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رئيس الوزراء: األمل معقود على أعضاء «البلدي» ملعاجلة حتديات خطط التنمية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان امس 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنــا الفارس، حيث قدمت 
لسموه أعضاء املجلس البلدي املعينني.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن 

خالص تهانيه لألعضاء على اختيارهم 
لعضوية املجلس البلدي للدورة احلالية، 
ليساهموا مع زمالئهم املنتخبني في املهام 
املنوطة باملجلس على أكمل وجه، مؤكدا 
ثقته البالغة بأن التعاون البناء بينهم 
سيعزز مسيرة العمل البلدي العريقة.

وقال ســموه ان األمــل معقود على 

جميــع أعضاء املجلس البلــدي للقيام 
مبسؤولياتهم على املســتوى املنشود 
الذي يلبي طموحات املواطنني ومواصلة 
العمــل ملعاجلة حتديات خطط التنمية 
ورسم السياسات واملشاريع العمرانية 
واستيفاء املخططات الهيكلية للدولة.

وأكد ســموه ان املعايير املتبعة في 

تعيني األعضاء هي معايير فنية بحتة 
تعتمــد على الكفاءة واملهنية، مشــيرا 
إلــى ان وجود هذا العــدد من األخوات 
األعضــاء يعد ســابقة تاريخية ويأتي 
إميانا مــن احلكومة بالــدور احملوري 
للمــرأة الكويتية التــي أثبتت كفاءتها 

وقدراتها في كل املجاالت.

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله د.رنا الفارس وأعضاء املجلس البلدي املعينني

سموه استقبل وزيرة الدولة لشؤون البلدية وأعضاء املجلس البلدي املعينني وأكد ثقته البالغة بأن التعاون البّناء مع األعضاء املنتخبني سيعزز مسيرة العمل البلدي العريقة

املشعان بحث مع أمني املظالم جهود 
رفع أسماء املواطنني من قوائم اإلرهاب

«التربية»: ١٢ اجلاري نتائج اختبارات العاشر 
واحلادي عشر وانطالقة امتحانات الثاني عشر

محافظ اجلهراء استقبل السفيرة البريطانية

واشنطن ـ كونا: التقى 
مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون التنمية والتعاون 
الدولي ورئيس جلنة تنفيذ 
قرارات مجلس االمن حتت 
الفصل السابع من ميثاق 
املتعلقــة  املتحــدة  االمم 
السفير  مبكافحة االرهاب 
حمــد املشــعان مــع امني 
املظالم ريتشارد ماالجنوم 
التابــع للجنــة العقوبات 
بالقــرارات  املنشــأة عمال 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٩٨٩ (٢٠١١) 

و٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم «داعش» وتنظيم 
«القاعدة» وما يرتبط بهما من افراد وجماعات 
ومؤسســات وكيانات في نيويــورك، وذلك 
اســتكماال جلهود وزارة اخلارجية الكويتية 
لرفع اسماء املدرجني من املواطنني الكويتيني 
مــن قوائم مجلــس االمن املعنيــة مبكافحة 

االرهاب.
وقال الســفير املشــعان، فــي تصريح لـ 
«كونــا»، انه بحث مع امــني املظالم «ملفات 
املواطنــني الكويتيــني املدرجني علــى قائمة 
العقوبات»، كما بــني «دعم وضمان الكويت 

لهذه الطلبات املقدمة من اصحاب الشأن».
واضاف السفير املشعان انه وجه دعوة 
ملاالجنوم لزيارة الكويت وذلك لتسهيل عملية 
جمــع املعلومات ومقابلة جلنة اعادة تأهيل 
االســماء املدرجة على قوائــم مجلس االمن 
املعنيــة مبكافحة االرهاب املنبثقة من جلنة 
تنفيذ قرارات مجلس االمن حتت الفصل السابع 
من ميثــاق االمم املتحــدة املتعلقة مبكافحة 

االرهاب والتي تضم في عضويتها كال من:
٭ وزارة اخلارجية (رئاسة).

عبدالعزيز الفضلي

فيمــا حــددت وزارة 
التربيــة يوم ١٢ اجلاري 
موعــدا العــالن نتيجــة 
اختبارات طلبة الصفني 
العاشــر واحلادي عشر 
وهــو نفس اليــوم الذي 
تنطلــق فيــه اختبارات 
الثانويــة العامة، واصل 
طلبة املرحلة املتوسطة 
والصفني العاشر واحلادي 
عشــر امتحانــات نهاية 
العــام الدراســي امــس، 
حيث ادى طلبة املتوسط 
اختباراتهم كما هو مقرر 

لهم من قبل كل منطقة تعليمية، بينما قدم 
طلبة العاشر امتحان األحياء وطلبة احلادي 
عشــر علمي اختبــار الكيميــاء والتاريخ 

اإلسالمي لطلبة األدبي.
وسارت األمور على ما يرام في عملية 

استقبل محافظ اجلهراء 
ناصــر فــالح احلجــرف 
مبكتبــه في ديــوان عام 
احملافظة ســفيرة اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى 
الشــمالية لدى  وأيرلندا 
الكويت الســفيرة بليندا 
لويــس، وذلك مبناســبة 

توليها مهام عملها.
وهنــــــأ احملافـــــظ 
احلجرف السفيرة لويس 
متمنيــا لهــا التوفيــق 
والسداد في مهام عملها 

اجلديد. كما أشــاد احلجرف والســفيرة 
لويس بالعالقات الثنائية املتجذرة التي 
تربط بني الكويــت واململكة املتحدة في 

٭ وزارة الداخلية (جهاز امن الدولة).
٭ وزارة الصحة (الطب النفسي).
٭ جامعة الكويت (كلية الشريعة)

٭ وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.
٭ النيابة العامة.

يذكر ان الســفير املشــعان اول مسؤول 
كويتي يقابل امني املظالم، حيث متت مناقشه 

ملفات املدرجني كل على حدة.
هذا، وقد ابدى امني املظالم اعجابه بلجنة 
اعادة التأهيل التي شــكلتها وتشرف عليها 
وزارة اخلارجية الكويتية، حيث شدد السفير 
املشعان على «حرص الكويت إلنهاء هذا امللف 

بأسرع وقت».
يذكر ان امني املظالم هو الشخص املعني 
بتقييم اي شخص يوضع على قوائم االرهاب 
اخلاصة في مجلس االمن، ومن خالل اللقاء 
معه وتوجيه الدعوة سيتم تسهيل عملية جمع 
املعلومات وتســريع عملية اكتمال الطلبات 
املقدمة مــن املدرجني، وحتويل الطلبات من 
جلنــة العقوبــات الى مجلس االمــن الدولي 
للتصويت من قبل الدول االعضاء في املجلس.

االختبارات وفق اخلطة املوضوعة، حيث 
وفرت وزارة التربية وبالتعاون والتنسيق 
مع املناطق التعليمية واالدارات املدرسية 
االجواء املناســبة البنائنا الطلبة لتقدمي 

اختباراتهم على اكمل وجه.

جميع املجاالت، مؤكدين الســعي الدائم 
لتطويرهــا ملــا فيــه مصلحــة البلدين 

والشعبني الصديقني.

أكد دعم وضمان الكويت للطلبات املقدمة من أصحاب الشأن

السفير حمد املشعان مع أمني املظالم ريتشارد ماالجنوم

الطالبات خالل تأدية االختبار

محافظ اجلهراء ناصر احلجرف والسفيرة بليندا لويس خالل اللقاء

السفيرة الفرنسية: أوكرانيا ستنتصر في نهاية املطاف
ونثّمن دعم الكويت املبكر والواضح واحلاسم لها

أسامة دياب

أقام املعهد الفرنسي حفال موسيقيا 
خيريا بالتعــاون مع فرقة األحمدي 
املوســيقية في مقر إقامة الســفيرة 
الفرنسية كلير لوفليشر، وبحضور 
الســفير األوكرانــي د.أوليكســاندر 
باالنوتسا وعدد من رؤساء البعثات 
دعمهــم  إلظهــار  الديبلوماســية، 
وتضامنهم لقضية أوكرانيا العادلة.
وخــالل احلفــل قالت الســفيرة 
الفرنسية لدى البالد كلير لوفليشر 
فــي الكلمة االفتتاحية: لقد اجتمعنا 
جميعا هنا للتعبير عن عميق مشاعر 
احلــزن والتعاطف جتاه الدمار غير 
املبــرر والفظائــع التي عانــى منها 
الشعب األوكراني الذين سقطوا ضد 

إرادتهم في حرب بربرية من العدوان 
غير املبرر.

وأضافت: أنا متأكدة من أنني لست 
مضطرة وال أحتاج وقتا طويال ملعرفة 
ســبب اقتناعنا بــأن أوكرانيا لديها 
قضية عادلة، وتستحق دعمنا بالكامل، 
مشيرة إلى أن أراضي أوكرانيا متت 
مهاجمتها واحتاللها من قبل اجليش 
الروســي بذرائــع واهيــة، دون أي 

استفزاز من جانبها.
وتابعت: ان وحدة أراضي أوكرانيا، 
وهوية مواطنيها حتى وجودها كدولة 
حرة وذات سيادة، كلها أصبحت في 
خطر، مثلمــا حدث للكويت قبل ٣٠ 
عامــا، عندما مت غزوها من قبل جار 
قوي ووحشي، مضيفة «تأثرنا بشدة 
باملقاومة البطولية األوكرانية من قبل 

اجليش والشعب وكيف متكنوا من 
كبح جماح الهجوم األول».

وأعربت عن اقتناعها بأن أوكرانيا 
ســوف تنتصــر في نهايــة املطاف، 
ألنــه تتــم تعبئتها بالكامــل للدفاع 
عن أراضيهــا ووجودها، في العديد 
من األشــكال املختلفــة، مثنية على 
دعم دولــة الكويت املبكر والواضح 

واحلاسم ألوكرانيا.
من ناحيته، أعرب السفير األوكراني 
لدى البالد د.أوليكساندر باالنوستا، 
عن شكره العميق للسفيرة الفرنسية 
على إقامة هذا احلفل التضامني مع 

الشعب األوكراني في منزلها.
وأضاف في تصريحات على هامش 
احلفل: ان مثل هذه الفعاليات تظهر 
األصدقاء، ومدى وتعاطفهم وتضامنهم 

مــع أوكرانيا وشــعبها، الفتا إلى أن 
وزيرة اخلارجية الفرنسية كاترين 
كولونا، قامت بزيارة ألوكرانيا قبل 
يومــني وزارت منطقــة بوتشــا في 
ضواحي كييڤ، حيث وقعت مجازر 
بحق املدنيني، ممــا يظهر تضامنهم 

الكبير مع الشعب األوكراني.
وذكر أن الســفيرة الفرنســية ال 
تترك أي فرصة متر في الكويت، من 

دون أن تظهر دعمها لبلدي.
وجدد شــكره للموقــف الكويتي 
الداعــم ألوكرانيــا فــي كل احملافــل 
الدولية، وكذلك دعمها ماديا لالجئني 
األوكرانيــني في رومانيــا وپولندا، 
مشــيدا مبواقــف وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د. أحمد الناصــر واملطالبة 

بوقف احلرب في أوكرانيا.

خالل حفل موسيقي أقيم في محل إقامتها للتعبير عن التضامن مع أوكرانيا

سفيرة فرنسا كلير لوفليشر وسفيرة كندا عاليا مواني وسفيرة بريطانيا بليندا لويس وسفير 
أوكرانيا د.أوليكساندر باالنوتسا

الفرقة املوسيقية خالل احلفل اخليري لصالح القضية األوكرانية

السفير األوكراني: نشكر املوقف الكويتي الداعم لبالدنا في جميع احملافل الدولية وكذلك دعمها املادي لالجئني األوكرانيني

املعهد األميركي للخرسانة مينح مبنى كلية الهندسة 
جائزة أفضل مشروع إنشائي

عاطف رمضان

أعلــن املعهــد االميركــي 
للخرسانةـ  فرع الكويت عن 
جوائز االجناز والتميز للعام 
احلالي في حفل أقامه برعاية 
وحضور وزير األشغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى، ونال 
مبنى كلية الهندسة والبترول 
اجلديــد التابــع للبرنامــج 
الكويت  اإلنشــائي جلامعة 
الســالم) جائــزة  (صبــاح 
افضــل مشــروع انشــائي، 
وذلــك بعــد أن قــام عضــو 
املعهد عبد العزيز ماموجي 
التصميمية  املزايــا  بعرض 
للمشروع واملواصفات التي 
مت تشييده بها، الفتا الى أن 
املبنى يحقــق كافة عناصر 
املطلوبة ليكون مبنى مميزا 
ويحصل على هذه اجلائزة. 
ومنحــت جائــزة التصميم 
املكتــب  الــى  واإلشــراف 
االستشاري العاملي «كامبريج 
انترناشــيونال»،  ســيفن 
وجائــزة التصميــم املتميز 
للمكتب احمللي دار مستشارو 
اخلليــج، وجائــزة املقــاول 
الرئيسي للشركة الصينية 
«ميتالورجيكال كوربيرت»، 

محمد عيد النصار مدير عام 
بلدية الكويت السابق، حيث 
مت عرض فيلــم وثائقي عن 
األعمال التي قــام بها خالل 
فترة توليه منصبه في بلدية 

الكويت.
وفي كلمته باحلفل وجه 
مدير فرع املعهد بالكويت د. 
معتز الهواري الشكر للوزير 
املوسى، على الرعاية، مضيفا 
أن هــذه اجلوائــز متنح من 
املعهــد بالكويــت كمنظمــة 
دولية غير ربحية تســاهم 
في تشجيع التطوير التقني 

اخلرســانية للمباني بكافة 
انواعها في دولة الكويت.

وفــي تصريــح صحافي 
علــى هامــش احلفــل، قال 
عضو املجلس البلدي وعضو 
مجلس ادارة املعهد االميركي 
للخرســانة د. حســن كمال 
ان الهدف مــن هذه اجلوائز 
تشجيع املشاريع املميزة في 

الدولة.
واضاف ان اجلائزة الثانية 
يتم منحها لشخصية مميزة 
في قطاع االنشاءات بالكويت 
وايضا في قطاع اخلرسانة.

ونشر ثقافة املستجدات في 
عالم تكنولوجيا اخلرسانة في 
مجال التصاميم واالنشاءات.
إلــى  الهــواري  وأشــار 
أن فــرع املعهد فــي الكويت 
إلــى توســيع نطاق  يهدف 
التعليم واملعرفة والتدريب 
التقنــي والبحــوث العلمية 
فــي هــذا املجــال بجهــود 
اعضائــه وجتميــع وتبادل 
املعلومــات خلدمــة تطوير 
جودة التشــييد اخلرساني 
والتصاميم املســتخدمة في 
املنتجات  املنشآت وصيانة 

خالل حفل أقيم برعاية وزير «األشغال» لإلعالن عن جوائز اإلجناز والتميز للعام احلالي

(قاسم باشا) م. علي املوسى مع احلضور في احلفل  

وجائزة املقاول العام للشركة 
احمللية خالــد علي اخلرافي 
وإخوانــه، وجائــزة املورد 
املتميز للخرسانة اجلاهزة 
حصدتهــا شــركة احملليــة 

املسيلة الدولية.
وقــدم املعهــد وللمــرة 
الثانية على التوالي جائزة 
اإلجناز لشــخصية كويتية 
يتــم اختيارها ملســاهماتها 
لدورهــا املؤثر فــي حتقيق 
العمرانية وتطوير  التنمية 
البنــاء والتشــييد،  أســس 
وكانــت هذا العام للمهندس 

ملشاهدة الڤيديو

أول جلسة لـ«البلدي» اجلديد 
األربعاء ٨  اجلاري

بداح العنزي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» في عددها الصادر أمس األربعاء، 
كشفت مصادر مطلعة، عن أنه مت حتديد األربعاء املقبل ٨ اجلاري 
لعقد أول جلســة للمجلس البلدي اجلديد للفصل التشــريعي 

األول لدور االنعقاد الثالث عشر.
وقالت مصادر خاصة لـ «األنباء»، إن الدعوة للجلسة االفتتاحية 
ستكون بقرار من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس، وذلك 
حسب نص املادة ٦ من قانون البلدية، مضيفة أن األمانة العامة 
للمجلس البلدي ستقوم بإعداد جميع الدعوات إلى أعضاء املجلس 
إضافة إلى وزراء البلدية واألعضاء السابقني، كما ستتولى األمانة 
إجناز التجهيزات املتعلقة بجلسة االفتتاح املخصصة النتخاب 
رئيس املجلس ونائبه وأعضاء اللجان املختلفة، وهي: «الفنية، 
القانونية واملالية، جلنة املخطط الهيكلي، التطوير واإلصالح، 
جلنة مزاولة املهن الهندســية، جلنة االعتراضات والشكاوى»، 
إضافــة إلى اختيار أعضاء جلان احملافظــات وهي: «العاصمة، 

األحمدي، اجلهراء، مبارك الكبير، حولي، الفروانية».


