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تعيين 27 مأذونًا شرعيًا لتوثيق عقود 
الزواج موزعين على مناطق الكويت

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون القانونية 
وزير العدل ووزير االوقاف والش���ؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد قرارا وزاريا بتعيني 27 مأذونا شرعيا لتوثيق 
عقود ال���زواج في مختلف مناطق الكوي���ت وذلك بناء على 
ترش���يح جلنة املأذونني في اجتماعه���ا األخير 18-19 ابريل 
اجلاري برئاسة رئيس اللجنة د.عادل الفيلكاوي املستشار 
مبحكمة االستئناف وعضوية د.بدر الزمانان وكيل وزارة العدل 
املساعد للشؤون القانونية والقاضيني باحملكمة الكلية سالم 
الرشيدي وخالد احلميضان ومدير ادارة التوثيقات الشرعية 
وليد املواش وبحضور سكرتير جلنة املأذونني علي حسن، 
وفيما يلي اس���ماء املأذونني الشرعيني وفقا للمنطقة املبينة 

قرين اسم كل منهم:
علي صباح صالح الهران – س���لوى، عبداهلل حمود عيد 
العصيم���ي – مبارك الكبير، فالح محس���ن محمد العجمي – 
اجلهراء )النس���يم(، ابراهيم عبدالواحد خليل الفيلكاوي – 
مبارك الكبير، يوس���ف مرزوق بداي الصاوي – علي صباح 
السالم، محمد يعقوب يوسف الصانع – حطني، د.محمد بداح 
ناصر عبداهلل – العدان، د.ش���بيب محم���د الزعبي – صباح 
الناصر، عبداهلل جاسم حس���ن الكندري – الشهداء، محيط 
عوض رغيان العازمي – القرين، راشد مبارك سعد العازمي 
– القص���ور، بدر محمد قبالن العازم���ي – جابر العلي، ثامر 
عموش جارد املطيري – عبداهلل املبارك، محمد عايش صغير 
العازمي – عبداهلل املبارك، محمد ناصر ش���جاع املطيري – 
صباح الناصر، عماد ابراهيم عبدالعزيز الهاجري – ضاحية 
النهضة، صباح عبدالكرمي العنزي – عبداهلل املبارك، عبداهلل 
محمد س���عد العجمي – صباح الناصر، مهلي فارس اس���مر 
الفضلي – الفحيحيل، عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل احلربي- 
العارضية، الفي علي فهيد فراج الظفيري – ض.الشيخ/سعد 
العبداهلل، هندي عبداهلل سعد الهاجري – علي صباح السالم، 
محمد جاس���م محمد البراك – قرطبة، حمد غازي احلربي – 
الرابية، س���الم خالد خليفة اجليغ���م العازمي – الصباحية، 
طالل عبداحملسن الديحاني – عبداهلل املبارك، محمود جمال 

محمد جمال – الساملية.

رفع المستوى 
الوظيفي لكويتيين 

في »الزراعة«

..وتدريب ميداني 
لمواقع الهيئة البحثية

نظمت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية عددا 
امليدانية لطلبة  الزي����ارات  من 
وطالبات كلية العلوم الصحية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب ملواق����ع ومراك����ز 
ومختبرات الهيئة البحثية منها 
مركز ابحاث االبقار بالصليبية 
ومختبر االلبان وذلك للتعرف 
ع����ن قرب على نوعي����ة االبقار 
املوج����ودة مب����زارع الصليبية 
واعداده����ا واالنتاج اليومي لها 
من احللي����ب الطازج والتعرف 
على طريقة احللب اآللي وكيفية 
تسلم العينات من احلليب وانواع 
االختب����ارات التي جتري داخل 
التعرف على  املختبر وكذل����ك 
كيفية ايواء احليوانات وتقسيم 
احلظائر وطريقة التغذية املثلى 
داخل شبرات تربية االبقار لالعمار 

واملراحل السنية املختلفة.

اصدرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية قرارا 
يقضي برفع املستوى الوظيفي 
للعاملني الكويتيني من املستوى 
ال����ذي يش����غله كل منه����م الى 
املستوى التالي له مباشرة وهم 

كالتالي:
عبدالعزي����ز محم����د س����الم 

العتيقي
فهد علي ناصر جريس

مب����ارك س����عود عب����داهلل 
القهيدي

عدنان روضان روضان
وائ����ل احم����د عبداحلمي����د 

الصادق
علي حسني غلوم التركماني
بدر احمد عبداهلل البلوشي

ع����ادل عبدالعزي����ز عب����اس 
شهاب

جنيبة عبداهلل علي ميرزا
عب����داهلل عبداملل����ك عبداهلل 

ملك
عب����داهلل اس����ماعيل خضير 

عبداهلل
احمد سمير سعد املطيري
عادل مطر برمي العنتري

اسماعيل ابراهيم غلوم اكبر
عبدالناصر حس����ني محمود 

مندني
فهاد عصري عشوي العنزي
عبداالمير يوس����ف يعقوب 

القالف

الشيخ ثامر العلي مستقبال السفير البريطاني شعار املهرجان

ثامر العلي استقبل 
السفير البريطاني

اس����تقبل نائ����ب رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ ثامر العلي 
صباح امس مبكتبه سفير اململكة 
املتحدة لدى الكويت فرانك بيكر، 
حيث مت خالل اللقاء اس����تعراض 
الثنائية بني  العالق����ات  وبح����ث 
البلدين الصديقني وآخر التطورات 
واملس����تجدات عل����ى الس����احتني 
االقليمية والدولية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.

بدء مهرجان »زر هولندا في الكويت«
مبناسبة االحتفال بالعيد الوطني 
الهولندي واحتفاال بعالقات الصداقة 
املتينة القائمة بني الكويت وهولندا، 
تنظم س����فارة هولندا ف����ي الكويت 
مجموعة واسعة من االنشطة من خالل 
احتفال »زر هولندا في الكويت«، ومن 

هذه األنشطة: 
� امسية موسيقية مع امليزو سوبرانو 
ميريل هاوزينخا )8 مايو(، الشركاء: 
Kuwait Chamber Philharmonia، وفندق 

راديسون بلو.

� ع����رض تقدميي »الدراس����ة في 
هولن����دا« )10 و11 مايو(، الش����ركاء: 
جامع����ة اخلليج في الكويت واملعهد 
الهولندي للدراس����ات االكادميية في 

دمشق.
� »أسبوع الفيلم الهولندي« )16 � 
20 مايو(، الشركاء: الشركة الكويتية 

الوطنية للسينما )سينسكيب(.
� ورش����ة العمل االقليمية الدارة 
العمال����ة الوافدة ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي )18 � 20 مايو(، 

الشركاء: املنظمة الدولية للهجرة.
الدول����ي �  الس����فر  � مع����رض 
ارض املع����ارض مش����رف )19 � 22 
امللكية  الش����ركاء: اخلطوط  مايو(، 

الهولندية.
� ندوة »التنوع البيولوجي اليوم 
وغدا« )24 ماي����و(، املضيف: معهد 
اللجنة  العلمية،  الكويت لالبح����اث 

.IUCN �الوطنية ل
� تغطية احل����دث من قبل »اذاعة 

هولندا العاملية«.


