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هن���اء محم���د حم���د محمد   ٭
العجمي

خالد يوسف جهيم اجلهيم  ٭
ليلى زايد مثيب املطيري  ٭

سعد ثقل مشوط العجمي  ٭
احم���د عبداللطيف يوس���ف   ٭

الضليعي
سعد راشد زويد املطيري  ٭

احم���د عبداحلمي���د مب���ارك   ٭
احلموه

ج���اراهلل  س���ميرة س���الم   ٭
العتيقي

تس���نيم جنم عبداهلل حسن   ٭
عبداهلل الكندري

ابراهي���م  ابراهي���م محم���د   ٭
اخلليفي

عج���اب  ماج���د  عب���داهلل   ٭
العتيبي

نوف ارش���يد عبدالهادي زيد   ٭
مبارك

يوسف رائد محمد احلزميي  ٭
ثامر خليفةراشد اخلتالن  ٭
انوار هادي عيد احلربي  ٭

مرمي سهالن حسني سهالن  ٭
نورة عيد عايض العتيبي  ٭

فاطم���ة عبدالرحم���ن محمد   ٭
عبدالكرمي

حمد راشد احمد القطان  ٭
مني���رة س���الم عبداله���ادي   ٭

العجمي
ابراهي���م س���لطان  لطيف���ة   ٭

السداني
فاطمة احمد سيف احلشان  ٭

مرمي محمد فهد سالم ضيدان   ٭
العتيبي

مها مبارك مرزوق الرشيدي  ٭
مرمي عيادة ابرمي العازمي  ٭

منيرة رشيد علي العبداالله  ٭
مشعل عبداهلل سعيد علي  ٭
هبة مرضي راشد العنزي  ٭

عب���داهلل محس���ن عب���داهلل   ٭
الشمري

محم���د يعق���وب يوس���ف   ٭
الفرحان

عب���داهلل منص���ور مب���ارك   ٭
العجمي

محمد فالح مشعان املطيري  ٭
مشعل فهد قبالن العازمي  ٭

نواف مزيد حسن السريحي  ٭
فاطم���ة حس���ني اس���ماعيل   ٭

الفيلكاوي
عل���ي عبدالرحم���ن س���هيل   ٭

الرشيدي
ليلى سعيد سليمان العنزي  ٭

مرمي شخير دبيان العنزي  ٭
نورة هارون محمد العمر  ٭
مرمي احمد علي الكندري  ٭

مرمي وليد مساعد املبيلش  ٭
خالد وليد خالد الشايجي  ٭
مها راشد محمد احملجان  ٭
ابتهال بدر خلف املهمل  ٭

فايزة عبداهلل س���مير عواد   ٭
الظفيري

عيس���ى  جاس���م  يوس���ف   ٭
القصار

مشاعل فالح فهد احلبيني  ٭
احمد خالد سعيد املطيري  ٭

محمد خليف تركي الشمري  ٭
عوي���ن  س���اير  س���ليمان   ٭

الشمري
منيرة هزاع ذعار العتيبي  ٭

فاطم���ة احمد حم���ود مبارك   ٭
اجلناعي

حنني عب���داهلل عبدالرحمن   ٭
البالول

فاطمة فيصل س���عود سالم   ٭
احمد احلمدان

منيرة عبدالعزيز عبدالرزاق   ٭
ابوقريص

نوف مبارك عبيد الونده  ٭
أسماء عبدالرحمن احمد حسني   ٭

التمار
غنيمة عبداللطيف س���لمان   ٭

السعيدي
ناصر عب���داهلل صالح فالح   ٭

طينان مشيلح
خالد محمد س���ليمان حسني   ٭

السنني
خالد صنهات عوض صنهات   ٭

احلربي
اميان عدنان ماجد بورسلي  ٭

نورة رثعان رفاعي الشمري  ٭
ش���اهة حبي���ب ظاهر دهش   ٭

الشمري
س���ارة انور ابراهيم عبداهلل   ٭

العنجري
محم���د دخيل س���عد دخنان   ٭

الرشيدي
خالد محمد عوض الرشيدي  ٭

نايفة نايف محمد العنزي  ٭
رهام طالل عب���داهلل عايض   ٭

املليحان
احمد محمد عبدالهادي عايد   ٭

العيد
عبدالرحم���ن ش���جاع غازي   ٭

صفيان العتيبي
فاطم���ة محم���د عبداللطيف   ٭

الدوسري
هبة حمد عبدالهادي مانع حمد   ٭

الفضلي
حنني مس���اعد حس���ني علي   ٭

الصانع
امي���ان اس���ماعيل داود علي   ٭

االنصاري
صالح عبدالهادي حمد مشعل   ٭

املري
عبدالسالم مشعان حويل علي   ٭

املطيري

الرابعة

رمي فهيد خالد س���الم سالم   ٭
العجمي

فه���د فريجان ف���راج رويعي   ٭
السعيدي

موضي س���عد مان���ع عزوز   ٭
العنزي

جميلة حباب دحيم حس���ن   ٭
العتيبي

امنه عل���ي محمد علي مفرح   ٭
العجمي

ادبيان عبداهلل  منيرة هادي   ٭

العجمي
أمل بخي���ت س���ليمان مناع   ٭

الرشيدي
بشاير ناصر سعود عبداهلل   ٭

زمانان
نوير سالم هادي العازمي  ٭

عاي���ض  عب���داهلل  من���ى   ٭
الرشيدي

نبيلة عبيد س���لطان خويلد   ٭
املطيري

عائش���ة جازع جفني جازي   ٭
ملوح العازمي

مشاري علي خلف الشمري  ٭
عائشة غازي مسفر العتيبي  ٭

فاطم���ة غ���امن غن���ام مبارك   ٭
الشمري

بدري���ة س���عود معي���وف   ٭
العنزي

هنادي ملفي عيد الهرير  ٭
امي���ان جمال محمد ش���مس   ٭

الدين
مرمي غ���زاي جاس���ي ملوح   ٭

العازمي
نوف حمد محمد العجمي  ٭
خوله احمد محمد حاجيه  ٭

ن���وف راس���م محم���د فهاد   ٭
ابوحماده

خل���ود ناي���ف نف���ل بطاح   ٭
العجمي

هيا سعود صقر املطيري  ٭
عواطف دليم غزاي املطيري  ٭

عبدالرحم���ن ابراهيم س���عد   ٭
اخلراز

عس���اف  ماض���ي  ع���ذاري   ٭
املطيري

عذاري محمد فديع العدواني  ٭
فاطمة بجاد سيف الرشيدي  ٭

محم���اس  متع���ب  أمي���رة   ٭
الدوسري

نورة مب���ارك عبداهلل مبارك   ٭
محمد العجمي

عفره علي ناصر جريس  ٭
عبير فهد عبداهلل العتيبي  ٭
انوار سعد صالح العنزي  ٭

مش���هور  ش���طي  م���رمي   ٭
السعيدي

تهاني عمير طبالن الرشيدي  ٭
محم���د ناصر هوي���ج ناصر   ٭

العجمي
مها خالد عل���ي ثنيان صالح   ٭

االذينة
راض���ي  م���رزوق  حن���ان   ٭

العازمي
ش���ريفة مب���ارك معط���ش   ٭

الرشيدي
شمه مجبل صالح العازمي  ٭
نايفه هيكل مزيد الظفيري  ٭

س���الم  خضي���ر  العن���ود   ٭
العازمي

وضحاء عبدالرحمن شاحوف   ٭
العنزي

ماجدة نايف علي العنزي  ٭
سلوى مجعد ميزر العازمي  ٭
نادية عطااهلل رفاع املطيري  ٭
وضحة عبيد راشد العازمي  ٭
عائشة فهد عبداهلل العتيبي  ٭

أمان���ي يوس���ف عبدالرحمن   ٭
الكندري

خزنه عبداهلل منور املطيري  ٭
علياء فهد عبداهلل العازمي  ٭

مي متعب محماس الدوسري  ٭
غدير براك خليفةعقيل  ٭

منيرة مشعل عوده العنزي  ٭
بناء طرقاس سعد السبيعي  ٭

انوار فالح فهيد احلجرف  ٭
منى سند محمد الرشيدي  ٭

غنيمة رمضان محمد ذياب  ٭
عبير هادي خلف محارب  ٭

دالل خالد براك الصواغ  ٭
منى سعد عايش املطيري  ٭
فاطمة عفر غثيث اخللف  ٭

عنود مبرك مفرح حمد شرمي   ٭
العازمي

أمل نايف مساعد العنزي  ٭
جوزه عليان عاصي احلربي  ٭
دالل حمود عوض الظفيري  ٭

عبير احمد جابر الشمري  ٭
فاطم���ة فه���د فهيد ش���افي   ٭

العجمي
سارة محمد احمد العيسي  ٭

عواط���ف عب���داهلل ش���الش   ٭
املطيري

رمي مرضي سعد الرشيدي  ٭
مي مطلق سيف العدواني  ٭

س���ليمان  بخي���ت  علي���اء   ٭
الرشيدي

لطيفة صالح مهل املطيري  ٭
نوف سيف مبارك الهاجري  ٭

عف���اف صق���ر من���اور زبن   ٭
الرشيدي

فاطمة فالح حمود العازمي  ٭
خلود مفلح خالد املطيري  ٭

ع���وض  نادي���ة ضح���وي   ٭
املطيري

جمال محمد احمد الكندري  ٭
نبيل عبداهلل محمد الرشود  ٭
هزاع شاطر حمود العنزي  ٭

فاي���ز دبي���ان خال���د غازي   ٭
العتيبي

بدر سويدان عزاره العنتري  ٭
حم���ود  من���اور  ضحي���ه   ٭

احلجيالن
فهد عش���وي ش���ريع محمد   ٭

الضفيري
عزيز طويحن فالح العازمي  ٭

ج���زوه عب���داهلل مصل���ح   ٭
الديحاني

بدرية ناصر تركي املطيري  ٭
بدور عبداهلل سفير العتيبي  ٭
اميان عوض مطلق الشمري  ٭
فايزة حمود شارع الظفيري  ٭
تهاني منيف دعفس السهلي  ٭
عبير مرزوق راشد العازمي  ٭

فاطمة عبداهلل احمد احمد  ٭
زينب نافع عتيق العنزي  ٭
شعاع فرج فالح الشمري  ٭

عه���ود خال���د عبي���د بن���در   ٭
العنزي

امنه قبالن رجاء رشيد رومي   ٭
العازمي

بدور الفي ضيدان املطيري  ٭
بشاير بادي نهار العتيبي  ٭

أسماء عايد عبداهلل فهد حسني   ٭
العازمي

انتصار محمد عسكر جاعد  ٭
رابعه محمد خليفة السويلم  ٭
رفعه مبارك براك الدوسري  ٭

خلداء مطر عقاب احلربي  ٭
الط���اف جمع���ان عب���داهلل   ٭

املطيري
غدير محمد مبارك العجمي  ٭

عائش���ة عبي���د ضي���ف اهلل   ٭
العنزي

منيف���ة مبارك س���عد زويد   ٭
الزعبي

س���ارة فه���د عبداحملس���ن   ٭
العجمي

صيته عل���ي عقاب س���عيد   ٭
الشمري

مراح���ب عب���داهلل عق���اب   ٭
املطيري

مها محمد منصور اخلالدي  ٭
فوزية علي حمد الزنيدي  ٭

مشاعل متعب نهار املطيري  ٭
جنالء محمد سواد املطيري  ٭

عائش���ة الهذيل���ي عبيد فهد   ٭
عبيد

هناء خالد جابر الفضلي  ٭
مشاري خالد مشاري احلماد  ٭

داود  عبدالعزي���ز  ن���ورة   ٭
نصراهلل

مرمي فهاد مبارك عايد مبارك  ٭
نوف شجاع ساير القحص  ٭
نورة فهد زهيان املطيري  ٭
نوال خالد منير املطيري  ٭
مها مزيد فرج الديحاني  ٭

نورة سعد صالح املطيري  ٭
ث���واب  ع���واض  تهان���ي   ٭

الرويجح
داود احمد علي الكندري  ٭

مط���ارد  س���عود  ش���يخة   ٭
املطيري

بشاير خالد منير املطيري  ٭
مرمي خال���د هرماس خضير   ٭

محمد العازمي
حم���دان  محس���ن  حم���ود   ٭

احلسيني
نوف فهد عبداهلل العازمي  ٭

ليلى عيس���ى حس���ني علي   ٭
غلوم

صنيت���ان  مش���ل  خل���ود   ٭
املطيري

ن���ورة عبدالرحمن ش���ايج   ٭
الشايجي

فاطمة فالح عبداهلل العجمي  ٭
عب���داهلل  راش���د  فاطم���ة   ٭

املطيري
عائش���ة فه���د عبدالرحم���ن   ٭

الوادي
خزنه خالد هرماس العازمي  ٭

أمل علي عياد املطيري  ٭
من���ى بعيج���ان خض���ران   ٭

املطيري
ع���ذاري مب���ارك عب���داهلل   ٭

العازمي
س���لمى عط���ااهلل خلي���ف   ٭

العازمي
حس���ن  محم���د  عواط���ف   ٭

العجمي
يس���ري وادي خلف سليمان   ٭

العنزي
انوار متعب علوش املطيري  ٭

مرمي مهدي دليم العجمي  ٭
ابراهي���م حمد مه���دي داخل   ٭

العنزي
نوال محمد عبداهلل املطيري  ٭
عبير ماجد عوض املطيري  ٭

هيا زايد شينان العجمي  ٭
خمي���س  غدي���ر  بش���اير   ٭

الصليلي
بشاير مطلق رجاء العازمي  ٭
عائشة مناي غزاي املطيري  ٭

كليفي���خ  محم���د  خل���ود   ٭
الهاجري

زهيه كميل مطر مرزوق  ٭
جوزه عبداهلل خزام العتيبي  ٭
احمد عايد طليحان العنزي  ٭

انور مبارك فالح العازمي  ٭
متع���ب  محم���د  س���ليمان   ٭

احلربي
عبداهلل ثروي هادي حافظ  ٭

صنيهي���ت  الف���ي  نوي���ر   ٭
املطيري

اميان ذياب جزا املطيري  ٭
مها صقر علي النصافي  ٭

فايزة عبيد جديع العجمي  ٭
مرمي محمد خلف العنزي  ٭

الفج���ر عبدالواحد س���لطان   ٭
الفرحان احلمادي

س���لمى مبارك سعود مبارك   ٭
سعود الرقوه

رمي جمال حمدان محمد شرار   ٭
ختالن العازمي

فاطمة خالد سهيل عطيان رباح   ٭
الرشيدي

أماني بخيت حسني العجمي  ٭
معال���ي مفلح س���عد س���اير   ٭

العازمي
نوف عبداهلل محمد العجمي  ٭

سارة عيد سعود الثويني  ٭
ليال محمد ذيب العجمي  ٭
مها عباس عبد خضير  ٭

عائش���ة ضبع���ان س���يف   ٭
العازمي

ش���يماء عبدالعزي���ز عل���ي   ٭
اخلليفي

راش���د  عب���داهلل  موض���ي   ٭
الهاجري

بدرية غازي جويعد العتيبي  ٭
مرش���وش  دين���ار  مخل���د   ٭

جاروب
وضحة حجي عيد العازمي  ٭

مه���دي  م���رزوق  نوي���ر   ٭
الرشيدي

حمدة ملبس محمد العنزي  ٭
نورة فالح سعود قعيد راشد   ٭

العتيبي
معال���ي فيح���ان عب���داهلل   ٭

املطيري
محمد ناصر حمد الصبحان  ٭

عبي���ر صال���ح عبداللطيف   ٭
العتيقي

مرمي علي محمد الكندري  ٭
كفا محمد احلسني محمد  ٭

وليد احمد غلوم سند  ٭
نايف سلطان غازي محمد  ٭
مبارك سالم سالم احليان  ٭

حورية جهز محمد املطيري  ٭
حنان حمد عبدالهادي العيد  ٭

رمي محمد حمد الهاجري  ٭
أنفال ناصر بحيران الصانع  ٭

افراح نهار ليل املطيري  ٭
سارة بدر عبداهلل الشويع  ٭
حمدة مطلق هادي العازمي  ٭
رشا رافع نغيمش العنزي  ٭
انوار فهد عويض املطيري  ٭

منال زيد صالح العازمي  ٭
عنود حمود مطلق علي عايش   ٭

العازمي
ب���داح صال���ح رجا  نادي���ة   ٭

العتيبي
نادية فالح مبارك املطيري  ٭
جوزاء باجد خلف احلربي  ٭
منى ناصر محمد العازمي  ٭

مرمي فهد فالح امللعبي  ٭
رميية محماس عايض سالم   ٭

املطيري
عوي���د  مب���روك  هن���ادي   ٭

الرشيدي
هاجر احمد محمد بن منازل  ٭

سمية نصار علي الزعبي  ٭
دانة مبارك مطلق العازمي  ٭

دالل بدر سعود مطلق مبارك   ٭
اخلضير

وضحة ماضي سالم العجمي  ٭
عبي���ر فالح ناص���ر جريس   ٭

العازمي
بدور حجي مشوح املطيري  ٭

س���ارة محم���د ضي���ف اهلل   ٭
العتيبي

حصة محمد ضيف اهلل بادي   ٭
العتيبي

أسماء راشد قبالن العازمي  ٭
أسماء محمد ضيف اهلل بادي   ٭

سيف العتيبي
من���ال موس���ى ضي���ف اهلل   ٭

العتيبي
رمي حمود مرزوق العازمي  ٭

فاطم���ة مس���اعد عبدالعزيز   ٭
اجلناحي

مطي���رة عبداله���ادي مغتر   ٭
الهاجري

حميدة فيصل عبود خلف  ٭
وس���مية عب���داهلل حس���ن   ٭

املضيبري
فاطم���ة عبدالرحم���ن بالدي   ٭

الظفيري
فاطمة حسني محمد املنصور  ٭

حنان مبارك فهد العازمي  ٭
بشاير حمود بداح العازمي  ٭
ابتسام رشيد سهو العازمي  ٭

أماني محمد خليفة الهيلع  ٭
أسماء عبدالعزيز محمد نصير   ٭

العنزي
ليلى رجعان فهاد العازمي  ٭

حنان شايع جمعان الهاجري  ٭
عالي���ة عي���د عل���ي مس���لم   ٭

الشحومي
مروة عبداحملس���ن حس���ن   ٭

الربيعة
أمل جابر محمد اخلشم  ٭

دالل مشعان علي العجمي  ٭
منال تركي حمد املطيري  ٭
شيماء حمد عقيل عقيل  ٭

ش���فية ه���ادي خال���د محمد   ٭
وتيد

عواطف سعود عيد العازمي  ٭
هل���ه ف���الح ناص���ر بري���ج   ٭

العازمي
محم���د  ن���واف  وضح���اء   ٭

الوجعان
سلوى مرزوق عيد العازمي  ٭

م���ي فيح���ان حوي���ل علي   ٭
املطيري

استقالل سلطان حمود علي   ٭
النويعم

هدي سعود شريدة الشمري  ٭
محمد عبداهلل محمد العجمي  ٭

بدور خالد راشد العازمي  ٭

الخامسة

س���ارة مقب���ل ردن عق���اب   ٭
الديحاني

بدور جمعان دغيمان الركلة  ٭
محم���د  عب���داهلل  س���لمى   ٭

العتيبي
صالح محمد إبراهيم السند  ٭

جملة سعد صالح احمد شاهني   ٭
الهاجري

صوي���ان  راش���د  محم���د   ٭
الهاجري

مب���ارك حم���دان احلمي���دي   ٭
العازمي

حم���ود دعي���ج ضي���ف اهلل   ٭
الديحاني

عبدالعالي مرزوق مش���عان   ٭
املطيري

نواف محماس فهد العازمي  ٭
فايز محمد مشعل مزيد الزويد   ٭

املطيري
حمد فالح فهيد مجبل صالح   ٭

العازمي
سلمان ياسر مطر العنزي  ٭
سند راشد صايل العازمي  ٭

سعد محسن فهد الدوسري  ٭
شيخة مسلم زيد الصواغ  ٭
علي ملوح هزاع العنزي  ٭

فهد مشعان سعد الهاجري  ٭
دانة علي س���لمان حطاب بن   ٭

براك الهيفي
سليمان خالد جاسم علي  ٭
مرمي فهد دخيل العنزي  ٭

عبدالرحم���ن جمع���ان فالح   ٭
العازمي

عواد صبر محمد الشمري  ٭
مرمي جري جروان سالم  ٭
حسني فالح عيد العازمي  ٭

عب���داهلل  يوس���ف  خال���د   ٭
الكندري

محمد مسعود ذاعر املطيري  ٭
عبداهلل فالح سعد االصفر  ٭

جاسم سيف صالح الهاجري  ٭
خالد فالح بداح العازمي  ٭

عبداهلل محمد رشيد الفضلي  ٭
يوسف سعد مطني سعد  ٭

مجب���ل  عاي���ض  مجب���ل   ٭
الرشيدي

رمي مبارك حمود مفلح دبيس   ٭
الرشيدي

احمد ابراهيم يوس���ف احمد   ٭
خليل

حمد س���لمان محم���د خلف   ٭
العنزي

منيرة صعب سعد العتيبي  ٭
نوال سيف عبدالرحمن سعود   ٭

العجمي
مبارك احمد م���رزوق تركي   ٭

العازمي
هش���ام علي حس���ني عاشور   ٭

الغريب
س���عد هديرس لوقان العبر   ٭

العنزي
صالحه عايد غازي الظفيري  ٭
خالد جابر علي هادي املري  ٭

عب���داهلل عبدالعزي���ز محمد   ٭
عبدالعزيز الشمالي

عب���داهلل فرحان نهار خابور   ٭
العنزي

مش���عل عواد جليدان عبيد   ٭
مشوط الفضلي

اس���ماعيل زايد دوخي عواد   ٭
احلربي

امي���ان فريح عوي���د مبارك   ٭
العنزي

مرمي خماط رزن حايف  ٭
دالل مطر مهنا خاطر  ٭

عمر فيص���ل بن���در وطبان   ٭
الدويش

خولة محمد شريف علي محمد   ٭
خوري

ش���عاع غازي حمود مفلوح   ٭
املطيري

السادسة

ارتفاع حسني محمد مطر  ٭
فاطمة ضحوي غامن منيع  ٭

دهالء مرزوق تركي العازمي  ٭
نوال مجبل صعفك املطيري  ٭
عبداهلل عامر عبداهلل حماد  ٭
نورة مانع دهيم الدوسري  ٭

عب���داهلل محم���د معي���كل   ٭
العجمي

مح���ارب  ناص���ر  ع���ذاري   ٭
الضفيري

فاطم���ة محم���د عبدالعال���ي   ٭
العتيبي

نادية سليمان صالح العبيد  ٭
محمد سعد زأمل الرشيدي  ٭
راشد شافي غازي املطيري  ٭
وليد فضيل فالح الفضلي  ٭
خالد كنعان فهاد الشمري  ٭

س���المة  عبي���د  وضح���ة   ٭
السعيدي

سوير سرور صعفك التوم  ٭
ناص���ر حجي���الن  نص���را   ٭

الرشيدي
دالل دعيج زريب الديحاني  ٭

بدرية غافل شفلح جازع  ٭
غالية محمد فالح العجمي  ٭
نوف ثامر جدالن العنزي  ٭

صبرية حمود عايد حمدان  ٭
عش���وي  حم���دان  عي���دة   ٭

الظفيري
ملكة عبدالرحمن عبدالصمد  ٭

محم���د عب���داهلل عويض���ة   ٭
العجمي

منى منير فهد العتيبي  ٭
فاطم���ة عبدالعزيز س���عود   ٭

العنزي
عائشة احمد محمد محمد  ٭

وضحة عبدالك���رمي كريدي   ٭
طامر

صفية متعب علي الرشيدي  ٭
جنلة عبداهلل محمد العازمي  ٭
بدرية عبيد محمد العصيمي  ٭

أس���ماء زيد مطل���ق عطوان   ٭
العنزي

محمد عبيد عبداهلل املطيري  ٭
نواف محمد فالح فرحان  ٭
مرمي جامع عمر العازمي  ٭

مطلق عايض سعد العتيبي  ٭
بدور سالم مهنا السحيب  ٭

عائ���دة عبدالعزيز س���عود   ٭
العنزي

فواز مفلح مرزوق املطيري  ٭
منيرة محمد عويد العنزي  ٭

وضح���ة رجي���ان دعس���ان   ٭
العنزي

هبة فالح مطلق االبراهيم  ٭
وضح���ة عط���ا اهلل دغيمان   ٭

الصليلي
احلارث داود عقاب يوسف  ٭

عبداحملس���ن فاض���ل جن���م   ٭
القتناب

عفراء جابر حمد املري  ٭
حصة قعيد فيصل العتيبي  ٭

محم���د  حس���ني  نادي���ة   ٭
احلضرمي

منى سمكو اصف  ٭
حنان عايد سعود العازمي  ٭

أسماء صالح رشم عواد  ٭
حصة عوض ضاحي العايض   ٭

مطر
س���عاد ضح���وي ع���وض   ٭

املطيري
مش���عل صبار عارف ناشي   ٭

العنزي
بجاد احلميدي بجاد املطيري  ٭

روعة سعد عكرة  ٭
 ٭

السابعة  ٭
ارش���يد جمع���ان  س���عود   ٭

العازمي
يوسف عبيد مبارك الشمري  ٭

محم���د ناص���ر احلمي���دي   ٭
العدواني

محم���د فه���د صلب���ي فالح   ٭
شتيوي

محمد غازي عقاب املطيري  ٭
سالم سرحان ماوي املطيري  ٭
سعد عبداهلل خلف احلربي  ٭

 ٭
األولى/ معاونة  ٭

ب���در محمد خضران مس���فر   ٭
املطيري

رباح سعدي سعد الرشيدي  ٭

اخلرافي: »ليمفو ـ كيميا« يبرز سماحة اإلسالمعمادي: »األوقاف« أصدرت قراراً بترقية 1172 موظفاً باالختيار

اجلاسم: علينا مسؤولية كبيرة 
في تنمية الوعي الديني

استقبل االمني العام لالمانة العامة لالوقاف 
د.عبداحملس����ن اخلرافي الش����يخة اوراد اجلابر 
املشرف على مشروع »ليمفو � كيميا« )مشروع 
عالج الغدد اللميفاوية وسرطان الدم( والتي قدمت 
الشكر لالمانة العامة لالوقاف على دعمها الكبير 
للمشروع في جميع مراحله ورعايتها النشطته، 
حيث قدمت له التقرير النهائي عن جناح املشروع 
وتفاصيل احلاالت التي استفادت من هذا املشروع 
االنساني الكبير لعالج السرطان )ليمفو � كيميا(، 
آملة من اهل اخلير السعي احلثيث لدعم املشاريع 
اخليرية والوقوف الى جانب الشرائح الفقيرة 
اسوة باالمانة العامة لالوقاف واستمرارا ملسيرة 
التكافل مع احملتاجني. ويشمل التقرير صورا من 
العقود املوقعة مع اجلهات الداعمة للمش����روع 
وتقرير بجميع االنش����طة املصاحبة للمشروع 
خالل الس����نوات الثالث وكشوف اسماء مرضى 
سرطان الغدد اللميفاوية وكشوف اسماء مرضى 

سرطان الدم معتمدة من ادارة املستشفى.
من جانبه، قال د.اخلرافي ان االمانة تضع ضمن 
اولوياتها دعم برامج اخلدمات الصحية من خالل 
الصندوق الوقفي للتنمية الصحية الذي يختص 

أكدت مشرفة مركز عواطف ومحمد العذبي 
الصباح للقرآن الك����رمي التابع لوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية عواطف اجلاسم ان دور مراكز 
القرآن كبير وعلينا مسؤولية وأمانة كبيرة تتمثل 
في تنمي����ة الوعي الديني وتعليم القرآن الكرمي 
حفظا وتالوة، ونشر العلوم الشرعية والثقافية 

االسالمية املتميزة باالعتدال والوسطية.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي املتفوقات لهذا العام، 
حيث مت تكرمي أكثر من 100 حافظة باالضافة الى 
تكرمي املدرس����ات والعامالت، وقالت اجلاسم ال 
بد لنا من حصد ثمار هذا العمل املتواصل على 
مدى عام دراسي كامل، زاهر بالعمل تعاونا فيه 
جميعا، دارسات ومسؤوالت ومعلمات واداريات 
وعامالت. واوجزت اجلاسم بعض اجنازات مركز 
القرآن والتي مت القيام بها ومنها، اقامة 10 مسابقات 
متنوعة ثقافية وترفيهية وصحية شاركت فيها 

بتقدمي الدعم للمش����اريع واالنشطة واخلدمات 
الصحية ودعم املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة 
ودعم االنش����طة البيئية، مشيرا الى ان جتاوب 
االمانة مع مشروع عالج مرضى السرطان الذي 
تشرف عليه الشيخة اوراد اجلابر يأتي في اطار 
حرص االمانة على تخفيف معاناة املرضى املقيمني 
غير القادرين على تكاليف عالج السرطان، مؤكدا 
ان املشروع يشكل اضافة بصمة حضارية اسالمية 
مميزة للعمل الوقفي وابراز سماحة الدين احلنيف 
الذي يحث على مس����اعدة احملتاجني والضعفاء 
وس����د عوز املعوزين دون قيد او شرط يرتبط 

مبلة او دين او عقيدة او مذهب.
واعرب د.اخلرافي عن شكره للشيخة اوراد 
اجلابر املشرفة على املشروع والفريق القائم على 
املشروع الذي اجنز الكثير خالل مسيرة السنوات 
الث����الث، واثنى على دق����ة التقارير التفصيلية 
املقدمة من الشيخة اوراد ووضوحها وشمولها 
جميع البيانات واملس����تندات املوثقة واملنظمة 

بشكل يثير االعجاب.

ليلى الشافعي  ٭

الدارسات من جميع املراحل املطور والتمهيدي 
والدورات واخلتمات، وكذلك اقامة مسابقة »اصوات 
من الس����ماء« التي حازت مش����اركة واسعة من 
الدارسات، وقد كانت على ثالث مراحل مت اختتامها 
بحفل تكرمي للفائزات، وكذلك اقامة دورة »طرق 
متجددة في ادارة اخلتمة املتعددة« والتي القت 
اقباال كبيرا من معلمات مراكز دور القرآن الكرمي 
واالترجة، وقد اش����ادت بها جميع املش����اركات، 
باالضافة الى ان العام الدراس����ي تضمن العديد 
من االنشطة مثل احملاضرات الثقافية ورحالت 
معارض الكتاب واللقاء التنويري واليوم املفتوح 
وغيرها. وثمن الدور الذي قامت به كل من الوكيل 
من����ال العازمي والوكيلة فاطم����ة املطيري على 
عطائها املتميز، وش����كرت املعلمات واالداريات 

وباركت للدارسات املتفوقات.
ليلى الشافعي  ٭

الشيخة أوراد جابر األحمد الصباح تكرم اجلاراهلل اخلرافي

مركز عواطف ومحمد العذبي الصباح كرّم أكثر من 100 متفوقة

استقبل أوراد اجلابر واطلع على التقرير النهائي للمشروع

الى مجموعة الفعاليات التي 
اعتادت اجلمعي���ة توفيرها 
رحل���ة  ف���ي  للمش���اركني 

العمرة.
وقال ان باب االش���تراك 
مفت���وح للراغب���ني في مقر 
اجلمعية، وأن االسعار ستكون 
مبتناول اجلميع حيث تقوم 
اجلمعية بدع���م هذه الرحلة 
وتقدمي اسعار مميزة لالعضاء 
وان خدم���ات العم���رة ه���ذا 
العام تش���مل االقامة بفندق 
الفيرمون���ت ببرج الس���اعة 
وتقدمي وجب���ة افطار بنظام 
البوفيه املفتوح، واملواصالت 

من وإلى الفندق.

املساجد بهذه املكتبة.  من جانبه 
قال مس���ؤول مكتبي اشبيلية 
العمرية ل�»التعريف باإلسالم« 
فهد الشمري ان مشروع مكتبة 
املصاحف املترجمة ملعاني القرآن 
الكرمي باللغات املختلفة وفرت 6 
لغات هي: اإلجنليزية والتأميلية 
والنيبالية واألوردية والهندية 
والبنغالية، الفتا الى أن املكتبة 
أيض���ا حتتوي عل���ى كتيبات 
الطهارة وحصن املس���لم  عن 
النبوية واألربعني  والس���يرة 
النووية بلغات مختلفة، مشيرا 
إل���ى أن تكلفة املكتبة الواحدة 
تبلغ 100 دين���ار وميكن ألهل 
أو  أو رواد املس���اجد  اخلي���ر 
أهل املناط���ق التكفل بعدد من 
املكتبات، وذلك باالتصال على 
الرقم 97233356، حتى ميكن 
تعميم الفكرة اجليدة واملفيدة 

بجميع املساجد بالكويت.

احملورفي: فتح باب التسجيل 
في عمرة »املهندسني«

»التعريف باإلسالم« تبدأ العمل 
مبشروع مكتبة املصاحف املترجمة

املهندسني  أعلنت جمعية 
عن فتح باب التس���جيل في 
التي  العمرة السنوية  رحلة 
تقيمها للعام احلادي عش���ر 
على التوالي، الفتة الى امكانية 
مشاركة املهندسني واملهندسات 
مع عوائله���م واقربائهم من 

الدرجة االولى.
من جانب���ه اوضح عضو 
اجلمعية م. عبداهلل احملورفي 
ان رحلة اجلمعية هذا العام 
ستقام 10 يوليو املقبل والعودة 
س���تكون 13 منه، مضيفا ان 
عمرة هذه السنة متتاز بتوافر 
مزيد من اخلدمات للمهندسني 
واملهندسات وعوائلهم باالضافة 

التعريف  أعلن���ت جلن���ة 
باإلس���الم عن ب���دء العمل في 
مش���روع مكتب���ة املصاح���ف 
املترجمة ملعاني القرآن الكرمي، 
بتبرع ورعاية من مبرة الرشايدة 
اخليرية، وذل���ك بهدف توفير 
نسخ من القرآن الكرمي في متناول 
جميع اجلنسيات حسب لغاتها، 
عن طريق توزيع هذه املكتبات 

على املساجد في الكويت.
وقال نائب املدير العام عبد 
العزيز الدعيج ان هذا املشروع 
يأتي في إط���ار أهداف اللجنة 
األساسية التي تسعى من خاللها 
إلى خدمة اجلاليات املس���لمة 
التي  وتوفي���ر كل اإلمكانيات 
تس���اعدهم على تقوية الوازع 
الديني لديهم مبختلف لغاتهم 
وجنسياتهم، وقد حرصت اللجنة 
على البدء في هذا املشروع قبل 
ش���هر رمضان املب���ارك إلثراء 

عبد اهلل احملورفي 

 عبد العزيز الدعيج




