
الثالثاء 27 ابريل 2010   23محليات
المستشار الحويل 

يهدي الحماد رسالة 
دكتوراه في الفلسفة

»الزراعة«: رفع المستوى 
الوظيفي للعاملين 

الكويتيين

اه����دى املستش����ار مبحكمة 
االستئناف د.عماد احلويل رسالة 
الدكتوراه التي حصل عليها من 
جامعة دمش����ق في »الفلسفة« 
لنائب رئي����س مجلس الوزراء 
القانوني����ة ووزير  للش����ؤون 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
وذل����ك خالل لقائ����ه به مبكتبه 
امس حيث اشاد الوزير احلماد 
باطروحة املستش����ار احلويل 
ومضمونها وما اشتملت عليه 
من معلومات مهمة، مؤكدا اهمية 
موضوع الرس����الة وما احتوت 
عليه من مادة علمية تثري الفكر 
االنساني والعقل البشري مثمنا 
الوزير احلماد اجلهد الذي بذله 
املستش����ار احلويل في سبيل 
احلص����ول على هذه الرس����الة 
التوفيق وحتقيق  ل����ه  متمنيا 
مزيد من النجاحات واالستمرار 
في نهجه العلمي مبا يخدم املجال 

االنساني بعامة.

أصدرت الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية قرارا  الزراعة والثروة 
الوظيفي للعاملني  لرفع املستوى 

الكويتيني، وهم كالتالي:
نايف رجا عثه العازمي  ٭

حسني فاضل حسن فرس  ٭
فهد ظاهر محسن الصليلي  ٭

محم���د نقمي���ش عبدالعزي���ز   ٭
العنزي

منيرة مطلق شطي العرافة  ٭
جالل عبدالنبي عبدالرس���ول   ٭

الصايغ
منى خليل ابراهيم العثمان  ٭
محمد فؤاد حبيب بوعليان  ٭

عزيز سعود معيوف العنزي  ٭
محمد سلمان محمد الصالح  ٭

يوس���ف عبداحلميد يوس���ف   ٭
الكنعان

محمد مرزوق ناصر العازمي  ٭
عب���داهلل إس���ماعيل خضي���ر   ٭

عبداهلل
خالد محمد مرزوق العازمي  ٭
علي محمد علي حسن محمد  ٭

هوي���دي ع���واد عبداله���ادي   ٭
فضلي

فاطمة عبداهلل الصالح العمير  ٭
حمد جمال حجي الفرحان  ٭

مشعل سلمان فالح العازمي  ٭
سعود عبدالعزيز محمد ابداح  ٭

سالم عبدالهادي العازمي  ٭
فوزية مالك حسني علي  ٭

س���عود عبدالعزي���ز خل���ف   ٭
القالف

سعاد ابراهيم علي الكندري  ٭
مطلق غنيم مطلق احمليش  ٭
مفلح مبارك مطلق العازمي  ٭
حمد يعقوب محمد الناصر  ٭

سعود ساهر راضي العنزي  ٭
نق���ا عبدالرحم���ن بطيح���ان   ٭

املطيري
مناهل مصطفى محمود األسد  ٭
اسماعيل نابي سعد الرشيدي  ٭

سيد علي محمد االسماعيل  ٭
منى سلطان سالم الرشيدي  ٭

س���عود  عب���داهلل  ط���الل   ٭
الدوسري

عبداهلل مبارك مطلق البذال  ٭
فيصل عبدالكرمي الصراف  ٭
وليد حبيب سلمان الدماج  ٭

محم���د  س���عود  اس���ماعيل   ٭
الصديقي

فهد محمد مشعان امليموني  ٭
مس���اعد عبداهلل عبدالس���يد   ٭

عبداهلل
علي حمد منالن العازمي  ٭

ابراهيم اسماعيل العباسي  ٭
طارق صالح علي غريب  ٭

عبداللطي���ف احم���د س���عود   ٭
اخلميس

محمد جواد عبداهلل الصفار  ٭
عبداهلل جاسم احمد الكندري  ٭

خالد علي سعود املطرود  ٭
ناصر محمد محمد تقي  ٭

سعد عايض حسني العجمي  ٭
عبداحملس���ن غل���وم حس���ني   ٭

خاجه
محمد هزاع محمد احلربي  ٭

عبدالعزيز سالم السالم  ٭
ناصر حمود فهد الرغيب  ٭

ابراهيم عبدالرحمن  يوس���ف   ٭
جحيل

عادل عباس عبداهلل دهراب  ٭
إبراهي���م فيص���ل س���ليمان   ٭

اخلليفي
محمد رشيد عطشان العازمي  ٭
طالب عبدالرحمن احمد طالب  ٭

ياسني خضر نايف الشمري  ٭
ليالي سالم علي الشهاب  ٭

حامد راشد محمد الرميضي  ٭
فواز سلطان متعب مناحي  ٭
مؤيد ابراهيم خليل جمال  ٭

احمد منصور علي املرهون  ٭
حمدان محمد حمد الرويعي  ٭

بندر عبدالعزيز عبدالس���تار   ٭
بندر

خالد عبداللطيف خالد الدهيم  ٭
عبداهلل محمد لفتة بارون  ٭
خالدة حمد فهد اجلويعد  ٭

سميرة حمد ابراهيم الدوسري  ٭
بدر احمد عبداهلل البلوشي  ٭

جاسم يوسف محمد اجلسمي  ٭
فيصل حبيب غلوم اسيري  ٭

هيثم عيدان كاظم القالف  ٭
عبداإلم���ام  محم���ود  ف���واز   ٭

سليمان

برجس البرجس يتسلم شيك التبرع

تبرع مالي من »الكويت الوطنية اإلنجليزية« لـ »الهالل األحمر«
    تسلمت جمعية الهالل األحمر 
تبرعا ماليا من مدرس���ة الكويت 
الوطني���ة االجنليزي���ة ملصلحة 
املنكوبني في جزر هاييتي جراء 
الزلزال ال���ذي ضربها في يناير 
املاضي وتسبب في خسائر بشرية 

كبيرة.
ف���ي بيان  وقال���ت اجلمعية 
صحاف���ي امس ان ه���ذا التبرع 

يأتي كمساهمة طالبية إنسانية 
للتخفيف من معاناة املنكوبني في 
هاييتي، مبينة انه يعكس اهتمام 
الكويت بدعم جهود اإلغاثة وإيواء 
املنكوبني والتخفيف من معاناة 
الكوارث على مس���توى  ضحايا 

العالم.
وأضاف���ت ان الطلب���ة قاموا 
بتس���ليم التبرع ال���ى اجلمعية 

التي ستشرف بدورها على تأمني 
إيصاله الى املنكوبني في هاييتي، 
معربة عن بالغ ش���كرها لطالب 
وطالبات املدرسة الذين تسابقوا 

على التبرع.
وأعربت عن اعتزازها مبثل تلك 
املساهمات التي تعكس الثقة في 
جهودها واالرتقاء مبستوى اجلهد 
من خالل ما يتم تقدميه من دعم 

ملواصلة العون اإلنساني للمنكوبني 
في شتى بقاع العالم.

يشار الى ان هاييتي تعرضت 
لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس 
ريختر كان مركزه على بعد نحو 
15 كيلومترا م���ن العاصمة بور 
اوبرنس، ما أدى الى انهيار عدد 
كبير من املباني وسقوط اآلالف 

من الضحايا.


