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سلمان البدران

عبوات زجاجية من »مجموعة األوراق املالية« مزينة بأعالم الكويت

)هاني الشمري(بطاقة تهنئة من د.معصومة املبارك

حلويات من »VIVA« في أعياد الكويت

د.معصومة املبارك

ببطاقات تهنئة وأفكار خالقة إحياء ألعياد الكويت

المبارك والبدران والموسوي يهنئون باألعياد الوطنية

شاركت العديد من اجلهات والشخصيات في 
االحتفال باألعياد الوطنية على طريقتها اخلاصة 
وبأفكار خالقة اذ ارس���لت النائبة د.معصومة 
املبارك بطاقة تهنئة مميزة كهدية تذكارية الى 
رئيس التحرير الزميل يوس���ف خالد املرزوق 

جاء فيها:
مبناسبة األعياد الوطنية للكويت احلبيبة 
تتقدم د.معصومة صالح املبارك – عضو مجلس 
االمة الكويت���ي بهدية تذكارية وهي عبارة عن 
بطاقة حتمل علم الكويت وفيها ثالث قطع معدنية، 
القطعة املعدنية األولى مبلغ )خمسون فلسا( 
وترمز الى الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت 
والقطعة املعدنية الثانية مبلغ )عشرون فلسا( 
وترمز الى ذكرى التحرير والقطعة الثالثة )خمسة 
فلوس( وترمز الى ذكرى مرور خمسة اعوام على 

تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
نسأل اهلل العلي العظيم ان يحفظ الكويت 
احلبيبة ويدمي عليه���ا افراحها بقيادة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

عهده االمني الشيخ نواف األحمد.
كما ارسل الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 
الكويتية »VIVA« بطاقة تهنئة الى رئاسة التحرير 
قال فيها: السيد يوس���ف خالد املرزوق املوقر 

رئيس حترير جريدة »األنباء«
حتية طيبة،

بداية ومبناسبات قرب حلول ذكرى عيدي 
االستقالل والتحرير اتوجه اليكم بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات س���ائال املولى � عز وجل � 
ان يعيدهما على الكويت اميرا وحكومة وشعبا 

باليمن والبركات واخلير.
وكذلك ارس���ل مدير الش���ؤون االدارية في 
مجموعة االوراق املالية محمد جواد املوسوي 
رس���الة تهنئة مبناس���بة األعياد الوطنية قال 

فيها:
السيد رئيس حترير جريدة األنباء احملترم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نزف اليكم اطيب التبريكات واصدق التهاني 
مبناسبة ذكرى مرور خمسني عاما على العيد 
الوطني والذكرى العشرين للتحرير والذكرى 
اخلامس���ة لتولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
وتشارك شركة مجموعة االوراق املالية بهذه 
االحتفاالت بتوزيع عبوات زجاجية والتي تأمل 
ان يحتفظ املواطنون بها كتذكار بهذه االحتفاالت 
مل���ا تتضمنه اعالم الكويت من رمز اس���تمرار 
س���ؤدد البالد وعزتها ورخائه���ا آملني ان يجد 
ه���ذا التذكار قبوال لديكم، ادام اهلل هذه االعياد 
على الكويت وش���عبها باملسرة واألمن واألمان 

والعزة الفخار.

افتتاح جائزة التميز 
لدور القرآن الكريم

»العدل«: تشكيل فريق عمل  
إلنجاز معامالت المتعثرين

ليلى الشافعي
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف املستشار راشد 
احلماد ان االرتقاء مبستوى اداء 
دور القرآن مطلب نبيل نحرص 
عليه ونشجعه. جاء ذلك في كلمته 
التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة 
االوقاف د.عادل الفالح في حفل 
افتتاح جائزة التميز الس���ابعة 
اقيم  الذي  الك���رمي  القرآن  لدور 
حتت رعايته وقال: يس���رني في 
البداية ان اتقدم بخالص التهاني 
الفائزة  والتبري���كات للمراك���ز 
السابعة واشكر  التميز  بجائزة 
لها هذا اجلهد والعطاء والنجاح 
والتميز الذي حققته، فبعد اجلد 
واملثابرة حان وقت القطاف وجني 
الثمار وجاء دور التكرمي، وامتنى 
التوفيق والنجاح والتفوق للمراكز 
املقبلة باذن  االخرى في السنني 

اهلل تعالى.

حث رئيس التسجيل العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل املستشار 
عادل عثم����ان الهويدي املواطنني 
املزايا  املتعثرين على اس����تغالل 
املمنوحة لهم مبوجب القانون رقم 
51 لسنة 2010 بتقدمي مطالباتهم 
للجهات املختصة املبينة تعثرهم 
في س����داد القروض االستهالكية 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 
االستثمار وغيرها قبل انتهاء فترة 
تقدمي املطالبات في االول من مارس 
املقبل. واضاف املستشار الهويدي 
في تصريح له بانه مت تشكيل فريق 
عمل اضافي من موظفي االدارة يبدأ 
عمله ف����ي االول من مارس املقبل 
من الس����اعة الثانية ظهرا وحتى 

السادسة مساء.


