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«الميزانيات» أطلعت رئيس الوزراء
على مالحظاتها بشأن الحسابات الختامية

• سمو الشيخ جابر املبارك أثناء حضوره اجتماع جلنة امليزانيات

كتب عبدالله ال�سلمان:
ناق�شت جلنة امليزانيات واحل�ساب اخلتامي الربملانية
خ�لال اجتماعها ام�س مالحظاتها على احل�سابات
اخلتامية للجهات احلكومية،بح�ضور �سمو رئي�س
جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك و 7وزراء.
وقال رئي�س اللجنة النائب عدنان عبدال�صمد عقب
االجتماع� إن اللجنة عقدت  34اجتماع ًا لدرا�سة
احل�سابات اخلتامية ،وارت���أت ان هناك الكثري من
املالحظات املهمة التي يجب ان يطلع �سمو رئي�س
جمل�س الوزراء عليها ،معترب ًا ان اجتماع اليوم كان
جيد ًا ومثمر ًا.
وبني انه مت ا�ستعرا�ض اغلب املالحظات التي تو�صلت
لها اللجنة ومناق�شتها ب�شكل مقت�ضب وموجز نظر ًا ملا
حتتويه من تفا�صيل وبيانات كثرية ،م�ؤكد ًا �أن �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء قال انه ا�ستفاد من هذا االجتماع

واملالحظات التي طرحت خالله.
و�أو�ضح �أن��ه مت طرح �آليات عدة للتعامل مع هذه
املالحظات ك�أن ت�شكل جلنة وزارية م�صغرة لدرا�سة
هذه املالحظات مع جلنة امليزانيات او ان احلكومة
ت�شكل جلنة وزارية خا�صة بها وتر�سل نتائج درا�ستها
لهذه املالحظات الى جلنة امليزانيات.
و�أك���د عبد ال�صمد ان��ه ال ميكن ح��ل ه��ذه الق�ضايا
واملالحظات واملخالفات والتجاوزات بني ع�شية
و�ضحاها ،الفت ًا �إلى �أن اللجنة منحت احلكومة مهلة
لدرا�سة هذه املالحظات واملخالفات للت�أكد فقط من
�أن احلكومة تعمل يف االجتاه ال�صحيح.
و�أ�ضاف �أن �أع�ضاء اللجنة زادوا هذا االجتماع تفعيال
ب�آرائهم و�أك��دوا عدم اقتنا�ص الأخطاء احلكومية �أو
التقليل من بع�ض اجلهود احلكومية ،م�شري ًا �إلى �أن
اللجنة ت�شد على يد الوزير املجد وال�ساعي لتقليل
هذه املخالفات بال�شكل ال�صحيح.
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تسلم رسالة من نظيره القطري واستقبل عدداً من السفراء

وزير الخارجية بحث والزياني االستحقاقات
المقبلة لـ«مجلس التعاون»
ال��ت��ق��ى ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد� ،أم�ين عام جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
د .عبداللطيف ال��زي��اين� ،أم�س،
مبنا�سبة زيارته والوفد املرافق
�إلى الكويت.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جممل
اال�ستحقاقات املقبلة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية و�أطر
تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك
وم��ن��اق�����ش��ة ك��اف��ة املو�ضوعات
املت�صلة ب�آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني االقليمية والدولية
والتطورات التي ت�شهدها املنطقة.
وت�سلم ال�شيخ �صباح اخلالد،
ر���س��ال��ة خطية م��ن ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر اخلارجية
بقطر ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن
�آل ثاين ،تت�صل بالعالقات الثنائية
املتينة التي تربط البلدين و�سبل
ت��ع��زي��زه��ا يف ك��اف��ة امل��ج��االت
ا�ضافة �إلى الق�ضايا حمل االهتمام
امل�شرتك.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال اخلالد
ل�سفري قطر ل��دى الكويت بندر
العطية ،يف دي���وان ع��ام وزارة
اخلارجية.
كما التقى اخل��ال��د �سفري جنوب
افريقيا مزولي�سا بونا ،مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمله �سفريا لبالده لدى
الكويت.

مؤتمر الخليج للمياه منصة لتعزيز التعاون الخليجي

وزير التربية :الكويت تولي تعزيز الموارد
المائية وحمايتها اهتمام ًا حيوي ًا
كتب حم�سن الهيلم:

�أك��د ممثل رئي�س جمل�س ال��وزراء،
وزير الرتبية وزير التعليم العايل د.
حامد العازمي ،ان م�ؤمتر اخلليج الـ
 13للمياه يعد من�صة مهمة لتعزيز
التعاون اخلليجي خا�صة يف جمال
ت��ب��ادل اخلطط امل�ستقبلية وبحث
ق�ضايا املياه ملواجهة حتدياته.
و�أك��د يف كلمة له مب�ؤمتر اخلليج
الـ 13للمياه �أم�����س ،حتت عنوان
«املياه يف دول جمل�س التعاون...
التحديات واحل��ل��ول املبتكرة» ان
ا�ست�ضافة الكويت للم�ؤمتر ت�أتي
يف �سياق اهتمامها احليوي بتعزيز
املوارد املائية وحمايتها.
و�أ�ضاف ان امل�ؤمتر يهدف �إلى حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة وتبني

• حامد العازمي

التطبيقات التقنية الأك�ثر حداثة
ومالءمة لظروف البيئات املت�شابهة
على نحو يلبي متطلبات احلا�رض
و�ضمان احتياجات الأجيال القادمة

ع�بر ت�شجيع تطبيقات الأب��ح��اث
العلمية يف �سبيل تطوير امل��وارد
املائية وتر�شيد ا�ستهالكها.
وذكر ان اعتماد دول جمل�س التعاون
على حتلية مياه البحر لتوفري املياه
العذبة م�ستمر رغم الظروف املائية
للمنطقة ،وهذا يتطلب موا�صلة العمل
يف تطوير تقنيات التحلية وتوطني
�صناعتها م��ع االه��ت��م��ام بالبحث
العلمي وتطبيق خمرجاته املرتبطة
بزيادة الإنتاج وتقليل الكلفة وجتنب
الآثار البيئية ال�سلبية.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال الأم��ي�ن العام
لدول جمل�س التعاون اخلليجي د.
عبداللطيف ال��زي��اين ،ان اهتمام
دول اخلليج باملياه يعد عن�رص ًا
مهم ًا للم�سرية التنموية ،اذ ان�ش�أت
م�شاريع كربى لتحلية املياه لأنها

تدرك ان طبيعتها وموقعها اجلغرايف
ال يتيحان لها توفري كميات املياه
املطلوبة ملواجهة متطلبات خطط
التنمية والنمو ال�سكاين.
وب��دوره��ا ق��ال��ت م��دي��ر ع��ام معهد
الكويت للأبحاث العلمية د� .سمرية
عمر ،ان مركز �أب��ح��اث امل��ي��اه يف
املعهد قام على ا�ست�رشاف حتديات
قطاع املياه والنهو�ض بالبحوث
التطبيقية وبناء عالقات مع مراكز
الأبحاث العاملية.
وذكرت �أن املركز و�ضع خطة وا�ضحة
لتحلية املياه با�ستخدام الطاقات
املتجددة واهتمت الدولة بجهوده يف
هذا االجتاه فخ�ص�صت � 630ألف مرت
مربع يف �شمال جون الكويت لإن�شاء
م�شاريع حتلية امل��ي��اه بالطاقة
ال�شم�سية.

«ملست آسيا» أعلن أسماء المدارس الفائزة في مسابقة الروبوت
�أعلن املكتب الإقليمي للمنظمة العاملية ال�ستثمار
�أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «مل�ست �آ�سيا»
�أ�سماء املدار�س املتو�سطة بنات الفائزة باملراكز
الثالثة الأولى مل�سابقة الكويت املدر�سية ال�سنوية
للروبوت الـ « 13روبوت التنقيب عن النفط» للعام
الدرا�سي احلايل.
وح�صلت مدر�سة «�سودة بنت مالك» املتو�سطة بنات على
املركز الأول وحلت يف املركز الثاين مدر�سة «الي�رسة»
املتو�سطة بنات واملركز الثالث مدر�سة «ن�سيبة بنت
كعب» املتو�سطة بنات.
وقال نائب رئي�س املنظمة والرئي�س الإقليمي ملكتب
«مل�ست �آ�سيا» عدنان املري� ،إن امل�سابقة التي ينظمها

املكتب بالتعاون مع وزارة الرتبية و�رشكة نفط
الكويت وبدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
انطلقت فعاليات ت�صفياتها النهائية �أم�س واملخ�ص�صة
ملدار�س البنات مب�شاركة  14مدر�سة متو�سطة.
و�أ���ض��اف �أن  28طالبة و 14مدربة روب��وت خ�ضن
مناف�سات اليوم الأول للت�صفيات على �أن تقام م�سابقة
للبنني اليوم وتعلن غد ًا اخلمي�س �أ�سماء املراكز الثالثة
الأولى الفائزة ملدار�س البنني.
واو�ضح �أن امل�سابقة �شارك يف جميع مراحلها 34
مدر�سة متو�سطة بنني وبنات مثلها  68طالبا وطالبة
ف�ضال عن نخبة من املدربني واملدربات.
وبني �أنها هذا العام مرت مبراحل تن�سيقية وتدريبية

محليات

وور�شة عمل م�شريا �إلى انعقاد  3اجتماعات �سابقة �ضمت
املدربني واملدربات ف�ضال عن تنظيم دورة تدريبية
لتمكني امل�شاركني من تركيب وبرجمة الروبوت ومن
ثم تدريب الطلبة والطالبات داخل املدار�س للدخول
واملناف�سة يف امل�سابقة عرب التعرف على مكونات
حقيبة الروبوت « »ev 3والرتكيب و�رشح واجهة برامج
« »ev 3وعمل تطبيقات عملية على الروبوت.
و�أ�شار �إل��ى �أهمية التعاون االيجابي واملميز بني
«مل�ست» والعديد من اجلهات الكويتية املعنية بال�شباب
والنا�شئة م�شيدا بتعاون وزارة الرتبية املتوا�صل
و�رشكة نفط الكويت ودعم م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي مل�رشوع امل�سابقة وفعالياتها املختلفة.

• الشيخ صباح اخلالد مستقبالً عبداللطيف الزياني

و�أ�شاد اخلالد بجهود ال�سفري خالل
ف�ترة عمله يف البالد وا�سهاماته
التي قدمها يف �إطار دعم وتعزيز
ال��ع�لاق��ات الثنائية التي تربط
البلدين يف كافة املجاالت معربا
عن �أطيب متنياته له بالتوفيق
وال���ن���ج���اح يف حم���ط���ات عمله
القادمة.
وال��ت��ق��ى اخل��ال��د �أي�����ض�� ًا� ،سفري
اوك��ران��ي��ا ف�لادمي�ير تولكا�ش
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفريا

لبالده لدى الكويت.
و�أ�شاد اخلالد بجهود ال�سفري خالل
ف�ترة عمله يف البالد وا�سهاماته
التي قدمها يف �إطار دعم وتعزيز
ال��ع�لاق��ات الثنائية التي تربط
البلدين يف كافة املجاالت معربا
عن �أطيب متنياته له بالتوفيق
وال���ن���ج���اح يف حم���ط���ات عمله
القادمة.
كما التقى ال�شيخ �صباح اخلالد،
���س��ف�ير �إي���ط���ال���ي���ا جيو�سيبي

أعربت عن تفاؤلها باعتالء النساء منصة القضاء في السنوات القليلة المقبلة

العقيل :دور الكويت رائد في تمكين
المرأة بجميع المجاالت

• مرمي العقيل أثناء إلقاء كلمتها

كتب �أحمد احلربي:
�أكدت وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
مرمي العقيل ،دور الكويت الرائد يف
متكني املر�أة يف كافة املجاالت وتفعيل
الهدف اخلام�س من �أه���داف التنمية
امل�ستدامة.
وقالت �إن الكويت ت�شارك بوفد رفيع
امل�ستوى يف اجتماعات اللجنة الـ 63
لو�ضع املر�أة التابعة للأمم املتحدة.
و�أكدت دعم �صاحب ال�سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وذل��ك مبا يخدم
الكويت يف هذا اجلانب وي�ؤكد دورها
يف االهتمام بجميع ما ي�صدر عن الأمم
املتحدة من تو�صيات.
و�أو�ضحت ان الوفد �سي�شارك حتى يوم
اجلمعة املقبل يف الكثري من الأن�شطة،
وذل��ك للت�أكيد على دور الكويت يف
دعم ومتكني املر�أة يف كافة القطاعات
الأهلي او احلكومي او املجتمع املدين

نائب مدير «كونا» بحث
تعزيز التعاون مع وكالة
الصحافة الفرنسية

الحربي :نسعى للحد من عوامل الخطورة
المؤدية لألمراض غير السارية في المدارس

بحث نائب املدير العام لقطاع ال�ش�ؤون االدارية واملالية
واالت�صاالت بوكالة االنباء الكويتية «كونا» عبداحلميد
ملك ،مع املديرة العامة لوكالة ال�صحافة الفرن�سية «ا
ف ب» دليلة زين �سبل تعزيز التعاون بني الوكالتني.
و�أكد ملك خالل اللقاء الذي عقد �أم�س الأول� ،رضورة
تطوير ال�رشاكة والتعاون الثنائي واال�ستفادة من خربات
الوكالة الفرن�سية يف اجلانب املهني مبا ي�سهم يف رفع
م�ستوى اداء «كونا».
وا�شاد بال�رشاكة االعالمية القدمية التي تربط «كونا» مع
«ا ف ب» والتي تندرج يف اطار ال�رشاكة االعالمية الوثيقة
التي جتمع بني الوكالتني.
كما �أكد حر�ص «كونا» الدائم على اال�ستفادة من خربة
الوكالة الفرن�سية العريقة يف املجال االعالمي.
ومن جهتها �شددت زين على ��ضرورة مواكبة التطور
التكنولوجي يف املجال االعالمي واالرتقاء باخلدمات
االخبارية ،م�شيدة ب�إطالق البث الر�سمي لن�رشة «كونا»
باللغة الفرن�سية ،ما ي�سهم يف تعزيز التعاون والتقارب
بني البلدين.
وحتدثت زين عن اهمية نظام التحرير اجلديد «اير�س»
ال��ذي تطبقه الوكالة الفرن�سية يف ادارات��ه��ا وت�سعى
«كونا» لإدخاله على خدماتها يف امل�ستقبل ملواكبة
التطور االعالمي والتكنولوجي.
ورافق نائب املدير العام لـ«كونا» الى االجتماع كل من
رئي�س مكتب ال�ش�ؤون القانونية فاروق بهبهاين ومديرة
مكتب «كونا» يف باري�س مرمي الزنكي.
وترتبط «كونا» بالعديد من اتفاقيات التعاون مع وكالة
ال�صحافة الفرن�سية ملواكبة التطور التكنولوجي يف
املجال االعالمي املت�سارع.

عقد وك��ي��ل وزارة الرتبية د�.سعود
احلربي �صباح ام�س اجتماعا مع د.نوال
احلمد نائب املدير العام ل�ش�ؤون تغذية
املجتمع يف الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ،ود�.آمال اليحيى رئي�س مكتب
املدن ال�صحية يف وزارة ال�صحة ،وذلك
ملناق�شة امل����شروع الوطني لتطوير
املق�صف املدر�سي ال�صحي.
ويف هذا ال�سياق� ،أو�ضح وكيل وزارة
الرتبية د�.سعود احلربي �أن امل�رشوع
الوطني للمق�صف املدر�سي ال�صحي يهدف
�إلى حت�سني احلالة ال�صحية التغذوية
لطلبة املدار�س للحد من عوامل اخلطورة
امل�ؤدية للأمرا�ض غري ال�سارية ،وذلك
عن طريق تطوير املق�صف املدر�سي
ب�شكل يوفر �أغذية وم�رشوبات متنوعة
وحمببة ومغذية وب�أ�سعار منا�سبة لطلبة
املدار�س.
وذكر احلربي� ،أن امل�رشوع �سيطبق  على
 7مدار�س خالل الفرتة املقبلة للتجربة،
حيث �سيتم عر�ض منتجات �صحية من
�رشكة مطاحن الدقيق الكويتية ،متهيدا
للتو�سع يف امل�رشوع خالل العام املقبل
ليدخل مدار�س املرحلة االبتدائية ومن
ثم ي�شمل جميع املراحل.
و�أكد احلربي ،اهتمام ودعم وزير الرتبية

كتب حم�سن الهيلم:

• سعود احلربي خالل لقائه مع د.نوال احلمد

وزير التعليم العايل   د.حامد العازمي
للم�رشوع الذي ت�شارك فيه جهات عدة
ممثلة يف وزارة الرتبية ،والهيئة العامة
للغذاء والتغذية ،ووزارة ال�صحة «مكتب
املدن ال�صحية» ،و�رشكة مطاحن الدقيق
واملخابز الكويتية.
ولفت احلربي� ،إلى �أن امل�رشوع ي�أتي
متا�شي ًا مع التوجه الوطني والدويل
لتحقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة
واملتعلقة بحفظ ال�صحة والتعليم

�سكونياميليو ،مبنا�سبة انتهاء
ف�ترة عمله �سفريا ل��ب�لاده لدى
الكويت.
و�أ�شاد اخلالد بجهود ال�سفري خالل
ف�ترة عمله يف البالد وا�سهاماته
التي قدمها يف �إطار دعم وتعزيز
ال��ع�لاق��ات الثنائية التي تربط
البلدين يف كافة املجاالت معربا
عن �أطيب متنياته له بالتوفيق
وال���ن���ج���اح يف حم���ط���ات عمله
القادمة.

وا�ستدامة املدن واملجتمعات وحتقيق
ال�رشاكة من �أجل حفظ ال�صحة ،م�شريا
�إل��ى �أن املق�صف املدر�سي له �أهمية
كبرية كم�صدر رئي�سي يف تغذية طلبة
املدار�س ،حيث �أظهرت الدرا�سات �أن
 70%من الطلبة يتوجهون ملدار�سهم من
دون تناول �أي وجبة يف املنزل ،وهنا
يكون الرتكيز على املق�صف املدر�سي
كم�صدر �أ�سا�سي يف توفري االحتياجات
الغذائية لهم.

و�إبراز دور املر�أة وم�ساهماتها الفعالة
يف مرحلة ما قبل ا�ستك�شاف النفط وما
بعده.
و�أ�ضافت «ال ميكن �أن نغفل دور الكويت
يف ال�سماح للمر�أة بالدخول يف جمال
النيابة العامة» ،معربة عن تفا�ؤلها
ب ��أن تعتلي امل���ر�أة �سدة الق�ضاء يف
ال�سنوات القليلة املقبلة.
وذكرت �أن الكويت �ستقيم فعالية على
هام�شة اجتماعات جلنة و�ضع املر�أة
بهدف الت�أكيد على امل�رشوع الوحيد
الذي قامت به الكويت من �ضمن دول
العامل العربي بدعم امل��ر�أة وتفعيل
الركيزة اخلام�س من اه��داف التنمية
امل�ستدامة.
يذكر �أن الركيزة اخلام�سة تتناول
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
جميع الن�ساء والفتيات فبالرغم �أن
العامل قد �أحرز تقدما يف امل�ساواة بني
اجلن�سني مبوجب الأه��داف الإمنائية
للألفية مبا ي�شمل التكاف�ؤ يف احل�صول

على التعليم االبتدائي بني البنات
والبنني ال ت��زال الن�ساء والفتيات
يعانني من التمييز والعنف يف كل بقعة
من بقاع العامل.
وتابعت العقيل «حر�صت على ان
�ألتقي مبجموعة من ال�شباب ممن
يعملون �ضمن املنظمات املختلفة
التابعة للأمم املتحدة» �ضمن اتفاقية
تعترب الوحيدة التي توقعها االمم
املتحدة مع دولة يف اخلليج او الوطن
العربي.
وق��ال��ت ان الدفعة احلالية وهي
الثالثة وت�ضم ع�رشة م�شاركني من
حديثي التخرج يعملون مبختلف دول
العامل ومن �ضمنهم فتيات.
و�أ�ضافت ان اللقاء يهدف الى التعرف
على �أبرز التحديات التي يواجهونها
وذلك للت�أكيد على دعم الكويت لهم
يف جميع املجاالت ،معربة عن الأمل
يف ان ت�ساهم هذه التجربة باالرتقاء
مب�ستوياتهم العملية.

