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وزيرة الشؤون تطلق جائزة الكويت الدولية للمرأة املتميزة

الصبيح :املرأة الكويتية أثبتت قدرتها على العمل في جميع املجاالت
أطلقت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية
هند الصبيح جائزة الكويت الدولية للمرأة
املتميزة التي تنظمها األمانة العامة للمجلس
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع
مركز أبحاث ودراسات املرأة في كلية العلوم
االجتماعية بجامعة الكويت.
وقالت الوزيرة الصبيح في مؤمتر صحفي
أم��س األرب��ع��اء إن ه��ذه اجلائزة تأتي تقديرا
إلس��ه��ام��ات امل���رأة ف��ي م��ج��االت شتى وحث
األجيال النسائية الواعدة للكشف عن قدراتهن
الكامنة وتعزيز مساهماتهن الفعالة في رقي
املجتمعات.
وأض��اف��ت أن اجل��ائ��زة تهدف إل��ى حتقيق
الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والساعي إلى

حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع
النساء والفتيات وتعزيز التشريعات التي
تشجع على تقلدهم مناصب قيادية.
وذكرت أن اجلائزة تعد األولى من نوعها في
البالد واخلليج والوطن العربي ومخصصة
للمرأة املتميزة في مجاالت عديدة مما يعطي
دول��ة الكويت دورا رياديا جديدا في مجال
متكني املرأة.
ولفتت إل��ى أن أهمية اجلائزة تنطلق من
نقطة رئيسية أساسية تتعلق بعمل حراك في
استكشاف امل��رأة املتميزة وتقديرها لتحافظ
على التميز وتشجع االخ��ري��ات على التميز
واإلبداع.
وقالت ال��وزي��رة الصبيح إن ح��رص دولة
الكويت على إطالق هذه اجلائزة يأتي كونها
من الدول الرائدة في العمل النسائي وتسهم

في حتقيق أهداف وسياسات اخلطة اإلمنائية
للدولة التي تنص على رعاية ومتكني املرأة
وتنمية قدراتها من خالل دعم برامج تنمية
ق����درات امل����رأة االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واحل��رف��ي��ة وك��ف��ال��ة اس��ت��ق��راره��ا األس���ري
والنفسي.
وأك��دت أن امل��رأة الكويتية أثبتت قدرتها
على العمل في كل املجاالت آملة أن تزيد نسبة
املشاركة الفعالة للمرأة في املجتمع الكويتي
خصوصا أن نسبة النساء فيه تفوق ال 50
في املئة.
من جهته قال األمني العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في
املؤمتر الصحفي إن جائزة الكويت الدولية
للمرأة املتميزة تعد جائزة فريدة في املنطقة
وتسلط ال��ض��وء على إجن����ازات امل���رأة على

مستوى العالم.
وأضاف مهدي أن اجلائزة تقوم على حتقيق
أهداف البحث عن النساء املتميزات في تطوير
مجتمعاتهن محليا ودوليا الفتا إلى أن اجلائزة
األولى ستمنح للمرأة التي ساهمت في خدمة
مجتمعها مهنيا وإنسانيا.
وأوض��ح أن هناك ثالث جوائز متخصصة
في القطاع احلكومي واخلاص واملجتمع املدني
ويشرف على اجلائزة جلنة دولية ممثلني من
مختلف القطاعات واملنظمات الدولية برئاسة
شرفية للوزير هند الصبيح.
وبني أن تنظيم اجلائزة يأتي انطالقا من
سعي (أم��ان��ة التخطيط) إل��ى تعزيز ملف
اخلطة االمنائية من خالل ركيزة رأس املال
البشري اإلب��داع��ي مبا يخدم مؤشرات رأس
امل��ال االجتماعي وملف التنمية املستدامة

أطلقت حملة تبرع شعبية لتخفيف معاناة الفلسطينيني في غزة

«الهالل األحمر الكويتي» توقع اتفاقية تعاون
مع «األغذية» العاملي لدعم الجئي الروهينغا
وقعت جمعية الهالل األحمر
الكويتية أم��س األرب��ع��اء اتفاقية
ت���ع���اون م���ع ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة
ال��ع��امل��ي لتوفير األم���ن الغذائي
اإلن��س��ان��ي ل�لاج��ئ��ي الروهينغا
ودع����م احمل��ت��اج�ين م���ن الشعب
البنغالديشي.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة
اجلمعية الدكتور هالل الساير ل
(ك��ون��ا) عقب التوقيع إن الهالل
األح��م��ر الكويتي يولي مجاالت
التعاون والتنسيق مع املنظمات
اإلنسانية الدولية اهتماما كبيرا
وخصوصا مع برنامج األغذية
العاملي ملا له من إسهامات إنسانية
في إغاثة املنكوبني في كثير من
دول العالم.
وأض�����اف ال��س��اي��ر أن ه��ذه
االتفاقية تأتي ضمن املشاريع
اإلنسانية للجمعية واستمرار
ال��رس��ال��ة التنموية اإلنسانية
ال��ك��وي��ت��ي��ة مل��س��اع��دة احملتاجني
وامل��ت��ض��رري��ن ج����راء ال��ك��وارث
الطبيعية أو من صنع االنسان.
وأوض���ح أن االتفاقية تنص
على دعم مشروع املطبخ املركزي
وبرنامج تغذية األم والطفل مببلغ
مليون دوالر أمريكي الفتا إلى أن
اجلمعية تواصل تنفيذ برنامجها
اإلغاثي ملصلحة الجئي الروهينغا
على احلدود مع بنغالديش.
وأش��ار إلى استمرار اجلمعية
في إغاثة الجئي الروهينغا سواء
بالشراكة مع منظمات دولية أو
مع الهالل األحمر البنغالديشي أو
من خالل إرسال طواقمها اإلغاثية
وفرقها التطوعية.
من جانبه قال املدير اإلقليمي
لبرنامج األغذية العاملي الدكتور
عبدالله ال����وردات ف��ي تصريح
مماثل إن الهالل األحمر الكويتي
يتميز ب��ك��ف��اءة م��ي��دان��ي��ة عالية
وفعالية كبيرة في التعامل مع

جمعية الهالل األحمر الكويتية توقع اتفاقية لدعم الجئي الروهينغا

د .هالل الساير يشرف على حملة التبرعات للشعب الفلسطيني

األزمات واحلاالت الطارئة ولديه
آل��ي��ات فعالة لتقدمي اخل��دم��ات
اإلنسانية واإلغاثية املطلوبة.
وأضاف الوردات أن اجلمعية
تعزز الصورة اإليجابية لدور

دولة الكويت اإلنساني واإلغاثي
حول العالم وتعكس استشعار
ق���ي���ادة ال��ك��وي��ت ل��واج��ب��ات��ه��ا
اإلن��س��ان��ي��ة وم���ا متليه عليها
مبادئها وقيمها األخالقية.

وذك����ر أن االت��ف��اق��ي��ة متثل
شراكة قوية مع الهالل األحمر
الكويتي لترسيخ القيم واألهداف
خل��دم��ة العمل اإلن��س��ان��ي على
املستويات كافة.

تزامنا مع حملة «تواصل معنا» الستعدادات رمضان

بلدية «الفروانية» ترفع وتزيل  28مظلة
مقامة على أمالك الدولة

كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن قيام فريق
ط���وارئ ف��رع بلدية محافظة
ال��ف��روان��ي��ة ب��إزال��ة التعديات
ع��ل��ى أم��ل�اك ال���دول���ة مبنطقة
الفروانية جاء ذلك تزامنا مع
احلملة االعالمية التي أطلقتها
االدارة حت��ت ش��ع��ار#ت��واص�ل_
معنا والتي تشير إلى جاهزية
االجهزة الرقابية بأفرع البلدية
باحملافظات بتكثيف احلمالت
التفتيشية الزالة كافة التعديات
على أم�لاك الدولة واالعالنات
بالشوارع وامليادين ومتابعة
الباعة اجلائلني وك��ل مايشغل
الطريق سواء استغالل مساحة
دون ترخيص او سيارات مهملة
ف��ض�لا ع���ن م��ت��اب��ع��ة ش��رك��ات
النظافة ومدي التزامها بتطبيق
العقود بينها وبني البلدية إلى
جانب متابعة شكاوى اجلمهور
ال���واردة عبر م��واق��ع التواصل
االجتماعى قبل وأثناء رمضان.
وأوض�������ح رئ���ي���س ف��ري��ق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة
الفروانية أحمد الشريكة بأن
احلملة ج��أءت تنفيذا ً للحملة
االعالمية التى أطلقتها البلدية
حت���ت ش��ع��ار#ت��واص �ل_م��ع��ن��ا
للقضاء على ك��اف��ة التعديات
املقامة على أم�لاك الدولة دون

إزالة مظلة مقامة على أمالك الدولة

ترخيص ،الفتاً إل��ى أن احلملة
ال��ت��ي نفذها مفتشي النوبات
“أ،ج” أسفرت عن رفع وإزالة
 28مظلة مقامة على ام�لاك
الدولة بالساحات العامة إلى
جانب وض��ع  8ملصقات على
منشآت مقامة خ��ارج احل��دود
ب��االض��اف��ة إل��ى رف��ع  21اع�لان
مخالف من الشوارع وامليادين
فضال ع��ن حت��ري��ر  4مخالفات
إعالن.
وأش����ار ال��ش��ري��ك��ة ب���أن قبل
عمليات االزالة مت رفع  15سيارة

بالتعاون م��ع إدارة النظافة
العامة وإش��غ��االت الطرق قام
أص��ح��اب��ه��ا ب��وض��ع��ه��ا ألع��اق��ة
املفتشني في تطبيق القانون ،
مشيرا ً إلى أن مت وضع ملصقات
مسبقة على املظالت والسيارات
لرفعها من قبل أصحابها ولكنهم
ل��م يستجيبوا للقانون وف��ور
انتهاء املدة القانونية للملصقات
متت عملية االزالة.
ون��اش��د ال��ش��ري��ك��ة اجلميع
بالتقيد باللوائح وانظم البلدية
ح��ت��ى ال ي��ق��ع��وا حت���ت طائلة

املسائلة القانونية  ،م��ؤك��داً
عليهم ب��أن مفتشي الفريق لن
يتهاون في تطبيق القانون على
املخالفني .
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت إدارة
العالقات العامة اجلميع في
ح��ال وج��ود أي شكوي تتعلق
بالبلدية االت��ص��ال على اخلط
الساخن  139أو التواصل عبر
حساب البلدية مبواقع التوصل
االج��ت��م��اع��ي @kuwmun
وس��ي��ت��م ات���خ���اذ االج������راءات
القانونية حيالها على الفور.

من جهة أخ��رى أطلقت جمعية
الهالل األحمر الكويتية أمس حملة
تبرع شعبية للفلسطينيني في
قطاع غزة لتخفيف معاناته جراء
االع��ت��داءات اإلسرائيلية ويأتي
إطالقها في شهر رمضان املبارك
تضامنا من الشعب الكويتي مع
األشقاء هناك.
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
اجلمعية الدكتور ه�لال الساير
ل (كونا) إن ه��ذه احلملة تعتبر
ج������زءا م����ن واج������ب اجل��م��ع��ي��ة
الوطني واإلنساني جتاه الشعب
الفلسطيني وتوفير املستلزمات
اإلغاثية وامل��واد الضرورية التي
حتتاجها مستشفيات القطاع
وتخفيف معاناة الفلسطينيني.
وأض����اف أن ال��ه�لال األح��م��ر
الكويتي م��ن أق��در اجل��ه��ات على
إي���ص���ال امل���س���اع���دات اإلغ��اث��ي��ة
واإلنسانية للمنكوبني ملا ميتلكه
من خبرة في هذا املجال موضحا أن
هناك تنسيقا مع مؤسسة التعاون
وال��ه�لال األح��م��ر الفلسطينيني
واجلهات املعنية في غزة ملعرفة
ما يحتاجه املتضررون من مواد
وإمدادهم بها.
وذك��ر أن اجلمعية استطاعت
إي��ص��ال امل���واد الطبية واألدوي���ة
إل��ى املستشفيات في غ��زة مؤكدا
أهمية استمرار اجلهود اإلنسانية
اخليرة ملساندة الفلسطينيني في
القطاع.
وأش���ار الساير إل��ى أن حملة
التبرعات تستمر في مقر جمعية
ال��ه�لال األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة م��دة
خمسة أيام على فترتني صباحية
ومسائية.
وكانت املواجهات عند احلدود
مع قطاع غزة في اليومني املاضيني
خلفت  61شهيدا فلسطينيا وأكثر
من ثالثة آالف جريح برصاص
قوات االحتالل اإلسرائيلية.

(أج��ن��دة  )2030عبر احل��رص على حتقيق
الهدف اخلامس املتعلق بتمكني ودم��ج املراة
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ودعا مهدي املؤسسات واجلهات املختلفة
إل��ى رع��اي��ة ه��ذه اجل��ائ��زة التي سيتم إع�لان
الفائزين فيها في يوم املرأة العاملي الذي يوافق
الثامن من مارس عام .2019
م��ن جانبها أع��رب��ت رئيس مركز أبحاث
ودراس��ات امل��رأة في كلية العلوم االجتماعية
الدكتورة لبنى القاضي عن سعادتها للمشاركة
في اإلعالن عن جائزة الكويت الدولية للمراة
املتميزة.
وقالت القاضي إن امل��رأة الكويتية أثبتت
جهدها وقدمت الكثير لدولة الكويت الفتة إلى
أنه مت اعتماد شعار (قدوة) للجائزة “باعتبار
املرأة قدوة لالنسان االيجابي املتميز».

الوزيرة هند الصبيح

هيئة غذاء «األحمدي» أتلفت
 22كيلوغرام ًا من األسماك التالفة

ريا�ض عواد

أتلفت إدارة التفتيش محافظة
األحمدي بالهيئة العامة للغذاء
و التغذية  22كيلو ونصف من
األس��م��اك التالفة خ�لال جولتها
التي نفذتها على س��وق السمك
باحملافظة اضافة الى حترير 3
مخالفات و اص��دار  10تعهدات
بحق غير امللتزمني ب��ق��واع��د و
ش��روط النظافة و االشتراطات
الصحية .
واوضح مراقب ادارة العالقات
العامة واإلعالم بالتكليف محمد
جراغ ان النوبة (أ) مبركز الكوت
التابع الدارة تفتيش محافظة
ح��ول��ي ن��ف��ذت ج��ول��ة ميدانية
ب���أش���راف وم��ت��اب��ع��ة م��ن مدير
تفتيش محافظة االحمدي سعود
احل��م��ي��دي اجل�ل�ال على اس��واق
السمك واالسواق املركزية و ذلك
للتأكد من سالمة االغذية وصحة
ت��داول��ه��ا للمواطنني واملقيمني
 ،مبينا ان اجل��ول��ة اس��ف��رت عن
حترير  3مخالفات تنوعت مابني
تداول مواد غذائية قبل احلصول
على ش��ه��ادة صحية وتشغيل
عامل قبل احلصول على شهادة
صحية ونظافة املنشأة الغذائية .
كما أسفر عنها إت�لاف اسماك
تالفة غير صاحلة لألستهالك
االدمي لتغير خواصها الطبيعية
بزنة  22كيلو ون��ص من خالل

إتالف األسماك

الفحص ال��ظ��اه��ري  ،وع���دد 10
تعهدات تنوعت م��اب�ين نظافة
ع��ام��ة و اش���ت���راط���ات صحية
وعرض مواد غذائة خارج حدود
احمل��ل وع���دد جت��دي��د تراخيص

 ، 25مشيرا الى استمرار ادارة
تفتيش احملافظة بتنفيذ اجلوالت
التفتيشية وتطبيق اللوائح
والقرارات على املخالفني لسالمة
األغذية.

حلفظ وجتويد القرآن الكرمي

«األحمدي» تطلق املسابقة الرمضانية
الرابعة «األحمدي غير في شهر اخلير»

بلدية «العاصمة»
حررت  288مخالفة
في أبريل املاضي
أعلنت إدارة العالقات العامة فى
بلدية الكويت عن حتقيق العديد من
االجن��ازات لقسم إزالة املخالفات بفرع
بلدية محافظة العاصمة خ�لال شهر
ابريل املاضي  ،مشيرة إل��ى أن��ه قد مت
حتصيل  3915د.ك إيرادات.
وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم
إزال��ة املخالفات بفرع بلدية محافظة
ال��ع��اص��م��ة املهندس عبد ال��ل��ه جابر
بأن مفتشي النوبات الثالثة قد قاموا
بتحرير  288مخالفة فضال عن توجيه
 41إنذار.
وتابع جابر بأنه قد مت حترير177
مخالفة اعالن إلى جانب إزالة  9إعالنات
مخالف من الشوارع وامليادين .
وب�ي�ن ج��اب��ر ب���أن املفتشني ق��ام��وا
بتحرير مخالفتني طبقا للقانون رقم 9
لسنة  1987فضال عن إزالة  4تعديات
على أم�لاك ال��دول��ة إل��ى جانب حترير
مخالفتني لشئون الهندسية باالضافة
إلى توجيه  39إنذار وحترير مخالفتني
بناء.
واختتم جابر تصريحه بالقول بأنه
مت حتصيل  3915د.ك ك��إي��رادات ،
داعياً أصحاب احملالت االلتزام بلوائح
وأنظمة البلدية السيما الئحة االعالنات
جتنبا ً للمخالفة والغرامة.
وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات
ال��ع��ام��ة اجلميع ف��ي ح��ال وج���ود اي
شكوي تتعلق بالبلدية االتصال على
اخل��ط الساخن  139ال��ذي يعمل على
مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات
البلدية @ kuwmunمبواقع التواصل
االجتماعي .

جانب من اجتماعات اللجنة املنظمة للمسابقة

حتت رعاية محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد
 ،وللعام الرابع على التوالي تنظم محافظة األحمدي
املسابقة الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده
للبنات والبنني  ،وذلك بالتعاون مع إدارة مساجد
األح��م��دي ،حت��ت شعار “األحمدي غير ف��ي شهر
اخلير”  ،والتي ستجرى فعالياتها بدءا من يوم 12
من شهر رمضان املبارك ،في أربعة مساجد مبناطق
مختلفة في محافظة األحمدي.
وأك�����د م���دي���ر ادارة ال���ع�ل�اق���ات احل��ك��وم��ي��ة
مبحافظةاألحمدي وعضو اللجنة املنظمة للمسابقة
حامد االبراهيم ان املسابقة في دورتها احلالية
حتظى باهتمام كبير من قبل احملافظ والقائمني
على ادارة قطاع املساجد بوزارة االوقاف والشؤون
االسالمية واحملافظة ،نظرا للنجاح الكبير الذي
حققته املسابقة خالل األع��وام املاضية  ،الفتا الى
ال��ت��ع��اون البناء ب�ين ادارة ال��ع�لاق��ات احلكومية
باحملافظة وادارة مساجد االحمدي  ،اضافة الى
جهود أولياء األمور واألبناء ومثابرتهم خالل شهر
رمضان وحرصهم على املشاركة .
وأش��ار االبراهيم ال��ى ان املسابقة تضم ثالثة
مستويات  ،األول للشباب من سن  14الى  18عاما
في حفظ ثالثة أج��زاء  ،والثاني للناشئة من سن
 10الى  13عاما في حفظ جزأين  ،والثالث للبراعم
م��ن س��ن  5ال��ى  9س��ن��وات ف��ي حفظ ج��زء واح��د ،
مع التجويد في املستويات الثالثة  ،موضحا ان
املشاركة في املسابقة متاحة للمواطنني واملقيمني
 ،مثمنا الدعم الذي حتظى به املسابقة من قبل بيت
الزكاة الكويتي وشركة نفط الكويت واملجموعة

املشتركة اضافة ال��ى الرعاية االعالمية لصحف
األنباء والقبس والسياسة واجلريدة وعرب تاميز
والنهار والكويتية  ،األمر الذي يحفز جميع القائمني
على املسابقة لبذل املزيد من اجلهود الستمرار
جناحها ومتيزها عاما بعد عام.
وفي ذات السياق عقدت اللجنة املنظمة للمسابقة
عدة اجتماعات للوقوف على كافة االستعدادات
 ،حيث اك��د املشرف العام على املسابقة ورئيس
قسم االنشطة الثقافية ب��ادارة مساجد االحمدي
حمود ناصر العامر أن ال��دورة الرابعة للمسابقة
ستشهد اعالنات مكثفة بجميع مساجد احملافظة
اضافة الى اجلمعيات التعاونية واملراكز التجارية
ووسائل التواصل االجتماعي والصحف الورقية
واالل��ك��ت��رون��ي��ة  ،وم��ن ث��م استقبال املتسابقني
ف��ي أرب��ع��ة م��راك��ز ق��ران��ي��ة مبناطق الفحيحيل ،
ضاحية جابر العلي  ،ضاحية علي صباح السالم ،
والصباحية .
وأش��ار العامر ال��ى أن املسابقة تضم  4جلان
للشباب وجلنتني للفتيات حتت اش��راف ع��دد من
األئ��م��ة واخلطباء ب���وزارة االوق���اف م��ن اصحاب
اخلبرة والكفاءة اضافة ال��ى ع��دد من احملفظات
العامالت باألترجة ودور القران باحملافظة ،الفتا
الى ان اللجنة تضم في عضويتها ،حامد االبراهيم
مدير ال��ع�لاق��ات احلكومية باحملافظة  ،وسيف
العازمي ، ،د.سلطان الفقيه  ،عبد العزيز العجمي
،أحمد عامر  ،عبدالله بيومي  ،بشير العيسى  ،أحمد
الربادي  ،ياسر العتيبي  ،عبدالرحمن سراج الدين،
فاطمة غيالن  ،رقية حنتوش  ،وأروى املنتصر.

