمه االمر. واضاف اخلرافي ان 
من ب����ني اخلدمات االخرى التي 
سيقدمها الفرع اجلديد استخراج 
ش����هادة بنك التسليف واصدار 
ق����رار التخصيص واس����تقبال 
املواطنني عند االستدعاء للبدائل 

السكنية.

»األوقاف«: التواصل مع المؤسسات األسرية
ضرورة لتطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية

صندوق التنمية يشارك في »الخليجي لتطوير المشروعات«

اكدت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية اهمية التواصل مع شتى 
املؤسسات احمللية واخلليجية واالقليمية واالسالمية ذات االهتمام 

املشترك بالشأن االسري تطبيقا ملبدأ الشراكة املجتمعية.
جاء ذلك في بيان صحافي للوزارة امس اثر زيارة لوفد من معهد 
كرسي النور لتأهيل القيادات االجتماعية في الكويت يصحبه وفد 
من جمهورية قيرغيزستان الى مقر ادارة التنمية االسرية بالوزارة 
لالطالع على جتربة االدارة في خدمة املجتمع الكويتي عموما واالسرة 

الكويتية على وجه اخلصوص.
وقدمت مديرة االدارة س����عاد بو حمرا ش����رحا الى الوفد الزائر 
ع����ن دور االدارة الرائد في تنمية االس����رة واخلدمات التي تقدمها 
للجمهور، سواء من خالل الدروس والندوات الشرعية في املدارس 
واملصليات النس����ائية من خالل مراقبة التوجيه االس����ري أو عبر 

الدورات التدريبية التي تنظمها.

حتت رعاية نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلس����كان الشيخ احمد الفهد يشارك 
الصندوق الكويتي للتنمية في املؤمتر السنوي 
الرابع للمنتدى اخلليجي لتطوير املشروعات الذي 
يعقد حتت شعار »املرتكزات االساسية في حتول 
الدول����ة الى مركز مالي وجتاري«، وذلك خالل 
الفترة من 15 � 16 مارس 2011 في فندق جي دبليو 
ماريوت. وتتمثل مشاركة الصندوق في املؤمتر 

بجناح خاص له في املعرض املصاحب للمؤمتر 
يستقبل فيه الزوار من الباحثني واالكادمييني 
واملهتمني مبجاالت التنمية، ليقدم لهم شرحا 
عن عمل الصندوق الكويتي وانشطته التنموية 
واس����هاماته في التنمية العاملية، كما يعرض 
الصندوق في جناحه اخلاص ايضا مطبوعاته 
واصداراته االعالمية للتعريف بجهوده االمنائية 
في الدول التي يتعاون معها منذ انش����ائه عام 

1961 وحتى اآلن.

عبدالعزيز املاجد

سعاد احلمرا

»من أجل 5 أبريل«: 4 مطالب رئيسية
إلنصاف المعلمين وتطوير العمل التربوي

بامليدان الترب���وي وانصافهم وإقرار 
املش���روع املقدم من جمعية املعلمني 

الكويتية.
كما نؤك���د أن مطالبنا ال تقتصر 
على الكادر املالي بل تتعداه في التأكد 
من إقرار احلكومة للكادر دون تغيير 
أو تعديل، وسنطالب أيضا باحلقوق 

الوظيفية للمعلم من أمثلة:
1 � وض���ع توصيف وظيفي دقيق 

ملهنة املعلم.
2 � إقرار األعمال الشاقة.

3 �  إقرار قانون حماية املعلم.
4 � إقرار بدالت مادية عن أي عمل 
إداري ال ين���درج حت���ت التوصيف 

الوظيفي ملهنته.
وأخيرا، نؤكد جلموع املعلمني أن 
تبني بعض أعضاء مجلس األمة لهذا 
املشروع وتأييد اآلخرين له ممن مت 
االتصال بهم من قب���ل القائمني على 
حركة »من أجل 5 ابريل« يتطلب وقفة 
جادة تؤكد لهم أننا متابعون حلقوقنا 

وعازمون على حتقيقها.

والتدريب، ومعاجلة أوجه القصور في 
املنظومة التربوية التي بدورها تؤدي 
التربوي وانعكاسه  العمل  إلى تطوير 
إيجابيا على أداء املؤسسات التعليمية 
والتربوية وخريجيها مما ينعكس على 

املجتمع برمته.
من هنا، نطالب أعضاء مجلس األمة 
بتحمل املسؤولية الكاملة جتاه العاملني 

كادره املالي.
وليعلم اجلميع أننا لسنا هواة تعطيل 
عمل، أو إضراب ما لم نضطر، أو أن حركة 
»من أجل 5 ابريل« للتقليل من ش���أن 
جمعية املعلمني الكويتية، إمنا هي فكرة 
لكوادر شبابية مستقلة مطالبة بحقوقها 
وتدعو إلنصافهم مبساواتهم مع نظرائهم 
معلمي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

اصدرت حركة »م���ن اجل 5 ابريل« 
بيانا اعربت في���ه انها تهتم بهموم كل 
معلم كويتي، دعت في���ه املعلمني الى 
وقف���ة احتجاجية يوم 5 ابريل، مؤكدة 
انها ليست من هواة تعطيل العمل امنا 
تعمل على انصاف الكوادر الش���بابية 
املس���تقلة ومعاجلة اوجه القصور في 

املنظومة التربوية.
إخوانن���ا املعلمني.. زمالء املهنة في 
الكويت،  التعليمية في  املناطق  جميع 

يقول املتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم  

 وتأتي على قدر الكرام املكارم
وتعظم في عني الصغير صغارها  

 وتصغر في عني العظيم العظائم
عتنا،  كتنا، وجمَّ نحن أخوان لكم، حرَّ
هموم كل معلم كويتي مهضومة ومنسية 
والتي لم جتد من يصدق في املطالبة بها 
بتحرك جاد طيلة األعوام املاضية. ولعل 
حتديد موعد 5 ابريل لتعديل الكادر يجعل 
من كل معلم ومعلمة مبختلف انتماءاته 
ملزم بالوقوف للمطالبة بحقوقه وإقرار 

دعت نواب األمة لتحمل المسؤولية وإقرار مشروع جمعية المعلمين

شعار احلركة

»الموانئ« تضع شروطًا جديدة لمناقصات 
النقل والتخزين والمناولة اللوجيستية

تدوير ونقل بين مديري »العدل«

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن مؤسسة املوانئ الكويتية وضعت 
شروطا جديدة للحصول على املناقصات اخلاصة بعمليات النقل والتخزين 
واملناولة والعمليات اللوجيستية حيث تشير البنود اجلديدة إلى ضرورة 
ان يكون املتقدمون من املسجلني لدى »املوانئ« بنشاط مناولة البضائع 
واحلاويات وال يشمل هذا الشركات الكويتية احمللية األخرى التي تعمل 
في املجال ذاته حتى لو توافرت فيها الشروط األساسية املتمثلة في اخلبرة 
واإلمكانيات والفروق السعرية والعروض التنفيذية األفضل، وهذا الشرط 
ينطبق على 5 شركات كويتية فقط من أصل 40 شركة محلية تعمل في 

مجال النقل والتخزين.
من جهة أخرى، قامت الش���ركة الكويتي���ة البحرية والتجارية وكيل 
السفينة الس���لطانية العمانية »زينة البحار« أول من امس بتكرمي مدير 
عام مؤسس���ة املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح العلي ولفيف من قيادي 
ورؤساء إدارات املؤسسة وذلك بتقدمي وتوزيع دروع وشهادات تقدير ملا 
قدموه من جهد وتسهيالت لدخول سفينة »زينة البحار« في 20 ديسمبر 

املاضي مبيناء الشويخ، وذلك من قبل مدير عام الشركة جيم روب.

الهاجري: نقابة »إيكويت« تدعم
مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص

أكد أن تفنيش العمالة الوطنية ال يمكن القبول به

مؤسسة البترول وشركاتها في 
دوامة تصفية احلسابات أمر 
يضعنا امام عالمات استفهام 
كبي���رة – خصوصا في هذه 
املرحلة احلرجة. مؤكدا ثقته 
بأن القيادات النفطية لن ترضي 
عما يتم من جتاوزات في حق 
القطاع  الوطنية في  العاملة 
اتخاذ بعض  اخل���اص، وان 
قيادات الشركات السلطات التي 
مينحها لهم منصبهم س���يفا 
العامل  مصلتا على استقرار 
أو أداة حلرمان���ه من حقوقه 
الوظيفية أو تفنيشه أمر غير 
مقبول وعلى من يقوم به أن 
يرحل ويترك املسؤولية ملن 
هم أقدر منه في املرحلة القادمة 
التي حتتاج لتكاتف اجلهود 

بدال من تصفية احلسابات.
ان  الهاج���ري  واعتب���ر 
اس���تمرار هذا الوضع يقود 
للمزيد من االحتقان بني أبناء 
القطاع النفطي الكويتي العام 
واخلاص، وينذر باملزيد من 
التصاعد والتصادم، لذا فمن 
الوطنية  منطلق املصلح���ة 
واحلرص على مصالح الدولة 
والعمال نناشد سمو رئيس 
مجلس الوزراء والشيخ أحمد 
الفهد ووزير النفط والرئيس 
التنفيذي ملؤسس���ة البترول 
الكويتية للتدخل لوقف هذه 
التجاوزات للعمالة الوطنية، 
من فصل وتفنيش، كما ندعو 
الوطنية  القي���ادات  جمي���ع 
لتحمل مس���ؤوليتها ووقف 
هذا االقص���اء املتعمد البناء 
الكوي���ت م���ن وظائفهم في 

القطاع اخلاص.

التي تهدف النه���اء خدمات 
العمالة الوطنية الكويتية ال 
ميكن القبول بها او تبريرها 
وان االس���تمرار في سياسة 
أمر عبثي ال ميكن  التفنيش 
السكوت عليه أو قبوله حتت 

أي ظرف من الظروف.
وتابع الهاجري ان النقابة 
تعلن للجميع رفضها املساس 
الوطنية  العمال���ة  مبقدرات 
الكويتية في القطاع النفطي 
واخلاص، وحتذر من أن أي 
الوطنية أو  تهديد للعمال���ة 
للنقابيني في أي ش���ركة من 
الش���ركات النفطي���ة العامة 
واخلاصة س���يقابل مبوقف 
قوي من اجلميع، وان النقابة 
مع جميع االجراءات القانونية 
التي يتم التنس���يق فيها مع 
االحتاد العام واحتاد البترول 
التخاذ ما يراه مناس���با للرد 
على هذه التجاوزات والدفاع 
عن العمال���ة الكويتية، وان 
اي محاولة إلقصاء الكفاءات 
النزيه���ة واقحام  القيادي���ة 

أكد رئي���س مجلس إدارة 
نقابة العاملني بشركة إيكويت 
للبتروكيماوي���ات أرش���يد 
الهاجري جتديده ودعمه الكامل 
لرئيس مجل���س إدارة نقابة 
النفطي  القطاع  العاملني في 
اخلاص سالم العجمي، محذرا 
من احملاوالت التي جتري النهاء 
خدمات بعض العمالة الوطنية 
في ش���ركات القطاع اخلاص 
العاملة بالقطاع النفطي )في 
شركات متعاقدة مع مؤسسة 
البترول وش���ركاتها(، مؤكدا 
ان القوان���ني الكويتية كفلت 
جميع احلقوق ملواطنيها وأن 
أي محاول���ة او التفاف حول 
هذه القوانني أو جتاوزها أمر 

لن مير.
وتساءل الهاجري: ملصلحة 
من في هذه الظروف احمللية 
واإلقليمية يتم االستغناء عن 
الكويتية  الوطني���ة  العمالة 
وتفنيش���ها واح���الل عمالة 
غير وطني���ة مكانها بدعوى 
أنه���ا أرخ���ص؟ مذك���را بأن 
قان���ون العم���ل اجلديد وفي 
مادته 46 ن���ص على أنه »ال 
 يجوز إنهاء خدمة العامل دون
مب���رر أو بس���بب نش���اطه 

النقابي«.
وأكد ان النقابة تتابع وبقلق 
كاف���ة الش���كاوى من بعض 
الالمسؤولة من  املمارس���ات 
قبل بعض املتنفذين في إحدى 
الشركات النفطية مع العمالة 
الوطنية في الشركات اخلاصة 
املتعاقدة مع إحدى ش���ركات 

مؤسسة البترول الكويتية.
واضاف ان هذه املمارسات 

أرشيد الهاجري

اعلن دي���وان اخلدمة املدنية 
اس���ماء 247 مواطن���ة مدعوات 
الديوان غ���دا االربعاء  ملراجعة 
التوظيف،  الستكمال مستندات 

وفيما يلي اسماء املدعوات:

الطاف مصطفى جمعة شعبان  ٭
 ٭ الهنوف سحيم مطلق الرشيدي

 ٭ امل جمعة سعود الشمري
 ٭ امل عوض جمعان العازمي

اهلل  عب����د  س����عود  انش����راح   ٭ 
الصليلي

 ٭ انفال سعود عبد العزيز جمعه
 ٭ أغصان سالم محمد العجمي

 ٭ أمال فهد عاصي الضفيري
 ٭ حنان عبد احلميد بدر محمد
 ٭ خلود مرضي صالل العنزي
 ٭ خيرية علي عبد القادر مطر

 ٭ رفيعة عيد بادي العتيبي
 ٭ رمي مطلق ذاير العتيبي

 ٭ رمي وليد عبد اجلليل املاجد
 ٭ سارة حسني علي االحمد

 ٭ شروق احمد سلطان احلمادي
 ٭ صيتة سالم سلمان حمادة

 ٭ عايدة عبد اهلل مصلح الشالحي
 ٭ عائشة خالد محمد العازمي

 ٭ عبير سعود عبد اهلل الضفيري
 ٭ عزيزة احلميدي راضي الشمري

 ٭ فاطمة محمد رشيد احلريجي
 ٭ فاطمة محمود علي البلوشي

 ٭ لطيفة ياسر عبد اهلل فهد
 ٭ منال عامر محمد الشمري

 ٭ نورة زهير عبد الكرمي التتان
 ٭ نورة نايف ابراهيم العتيبي

ابتسام عبد اهلل حاجي العوضي  ٭
ابتسام محمد عبد اهلل فارس  ٭
ابرار محمد عبد اهلل العنزي  ٭

احالم عبد الواحد جريد  ٭
ارياف محمد مناور املطيري  ٭

اسراء ابراهيم عبد اهلل التركي  ٭
اسراء بالل نايف هندال  ٭

اسراء عادل مزيد العبيد  ٭
اسراء عبد اهلل سليمان الوهيب  ٭

اسماء فريح وراد صنيدح  ٭
اسماء مضحي مشعل الصليلي  ٭
اسيل عبد اخلالق محمد اسطا  ٭

افراح سلطان مطر املطيري  ٭
اقبال متعب فيحان املطيري  ٭

اجل����ازي مصطفى محم����د العبد   ٭
الرزاق

العنود سعود عبد العزيز شمالن   ٭
الرومي

ام هاشم ابراهيم مراد عبدالرازق  ٭
اماني محمد هاشم الزامل  ٭
امل تركي سعيد الهاجري  ٭

امل نايف عيد العتيبي  ٭
امنة احمد عبد اهلل التناك  ٭
امنة محمد الفي املطيري  ٭
اميرة جواد علي سلطان  ٭

امينة سعد عبد اهلل االنصاري  ٭
امينة ضاحي تركي فالح  ٭

انتصار جلوي غنام العازمي  ٭
انوار بدر سعود العدواني  ٭

انوار صبر محمد الدوسري  ٭
انوار علي محمد املبايع  ٭
اميان حسن غلوم حيدر  ٭
اميان رضا اسحق البنا  ٭

اميان محمد العوف العجمي  ٭
اميان محمد سالم العجمي  ٭

اميان مهاوش وقاف العنزي  ٭
أمينة حسن حمدان الشمري  ٭
باسمة مساعد صالح الهران  ٭

بتول بدر عبد اهلل عبد الكرمي  ٭
بثينة حسن صوان  ٭

بدرية ابراهيم عيد العتيبي  ٭
بدرية سعود حثلني سالم  ٭

بدرية عبد الرحمن احمد محمد  ٭
بدرية محسن نهار اخلالدي  ٭
بدور حمود عمير اخلالدي  ٭
بدور علي صقر العدواني  ٭

بدور فاضل دخيل العنزي  ٭
بدور نبيل مصطفى اسحق  ٭

بشاير مرعي ناصر رداد  ٭
بشرى عبداهلل عودة الشمري  ٭

بقشة بداح محمد السهلي  ٭
بيبي خالد حمد الصباح  ٭

حترير عناد سعود الصلبي  ٭
تهاني علي صالح السبيعي  ٭
تهاني محمد مقعد العتيبي  ٭

جمالء مزيد لفي العتيبي  ٭

حصة ابراهيم عبد اهلل الشتيل  ٭
حصة حمد محمد اجلريوي  ٭

حصة دلواح سيف الهاجري  ٭
حمدة خلف سالم العامر  ٭

حنان صبح مصبح السليماني  ٭
حنني فهد زامل الضفيري  ٭

حورية علي عتيق الديحاني  ٭
ابو  ال����روءوف عايش  ختام عبد   ٭

عياش
خديجة ابراهيم محمد الكندري  ٭

خديجة حمد فالح الهرشاني  ٭
خلود حمود مصلح العتيبي  ٭

خلود فواز خليفة املطيري  ٭
اللطي����ف  دان����ة خضي����ر عب����د   ٭

اخلالدي
دانة طالب محمد السلمان  ٭
دالل باسل شايع اجليماز  ٭

دالل حسن عبد االمير عيدي  ٭
دالل حسن عودة اجلالسي  ٭

دالل سعد محمد البركه  ٭
دالل عادل ابراهيم احلبيل  ٭
دالل مفلح سعود امليموني  ٭

رابحة عبد اهلل علي الصفار  ٭
راوية نزار عبد القادر العتيقي  ٭

رقية علي اكبر س����يد احمد السيد   ٭
ابراهيم

روان نبيل كاظم القريني  ٭
روان يوسف ناصر الصالح  ٭

رمي حماد عبيد العتيبي  ٭
رمي راشد محمد الدهام  ٭
رمي عبد اهلل حمد عبيد  ٭
رمي علي محمد بهبهاني  ٭
رمي عيد بادي العتيبي  ٭

رمي مفلح سعد املطيري  ٭
ريهام جاسم ابراهيم الدشتي  ٭

زهرة سيد جعفر سيد عباس سيد   ٭
علي

زهور حبيب عبد الرضا الفرج  ٭
زينب احمد مختار علي  ٭

زينب حس����ن عبد الرسول محمد   ٭
علي

سارة انور عبد اللطيف الدعي  ٭
سارة بدر ناصر اخلشتي  ٭

سارة جاسم صالح الراشد  ٭
سارة حسن محمد  ٭

سارة خالد محمد املجرب  ٭
سارة محمد جرمان العجمي  ٭
سارة مساعد علي العميري  ٭
سارة نايف عواض املطيري  ٭

سارة هادي فهد الزعبي  ٭
سبيكة حمد خلف بن سالمه  ٭

سعاد جمعة صالح رحيم  ٭
سعاد حمود معدي الرشيدي  ٭

سعاد سعيد شمروخ املطيري  ٭
س����عاد عب����د اهلل حاج����ي احمد   ٭

العوضي
س����عدة عب����د العزي����ز ابراهي����م   ٭

الشمري
س����كينة حس����ني عب����د اجللي����ل   ٭

احلسيني
سلمى سعد محمد العجمي  ٭
سلوى حربي سالم احلماد  ٭

سماح عبد اجلبار شاكر اخلالدي  ٭
ش����عاع عب����د الرحم����ن صال����ح   ٭

الشالحي
شوق احمد حسن الفارسي  ٭
شيخة احمد حسني البغلي  ٭

شيخة ضيدان زيد املطيري  ٭
شيخة وليد بدر الرومي  ٭

شيماء حسن عبد اهلل زكريا  ٭
شيماء علي مفرح الهرشاني  ٭
شيماء مبارك علي املطيري  ٭

صافية فهد محمد املري  ٭
صاحلة مجبل فالح الداهوم  ٭
طيبة سعيد عواد العتيبي  ٭

عالية حامد عبد املجيد الرفاعي  ٭
عائشة عبد اهلل مبارك الزيد  ٭

عائشة عبد اهلل مصلح الشالحي  ٭
عائشة عيد خليفة الشمري  ٭

عائشة فواز سعيد حسن  ٭
عذاري ابراهيم منصور املنصور  ٭

عزة ناصر ماضي العازمي  ٭
علية غدير ضويحي الشمري  ٭

عمشة مفلح اضحوي الصليلي  ٭
العزي����ز  عن����ود تيس����ير عب����د   ٭

الرشيدان
عهود خالد حصني الظفيري  ٭
عهود محمد راشد العريفان  ٭

عواطف شمروخ طالق الشمري  ٭
عيدة فارس سعدون العازمي  ٭

غادة حمد برجوس العجمي  ٭
غدير سليمان حسن رضا  ٭
غيروان غامن فرج مبارك  ٭

فادية علوان مرزوق الشمري  ٭
فاطمة بدر فاضل املزيدي  ٭

فاطمة بندر كاظم عطا اهلل  ٭
فاطمة جدعان خميس العنزي  ٭

فاطمة حمد عبداهلل املطيري  ٭
فاطمة دخيل متعب العنزي  ٭

فاطمة سمير مصطفى ابراهيم  ٭
فاطمة عادل ابراهيم املريشد  ٭

فاطمة فاضل عبد الكرمي الفاضل  ٭
فاطمة ناصر فراج املطيري  ٭

فاطمة يعقوب نواب البلوشي  ٭
فايزة احمد محمد القطان  ٭

فايزة بطيحان دغيم املطيري  ٭
فاي����زة رخي����ص هلي����ل ظاه����ر   ٭

الظفيري
فجر سالم عبد اهلل الصفار  ٭

فجر عبد اهلل ابراهيم الدريعي  ٭
فرح طارق سليمان العسعوسي  ٭

فوزية محمد فالح الصليلي  ٭
لطيف����ة عب����د اللطي����ف عيس����ي   ٭

القعود
لولوة خالد شداد احلربي  ٭
ليلى خدام صنت العتيبي  ٭

ليلى عبد اهلل حاجي العوضي  ٭
لينا حبيب قمبر قمبر  ٭

مديرة سليمان سيف الشبلي  ٭
مرزوقة محمد مرزوق الرشيدي  ٭

مروة راشد سعود املجدلي  ٭
مرمي سيد امير محمد سيد محمد   ٭

مهدي القزويني
مرمي عبد اهلل حاجي العوضي  ٭

مرمي محمد بطاح العازمي  ٭
مشاعل عايد سبيل العازمي  ٭

معالي سليم خزعل الضويحي  ٭
منار علوان مرزوق الشمري  ٭

منى عباس حسني حيدر  ٭
منى عب����د الوهاب عب����د الرحمن   ٭

الدعيج
منيرة احمد عبد الكرمي العرب  ٭
منيرة جمال عبد اهلل الرومي  ٭

منيرة علي حسني السليم  ٭
منيرة عمر عبد اهلل الشعالن  ٭

منيرة محمد علي املري  ٭
منيرة مناحي محسن علي  ٭
موضي محمد فهد العجمي  ٭

مي حمود راشد العمر  ٭
مي خالد فالح الهلفي  ٭

مي عبد العزيز سليمان الغنيمان  ٭
مي عبد اهلل راشد اليعقوب  ٭

مي ماجد بريك العتيبي  ٭
مي مرزوق خالد العجمي  ٭

نادية حزمان مفرح العازمي  ٭
جناة هاشم أحمد صالح  ٭

جناح توفيق رشيد ابو فرسخ  ٭
جنالء مشيط فهاد العجمي  ٭
جنوى مطر راشد الصليلي  ٭
نداء ابراهيم جمعان عباس  ٭

نشمية احمد يوسف البشير  ٭
نشمية عايد ضاوي سلمان  ٭

نصرة يوسف محمد العنزي  ٭
نوال سالم حمد العنزي  ٭

نوال عناد خلف الشمري  ٭
نور خالد جاسم الدرباسالزعابي  ٭

نورا يوسف حواس العيسي  ٭
نورة جابر محمد املري  ٭

نورة جاسم عبد الرحمن املراغي  ٭
نورة سعود عبد اهلل اخلليفي  ٭

نورة عبد اهلل سليمان الصليلي  ٭
نورة مطلق ذاير العتيبي  ٭

نورة نصر بدر الرومي  ٭
نورية سعود مبارك محمد  ٭
نورية محمد زيد العدواني  ٭

نوف جاسم رجا املاجدي  ٭
نوير عقاب نزال الهاجري  ٭

نوير علي فالح العجمي  ٭
هدى حامد عبد الرحمن الهاشم  ٭
هدى عبد اهلل ظويهر الرشيدي  ٭

هدى نايف عواض املطيري  ٭
هيا احمد خالد مدوه  ٭

هيا خالد جابر اجلابر  ٭
هيا عبد اهلل سالم العميري  ٭
هيا عزم عويضة الهاجري  ٭
هيا يوسف جاسم املناعي  ٭

وضحة بخيت محمد العجمي  ٭
وضحة فالح محمد الهاجري  ٭

وضيحة طحيمر بركات الشمري  ٭
والء عبد العزيز محمد فتح اهلل  ٭
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