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االربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس بلدي
مجلس أمناء «جائزة السميط» ناقش التطورات 

اخلاصة بـ «األمن الغذائي» ومعايير اختيار الفائزين
عقد مجلس أمناء «جائزة 
د.عبدالرحمن السميط للتنمية 
األفريقية» اجتماعا برئاســة 
وزير اخلارجية ورئيس مجلس 
األمناء الشيخ سالم العبداهللا، 
وذلك مساء أمس األول، ملناقشة 
التطــورات اخلاصة باجلائزة 
لهــذا العــام في مجــال األمن 
الغذائــي. وتنــاول االجتماع 
الفائزيــن  معاييــر اختيــار 
باجلائزة، وعمليات الترشيح 
والتقييــم واالختيار اخلاصة 
بها، وبحث املوضوعات األخرى 
املدرجة علــى جدول األعمال، 
وذلــك في إطار تقدمي الكويت 
الدعم والتشــجيع للمنظمات 
الدولية  واألفراد واملؤسسات 
التــي تعمل من أجــل التنمية 
األفريقيــة نظيــر اخلدمــات 
واملشاريع والبرامج النموذجية 
والفعالــة في املجاالت الثالثة 
للجائزة وهي التعليم والصحة 
واألمن الغذائي. يذكر أن «جائزة 
الســميط للتنمية األفريقية» 
مبادرة من سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه - والتي أعلن عنها في 
أعمال القمة العربية- األفريقية 
الثالثة التي استضافتها دولة 
الكويت في شهر نوفمبر ٢٠١٣، 
لدعم تنمية الدول األفريقية، 
تكرميا وتخليدا إلرث املرحوم 
بإذن اهللا تعالى د.عبدالرحمن 
السميط. ومتنح اجلائزة سنويا 

من شخصيات عاملية ومحلية 
رفيعة. وقد عهد إلى مؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
اإلشراف على اجلائزة وإدارتها، 
بالتنســيق مع مجلس األمناء 

٭ املدير العام ورئيس مجلس 
الســابق للصنــدوق  اإلدارة 
العربــي لإلمنــاء االقتصادي 
واالجتماعي عبداللطيف احلمد.

٭ مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية 

مروان الغامن.
٭ املدير العام املساعد لشؤون 
التعليم في منظمة األمم املتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة 
البروفيســورة  (يونســكو) 

ستيفانيا جيانيني.
٭ مســاعد مدير عــام منظمة 
د.جــواد  العامليــة  الصحــة 

محجور.
٭ رئيــس مجلس إدارة هيئة 
الطاقة الذرية في غانا ورئيس 
معهد غانــا للطاقــة النووية 
ونائــب املدير العام الســابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

د.كواكو أنينغ.
٭ رئيسة علماء منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

(فاو) د.أسمهان الوافي.
٭ الرئيس املشــارك ملؤسسة 
«بيــل وميليندا غيتس»، بيل 

غيتس.
٭ املدير التنفيذي في مؤسسة 
العام  (موإبراهيــم) واألمــني 
الســابق  املســاعد واإلقليمي 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ألفريقيا د.عبدولي جنه.
٭ مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.خالد الفاضل.

وتقــدمي كافــة أشــكال الدعم 
اللوجستي واإلداري للجائزة.
هذا، ويضــم مجلس أمناء 
الســميط للتنميــة  «جائــزة 

األفريقية» كال من:

اجلائزة ُمتنح سنوياً لألفراد أو املؤسسات الدولية العاملة في ٣ مجاالت

الشيخ سالم العبداهللا ود.خالد الفاضل خالل االجتماع

لألفراد أو املؤسسات الدولية 
العاملــة في املجــاالت الثالثة 

للجائزة.
ويشــرف علــى إجــراءات 
اجلائزة مجلــس أمناء مكون 

ترقية ٧٠ ديبلوماسيًا في وزارة اخلارجية
صــدر مرســوم بترقية ٧٠

ديبلوماسيا في وزارة اخلارجية، 
وتضمن املرسوم ترقية ٢٤ وزير 
مفوض إلى درجة ســفير، كما 
تضمن ترقية ٤٦ مستشارا إلى 
درجة وزير مفوض. وجاء في 

املرسوم:
مادة أولى: يرقى من درجة 
وزير مفوض الى درجة سفير 

كل من:
١ - خالد بدر ثويران املطيري
٢ - أحمد خالد عبداهللا اجليران
٣ - قصي راشد عبداهللا الفرحان
٤ - طــارق عبــداهللا مجبــل 

الفــــرج
٥ - حسن محمد صالح زمان

٦ - عمــر احمــد محمــد مــراد 
الكندري

٧ - راشد فالح راشد الهاجري
٨ - مالك حسني محمد الوزان

٩ - يوســف عاشــور يوسف 
الصباغ

١٠ - د.راشــد حمــاد حمــود 
العدواني

١١ - ابداح مقعد مناحي الدوسري
١٢ - صالح حمدان دهام السيف

الشاهني
٥ - زياد ابراهيم محمد األنبعي

٦ - أنس طالب علي معرفي
٧ - نواف عبداللطيف سليمان 

األحمد
٨ - سالم خليفة محمد املزين
٩ - نواف نافع مطر العنزي

١٠ - طــالل راشــد عبدالعزيز 
املنصور

١١ - سالم راشد عوض الشبلي
١٢ - مشعل عبداحملسن محمد 

السعيد
١٣ - تهاني راشد فهد الناصر

٣٠ - عبدالعزيز سعود محمد 
اجلاراهللا

٣١ - نايف محمد ابراهيم املضف
٣٢ - خالد تومي محمد العجمي
٣٣ - عبــداهللا جاســم محمــد 

اجلريوي
٣٤ - وائــل عبدالرحمن احمد 

البكر
٣٥ - طالل عبدالسالم عبداهللا 

الشطي
٣٦ - حمود ســوهج ســرهيد 

اجلبري
٣٧ - محمد ناهي سعيد العالطي
٣٨ - عادل محمد صياح الزعبي
٣٩ - حمد فهد سالم بوحديده
٤٠ - مفلح راشد عايد العازمي
٤١ - أنس عيسى ماجد الشاهني
٤٢ - عبدالرحمن شهاب سالم 

الشهاب
٤٣ - علي ثنيــان عبدالوهاب 

حماده
٤٤ - مطلــق عبــداهللا منــاور 

الثومير
٤٥ - فالح فهد سعد املطيري

٤٦ - خالد عبدالرحيم حســني 
الزعابي

١٤ - عــادل عبدالوهــاب احمد 
الصلحات

١٥ - مساعد عيد طريخم شريده
١٦ - حمد محمد دخيل املنصور 

الفرهود
١٧ - ســعود عبــداهللا محمــد 

احلربي
١٨ - فهد صقر مبارك اجليماز

١٩ - صــالح عبداخلالــق علي 
البناي

٢٠ - خالد جاســم إســماعيل 
الياسني

٢١ - مساعد عبدالرحمن الكليب
٢٢ - مشــعل ابراهيم جاســم 

املضف
٢٣ - ســعد عبدالعزيز محمد 

املهيني
٢٤ - احمد عبدالرحمن ناصر 

الشرمي
٢٥ - محمد يعقوب محمد حياتي

٢٦ - صالح مبارك عبدالرحمن 
الصرعاوي

٢٧ - عبداهللا يوسف احمد امليلم
جابــر  عبداحملســن   -  ٢٨

عبدالرحمن الزيد
٢٩ - جابر دعيج خليفة الصباح

منهم ٢٤ إلى درجة سفير و٤٦ إلى درجة وزير مفوض

١٣ - عبــداهللا محمــد عبداهللا 
املوعد

١٤ - محمد مفلح عبداهللا اجلديع
١٥ - مشــعل مصطفى جاســم 

الشمالي
١٦ - محمــد فيصــل عجيــل 

املطيري
١٧ - محمد فهد موسى احملمد

١٨ - أحمــد عبدالرحمــن احمد 
البكر

١٩ - خالد فالح خلف املطيري
٢٠ - خالد احمد فهد الشامي

٢١ - سالم يوسف فهد احلمدان
٢٢ - فيصــل غــازي معــاش 

املطيري
٢٣ - وائل يوسف عبيد العنزي
٢٤ - عثمان داود عثمان الداود
مــادة ثانية: يرقى مــن درجة 
مستشار إلى درجة وزير مفوض 

كل من:
١ - طــالل عبدالســالم صالح 

الهزاع
٢ - حمد عثمان حمد بن عيدان
٣ - عبداهللا عبدالرحمن احمد 

الشطي
٤ - عبــداهللا ســليمان ماجــد 

احلمد: تعزيز عالقاتنا مع تايلند وإيجاد فرص شراكة أكبر
أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  أشــاد 
اخلارجية للشؤون االقتصادية 
السفير سامي احلمد بالعالقات 
الكويتية- التايلندية، واصفا 
إياهــا بالتاريخية واملتميزة 
على كل األصعــدة ومختلف 
مجاالت التعاون، االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية 

والسياحية والصحية.
وأكد احلمــد في تصريح 
صحافــي على هامــش حفل 
الســفارة  أقامتــه  اســتقبال 
التايلندية لدى البالد مبناسبة 
عيدها الوطني حرص اجلانبني 
دائما علــى تطوير العالقات 
وإيجــاد فرص شــراكة أكبر 
في مختلف املجاالت، موضحا 
ان الكويــت وبتوجيهات من 
وزيــر اخلارجيــة الشــيخ 
ســالم العبداهللا تســعى الى 
مزيد مــن التعاون مع جميع 
الــدول الشــقيقة والصديقة 
لتنمية العالقات االقتصادية 
والتجاريــة وإيجــاد فــرص 
استثمارية للمستثمر األجنبي 
فــي الداخــل او الكويتي في 

اخلارج.
وأضاف: لدينــا اتفاقيات 
سابقة مع اجلانب التايلندي، 
مثل جتنب االزدواج الضريبي 
وإعفــاء حملــة اجلــوازات 

الكويت واتاناشاي نيراندون: 
أقامت الكويت ومملكة تايلند 
العالقات الديبلوماسية في ١٤
يونيو ١٩٦٣ وسيشكل العام 
املقبل عالمة فارقة جديدة في 
الســتني لتأسيسها،  الذكرى 
مشيرا إلى ان بالده والكويت 
تتمتعان بعالقات ثنائية وثيقة 
ووديــة في جميــع املجاالت، 
بدءا من التجارة واالستثمار 
والسياحة والرعاية الصحية 

التايلندية والثقافة والرعاية 
الصحية والضيافة.

وتابع: تعــد تايلند أيضا 
عضــوا مؤسســا فــي رابطة 
«اآلسيان» التي توحد جميع 
دول جنــوب شــرق آســيا 
جنبا إلى جنب وكذلك الدول 
الشــريكة فــي احلــوار، كما 
تنشط سفارات دول اآلسيان 
في الكويت بتنظيم أنشــطة 

لتعزيز دورها.

والتعليــم والطاقة والزراعة 
التأشــيرات واملســائل  إلــى 

القنصلية.
الــى  ولفــت نيرانــدون 
الزيارة رفيعة املستوى التي 
قام بها األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد إلــى تايلند، 
مبينــا ان بــالده تعد من بني 
أفضــل الوجهات الســياحية 
للكويتيــني، الفتــا الى إقبال 
العديــد منهم علــى األطعمة 

خالل حفل استقبال أقامته السفارة التايلندية مبناسبة العيد الوطني

(متني غوزال) السفير سامي احلمد والقائم باألعمال التايلندي واتاناشاي نيراندون يقطعان كيكة االحتفال  

الديبلوماســية واجلــوازات 
اخلاصة من التأشيرة املسبقة.

وحــول إعفــاء الكويتيني 
بشــكل نهائي من التأشــيرة 
لدخــول تايلند، قــال احلمد 
انــه «ال يوجد حاليا مثل هذا 
القــرار»، مضيفا أن الكويتي 
يحصل على تأشيرة الدخول 
مبجــرد وصولــه إلــى مطار 
باكوك. بــدوره، قــال القائم 
باألعمال في سفارة تايلند لدى 

وزير اخلارجية بحث مع نظيرته في كندا تطورات املنطقة
الشــيخ ســالم  تلقى وزير اخلارجية 
العبداهللا اتصاال هاتفيا من وزيرة خارجية 
كنــدا الصديقة ميالني جولي، حيث قدمت 
التهنئة له مبناسبة تعيينه وزيرا للخارجية 
بالكويت، معربة عن صادق متنياتها بالتوفيق 
والنجاح في تولي مهــام عمله وللعالقات 

الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني املزيد 
من التطور واالزدهار.

كما مت خالل االتصال بحث أطر تعزيز 
التعــاون الثنائي بني الكويــت وكندا في 
مختلف املجاالت ومناقشة آخر التطورات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

استحداث حوض لتجميع األمطار في أمغرة

أحالــت جلنــة محافظة اجلهــراء خالل 
اجتماعها امس، برئاســة عبداهللا العنزي، 
طلب تخصيص ٣ مواقع غرب مدينة احلجاج 
الكائنة شمال مدينة اجلهراء إلقامة مجمعات 
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء إلى اجلهاز التنفيذي 

للدراسة.
وقال العنزي إن اللجنة أبقت على جدول 
أعمالها طلب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة تخصيص موقــع حملطة حتويل 
رئيســية مبســاحة ٣٠٠٠م٢ ضمن منطقة 
مــزارع العبدلي في القطعــة ٦ حلني دعوة 

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأضــاف العنزي أن اللجنة وافقت على 
طلــب الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 
تخصيــص موقع مقترح حلــوض جتميع 

ميــاه أمطار بطــول ١٧٠م وبعــرض ١٦٨م، 
وذلــك للحماية من الســيول حــول منطقة 
مساكن منخفضة التكاليف مبحافظة اجلهراء 
شريطة التنسيق مع الهيئة العامه للزراعة 
لالستفادة من مياه األمطار املجمعة مع االلتزام 
باشتراطات األمن والسالمة وعمل الصيانة 
الدورية، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء 
تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل ملوقع 
احملطة القائم واملتعارض مع مشروع مدينة 
الكويت الطبية التابعة للمؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية مبنطقة شرق أمغرة.

كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة 
للطــرق والنقل البري اســتحداث أحواض 
لتجميع مياه األمطــار مبنطقة أمغرة جهة 
طريــق احملرقة الواصل بني طريق الدائري 

السادس وطريق اجلهراء.

جلنة اجلهراء أحالت طلب تخصيص ٣ مواقع للعمالة إلى اجلهاز التنفيذي للدراسة

عبداهللا العنزي مترئسا اجتماع جلنة اجلهراء

إخالء سردابني طواعية في الرقعي والفروانية
تواصل الفرق الرقابية 
بجميــع أفــرع البلدية في 
احملافظات الســت تكثيف 
جوالتها التفتيشية للكشف 
على التعديات املقامة على 
أمالك الدولة والســراديب 
املستغلــــــة جتـاريـــــــا 
مبناطــق الســكن اخلاص 
واالســتثماري كمخــازن 
باملخالفة للوائح والقوانني 
ملا متثله من خطورة على 
األرواح واملمتلــكات فــي 
حال اســتخدامها في غير 
األغــراض املرخصــة من 
أجلها وفرض هيبة القانون 

بإزالة التجاوزات.
وفي هذا الســياق، قال 
مدير فــرع بلدية محافظة 
الفروانية م.محمد صرخوه 
إن الفريق الرقابي قام بإزالة 
تعد على أمالك الدولة متثل 
فــي مظالت متــت إقامتها 

علــى أمالك الدولة مبناطق الســكن اخلاص 
باملخالفة للوائــح واألنظمة املعمول بها في 
البلدية، فضال عن اإلشراف على عملية إخالء 
طواعية لسردابني مخالفني مبنطقتي الرقعي 
والفروانية من قبل أصحابهم وإعادة الوضع 
إلى ما كان عليه باملخطط الهندسي، الفتا إلى 
أن البلدية مدت يد التعاون إلى مالك العقارات 
واملستثمرين لعملية اإلخالء طواعية من قبلهم 
إلزالة أسباب املخالفة مع التعهد بعدم تكرار 

املخالفة. وأكد استمرار اجلوالت التفتيشية 
املكثفــة للفــرق الرقابية فــي جميع مناطق 
احملافظــة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للحد من 
املظاهر السلبية بجميع مناطق احملافظة سواء 
تعديات صريحة باســتغالل مساحات على 
أمالك الدولة أو استخدام السراديب في غير 
الغرض املرخصة من أجله أو ممارسة نشاط 

دون احلصول على ترخيص من البلدية.

توجيه إنذارات بالتعدي على أمالك الدولة

إنذار بالتعدي على أمالك الدولة

«الفنية» تبحث مشروع القطع التنظيمية 
للعقارات في «الفنيطيس»

«القوى العاملة» نّظمت
 «نحو مستقبل وظيفي مميز»

تبحــث اللجنــة الفنية 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا اليوم برئاســة 
املوافقــة  د.حســن كمــال 
النهائية على مشروع القطع 
التنظيمية ألجزاء العقارات 
غيــر املنظمــة بالقطعة ٩

مبنطقة الفنيطيس ضمن 
محافظة مبارك الكبير.

كمــا تناقــش االقتراح 
املقدم مــن رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملري 
االشــتراطات  بشــأن 

واملواصفات اخلاصة باملجمعات السكنية 
للعمالة، واالقتراح املقدم من العضو م.علياء 

الفارسي، بشــأن احلماية 
النووية،  من االشــعاعات 
الداخليــة  وكتــاب وزارة 
بشــأن دعــوة االجتمــاع 
اخلامس للجنة الفنية من 
دور االنعقاد األول للفصل 
التشــريعي الثالث عشــر 
للمجلس البلدي، والكتاب 
العالقة  املقدم من صاحب 
بشأن ضم جزء من الساحة 
اخللفية املجاورة لقسيمته 
مبنطقة حولي ٦٦ قسيمة 
٨، وطلــب صاحب العالقة 
إضافة األرض العائــدة للدولة واملالصقة 

للقسيمة مبنطقة املنقف قطعة ٥٤.

بشرى شعبان

أقامــت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا جلسة 
إرشــادية بعنوان «نحو مســتقبل وظيفي 
مميز» للباحثني عن عمل بالقطاع اخلاص.

واســتهدفت الورشــة حديثــي التخرج 
واملقبلني على التوظيف، وذلك لدعم وتأهيل 
الشباب الكويتي ومتكني مشاركتهم في سوق 
العمل وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع 
اخلاص وتقليل نســبة البطالة متاشيا مع 

اخلطة اإلستراتيجية للهيئة، من خالل توعية 
الشباب وحديثي التخرج وإبراز املزايا التي 
يوفرهــا القطاع اخلاص وإرشــادهم مهنيا 
ومتكينهــم وصــوال إلى توظيفهــم في هذا 
القطاع مبا يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.
وخالل الورشة مت تقدمي شرح كامل عن 
القطاع اخلاص ومميزاته، وإرشاد املتقدمني 
لكيفية االستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة 
أهم األســرار الجتيازها بنجــاح، باإلضافة 
إلى إعداد الســيرة الذاتية وكيفية التعامل 
مع بيئة العمل مبا يحقق النجاح الوظيفي.

د.حسن كمال
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