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منح «الضبطية القضائية» لـ ٥٣ موظفًا في «اإلعالم»
أصدر وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري قرارا 
القضائية»  مبنح «الضبطية 
لـ ٥٣ موظفا في وزارة اإلعالم.

وجاء في القرار:
مادة أولى: متنح صفة الضبطية 
القضائية ملوظفي وزارة اإلعالم 
التالية أســماؤهم عند إثبات 
وضبط املخالفــات التي تقع 
ألحكام القوانني أرقام (٣ لسنة 
٢٠٠٦ والقوانني املعدلة له، و٦١

لســنة ٢٠٠٧، و٨ لسنة ٢٠١٦، 
و٢١ لسنة ٢٠١٥) وقرار مجلس 
الوزارية  الوزراء والقــرارات 

املشار إليها، وهم:
٭ الوكيل املساعد لقطاع الصحافة 

والنشر واملطبوعات - بصفته
تفتيــش  إدارة  مديــر  ٭ 
املطبوعات والنشر - بصفته

واملسموع - بصفته
إدارة املطبوعــات  ٭ مديــر 

والنشر - بصفته
٭ مدير إدارة النشر اإللكتروني 

- بصفته
٭ مراقــب قضايا املطبوعات 

والنشر - بصفته
٭ م.وائل جاسم خليفة

٭ مناحي سعود الشاهني
٭ ناصر بدر القطان

٭ عبدالعزيــز ســعود ثاني 
الرشيدي

٭ سالم محمد عبداهللا املطيري
٭ نواف عبداهللا سيف املطيري
٭ نادر جاسم إبراهيم املواش

٭ خالد حسن العمر
٭ أحمد حسن عبدالغفار

٭ طالل حامد العنزي
٭ سليمان علي اخلميس

٭ يوسف إبراهيم احلردان

٭ م.عادل عبداهللا الكندري
٭ دالل توفيق املكيمي

٭ م.حمد يوسف الصالح
٭ يوسف أحمد يوسف السعيد

٭ محمد عبداهللا القيصي
٭ خزمي مزعل الشمري

٭ رمي ياسني حيدر
٭ م.طالل عبداهللا الشمري
٭ م.بداح جويعد الصهيبي

٭ راشد عيسى الهاجري
٭ أمل راشد ناصر العتيبي

٭ مشعل محمد حمود الديحاني
مادة ثانية: تلغى القرارات الوزارية 
أرقام ٨٣١ لســنة ٢٠٢٢ و٩٠٧

لسنة ٢٠٢٢ املشار اليهم وكل 
ما يتعارض مع هذا القرار.

مــادة ثالثة: ينشــر هــذا القرار 
باجلريدة الرسمية، وعلى ذوي 
االختصاص تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره.

٭ مشعل سعود املطيري
٭ عبدالعزيز عبداهللا نقي

٭ عقيل عبدالرزاق أشكناني
٭ أحمد عبدالرحيم أحمد الكندري
٭ م.يعقوب يوسف الصراف

٭ م.جاسم محمد األقرع
٭ م.عبداهللا فالح املطيري

٭ م.عبداهللا علي عيد احلسني
٭ محمد أحمد الشيباني

٭ عبداللطيف أحمد محمد الكندري
٭ مبارك أحمد علي الفارسي
٭ فيصل جاسم أحمد الرومي
٭ دانة جاسم محمد علي حسن
٭ نافل مبارك علي اعويش
٭ م.شريفة صالح معرفي

٭ فهد نايف احلربي
٭ رهام عبداهللا السالم
٭ فارس هزاع املطيري

٭ م.كوثر محمد البلوشي
٭ محمد مرزوق الرشيدي

عبدالرحمن املطيري

٭ مديرة إدارة اإلعالم املرئي 
واملسموع - بصفته

٭ مدير إدارة املصنفات الفنية 
- بصفته

٭ مديرة إدارة شؤون الصحافة 
احمللية - بصفته

٭ مديــر إدارة قضايا املرئي 

احلسني مّثلت الكويت مبؤمتر مشاريع الطاقة  في أبوظبي
شــاركت رئيسة اجلمعية 
الكويتيــة للطاقة املســتدامة 
م.سعاد احلسني ممثلة الكويت 
في مؤمتــر مشــاريع الطاقة 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا الــذي أقيم أخيرا في 
فندق كونراد أبوظبي، بحضور 
أكثر من ٢٠٠ من املســؤولني 
احلكوميــني ومالك مشــاريع 
ومطــوري  إدارة  وخبــراء 
املشاريع، ومقاولني، ومزودي 
حلول التقنية وموردي املرافق، 
وخبراء املجال، الذين ناقشوا 
في فعاليات وورش تواصلت 
علــى مــدى يومــني الفــرص 
الواعــدة للمشــاريع بقطــاع 
الطاقة. وقالت م.سعاد احلسني 
إن مؤمتــر مشــاريع الطاقــة 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا يعــد احلــدث األول 
من نوعه الــذي ضم عروض 
مشاريع خاصة بقطاع معني، 
وجلسات استراتيجية وتقنية، 
وجلســات تواصــل تفاعلية 
خلبــراء الصناعة احلريصني 
إمكانــات  علــى استكشــاف 
الطاقة في املنطقة وكيف ميكن 
لالبتكار أن يساعد في حتقيق 
أهدافهم واالزدهار في الثورة 
الصناعية الرابعة. وأضافت أن 
أحدث تقرير نشرته الشركة 
العربية لالستثمارات البترولية 
«أبيكــورب» يشــير الــى انه 
من املتوقــع أن يصل إجمالي 
االســتثمار بقطاع الطاقة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا إلى ٢٥٠ مليار دوالر، 
ونتيجة لذلك تشهد الشركات 
احملليــة واإلقليمية والدولية 
العاملة في مجال توليد الطاقة 
ونقلها وتوزيعها منوا هائال في 
املنطقة، الفتة إلى مشاركتها في 
املؤمتر، حيث قدمت عرضا ركز 
على حتليل الرؤية املستقبلية 
واملشــاريع الوطنية للكويت 
املتعلقــة بالطاقــة املتجــددة 
والتي اقترنــت بإطالق رؤية 
كويــت جديدة ٢٠٣٥ وحرص 
القيادة السياسية على تنويع 
وشــروع  الطاقــة  مصــادر 
اجلهات املختصة في املراحل 
التنفيذيــة خلطــة طموحــة 
الرياح  نحو اســتخدام طاقة 
والطاقة الشمســية بهدف أن 

وأشارت في عرضها التقدميي 
إلى أهمية تفعيل آليات التحول 
الستخدامات الطاقة املتجددة في 

الكويت وانعكاساتها اإليجابية 
على حتسني أمن الطاقة وتنويع 

مصادرها.

تصل نسبة استخدامها الى ١٥٪ 
بحلول عام ٢٠٣٠ من إجمالي 
الطاقة املستخدمة في الكويت. 

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«اجلهراء» تبحث إعادة تنظيم «الصليبية الزراعية»
بداح العنزي

تبحث جلنة محافظة 
اجلهــراء فــي املجلــس 
البلدي خــالل اجتماعها 
برئاسة عبداهللا العنزي 
طلب إعادة تنظيم منطقة 
الزراعيــة  الصليبيــة 
الهيئة  الــى  وتســليمها 
العامة لشــؤون الزراعة 
الســمكية.   والثــروة 
ويتضمن جدول األعمال 

التالي:
٭ طلب البلدية توسعة موقع سوق بيع 
اخليام املخصص بصفة مؤقتة الكائن في 

محافظة اجلهراء.
٭ طلب إعــادة تنظيم منطقة الصليبية 
الزراعية وتســليمها الــى الهيئة العامة 

لشئون الزراعة والثروة السمكية.
٭ طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع 
جزء من منطقة األمان املخصصة لنادي 
الرماية الكويتي كمواقف سيارات سطحية 

الواقعة  النــادي  خلدمة 
في منطقة شــمال غرب 

اجلهراء.
٭ كتاب الشركة الكويتية 
لأللبــان بشــأن املوافقة 
على ترخيــص مقصف 
مــواد غذائيــة خلدمــة 
الشــركة والعاملــني بها 
داخــل حدود القســيمة 
املخصصة لها مبساحة 
مبنطقــة  ٧٠٠٠٠م٢ 

الصليبية الزراعية.
٭ طلــب الهيئــة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريــب املوافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد 
ضمــن حدود محافظة اجلهــراء بارتفاع 

ارضي وخمسة طوابق.
٭ طلــب الهيئة العامة للصناعة توطني 
القطاعــات الصناعيــة مبنطقــة النعامي 
الصناعية - املنطقة الغربية قطعة رقم 
١ مبوقع الصناعات التحويلية وتشكيل 

املعادن.

منيرة األمير: االستعانة ببيوت خبرة عاملية
في تطبيق آليات نظافة املدن

قدمت عضوة املجلس 
البلدي م.منيرة األمير 
اقتراحــا باالســتعانة 
املقننــة ببيــوت خبرة 
عاملية في مجال تطبيق 

آليات نظافة املدن.
م.منيــرة  وقالــت 
الوقــت  األميــر: حــان 
لتدريب وتأهيل الكوادر 
الوطنية على يد اخلبرات 
العاملية كشرط ملزم في 
التعاقد معهم، الفتة إلى 
أن بيوت اخلبرة العاملية 

فــي مجال تطبيق آليــات نظافة املدن، 
تأخذ على عاتقها عدة محاور أهمها أن 
تقوم بوضع األسس واملعايير العاملية 
املعمول بها فــي نظافة املدن وتضعها 
محل تنفيذ فــي الكويت وفق خطوات 
محددة، وتطبيق أحدث النظم في مجال 
الرقابــة لضمان حتقيــق أفضل جودة 
للمتابعة وفاعلية هذه الرقابة في نفس 
الوقت، وعلى اجلهــات التنفيذية التي 
ســتقوم بعملية االختيار والتعاقد مع 
بيوت اخلبرة هذه أن تتحرى الدقة في 
اختيارها وتختار بعناية فائقة ووفق 
معايير واضحــة. وأوضحت أنه ومن 

مهــام هــذه الشــركات 
وضع مقياس ســعري 
للخدمات املطلوبة يشمل 
احلد األدنــى واألقصى 
للمناقصات املطروحة 
لتكون معيارا حاســما 
لضمــان عــدم اإلخالل 
باجلودة على حســاب 
السعر أو لتجنب منح 
هذه املناقصات لشركات 
اخلبــرات  متتلــك  ال 
الكافية، مشــترطة في 
اقتراحها أن يرافق بيت 
اخلبرة العاملي املتعاقد معه قدرات وطنية 
واعدة للتعلم منهم ومن آلياتهم، على 
أن يتــم تقييم مســتوى هــذه الكوادر 
باســتمرار، كما اشترطت أيضا أن يتم 
تدوير هذه االتفاقات بني بيوت اخلبرة 
العامليــة بآليــات يتفق عليهــا لضمان 
احلصول على أقصى اســتفادة ممكنة 

في وقت زمني مناسب.
وذكر أن هذا املقترح ضمن عدد من 
املقترحات قدمتها وأعضاء آخرون في 
املجلس البلدي لضمان إحكام الرقابة في 
هذا امللف وحتوله إلى نقطة مضيئة حال 

تنفيذ هذه املقترحات بالشكل األمثل.

عبداهللا العنزي

م.منيرة األمير

صباح أحمد صباح السالم أمينًا مساعدًا 
في «األعلى لشؤون احملافظات»

د.سعود الظفيري..  مثال للكفاءة والتفاني

صدر مرسوم بتعيني صباح أحمد صباح 
السالم أمينا مساعدا في «شؤون احملافظات»، 

وجاء في املرسوم:
مادة أولى: ُيعني صباح أحمد صباح الســالم 
الصباح - أمينا عاما مساعدا باألمانة العامة 
للمجلس األعلى لشؤون احملافظات - بدرجة 
وكيل وزارة مساعد. مادة ثانية: علـــــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ 
هذا املرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

استشاري جراحة الكلى واملسالك 
البوليــة فــي مستشــفى الصبــاح 
د.سعود الظفيري يستحق كل الشكر 
والتقدير على جهوده املميزة وخبرته 
في تخصصه، فضال عن دماثة خلقه 
وحســن تعامله مع املراجعني، فهو 
يعتبــر من الكوادر الطبية املتميزة 
التــي يضرب بها املثــل في التفاني 
واإلخالص والكفاءة، كما يعد مكسبا 
لوزارة الصحة ومفخرة ملستشفى 
الصبــاح.. «كثــر اهللا مــن أمثالــك 

الشيخ صباح احمد صباح السالمد.سعود، وعساك على القوة».
د. سعود الظفيري

«الزراعة» لـ «األنباء»: مركز التلقيح الصناعي قفزة في األمن الغذائي
محمد راتب

أكــد مصدر مســؤول في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية في تصريح 
لـ«األنباء» أن مشروع مركز 
التلقيــح الصناعــي والذي 
متــت إعــادة طرحــه أخيرا 
كممارسة ميثل خطوة صائبة 
من قبل احلكومة في السعي 
للمواطنني مستقبال، متنوعة لتحقيق أهدافها على صعيد 

في االختصاصات.
وكانــت الهيئــة العامــة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية قد اعلنت عن طرح 
ممارسة لدراســة وتصميم 
مركز التلقيــح االصطناعي 

املقابل النقدي بواسطة شيك 
مصــدق او بطاقة «كي نت»، 
ويجــب تقــدمي اي حتفظات 
او استفســارات بخصــوص 
املذكــورة خــالل  املمارســة 
اسبوعني من تاريخ االعالن 
عن طرح املمارســة واال فلن 
يلتفت لتلك الطلبات، ويجب 
تقدمي شهادة استيفاء نسبة 
العمالة الوطنية الصادرة من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل والصاحلة ملدة سنة 
مع شــراء املمارســة وتقدمي 
العطاء، كما يجب تقدمي شهادة 
تسجيل الشركة لدى اجلهاز 
املركــزي للمناقصات العامة 

مع شراء املمارسة.

ونقل األجنة ونشر خدمات 
التلقيح الصناعي.

انــه  الهيئــة  واعلنــت 
ميكن للمكاتب االستشــارية 
واملؤسســات  والشــركات 
وثيقــة  علــى  احلصــول 
املمارســة مبوجــب كتــاب 
برغبتها في شــراء املمارسة 
موقعا مــن املخول بالتوقيع 
بالشــركة او املؤسسة وذلك 
اثنــاء الــدوام الرســمي من 
ادارة الشــؤون املالية (قسم 
املناقصات) بالهيئة ـ الرابية 
ـ شــارع الغزالــي، علمــا ان 
آخر موعد لتقدمي العطاءات 
هو الســاعة الثانية عشــرة 
ظهرا مبقر الهيئة، ويتم دفع 

جللب سالالت نادرة جداً.. وتوفير مئات الكوادر الوظيفية للمواطنني

الهيئة العامة للزراعة

األمــن الغذائي، مشــيرا إلى 
أن فكرة املشروع مت طرحها 
مسبقا، وذلك بهدف التحسني 
الوراثي لدى األبقار والعجول 

واألغنام.
وذكــر املصــدر أن فكرة 
املشــروع تتمثل فــي جلب 
ســالالت نــادرة طبيعيــة 
ومميزة جدا من دول معينة، 
لتحسني الثروة احليوانية في 
األبقار،  الكويت وخصوصا 
الفتا إلى أن املشــروع الذي 
سيقام في منطقة الصليبية، 
ســيضم أيضا مركزا كبيرا 
لتدريــب الكــوادر الوطنية 
والذي مــن املتوقع أن يوفر 
مئــات الكــوادر الوظيفيــة 


