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رئيس التحرير الزميل يوس��ف خالد املرزوق لدى اس��تقباله م. صالح دياب وجنله توفيق صالح دياب بحضور نائب رئيس التحرير املدير العام الزميل عدنان الراش��د ومدير 
التحرير الزميل محمد احلسيني والزميل حسني الفيلكاوي 

استقبل رئيس التحرير الزميل 
يوسف خالد املرزوق رجل األعمال 
ومؤسس جريدة »املصري اليوم« 
املهندس صالح دياب يرافقه جنله 
السيد توفيق صالح دياب. وتخلل 
اللقاء نقاش����ات ح����ول األوضاع 
اإلعالمية واالقتصادية والعالقات 

التاريخية بني الكويت ومصر.

اللقاء نائ����ب رئيس  حض����ر 
التحرير املدير العام الزميل عدنان 
الراشد ومدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني والزميل حسني الفيلكاوي 
وسعود حمد فارس اخلالدي من 
إدارة شؤون املكاتب اإلعالمية في 
قطاع اإلع����الم اخلارجي بوزارة 

اإلعالم.

رئيس التحرير استقبل 
صالح وتوفيق دياب

»األشغال«: 2 مارس آخر موعد لتسلّم طلبات الترشيح لجائزة التميز
املواقع( والذي يبرهن على ان 
س����جالت السالمة به متميزة 
باالضافة ال����ى جائزة التميز 
في تطبيق مفاهيم االستدامة 
ومتن����ح هذه اجلائ����زة ألحد 
املش����اريع املنف����ذة بالكويت 
والذي يطبق أو طبق بكفاءة 
مفاهيم االستدامة في التصميم 
واإلنشاء. واضاف ان آخر موعد 
لتس����لم طلبات الترش����يح 2 

مارس املقبل.

ألحد مشاريع وزارة االشغال 
العامة التي مت تس����ليمها الى 
املالك قبل نهاية عام 2009 في 
الوقت احملدد وبتكلفة تقارب 
ميزانية املشروع وباجلودة 
املطلوبة في التصميم واإلنشاء، 
جائزة التميز في تطبيق انظمة 
السالمة ومتنح هذه اجلائزة 
التنفيذ  ألحد املشاريع حتت 
بالكويت والذي يطبق افضل 
اجراءات السالمة باملوقع )أو 

الالزمة مبا يحقق النجاح في 
اظهار املؤمتر بالشكل املطلوب، 
اجلدير بالذكر ان وزارة االشغال 
العامة ستخصص ثالث جوائز 
للتميز خالل ايام املؤمتر بهدف 
تعزي����ز املعرفة باملش����اريع 
املهمة ومستويات التميز بها 
بالكوي����ت، وذلك مبس����اعدة 
الراعية للمؤمتر  الش����ركات 
اهمها: جائزة التميز في اجناز 
املشاريع ومتنح هذه اجلائزة 

ادارة العالقات  أعلن مدير 
العامة بوزارة االشغال العامة 
حمي����د بوش����هري ان مؤمتر 
االش����غال العامة الثاني 2010 
املزمع عقده حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد خالل الفترة من 
20 الى 22 ابريل املقبل بفندق 
الريجنس����ي س����يأخذ طابعا 
متميزا وجديدا هذا العام من 
حيث االستعدادات والترتيبات 

)هاني الشمري(
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