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األمير تبادل التهاني برمضان: ليدم اهلل 

نعمة األمن واألمان على ربوع الوطن

اإلسالمية الصديقة مبناسبة شهر 
رمضان املبارك سائال سموه املولى 
تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل 
على األمتني العربية واإلس����المية 

بوافر اليمن واخلير والبركات.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. ورئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. وسمو رئيس مجلس 
املبارك.  الش����يخ جاب����ر  الوزراء 
والنائ����ب األول لرئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد. ونائب رئيس مجلس 

مشاعر طيبة ودعوات صادقة سائال 
س����موه املولى تعالى أن يعيد هذا 
الشهر الكرمي على الوطن العزيز 
واملواطنني الكرام باخلير والبركات 
وأن يدمي نعمة األمن واألمان والرخاء 
على ربوع الوطن الغالي ويحفظه 
من كل سوء ويحقق لألمتني العربية 
واإلسالمية كل ما تتطلعان إليه من 
عزة ورفعة ومناء وأن يسود األمن 
والسالم شعوب العالم كافة. وتبادل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقيات التهاني مع اخوانه 
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو 
قادة الدول العربية الشقيقة والدول 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد 
الدفاع بجمهورية  اجلراح ووزير 
العبيدي،  العراق الشقيق د.خالد 
حيث سلم س����موه رسالة خطية 
من رئيس مجلس وزراء جمهورية 
العراق د.حيدر العبادي واستقبل 
صاحب السمو األمير بقصر بيان 
ظهر أمس كال من د.ناصر الصانع 
ومحمد عبداهلل العليم ود.بدر أحمد 
الناشي ومحمد حسني الدالل. كما 
استقبل س����موه بقصر بيان ظهر 
أمس كال من صالح محمد املوسى 
ود.فاضل صفر والنائب أحمد الري 

ومبارك صالح النجادة.

الس����مو األمير  تلقى صاحب 
الشيخ صباح األحمد برقيات تهان 
بحلول ش����هر رمضان املبارك من 
أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وم����ن رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ومن س����مو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
ومن نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مش����عل األحمد ومن سمو 
الش����يخ ناصر احملمد ومن سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ومن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد، أعربوا فيها 

عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات 
لس����موه بهذه املناس����بة العطرة 
والدعاء لس����موه ب����دوام الصحة 
والعافية ملواصلة قيادة مس����يرة 
اخلي����ر والعطاء للوط����ن العزيز 
نحو كل ما في����ه عزته وازدهاره 
مبتهلني إلى الباري تعالى أن يعيد 
هذا الش����هر الفضيل على الكويت 
وش����عبها باخلير واليمن والعزة 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 

بالرفعة والسؤدد.
 وقد بعث صاحب السمو األمير 
ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره 
وتقديره عل����ى ما أعربوا عنه من 

صاحب السمو األمير مستقبال محمد العليم ود.ناصر الصانع ود.بدر الناشي ومحمد الداللصاحب السمو األمير مستقبال د.فاضل صفر وأحمد الري ومبارك النجادة وصالح املوسى

الرشيدي والسريع وتقي يفوزون بجائزة »النسر العربي للتميز« في اإلدارة العامة
العربي���ة املتحدة الش���قيقة. 
وقدم القنصل الرشيدي شكره 
وتقديره للعاملني في القنصلية 
على ما بذلوه من جهود مشهودة 
أدت الى الفوز بهذه اجلائزة، 
العامة  القنصلي���ة  ان  مؤكدا 
في دبي س���تواصل تقدمي هذا 
التميز اإلداري الذي حتظى به 
من خالل جهود وتعاون جميع 

العاملني فيها.
م���ن جانبه، ق���ال الوكيل 
اإلدارية  املس���اعد للش���ؤون 
العامة  الهيئ���ة  واملالي���ة في 
للصناعة عبدالكرمي تقي عقب 
تقلي���ده اجلائزة ان الفوز بها 
يدل على ان النمط اإلداري الذي 
تعتم���ده الهيئة اثبت جناحه 

ف���ي إدارة القط���اع الصناعي 
بالكويت.

وأضاف ان هناك منظومة 
عم���ل متكاملة داخ���ل الهيئة 
العامة للصناع���ة ذات كفاءة 
عالي���ة أدت الى الف���وز بهذه 
اجلائزة، موضح���ا ان الهيئة 
تشجع دائما على تطوير النظم 
اإلدارية فيه���ا لتقدمي خدمات 
مميزة للصناعيني الكويتيني.

وب���ني ان اجلائ���زة متثل 
»مس���ؤولية إضافي���ة« على 
املزيد  الهيئة في تقدمي  عاتق 
من اجله���ود لتطوير القطاع 
الصناعي ف���ي الكويت ورفع 
مكانة الكويت خليجيا وإقليميا 

في هذا املجال.

النسر العربي للتميز في اإلدارة 
العامة للمؤسسات احلكومية، 
مؤكدا انها اجناز يسجل باسم 
الكويت وهي دليل على كفاءة 
الكوادر الكويتية السيما العاملة 

في السلك الديبلوماسي.
وأضاف ان ه���ذه اجلائزة 
تعطي احلاف���ز لتقدمي املزيد 
من اجلهد لرفع اس���م الكويت 
في احملافل العربية والعاملية، 
مشددا على انها جاءت تتويجا 
جله���ود القنصلية العامة في 
دبي واعضائه���ا الذين أثبتوا 
كفاءته���م في حتقيق األهداف 
التي وضعتها القنصلية لرفع 
مكان���ة الكويت وم���د أواصر 
االخوة م���ع دول���ة اإلمارات 

ورئي���س جمعي���ة اإلمارات 
االس���تراتيجي  للتخطي���ط 
العبيدلي  اللواء عبدالقدوس 
بتسليم اجلوائز للمسؤولني 

الكويتيني بحض���ور رئيس 
اكادميية »تتويج« بيار مكرزل 
القنصليات  وعدد من ممثلي 
العربية ومسؤولني عن القطاع 

اخلاص.
وأع���رب الرش���يدي ف���ي 
تصريح عقب تسلمه اجلائزة 
عن س���عادته بالفوز بجائزة 

دبي - كونا: حاز مسؤولون 
حكومي���ون كويتيون جائزة 
»النس���ر العربي« للتميز في 
اإلدارة العام���ة واملقدم���ة من 
أكادميي���ة »تتوي���ج جلوائز 

التميز«.
والفائزون هم القنصل العام 
للقنصلية العامة للكويت في 
إمارة دبي واإلمارات الشمالية 
ذياب الرشيدي والوكيل املساعد 
العام���ة للصناعة  الهيئة  في 
عبدالكرمي تقي ووكيل وزارة 
العدل عبداللطيف السريع الذي 
انابت عنه القنصلية الكويتية 

في تسلم اجلائزة.
وقام راعي احلفل مساعد 
القائ���د الع���ام لش���رطة دبي 

القنصل ذياب الرشيدي يتسلم جائزة النسر العربي للتميز في اإلدارة العامة

بن حثلني يستقبل 
املهنئني األربعاء

يستقبل أمير قبيلة العجمان 
سلطان بن سلمان بن حثلني 
أيام  املهنئني األربع���اء ثالث 
التراويح  رمضان بعد صالة 

في ديوانه مبنطقة العقيلة.

سلطان بن حثلني
عبداللطيف السريع

 يناقش اعتراضات وزير البلدية على بعض القرارات 
في ضوء النصوص القانونية واللوائح.. 

 تعويضات الوفرة و»البلدي« 
أمام مجلس الوزراء اليوم

تنظيم مناطق »جابر األحمد« والعارضية وأبو فطيرة 
واتفاق في لجنة المرافق على تمرير المداولة الثانية لقانون البلدية في جلسة الغد

سمو الشيخ جابر املبارك

املجلس البلدي فيما يتعلق 
بتنظيم مدينة جابر األحمد 
والعارضي���ة  الس���كنية 
الصناعية ومنطقة أبوفطيرة. 
وأضافت املصادر أنه سينظر 
في االعتراض���ات في ضوء 
الصادرة  واللوائح  القوانني 
من املجلس والتي تطبق على 
اإلس���كانية  جميع اجلهات 
والصناعية.  وعلى صعيد 
جلسة مجلس األمة املقررة 
غدا، علم���ت »األنباء« أنه 
مت التوافق على مس���توى 
جلنة املراف���ق العامة على 
الثانية  املداول���ة  متري���ر 
الذي يأتي  البلدية  لقانون 
الس���كن  لصال���ح مناطق 
اخلاص والنموذجي وراحة 
السكنية  البيوت  أصحاب 
من املواطنني ويعالج جذريا 

مخالف���ات   البن���اء.

الشيخ  الش���باب  لش���ؤون 
سلمان احلمود لتقدمي املزيد 
الشباب  اس���تفادة  من دعم 
م���ن صندوق املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة. هذا، 
وعلمت »األنباء« أن املجلس 
اعتراضات  سيناقش بعض 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري على قرارات 

مريم بندق 

أوضحت مصادر وزارية 
رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنب���اء« أن تعويضات 
أصحاب مزارع الوفرة ستكون 
مالئمة وستعطى أولوية على 
طاولة مجلس الوزراء إلصدار 
القرار املناسب الذي ميكنهم 
من احلياة الكرمية ومواصلة 
نشاطهم الزراعي مجددا. وردا 
على سؤال حول وجود أسماء 
قياديني جدد، أجابت املصادر: 
نعم توجد أس���ماء قياديني 
جدد مرش���حني من مجلس 
اخلدمة املدني���ة إضافة إلى 
التجدي���د آلخرين.  وتأكيدا 
ملا نش���رته »األنباء« يتخذ 
املجلس إج���راءات تنفيذية 
في ضوء الورقة املقدمة من 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 


