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«البيئة» :ترشيد استهالك المياه
والحفاظ على مصادرها ...ضرورة
�أك��د املدير العام رئي�س جمل�س
ادارة الهيئة العامة للبيئة ال�شيخ
عبدالله الأحمد� ،أهمية احلفاظ على
م�صادر املياه يف ظل تناق�ص و�شح
مواردها واحلاجة املا�سة لرت�شيد
اال�ستهالك وتوفري ال�سبل لتعزيز
هذا الرت�شيد.
وق��ال ال�شيخ عبدالله الأحمد يف
كلمة ل��ه خ�لال اح��ت��ف��ال الهيئة
باليوم العاملي للمياه حتت �شعار
«ال ترتك �أحدا يتخلف عن الركب»
�أم�س ،ان هذ االحتفال ي�أتي لتذكري
اجلميع ب�أهمية امل��ي��اه العذبة
وال��دع��وة ال��ى الإدارة امل�ستدامة
ملواردها و�ضمان ح�صول كل ان�سان
عليها نقية.
و�أ�ضاف �أن هذا ال�شعار ي�ؤكد �أن
امل��اء ��ضروري للجميع وم��ن حق
اجلميع البحث عنه واحل�صول
عليه فهو �أ�سا�س وع�صب احلياة
واحل�صول عليه مل يعد حكرا على
�أح��د وم��ن حق اجلميع التمتع به
والعمل على ا�ستدامته وحمايته
من الهدر والتلوث واحلفاظ عليه
للأجيال القادمة.
وب�ي�ن ان اال���س��ت��خ��دام اجل��ائ��ر
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أعلنت أسماء الفائزات بجائزة الكويت الدولية للمرأة

العقيل :نسعى لبناء منصة تنافسية إلبراز
المتميزات بالقطاعين الحكومي والخاص
كتب �أحمد احلربي:

• ال�شيخ عبدالله الأحمد متحدث ًا

للمياه �أدى الى تقليل ح�صة الفرد
منها ب�شكل كبري و�أ�صبح توفري
املياه ال�صاحلة لل�رشب من �أكرب
امل�س�ؤوليات التي تواجه العامل
خ�صو�صا مع زي��ادة عدد ال�سكان
وارتفاع درجة حرارة الأر�ض.
واو�ضح ان اتخاذ االجراء املنا�سب

ال�ستدامة امل��ي��اه وو���ض��ع عملية
ادارتها �ضمن الأول��وي��ات واجراء
ورعاية الدرا�سات العلمية لإدارة
وت��ط��وي��ر م�����ص��ادره��ا وم��واك��ب��ة
ال���ت���ط���ورات ال��ع��ل��م��ي��ة يف ط��رق
تر�شيدها والتو�صل ال��ى احللول
املالئمة واملبتكرة للتعامل معها.

• ...ومكرم ًا احدى امل�شاركات يف االحتفالية

مشاركة فعالة لـ«الداخلية»
في برنامج الظل الوظيفي
�أو�ضحت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني
بوزارة الداخلية �أنه يف �إطار امل�شاركة املجتمعية
للم�ؤ�س�سة الأمنية مع م�ؤ�س�سات الدولة املعنية
للتوا�صل مع جميع فئات املجتمع� ،أقيمت فعالية
«م�ستقبلي بني يدي» والتي ت�أتي حتت برنامج الظل
الوظيفي لطالب الثانوية بنني مبحافظة الفروانية
وذل��ك بالتعاون مع وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف جممع بوليفارد «امل�رسح الروماين».
وق��د �ألقى مدير مركز �ضبط اجل��ودة والأبحاث
العلمية والتدريبية بالإنابة العقيد حممد ال�سمحان
حما�رضة تطرق فيها �إلى تعريف كل ما هو جديد
وح��دي��ث عما تقدمه وزارة الداخلية يف جمال

اعلنت ممثل راع��ي جائزة الكويت
ال��دول��ي��ة ل��ل��م��ر�أة املتميزة �سمو
ام�ير البالد ال�شيخ �صباح االحمد
وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
مرمي العقيل �أم�س ا�سماء الفائزات
باجلائزة من خمتلف دول العامل,
حيث فازت باملركز االول باجلائزة
عن القطاع احلكومي رئي�سة قرقيزتان
ال�سابقة روزا اوتونبا يبفا وفازت
باملركز الثاين من �سلطنة عمان
ال�شيخة عائ�شة بنت خلفان رئي�سة
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
وفازت باملركز الثالث من الكويت
م .ح�سنية ها�شم.
و�أعلنت العقيل ا�سماء الفائزات
ب��اجل��ائ��زة ع��ن امل��ج��ت��م��ع امل��دين
باملركز االول الكويتية مها الربج�س
االمني العام جلمعية الهالل االحمر
الكويتي ويف املركز الثاين الكويتية
د�.سمرية ال�سعد رئي�س مركز الكويت
للتوحد ويف املركز الثالث الكويتية
د .معايل الع�سعو�سي مدير مكتب
جمعية العون املبا�رش يف اليمن.
كما اعلنت العقيل الفائزة باجلائزة
عن القطاع اخلا�ص باملركز االول
ال�سعودية لبنى العليان �سيدة اعمال
�سعودية وفازت املبادرة الكويتية
ن��ور القطامي كما ف��ازت املبادرة
الكويتية داليا بدران اعالمية و�سيدة
اعمال .
واكدت العقيل يف كلمة خالل احلفل
ان ما تهدف اليه جائزة الكويت
للمر�أة املتميزة ب�صفتها جائزة
دول��ي��ة رفيعة امل�ستوى ه��و بناء
من�صة تناف�سية تفاعلية و�إيجابية
يربز من خاللها املتميزات يف القطاع
احلكومي واخلا�ص واملجتمع املدين
لي�شكلن ن��واة لبناء �شبكة دولية
للن�ساء املتميزات يف ال��ع��امل يف
امل�ستقبل لتبادل اخلربات واملعرفة
ولتحفيز ال�شابات على اتخاذهن
قدوات لهن يف حتقيق ذواتهن والرقي
مبجتمعاتهن.

و�أ�ضافت العقيل ان اط�لاق جائزة
الكويت للمر�أة املتميزة هو ا�ستكمال
جل��ه��ود ال��ك��وي��ت يف « دع��م تنفيذ
الهدف اخلام�س من �أه��داف التنمية
امل�ستدامة ب�ش�أن متكني امل���ر�أة»
وال���ذي يقع �ضمن �إط���ار التعاون
الوطني مع الكويت و�رشكاء التنمية
و الذي قمنا م�ؤخرا بعر�ضه دولي ًا من
�ضمن فعاليات جلنة و�ضع املر�أة يف
اجتماعها الـ  63يف الأم��م املتحدة
باعتباره امل�رشوع الأول من نوعه يف
العامل العربي لي�ؤكد �إلتزام الكويت
الكامل بتحقيق �سيا�سات متكني ودمج
املر�أة �سيا�سيا واقت�صاديا وجمتمعيا
مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية
والقانونية لتحقيق �أجندة  2030عرب
منهاج عمل مبتكر لتعزيز الكوادر
املحلية وامل�ؤ�س�سات لتنفيذ الأجندة
الأممية ,خ�صو�ص ًا ما يتعلق بالهدف
اخلام�س من خالل متابعة م�ؤ�رشات
وحتقيق غ��اي��ات ال��ه��دف اخلام�س
مبا يتنا�سب مع ال�سياق الوطني
والتي مت حتديدها من خ�لال عدد
من امل�شاورات الت�شاركية املتعددة
للو�صول الى حتقيق الهدف اخلام�س

• مرمي العقيل مع الفائزات

بحلول عام .2030
و�أع����رب����ت ال��ع��ق��ي��ل ع���ن فخرها
واعتزازها ان تكون مبادرة �إقامة
اجلائزة وتنظيمها هي نتاج ل�رشاكة
و تعاون بني القطاع احلكومي يف
الكويت متمث ًال ب��الأم��ان��ة العامة
للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
والقطاع االكادميي متمثال يف مركز
درا�سات و�أبحاث املر�أة بكلية العلوم
االج��ت��م��اع��ي��ة وج��ام��ع��ة الكويت,
والقطاع اخل��ا���ص وبرنامج الأم��م
امل��ت��ح��دة االمن��ائ��ي وه��ي��ئ��ة االم��م
املتحدة للمر�أة جميعا �رشكاء يف
التنمية الوطنية والتنمية امل�ستدامة
الأممية,لت�أتي جائزة الكويت للمر�أة
املتميزة مرتبطة مع ركائز خطة
التنمية الوطنية للكويت و�أه��داف
التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة
وحتديد ًا الهدف اخلام�س منها.
و�أ�شارت �إلى ان جناح العام الأول
لإط��ل�اق ج��ائ��زة ال��ك��وي��ت للمر�أة
املتميزة برهن عليه عدد امل�شاركات
ال���ذي بلغ  136م��ن  22دول���ة من
خمتلف القارات وبلغ عدد املرت�شحات
جلائزة القطاع احلكومي  51مرت�شحة

وللقطاع اخل��ا���ص  31مرت�شحة,
بالإ�ضافة الى املرت�شحات يف قطاع
املجتمع املدين والبالغ عددهن 54
مر�شحة ,ليتم اختيار املتميزات من
بينهن ليكن قدوة لعام .2019
وب��دوره اكد االم�ين العام للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية د .خالد
مهدي ان الن�سخة االولى من اجلائزة
يف عامها االول حققت جناحا اكرث من
املتوقع مب�شاركة  136امر�أة من 22
دولة ف�ضال عن املبادرات من القطاع
اخلا�ص ,م�شري ًا ال��ى ان الفائزات
باجلائزة على م�ستوى دويل متميزات
مبدى تفوقهن ون�شاطهن االمر الذي
ي�ؤكد ان القائمني على اجلائزة بذلوا
جهودا حثيثة من اجل تقييم كافة
امل�شاركات من اجل اجناح اجلائزة
وال��و���ص��ول ال��ى ه��ذه الكوكبة من
امل�شاركات من انحاء العامل.
واكد ان جلان التحكيم و�ضعت العديد
من املعايري وتفح�صت ال�سري الذاتية
للم�شاركات والت�أكد من �صحتها ب�شكل
�رسي ،ثم رفع التو�صيات الى اللجنة
العليا للجائزة لفرزها واختيار
الفائزات وفق املعايري املو�ضوعة.

خالل تكريم عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد

فر�ض الأمن والأمان والعمل على مكافحة اجلرمية
بكافة �أنواعها بالإ�ضافة �إلى تقدمي كافة اخلدمات
وامل�ساعدات الإن�سانية التي يقدمها رجل الأمن كما
قدم �رشح ًا بال�رشوط العامة واخلا�صة ب�إجراءات
االل��ت��ح��اق ب�أكادميية �سعد العبدالله للعلوم
الأمنية ،م�ستعر�ض ًا احلياة اليومية للطالب من
اجلانب التعليمي والتدريبي وكان يرافقه املالزم
�أول عبدالله العازمي.
ويف اخلتام مت تقدمي ال�شكر جلموع امل�شاركني
من خمتلف القطاعات واجلهات احلكومية على
م�شاركتهم يف برنامج الظل الوظيفي �آملني ا�ستمرار
مثل هذه الفعاليات بجميع املحافظات.

نثمن يقظة وكفاءة وجهود رجال األمن
الصايغّ :

إخماد حريق محول في «رحية»

كتب حم�سن الهيلم:

• خالل �إطفاء املحول

متكنت فرق االطفاء من اخماد
حريق حمول للكهرباء يف منطقة
بر رحية مبنطقة اجلهراء ،ويف
التفا�صيل ورد بالغ يفيد بوقوع
انفجار وحريق حمول للكهرباء
يف منطقة ب��ر رح��ي��ة ،وعلى
اث��ره مت توجيه ف��رق الإطفاء
م��ن م��رك��زي اجل��ه��راء احل��ريف
والتحرير بقيادة الرائد م�شعل
العبديل حيث تبني �أن احلريق
داخل حمول كهرباء.
وقد مت ت�أمني املوقع من قبل
رج���ال الإط��ف��اء حل�ين و�صول
الفرق الفنية التابعة لوزارة
الكهرباء واملاء والتي بدورها
قامت بقطع التيار الكهربائي عن
املحول ومتكن رجال الإطفاء من
القيام مبهمتهم يف عملية اخماد
احلريق دون وقوع �إ�صابات.

• جمال ال�صايغ مع املكرمني

كتب حم�سن الهيلم:
قام وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون املرور
والعمليات اللواء جمال ال�صايغ بتكرمي عدد من
ال�ضباط و�ضباط ال�صف و�أفراد من قطاع املرور
والعمليات وذلك جلهودهم املتميزة ون�شاطهم يف
�أداء عملهم.
و�أ�شاد ال�صايغ بجهود رجال الأمن الذين متكنوا
من �ضبط اجلاين يف واقعة �رسقة �سيارة �إ�سعاف
مركز الفروانية بعد مطاردته وحماولته ده�سهم
�إال انهم جنحوا يف ال�سيطرة عليه بعد مالحقته
و�ضبطه.
ويف �سياق حفل التكرمي �أثنى ال�صايغ على جهود
وعطاء وتفاين رجال الأمن الذين متكنوا من �ضبط

نزيل من ال�سجن املركزي الذ بالفرار من داخل
ق�رص العدل �إال �أن قوة دورية النجدة التابعة لقطاع
العمليات جنحوا يف مطاردته وال�سيطرة عليه
وت�سليمه �إلى النقطة الأمنية يف ق�رص العدل.
وخالل حفل التكرمي ثمن ال�صايغ يقظة وكفاءة
وجهود رجلي االمن اللذين متكنا مبا ميلكانه من
ح�س �أمني من �ضبط مقيمة من جن�سية افريقية
وبجوزتها « »9كيلو من مادة املارغوانا ،حيث
ا�شتبها فيها وطلبا �إثباتها �إال انها الذت بالفرار
ومبطاردتها تبني بحوزتها �شنطة ظهر بداخلها
«� »5أكيا�س مغلفة ،ومت حتويلها �إل��ى الإدارة
العامة ملكافحة املخدرات.
وهن�أ ال�صايغ املكرمني و�شكرهم على حتملهم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم يف العمل ،معرب ًا

أثناء ندوة «سالمتكم غايتنا»

«اإلطفاء» :االلتزام باالشتراطات المتعلقة بالسالمة بات مهم ًا
كتب حم�سن الهيلم:

بح�ضور نائب املدير العام لقطاع
الوقاية اللواء خالد عبد الله،
وبالتن�سيق مع احتاد العقاريني
وبح�ضور ال��ع��دي��د م��ن اجلهات
احلكومية� ،أقامت االدارة العامة
ل�ل�إط��ف��اء �صباح �أم�����س ن���دوة يف
م�رسح مبنى قطاع الوقاية الكائن
يف �ضاحية م��ب��ارك العبدالله
اجل���اب���ر «غ����رب م�����ش�رف» حتت
عنوان «�سالمتكم غايتنا» ،وذلك
ال�ستعرا�ض ا�شرتاطات ال�سالمة
والوقاية من احلريق يف املباين
 ،حيث تهدف ه��ذه ال��ن��دوة الى
توعية مالك العقارات وال�رشكات
العقارية بكل مايتعلق يف متطلبات
الوقاية من احلريق.
ورك��زت الندوة على ع��دة حماور
ك��ان منها تراخي�ص امل�شاريع
واال������ش��ت��راط�����ات ال���وق���ائ���ي���ة
واملوا�صفات اخلا�صة بامل�صاعد
وموا�صفات املولدات الكهربائية
و�أم���اك���ن تركيبها وغ���رف غاز
« »LPGواملتطلبات الوقائية يف

مواقف ال�سيارات الذكية ،كما
مت ا�ستعرا�ض �أب���رز املخالفات
ال�شائعة يف املباين ال�سكنية.
وت��ه��دف ال��ن��دوة ال��ى العمل مع
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ع�بر التعاون

• املتحدثون يف الندوة

والتن�سيق كفريق واح��د متعاون
للو�صول الى ر�ؤية الإدارة العامة
للإطفاء من �أجل حماية املمتلكات
من خماطر احلريق.
ويف كلمة لنائب امل��دي��ر العام

لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله
ال��ذي �أك��د على ان ال��ن��دوة ت�أتي
بتوجيهات من مدير عام الإدارة
العامة ل�ل�إط��ف��اء الفريق خالد
املكراد لتحقيق التكامل مع مالك

العقارات وال�رشكات العقارية
فالتكامل هو �رس النجاح ،و�أو�ضح
�أهمية االلتزام مبتطلبات الإطفاء
واال�شرتطات املتعلقة بال�سالمة،
ونحن لدينا امي��ان بتحقيق هذه
ال��ر�ؤي��ة بالتعاون م��ع اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص ،وهذه
احدى ا�سرتاتيجيات الإدارة العامة
للإطفاء.
ويف ك��ل��م��ة لأم��ي��ن ��س�ر احت���اد
العقاريني غي�ص الغامن �شكر فيها
الإدارة العامة للإطفاء على التقدم
م��ن ال��ن��واح��ي التنظيمية التي
فاقت التوقعات ل��دى املطورين
العقاريني وما و�صلت له الإدارة
العامة ل�ل�إط��ف��اء م��ن م�ستويات
رائدة يف جمال التعاون مع القطاع
اخل��ا���ص حققت �أمنياتنا التي
�ساهمت بالإجنازات.
ح�رض الندوة مدراء و�ضباط قطاع
ال��وق��اي��ة  ،وم���ن ج��ان��ب احت��اد
العقاريني ح�رض �أع�ضاء االحتاد
وعدد من مالك العقارات و�أ�صحاب
ال�رشكات العقارية باال�ضافة الى
اثنتي ع�رشة جهة حكومية.

على ثقته يف رج��ال قطاع امل��رور والعمليات،
م�ؤكد ًا �أن التكرمي هو بداية طريق بذل املزيد من
اجلهد والعطاء ل�صالح �أمن و�أمان الوطن.
كما �أثنى على جهود املكرمني وحر�صهم على
االرتقاء مب�ستوى �أدائهم ،متمني ًا لهم التوفيق،
ومطالب ًا �إياهم باال�ستمرار بهذا الأداء املتميز
ليكون حافز ًا لزمالئهم.
ح�رض حفل التكرمي مدير ع��ام الإدارة العامة
ل�رشطة النجدة اللواء عبد العزيز الهاجري
وم�ساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور ل�ش�ؤون
تنظيم ال�سري والرتاخي�ص العقيد يو�سف اخلدة
وم��دي��ر �إدارة م��رور العا�صمة العقيد م�شعل
احلجرف وعدد من القيادات الأمنية بقطاع املرور
والعمليات.

افتتاح جسر طريق
الغزالي ...فجراً

• ج�رس طريق الغزايل

�أعلنت الإدارة العامة للعالقات واالعالم الإمني ان االدارة العامة
للمرور وبالتعاون مع هيئة الطرق انه �سيتم افتتاح ج�رس طريق
الغزايل من و�إلى ميناء ال�شويخ واملنطقة احلرة اليوم والذي
�سي�ساهم يف ان�سيابية حركة املرور من و�إلى امليناء.
وتهيب االدارة بقائدي املركبات م�ستخدمي طريق الغزايل توخي
احليطة واحلذر ومراقبة حدود ال�رسعة وعالمات املرور التحذيرية
وتهدئة ال�رسعة وااللتزام بتعليمات رجال املرور.

