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الشيخ فيصل املالك مستقبال السفير البحريني

السفير الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة يقدم درعا تذكارية للشيخ فيصل املالك

خليفة بن أحمد: أهمية ترسيخ العالقات االجتماعية 
وتبادل الخبرات اإلعالمية بين الكويت والبحرين

اكد وكيل وزارة االعالم 
املالك  الش���يخ فيص���ل 
العالقات االخوية  عمق 
والوطيدة التي تربط بني 
الكويت ومملكة البحرين، 
جاء ذلك خالل استقبال 
وكي���ل وزارة االع���الم 
للشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة س���فير مملكة 
البحرين ل���دى الكويت 
في مكتب���ه صباح امس 
وقد تناول اللقاء س���بل 
تعزيز العالقات االعالمية 
الثنائي���ة ب���ني الكويت 
والبحرين والعمل على 
تفعي���ل تل���ك العالقات 
االخوية في كل املجاالت 
االعالمي���ة كم���ا اعرب 
الس���فير الشيخ خليفة 
بن احمد ع���ن اعتزازه 
العالقات االخوية  بتلك 
والراس���خة وشدد على 
اهمية ترسيخ وتوطيد 
االجتماعية  العالق���ات 
الثنائي���ة وخاصة فيما 
يتعلق بتبادل اخلبرات 
االعالمية وتكثيف التبادل 
ف���ي قطاعي  االعالم���ي 
االذاع���ة والتلفزي���ون 
وقد اهدى سفير مملكة 
البحرين درعا تكرميية 
لوكي���ل وزارة االع���الم 
البارزة  تقديرا جلهوده 
ف���ي املجال  والكبي���رة 
وتوطي���د  االعالم���ي 
العالق���ات  وترس���يخ 
االخوي���ة ب���ني البلدين 
الش���قيقني والسيما في 

املجال االعالمي.

المالك أكد عمق الروابط بين البلدين

تعيين 65 باحثًا قانونيًا وإلحاقهم 
بدورة دراسية بالمعهد القضائي

فوز القدفان والقبندي بمنحتي شيفنينج 
البريطانية لـ 2011/2010

اختارت السفارة البريطانية شابتني كويتيتني ملنحة شيفنينج 
اجلديدة للعام الدراس���ي 2011/2010، تعرف منحة شيفنينج أيضا 
مبنحة دام فيوليت ديكسون )عندما متنح إلى اإلناث(، وسيتم منحها 
الى فاطمة القدفان وفاطمة القبندي من قبل السفير البريطاني لدى 

الكويت، فرانك بيكر.
تهدف فاطمة القدفان، الى احلصول على درجة املاجس���تير في 
هولوواي امللكية بجامعة لندن وفاطم���ة القبندي تنوي احلصول 
على درجة املاجستير في تصميم الهندسة املعمارية احلضارية من 

مدرسة بار تليت الهندسية املعمارية � UCL باململكة املتحدة.
منحت ش���يفنينج ودام فيوليت ديكس���ون ممولتان من وزارة 
اخلارجية والكومنولث البريطانية )FCO( ويديرهما املجلس الثقافي 
البريطاني، هذه اجلوائز املرموقة متكن الطالب األجانب من الدراسة في 
اململكة املتحدة الى جانب طالب من بلدان أخرى كثيرة لتبادل املعارف 

والتعلم واخلبرة، واالنضمام الى شبكة من األفراد املؤثرين.

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف املستشار راش����د احلماد بأن املجلس االعلى للقضاء 
وافق مؤخرا على محضر جلنة اختيار املتقدمني لوظيفة باحث قانوني 
وذلك بعد اجتيازهم االختبارات التحريرية واملقابالت املؤهلة للقبول 
والنتائج التي توصلت اليها جلن����ة االختبار املوكل اليها ذلك االمر، 
وبع����د الفحص والتدقيق توصلت اللجنة الى اعالن النتائج النهائية 
التي خلصت الى اختيار 65 باحثا قانونيا من املتقدمني ممن اجتازوا 
هذه االختبارات بنجاح. واكد الوزير احلماد ان هذه االختبارات اجريت 
حتت اشراف املجلس االعلى للقضاء وان جميعها متت بنزاهة وحيدة 
وموضوعية، واضاف انه تنفيذا لقرار املجلس االعلى للقضاء بجلسته 
املنعقدة في 6 اجل����اري، فإن وزارة العدل س����تلحق املعينني مبعهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية ملدة سنتني متهيدا الحلاقهم 
بالنياب����ة العامة، وقد هنأ الوزير احلم����اد املعينني اجلدد متمنيا لهم 
التوفيق في عملهم ورسالتهم القضائية، والباحثون املعينون هم فهد 
دغيم فهد الرش����يد وعبداهلل عبدالعزيز راشد مال محمد وعبدالعزيز 
جمال مبارك العنيزي واحمد عبدالرزاق خلف اخللف وناهض احمد 
سعد الناهض ومشاري ماجد ناصر البعيجان وعبداهلل احمد حجي 
اخلياط العازمي ومهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسني وجاسم محمد سالم 
الكنيمش ويوسف داود عبداهلل السلمان ويوسف احمد عبداهلل العلي 
وسعد عمير سعد راجح العجمي وسعد صالح عبداهلل البريه وفهد 
احمد فهد الرشيد وراشد ضاري راشد الطاحوس وفهد ناجي ابراهيم 
االبراهيم ومحمد جاسم محمد الشهاب وناصر علي احلقان وسلطان 
فيصل نغيمش املطيري وعبدالرضا احمد عبدالعزيز املهيليج وعبداهلل 
عادل عبداهلل اجلحمة ومحمد فريد يوسف الوقيان ومنصور طرجم 
حماد العجمي ويوسف عباس احمد الطراح ومحمد عبدالعزيز محمد 
الفريح ومحمد منصور عبدالهادي الدوس����ري ومشاري حسني تركي 
املطيري وعبدالعزيز عبدالرضا يعقوب كراش����ي ومحمد عبداملنعم 
ومحم����د العجيري واحمد ب����در يعقوب الباقر وطالل عادل س����عود 
العبدالرزاق وطالل عبدالعزيز عبداحملسن الفهد ومحمد سعود احمد 
الدوسري وفهد عبداهلل يوسف احلماد ومحمد احمد علي روح الدين 
وزيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار وعبداهلل عصام طالب الطبطبائي 
وهش����ام فوزي محمد فارس الوقيان وعبداهلل وعبداللطيف عبداهلل 
املجحم وعبدالعزيز بدر عبداهلل املسعد ومحمد عادل محمد العنزي 
وبدر مالك بدر الصباح واحمد علي عثمان الهويدي وحمد صالح رشيد 
الركدان وسالم بدر سالم الزايد وسعد عبداهلل خزام القصير واحمد 
انور حمود احلمود وجاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي وعمر احمد 
عبداحملسن املليفي وعبداهلل عبدالرزاق سنافي العبداهلل ويوسف طالل 
يوسف آل بن علي وعبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان ويوسف غامن 
علي امليع وفهد بدر فهد الفهد وسعد فيصل عبداهلل الدعيجاني وخالد 
احمد عبدالوهاب البابطني وحس����ني علي محمد الدريع وعبدالرحمن 
خالد عبدالرحمن املجحم وعبدالعزيز رشيد محمود اجلاسم ومبارك 
خالد مبارك الوهيب وعبدالرحمن راش����د حمد الرشود وثامر محمد 
عبداهلل بوصليب املطيري وعبداهلل صالح عبداهلل حمادي وصالح 

خالد صالح املزيني وعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز املشعل.

الحماد أكد حيادية االختبارات


