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ضرورة مواجهة تحديات معدالت االستهالك بالترشيد

إقبال كبير على جائزة فالح الحجرف

المعجل 231 :مشارك ًا تنافسوا

على جوائز الرسم والقصة والشعر

�سبتمرب حيث كان هناك اقبال
�أل��ق��ى رئي�س جمل�س االدارة
كبري للم�شاركة والتناف�س
رئي�س جمل�س امناء اجلائزة
ل��ل��ف��وز ب����إح���دى اجل���وائ���ز
فهد املعجل كلمة �أ�شاد فيها
املخ�ص�صة لهذا املو�سم وقد
بالرعاية االبوية لهذا احلفل
تقدم للمناف�سة على جوائز
ال��ك��رمي وللدعم ال���ذي �أواله
ه��ذا املو�سم  231م�شاركا،
�سمو �أمري البالد جلائزة فالح
بواقع  94م�شاركا يف م�سابقة
احل��ج��رف للأعمال الوطنية
الر�سم و 74م�شاركا يف م�سابقة
باعتبارها «م��ب��ادرة وطنية
ال��ق�����ص��ة ،و 38يف م�سابقة
�أهلية �سامية تهدف لبث روح
ال�شعر و 25م�شاركا يف م�سابقة
الأل��ف��ة وامل��ح��ب��ة ب�ين �أبناء
الفيلم.
ال��وط��ن ون��ب��ذ جميع ا�شكال
و �أ�شار �إلى �أن الفرز والتقييم
التع�صب والفرقة البغي�ضة».
وحتكيم ا لأعمال امل�شاركة
و�أ���ض��اف م��ن دواع���ي ��سروري
مت ب�أ�سلوب ات�سم باملهنية
و���س��ع��ادت��ي �أن �أق���ف �أمامكم
• فهد املعجل
واحلرفية العالية على يد
اليوم لتكرمي كوكبة من ابنائي
وبناتي املتناف�سني يف حب الوطن والذي ترجم نخبة من املخت�صني الكويتيني وال��رواد يف
من خالل اه��داف اجلائزة يف جماالتها الأربعة جم��االت ا لأدب وال�شعر والفن وال�سينما،
الق�صة الق�صرية وال�شعر والر�سم والفيلم الق�صري م�ؤكدا �أن اجلميع فائز وه��ذه الكوكبة من
وجميعها تعد �أ�ساليب متنوعة ولغات خمتلفة امل�شاركني �سوف يظهر منهم بالت�أكيد ا لأديب
للتعبري عن مفاهيم هذه اجلائزة بري�شة فنان �أو وال�شاعر والفنان وال�سينمائي املحرتف
ال��ذي �سي�ضيء ب��أع��م��ال��ه الوطنية �سماء
بقلم �أديب �أو ببيت �شعر �أو بعد�سة �سينمائي.
و�أو�ضح �أن العمل يف هذا املو�سم بد�أ منذ الأول من الكويت يف امل�ستقبل القريب.

فوز  3طالب كويتيين بمسابقة التحدث
بالفصحى على مستوى الوطن العربي

وزير الكهرباء :قللنا حجم الفاقد
في شبكة المياه من  12إلى %6
كتب فار�س عبدالرحمن:

�أكد وزير النفط وزير الكهرباء
واملاء د.خالد الفا�ضل� ،رضورة
مواجهة حتديات قطاع املياه
يف الدولة وعلى ر�أ�سها ارتفاع
م��ع��دالت اال���س��ت��ه�لاك ع��ن طريق
تر�شيد الطاقة.
جاء ذلك يف كلمة له يف احتفال
وزارة الكهرباء وامل��اء باليوم
العاملي للمياه �أم�س ،يف مركز
جابر الأحمد الثقايف ،بح�ضور
عدد من قيادات ال��وزارة وممثلي
جهات حكومية و�أهلية وجهات
خا�صة.
و�أ�ضاف �أن وزارة الكهرباء واملاء
�سعت ملواجهة تلك التحديات
القائمة ع�بر درا���س��ة وجتربة
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وا�ستخدام
تقنيات حديثة ومتطورة ذات
كفاءة عالية يف معاجلة وتخزين
املياه ما �أ�سهم يف تقليل حجم
الفاقد يف �شبكة املياه من 12
�إلى  %6وارتفاع ايرادات مبيعات
امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة ع��ن ال�سنوات
ال�سابقة مبعدل .%38
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه مت و�ضع خطط
جادة وفعالة نحو حت�سني ادارة
امل��ي��اه ملواكبة ر�ؤي���ة «كويت
جديدة  »2035التي ت�سهم يف منو
وتطوير م�شاريع الدولة الإ�سكانية

• خالد الفاضل متوسطا ً احلضور في الفعالية

واخلدماتية م�شريا �إل��ى انه من
املتوقع ارتفاع معدل الطلب على
املياه عام  2035لي�صل الى 840
مليون غالون امرباطوري يوميا.
وقال ان الوزارة تتجهز لذلك عرب

اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية
لتلبية احتياجات الدولة حتى
ي�صل االن��ت��اج ال���ى م��ا يقارب
مليار غالون امرباطوري يوميا
بحلول  2035م�ضيفا �أن من �ضمن

تلك امل�شاريع حمطة الدوحة
للتنا�ضح العك�سي مبرحلتيه
الأولى والثانية وم�رشوع حمطة
الزور ال�شمالية مبرحلتيه الثانية
والثالثة.

إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لقوات البلدين

وكيل الحرس :تمرين «تعاون  »4يسهم

في تعزيز التنسيق العسكري مع البحرين
• املكتب الثقافي بالقاهرة يكرم الفائزين

كتب حم�سن الهيلم:
فاز ثالثة طالب كويتيني مب�سابقة
«التحدث باللغة العربية الف�صحى
واخلطابة والإلقاء ال�شعري وتعميق
درا�سة النحو» التي تقيمها جامعة
الدول العربية يف دورتها الـ .21
وف��ازت الطالبة غال العنزي ،من
مدر�سة نائلة املتو�سطة باملركز
الثاين يف امل�سابقة والطالب وليد
ال�شمري من مدر�سة النجاة االهلية
املتو�سطة باملركز الثاين مكرر،
فيما فازت الطالبة ريان الرفاعي
من مدر�سة جمانة بنت �أب��ي طالب
الثانوية باملركز الثالث مكرر.
و�أكدت مدير ادارة الثقافة باجلامعة
العربية �سعاد ال�سائحي ،خالل حفل
التكرمي ان اللغة العربية متثل روح
الأمة العربية وعراقتها وم�ستقبلها
منوهة ب��دوره��ا ال��ه��ام يف �إح��داث

التنمية ال�شاملة للمجتمع العربي
وترابطه واملحافظة على هويته
وكيانه.
واعتربت امل�سابقة تعبريا �صادقا
للحفاظ على اللغة العربية الف�صحى
التي متثل �أ�سا�س الهوية واحل�ضارة
العربية ،م�شرية الى ا�سهام اجلامعة
العربية يف هذا اجلهد لرعاية الطالئع
العربية وتعميق اللغة العربية
الف�صحى وعلومها يف وجدانهم.
و�أكدت ال�سائحي ان اجلامعة العربية
ومنذ ن�ش�أتها �أولت م�س�ألة النهو�ض
باللغة العربية اهتماما كبريا حيث
تعقد كل عام يف  18دي�سمرب املنتدى
العربي للنهو�ض باللغة العربية
مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي
للغة العربية.
و�أ�ضافت �أن اجلامعة �أع��دت كذلك
ا�سرتاتيجية النهو�ض باللغة العربية
حتت �شعار «التمكني للغة العربية

رمز هويتنا و�أداة تنميتنا» و�أقرها
وزراء الثقافة العرب يف �أكتوبر
 2018الى جانب �سعيها لو�ضع �إطار
عربي موحد الختبار ك��ف��اءة �أداء
اللغة العربية للناطقني بها وغري
الناطقني وك��ذا خطة عمل تنفيذية
لال�سرتاتيجية اخلا�صة بتمكني اللغة
العربية.
ويف �سياق مت�صل ا�ستقبل رئي�س
املكتب الثقايف الكويتي بالقاهرة
د�.أح��م��د امل��ط�يري ،الفائزين يف
امل�سابقة وقام بتكرميهم واهدائهم
درع املكتب الثقايف.
ونظم امل�سابقة التي انطلقت يف
 13من مار�س احلايل ادارة الثقافة
بجامعة ال���دول العربية ووزارة
الرتبية والتعليم امل�رصية و�شارك
فيها ط�لاب وط��ال��ب��ات املرحلتني
املتو�سطة والثانوية من خمتلف
الدول العربية.

«ملست آسيا» نظمت ورشة بمشاركة  40مدرسة
استعداداً لالحتفال بيوم «األردوينو»
ن��ظ��م امل��ك��ت��ب االق��ل��ي��م��ي للمنظمة
ال��ع��امل��ي��ة ل�شغل �أوق����ات الفراغ
بالعلوم والتكنولوجيا «مل�ست �آ�سيا»
�أم�س ،ور�شة عمل تدريبية مب�شاركة
ممثلني ع��ن  40مدر�سة ا�ستعدادا
لإطالق م�سابقة «الكويت املدر�سية
الثالثة لالردوينو» بعنوان «ا�ستخراج
النفط».
وقال نائب رئي�س املنظمة العاملية
والرئي�س االقليمي ملكتب «مل�ست
ا�سيا» ع��دن��ان امل�ير ،ان الور�شة
ال��ت��ي ���ش��ارك��ت ب��ه��ا م���دار����س من
املرحلة املتو�سطة بنني تدخل يف

�إط��ار م�شاركة الكويت يف فعاليات
االحتفاالت الدولية باليوم العاملي
لالردوينو والذي ينظمه املكتب مطلع
ابريل املقبل بالتعاون مع وزارة
الرتبية و�رشكة نفط الكويت وبدعم
من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.
و�أو���ض��ح ان الور�شة التي يقدمها
امل��ح��ا��ضر املتخ�ص�ص يف برجمة
االردوينو «لوحة تطوير �إلكرتونية»
حممد ر�ضوان ،ت�ضمنت ثالثة حماور
هي :التعريف باتفاقية اليوم العاملي
لالردوينو واهدافه وقواعد امل�شاركة
يف امل�سابقة.

• جانب من الورشة

و�أ�ضاف �أن املحاور ت�ضمنت �أي�ض ًا
النقلة التي احدثتها وحدة الربجمة
التفاعلية اردوينو يف عامل الربجمة
والتحكم عامليا وم��زاي��اه��ا ف�ضال
عن مو�ضوع امل�سابقة ه��ذا العام
وكيفية ال�برجم��ة وق��واع��د التحكم
وجوائز امل�سابقة املر�صودة للطالب
واملعلمني من قبل مكتب املنظمة
العاملية مل�ست.
وذك���ر ان االن�����ش��ط��ة والفعاليات
وامل�سابقات التي ينظمها «مل�ست
ا�سيا» با�ستمرار وبدعم من م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي تهدف الى
تعزيز ون�رش قيم ومفاهيم االن�شطة
الال�صفية م��ن �أج���ل �صقل ق��درات
وم��ه��ارات ابناء الكويت من طالب
املدار�س.
و�أو�ضح املري ان تلك االن�شطة معنية
مبو�ضوعات نفطية كونها من اهم
ال�صناعات العاملية ،وتتبو�أ الكويت
مكانة متميزة عامليا يف هذا املجال
الى جانب ان تلك االن�شطة تدخل يف
�إطار �سعي «مل�ست» الى ن�رش ثقافة
االعالم النفطي بني طالب املدار�س.
وبني ان «االردوينو» هي لوحة تطوير
�إلكرتونية تتكون من دائرة �إلكرتونية
مفتوحة امل�صدر مع متحكم دقيق على
لوحة واحدة يتم برجمتها عن طريق
الكمبيوتر وهي م�صممة جلعل عملية
ا�ستخدام الإلكرتونيات التفاعلية يف
م�شاريع متعددة التخ�ص�صات �أكرث
�سهولة.

• الفريق الركن هاشم الرفاعي متوسطا ً املشاركني في التمرين

قال وكيل احلر�س الوطني الفريق
الركن ها�شم الرفاعي ،ان مترين
«ت��ع��اون  »4ي�سهم يف تعزيز
التن�سيق الع�سكري امل�شرتك
وتبادل اخلربات الع�سكرية ورفع
م�ستوى اجلاهزية القتالية لقوات
احلر�س الوطني يف البلدين.
وا�ضاف على هام�ش ختام فعاليات
مترين «تعاون  »4ان التن�سيق
والتعاون الع�سكري امل�شرتك بني
احلر�س الوطني الكويتي واحلر�س
الوطني البحريني يعزز امكانيات
وكفاءة االجهزة الع�سكرية.

واو�ضح انه مت تفعيل دور وحدات
احل��م��اي��ة املعنية يف حماية
املن�ش�آت والتدريب على االجراءات
ال�صحيحة يف مترين «تعاون »4
الذي ت�ست�ضيفه البحرين.
وا����ش���ار ال��رف��اع��ي ال���ى اهمية
ال�سيناريو الذي مت و�ضعه بهذا
التمرين يف وحدة الدفاع الكيماوي
ووحدة الهند�سة وتبادل اخلربات
والتعاي�ش بني اجلانبني.
واكد ان مثل هذه التمارين ترفع
اجلاهزية القتالية وت�ؤكد مدى
وق���درات وامكانيات امل�ؤ�س�سة

الع�سكرية.
و�أع�����رب ال��رف��اع��ي ع��ن �شكره
وتقديره للقيادة العليا للحر�س
الوطني البحريني على ح�سن
اال�ست�ضافة داعيا املولى عز وجل
ان يدمي نعمة الأمن والأمان على
البحرين يف ظل القيادة احلكيمة
للعاهل البحريني امللك حمد بن
عي�سى.
من جانبه قال مدير اركان احلر�س
الوطني البحريني اللواء الركن
ال�شيخ عبدالعزيز بن �سعود،
ان �سل�سلة مترين «ت��ع��اون »4

ملكافحة االرهاب والتي توا�صلت
حتى الن�سخة الرابعة تعك�س
عمق ال��ت��ع��اون الع�سكري بني
املنظومتني الع�سكريتني.
و�أك���د �أن التمرين ميثل اهمية
بالغة باعتباره يرفع م�ستوى
اجلاهزية واليقظة االمنية يف
حماية املن�ش�آت النفطية.
وهن�أ جميع امل�شاركني بنجاح
التمرين وم��ا �شكله م��ن نتائج
مهمة على م�ستوى تبادل اخلربات
بني احلر�س الوطني البحريني
ونظريه الكويتي.

الشطي :وقف مؤقت الستقبال

طلبات التقديم للمبادرات الشبابية
كتب �ضاحي العلي:

• عبدالله الشطي

�أو�ضح مدير ادارة املبادرات يف الهيئة العامة
لل�شباب عبدالله ال�شطي �أن الهيئة �أوقفت
ب�شكل م�ؤقت ا�ستقبال طلبات التقدمي اخلا�صة
باملبادرات ال�شبابية خالل الفرتة احلالية،
مو�ضحا ان ال�سبب يف ذل��ك يعود �إل��ى حر�ص
الهيئة على مراجعة وقيا�س اداء عملية دعم
املبادرات ال�شبابية ،وهو النهج الذي �ستتبعه
الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية بهدف تطوير
وحت�سني اخلدمات مبا يخدم ال�شباب الكويتي
ويواكب تطلعاتهم ورغباتهم.
وبني ال�شطي ان بوابة دعم املبادرات ال�شبابية

الإلكرتونية �سيعاود العمل بها يف �أقرب فر�صة
ممكنة ب�إذن الله بعد تطوير الآليات املعمول
بها لتلبي احتياجات ور�ؤى ال�شباب ،والأخذ
بالأفكار واالراء واملالحظات التي قدمت من
خمتلف الفئات ال�شبابية واجلهات امل�ستفيدة.
و�أكد حر�ص «الهيئة» على تلبية رغبات ال�شباب
الكويتي ودعم م�شاريعهم وفقا للأطر املو�ضوعة
التي حتر�ص الهيئة على ان تكون مواكبة
لتطلعات ال�شباب ومطورة ب�شكل م�ستمر ومبا
يتالءم مع �أهداف الهيئة يف متكني ال�شباب وخلق
م�ساحات ابداعية لهم من جانب وطموحات
ال�شباب يف امل�شاركة يف تنمية �أنف�سهم و�أقرانهم
من جانب �آخر.

