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تكرميا من سموه ه للشهيدين اللذين اغتالتهما يد اإلرهاب

اجلبري: أمير البالد أصدر أوامره بإطالق اسمي 
الشهيدين العلي واحلسيني على مسجدين جديدين 
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ـــاف والــشــؤون  أعلن وزيــر األوق
ــة لشؤون  ــدول اإلســالمــيــة وزيـــر ال
البلدية محمد اجلــبــري أن صاحب 
السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ صباح 
االحمد أصدر أوامــره باطالق اسمي 
الشهيدين امام املسجد الكبير الشيخ 
الدكتور وليد العلي والشيخ فهد 
احلسيني على مسجدين جديدين في 

الكويت.
ـــي تــصــريــح  ـــري ف ـــب ـــــال اجل وق
صحافي إن هذه املكرمة االميرية من 
صاحب السمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد تأتي تكرميا من سموه 
للشهيدين الكويتيني اللذين اغتالتهما 
يد الغدر واالرهاب في حادث االعتداء 
االليم وملا لهما رحمهما الله من دور 
بارز في الدعوة والعمل على ترسيخ 
مبادئ الشريعة االسالمية السمحاء. 

واضــاف اجلبري ان هذه املكرمة 
االميرية بينت العالقة الوثيقة بني 
احلاكم وابنائه فايادي سموه متتد 
الى جميع ابنائه في كل طرف وباي 
حال لتداوي اجلروح وتخفف اآلالم 
وتكشف تالحم ووحدة صف الشعب 
الكويتي وقربة من القيادة السياسية 
احلكيمة في ظل قيادة صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح االحمد.
وأكد اجلبري ان سمو أمير البالد 
الشيخ صباح االحمد قائد االنسانية 
وأب جلميع ابناء الشعب الكويتي 
ــذي يكن له كل الــوالء واالحــتــرام  ال
ــب والــوفــاء فكيف ال وهــو ابن  واحل
ــرة الصباح الــكــرام التي اثبتت  اس
وعبر التاريخ قربها من ابناء شعبها 
وتفاعلها مــع كــل متطلبات ابناء 

محمد اجلبريشعبها الكويتي الكرمي.

اجلبري: فكرة جديدة لتوفير املياه والطاقة فيها

»األوقاف« تطلق البرنامج الوطني لترشيد 
استهالك املياه والطاقة في املساجد

أعلن وزير األوقــاف والشؤون اإلسالمية وزير 
الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري عن اطالق 
البرنامج الوطني لترشيد استهالك املياه والطاقة 
فــي مساجد الكويت بــاالتــفــاق مــع جمعية املياه 
الكويتية وبالتعاون مع منظمة اليونيسكو خالل 
املرحلة املقبلة وبعد ادراء دراسة مستفيضة لكيفية 

تطبيق املشروع.
وقال اجلبري في تصريح صحفي عقب اجتماع 
مــع جمعية املــيــاه الكويتية أن مــشــروع ترشيد 
استهالك املياه والطاقة يعد األول في املنطقة والذي 
سيعتمد على إقامة دورات تدريبية تثقيفية ألئمة 
املساجد على اعتبار أنهم واجهة الوزارة أمام جمهور 
املصلني وذلك بهدف نقل ثقافة الترشيد إلى جميع 

أفراد املجتمع.
ومن جانبه قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املهندس فريد عمادي ان جمعية املياه 
الكويتية تساهم في مشروع وطني للتوعية بأهمية 
توفير املياه وهو ما ينسجم مع تعاليم الشريعة 

اإلسالمية.
ـــاف ان لــدى وزارة األوقــــاف والــشــؤون  وأض
اإلسالمية تعاون مع وزارة الكهرباء واملاء وحقق 
نتائج إيجابية في توفير املاء والكهرباء خالل الفترة 
املاضية ولهذا نرحب بأي شراكة طاملا تخدم املصلة 

العامة. وتابع عمادي نأمل أن تشهد املرحلة املقبلة 
بث روح الوعي في ثقافة الترشيد التي يجب أن تبدأ 
في املساجد على اعتبارها قدوة مهمة للترشيد في 

املجتمع.
ومن جانبه قال رئيس جمعية املياه الكويتية 
الدكتور صالح املزيني أن جمعية املياه الكويتية هي 
جمعية علمية غير ربحية متخصصة في املياه هدفها 
إجراء األبحاث التطبيقية املتعلقة باملياه والطاقة 
باإلضافة إلى رفع الوعي في هذا املجال لدى كافة 

شرائح املجتمع في دولة الكويت.
وتابع وتنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البالد 
وحكومته الرشيدة في احلفاظ على مــوارد الدولة 
واستدامتها لألجيال القادمة وتعزيز خفض فاتورة 
استهالك املــيــاه والــطــاقــة فــي الــدولــة بشكل عام 
وفــي وزارة األوقــاف والــشــؤون اإلسالمية بشكل 
خاص وذلك لتفعيل السياسات الكفيلة باحلد من 
االستهالك اجلائر للمياه والكهرباء في كافة مرافق 

الوزارة وباألخص أماكن العبادة الرسمية.
وأشار إلى أن الغاية من املشروع وكما جاء في 
املقترح التزام جمعية املياه الكويتية بتطبيق نظام 
للكفاءة املائية والكهربائية لعدد 20 مسجد يتم 
اختيارها كمرحلة أولى في الكويت من خالل وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.

خالل إطالق البرنامج التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية

محافظ األحمدي: نسعى إلى دعم وتطوير خدمات »الوفرة الزراعية«

ثمن محافظ األحــمــدي الشيخ 
فواز اخلالد عن اجلهود الرسمية 
واالهلية خلدمة الشأن الزراعي 
واالستهالكي في دولــة الكويت، 
مؤكدا الدور الرائد للهيئة العامة 
للزراعة وللجمعيات التعاونية 
ـــشـــأن،  الـــزراعـــيـــة فـــي هــــذا ال
ومساهمتهما في خدمة الزراعة 
ــني،  ــزارع وتــوفــيــر احــتــيــاجــات امل
متطلعا الــى املــزيــد مــن اخلدمات 
التي تعود بالنفع على املواطنني 
بوجه عام وعلى املزارعني بصفة 

خاصة.
ــه رئــيــس  ــال ــب ــق  وخـــــالل اســت
مجلس جمعية الوفرة الزراعية 
التعاونية عقل السعدي وامــني 
سر اجلمعية راشد خليفة ومدير 
الــعــالقــات العامة محمد حسني، 
أكد احملافظ أن محافظة األحمدي 
ــد أهم  تفخر باحتوائها على أح
املناطق الزراعية املنتجة بالبالد 
ــي منطقة الــوفــرة الــزراعــيــة،  وه
مشددا على أن كافة أجهزة الدولة 
الرسمية ال تــألــو جــهــدا لتوفير 
اخلــدمــات املختلفة للمواطنني 
واملقيمني، السيما قاطني املناطق 
احلــدوديــة والعاملني في مــزارع 

منطقة الــوفــرة على نحو خاص 
نظرا ملساهمتهم في حتقيق األمن 

الغذائي بالبالد.
مــن جانبه قــال عقل السعدي 
ــس مــجــلــس ادارة جمعية  ــي رئ
الــوفــرة الزراعية ان اللقاء يأتي 
فــي اطـــار التنسيق املستمر مع 

محافظ االحــمــدي بهدف اطالعه 
على هموم املزارعني واحتياجاتهم 
ومــتــطــلــبــاتــهــم، مــثــمــنــا جتـــاوب 
ــه على  ــدي ــأك احملــافــظ مــعــهــم وت
السعي الى توفير كافة احتياجات 
ــني مبنطقة  ــن ــواط املـــزارعـــني وامل

الوفرة الزراعية.

وأشــــاد الــســعــدي باستجابة 
ــداده  ــع ــت مــحــافــظ االحـــمـــدي واس
ملخاطبة كافة اجلهات احلكومية 
لتوفير الدعم الــالزم للمزارعني 
وحتقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، 
مشيرا الى ان منطقة الوفرة حتتاج 
الى مسلخ وقد مت بحث هذا األمر 

مع محافظ االحمدي خالل اللقاء 
ملخاطبة مسؤولي بلدية الكويت 
بشأن املــوافــقــة على انشائه في 
اقـــرب وقـــت، موضحا ان منطقة 
ــد من  ــزي الــوفــرة بــحــاجــة الـــى امل
اخلــدمــات الــضــروريــة مثل افــرع 
البنوك ومحطات للوقود، اضافة 
ــى ان اللقاء تــطــرق تخصيص  ال
اكثر مــن موقع للجمعية القامة 
ــواق تخدم رواد املخيمات في  اس

موسم البر.
ولفت السعدي الى ان املجلس 
اجلديد هو مجلس معني من قبل 
وزيـــــرة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
والعمل التي حترص على متابعة 
ــأول، الفتا  اعمال اجلمعية اوال ب
الى احلرص على تنفيذ توجيهات 
وتوصيات الــوزيــرة فيما يتعلق 
بالنزول الــى الــشــارع واالهتمام 
باملزارعني واللقاء بهم اسبوعيا 
ــي ديــوانــيــاتــهــم لــلــوقــوف على  ف
مشكالتهم واحتياجاتهم والتغلب 
عليها وفقا للقانون، منوها الى 
البدء في بناء فرع جديد للجمعية 
متوقعا االنتهاء منه قريبا جدا 
خلــدمــة ســكــان قطعة 6 ومنطقة 

الوفرة بوجه عام.

املزارعني  احتياجات  على  للوقوف  الصبيح  وتوصيات  توجيهات  تنفيذ  على  نحرص  السعدي: 

درع تذكارية للمحافظ من رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية

اختتمت نادي »مكارم« التربوي الصيفي للفتيات 

هيئة »الشباب« تطلق جائزة مركز العمل اإلنساني 
9 سبتمبر  للشباب العربي 

أعلنت اللجنة العليا املنظمة 
ــزة مــركــز الــعــمــل اإلنــســانــي  ــائ جل
للشباب العربي إطــالق اجلائزة 
في التاسع من سبتمبر املقبل في 
الذكرى الثالثة لتكرمي األمم املتحدة 
لسمو أمير الــبــالد الشيخ صباح 
األحــمــد اجلــابــر الصباح بتسمية 
ــوه قــائــدا للعمل اإلنــســانــي  ــم س

والكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وقال رئيس اللجنة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيري فــي بــيــان صحافي أمس 
األربــعــاء إن إطــالق اجلــائــزة وهي 
ضمن فعاليات الكويت )عاصمة 
للشباب العربي 2017( يأتي إبرازا 
ملكانة الكويت باعتبارها مركزا مهما 
وفاعال في ميدان العمل اإلنساني في 
العالم ودعمها املتواصل للعمليات 
اإلنسانية في البلدان املنكوبة بفضل 

قيادتها احلكيمة.
ـــاف املــطــيــري أن اجلــائــزة  وأض
تهدف إلى دعم األعمال اإلنسانية 
ــي وتشجيع  ــرب ــع ــم ال ــال ــع فـــي ال
الشباب العربي للنهوض بدورهم 
ــادي واملــشــاركــة الفاعلة في  ــري ال
خــدمــة مجتمعاتهم وأوطــانــهــم 
وإبــراز قدراتهم على بناء مشاريع 
مجتمعية وإنــســانــيــة تستوعب 
التحديات املجتمعية وتعاجلها 

بطريقة مبتكرة.
ـــح أن اجلــائــزة ستشمل  وأوض
مجاالت التعليم واملياة والزراعة 
ــل واملـــواصـــالت  ــق ــن ــة وال ــاق ــط وال
والصحة داعيا الشباب العربي إلى 
املشاركة في هذه اجلائزة اإلنسانية 
ــاب املــشــاركــة للجائزة  علما أن ب
سيكون متاحا لكل الشباب العربي 

من عمر 18 حتى 34 عاما.
ـــررت منح  ـــر أن اللجنة ق وذك
املــشــاريــع املــمــيــزة املــشــاركــة في 
اجلائزة فرصا متويلية بالتعاون 
مع املؤسسات احلكومية واملجتمع 
املدني تشجيعا للشباب للولوج في 
هــذا احلقل اإلنساني النبيل الذي 
كان وما زال جزءا أصيال من ثقافتنا 

اإلسالمية والعربية.
وبني أنه مت توقيع مذكرة تفاهم 
بني كل من الهيئة وامللتقى اإلعالمي 
العربي بصفته عضوا مراقبا في 
اللجنة الدائمة لالعالم في جامعة 
ـــدول العربية ومجلس وزراء  ال
اإلعالم العرب لعمل رعاية إعالنية 
وعقد شراكة استراتيجية والترويج 

واإلعالن عن اجلائزة.
ــري إن املــذكــرة  ــي ــط ولــفــت امل
تــنــص أيــضــا عــلــى تــقــدمي امللتقى 
ــارات اإلعــالمــيــة للهيئة  ــش ــت االس
وأنشطتها كما تشارك الهيئة مع 
امللتقى بجائزة مــبــادرات الشباب 
التطوعية اإلنسانية التي يقيمها 

امللتقى اإلعالمي في شهر نوفمبر.
وقال إن اللجنة قررت أن يكون 
فريق التقييم واختيار املشاريع 
الفائزة من العاملني في املؤسسات 
واملنظمات التابعة لألمم املتحدة ملا 
يتمتعون به من خبرات متنوعة في 
مجاالت العمل اإلنساني جتسيدا 
للشراكة االستراتيجية التي جتمع 
الهيئة العامة للشباب مع برنامج 
ــي حيث مت  ــائ األمم املــتــحــدة اإلمن
الترويج للجائزة فــي كــل مكاتب 

األمم املتحدة.
ــرب عن األمــل في أن حتدث  وأع
اجلائزة التغيير اإليجابي املأمول 

منها بطريقة مستدامة تنعكس 
إيجابا على مجتمعاتنا العربية 
مشيرا إلى أن اجلائزة متثل رسالة 
نبيلة لتشجيع االعمال اإلنسانية 
إلغاثة امللهوف ومساعدة احملتاج 

وتنمية املجتمعات.
من جانب آخــر، اختتمت الهيئة 
الــعــامــة للشباب نـــادي )مــكــارم( 
التربوي التدريبي الصيفي للفتيات 
ــذي استمر  مساء أمــس الثالثاء ال
ــات  شــهــرا ويعنى باستغالل أوق
البنات خالل فترتي الصيف والربيع 

بشكل مثمر وإيجابي.
وقــــال املـــديـــر الـــعـــام للهيئة 
عبدالرحمن املطيري في كلمة بحفل 
اخلتام في نــادي )مــكــارم( إن هذا 
ــم للنشء  الــنــادي يعتبر خير دع
عالوة على أنه يشكل فرصة لشغل 
أوقــات بناتنا في الصيف والربيع 
بــصــورة مثمرة وإيجابية تعود 

بالنفع عليهن في املستقبل.
ــــرب املــطــيــري عــن الشكر  وأع
اجلزيل جلميع القائمني على النادي 
الذين بذلوا جهودا مشكورة خالل 
الفترة املاضية كان لها دور كبير 
في ظهوره بالصورة التي ينشدها 
ويــأمــلــهــا اجلــمــيــع وأســهــمــت في 

جناحه.
ـــاد أيــضــا بــتــعــاون أولــيــاء  وأش
األمور مع املسؤولني عن البرنامج 
ـــه دور كــبــيــر كــذلــك  ـــا كــــان ل مم
فــي جنــاحــه بــالــصــورة املنشودة 

واملطلوبة.
من جانبها وجهت مديرة نادي 
)مكارم( للفتيات خالدة السالحي 
في كلمتها الشكر إلى هيئة الشباب 
التي دعمت هــذا املشروع بصورة 
كبيرة وفاعلة كان لها أكبر األثر في 
إجناحه وظهوره باملظهر الذي كان 

ينشده اجلميع.
كما أعربت السالحي عن الشكر 
ألولــيــاء أمــور الفتيات املشاركات 
في النادي وحرصهم على تسجيل 
بناتهم ومتابعتهم احلثيثة لهن 
ــيــرة في  ممـــا أســهــم بـــصـــورة كــب
جناحه والشكر املــوصــول لفريق 
نــادي )مكارم( الــذي عمل بصورة 
مكثفة ومتواصلة ملدة ثالثة أشهر 
ظهرت نتائجها اإليجابية في ختام 
البرنامج بصورة جلية وواضحة 

بشهادة كل من شارك به وتابعه.
وشــددت على أن نادي )مكارم( 
يقوم على رسالة مفادها زرع القيم 
األخالقية للبنات بهدف صنع أمهات 
للمستقبل يكن خير عون للمجتمع 

وركيزة أساسية لقيامه ونشأته.
من ناحيتها ألقت الدكتورة مرمي 

الــكــويــران كلمة نيابة عــن أولياء 
األمور أعربت فيها عن فخرها بهذا 
البرنامج »املثمر والفعال الذي أسهم 
في دعم النشء وتربيتهم بالصورة 

املثلى التي ينشدها اجلميع«.
وشكرت الكويران القائمني على 
هذا النادي مشيدة بالتعاون الكبير 
الـــذي ملسه أولــيــاء أمـــور الفتيات 
من قبل العاملني في هذا البرنامج 
ــاس  ــذا الــتــعــاون »أس مــؤكــدة أن ه
جناح كل األندية والبرامج املتعلقة 

بأبناء املجتمع بكل أطيافه«.
وأكـــدت ضـــرورة دعــم مثل هذه 
األندية الصيفية املتعلقة بالشباب 
والنشء واصفة إياها بأنها خير 
ــم ملكارم  استثمار للمستقبل ودع
األخــالق وغرسها في أبناء اجليل 

بالصورة املثلى.
وفي ختام احلفل قام املدير العام 
لهيئة الشباب بتكرمي املشاركني في 
النادي وسط حضور اولياء أمور 
الفتيات اللواتي قمن بتقدمي عرض 
متثيلي عن مشاركتهن في البرنامج. 
وكانت الهيئة العامة للشباب أطلقت 
في 16 يوليو املاضي نادي )مكارم( 
الــتــربــوي التدريبي للفتيات في 
مركز شباب الشامية ملــدة خمسة 
أسابيع قدمت خالله مجموعة من 
البرامج والفعاليات لغرس األخالق 
والقيم احلميدة لــدى الفتيات من 

أعمار من خمس إلى 11 سنة.
وضم النادي 50 فتاة وركز على 
تعزيز السلوك االيجابي للفرد مثل 
التعاون والصدق واألمانة واحترام 
اآلخرين وبر الوالدين وحب الوطن 
من خالل اشراكهن بأنشطة حركية 

ممتعة غير مملة.

امل����ط����ي����ري: اجل�����ائ�����زة ت����ب����رز م���ك���ان���ة ال���ك���وي���ت ب���اع���ت���ب���اره���ا م����رك����زا ف����اع����ال ف����ي ال���ع���م���ل اإلن���س���ان���ي

عبدالرحمن املطيري

لم يؤد إلى وقوع أي إصابات بشرية

»اإلطفاء«: إخماد حريق مستودع في 
منطقة ميناء عبدالله الصناعية 

أعلنت اإلدارة العامة لالطفاء أن سبع فرق 
تابعة لها أخمدت احلريق الذي اندلع في مستودع 
مبنطقة ميناء عبدالله الصناعية فجر أمس األربعاء 
وسيطرت عليه واقتصرت األضــرار على املاديات 

فقط.
وقالت اإلدارة في بيان صحافي إن املستودع 
املذكور عبارة عن عدة مستودعات تابعة إلحدى 
الــشــركــات الكبرى فــي الــبــالد وتضم قطع حديد 
وبراميل حتتوي على زيوت ومواد أخرى مختلفة 

ولم يؤد إلى وقوع أي إصابات بشرية.
وأوضحت أن مركز عمليات تابعا لها تلقى بالغا 
عن احلريق في متــام الساعة 20ر3 فجرا وعلى 
إثره مت توجيه فرق اإلطفاء من مراكز ميناء عبدالله 
ومبارك الكبير وأم الهيمان والعارضية والــزور 

واملدينة واإلسناد.

ــى مــوقــع احلريق  ــه حضر إيــضــا إل ـــرت أن وذك
للتعامل معه فريق قطاع الوقاية للحوادث ومراقبة 
حتقيق حوادث احلريق ومراقبة السالمة والصحة 
املدنية وزارة الداخلية والطوارئ الطبية والهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وكان الوقت 
املستغرق لوصول أول فرقة اطفاء للموقع خمس 

دقائق.
وبينت أن املساحة اإلجمالية ملوقع احلادث تبلغ 
25 ألف مترمربع وقد حاصر رجال اإلطفاء احلريق 
في مساحة 2000 مترمربع فقط بعد جهود مكثفة 

بذلتها الفرق املوجودة.
وأشـــارت إلــى أنــه متت السيطرة الكاملة على 
ــادث بعد مــرور ثــالث ساعات من حلظة تلقي  احل
البالغ ومت أيضا فتح باب التحقيق ملعرفة أسباب 

احلريق وكشف مالبساته.

إطفائي يحاول السيطرة على احلريق

جانب من عملية اإلطفاء


