
ترأس النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع رئيس املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الشيخ 
ناصر صباح األحمد أم��س الثالثاء 
االجتماع التاسع للمجلس بحضور 
وزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية 

مرمي العقيل.
وق��ال��ت األم��ان��ة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية في بيان 
صحفي إن االج��ت��م��اع ص���ادق على 
محضر االج��ت��م��اع ال��ث��ام��ن وناقش 
ت��ق��اري��ر ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة املنبثقة 
ع��ن��ه وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��ري��ر جلنة 
التنمية االقتصادية بشأن مشروع 
التخصيص العام واخلطة التنفيذية 
له وهيكلة املالية العامة للدولة مبينة 
أن هذا البرنامج يندرج ضمن إطار 

رؤية الكويت 2035.
وأضافت أن التقرير تناول أهداف 
التخصيص املتمثلة في تنويع مصادر 
ال��دخ��ل ورف����ع م��س��ت��وى اخل��دم��ات 
وتوفير ف��رص استثمارية جذابة 

للمواطنني وغيرها من األهداف مشيرة 
إل��ى أن التقرير اق��ت��رح تخصيص 

بعض املؤسسات واألنشطة املرشحة 
للتخصيص إضافة إل��ى املقترحات 

الضرورية في تنشيط قطاع التعليم 
العالي في الكويت.

وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن املجلس 
ناقش كذلك املوقف التنفيذي لعدد من 

املواضيع املطروحة على جدول أعمال 
اللجان الدائمة كاستراتيجية الصحة 

والتعليم وإص��الح وتطوير اإلدارة 
احلكومية.

املجلس ناقش تقارير اللجان الدائمة املنبثقة عنه 

ناصر الصباح يترأس االجتماع التاسع لـ »األعلى للتخطيط«

جانب من االجتماعالشيخ ناصر صباح األحمد يتوسط الروضان والعقيل

محافظ األحمدي بحث مع سفير 
نيبال التعاون املشترك

    استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في مكتبه بديوان عام احملافظة، سفير نيبال لدى 
دول��ة الكويت دورج��ا براساد بهانداري، حيث 
جرى التعارف وتبادل األحاديث الودية حول 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
   وتناول اللقاء مسيرة عالقات الصداقة بني 
قيادتي  وشعبي البلدين، وبحث فرص تطوير 
التعاون املشترك وتبادل اخلبرات على مستوى 
األنظمة اإلداري���ة احمللية عموماً وعلى صعيد 

احملافظات واملناطق على وجه اخلصوص.
وتقدم احملافظ اخلالد في ختام اللقاء بالشكر 
والتقدير ال��ى السفير ب��ه��ان��داري ، متمنيا له 
التوفيق والنجاح الجل الدفع بعالقات الصداقة 

بني البلدين إلى آفاق أرحب.
  من جهته عبر السفير بهاندري عن سعادته 
وامتنانه حل��ف��اوة استقبال احمل��اف��ظ اخل��ال��د ، 
معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي حتظى 
بها البعثة الديبلوماسية وجالية ب��الده على 

الصعيدين الرسمي والشعبي في دولة الكويت.

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً سفير نيبال  
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رئيس معهد املرأة للتنمية 
تؤكد أهمية تعزيز دور الشباب 

في مجال ريادة األعمال
أكدت رئيس معهد املرأة للتنمية والسالم احملامية الكويتية كوثر 
اجلوعان أهمية تعزيز دور الشباب العربي في مختلف املجاالت 

وخاصة مجال ريادة األعمال.
جاء ذلك في تصريح أدلت به اجلوعان ل� )كونا( على هامش أعمال 
)املندى الثاني لرواد األعمال العرب واألفكار املبتكرة( حتت شعار 

“نحو حتقيق التكامل االقتصادي العربي باالستثمار في الشباب”.
وأبرزت اجلوعان دور القيادة السياسية في الكويت وعلى رأسها 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في رعاية الشباب من خالل 
دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ليس فقط املشروعات املتعلقة 
باجلانب االقتصادي وامن��ا اجلوانب االخ��رى الثقافية والتربوية 

واالجتماعية.
وأك��دت ح��رص معهد امل��رأة للتنمية والسالم على دع��م الشباب 
وتشجيعهم منوهة مبشاركة جلنة الشباب باملعهد في فعاليات 
وجلسات املنتدى لعرض جتاربهم واجنازاتهم وأبرز املعوقات التي 

تواجههم.
كما أش��ارت الى املشاركة الكويتية “املمتازة” في املنتدى على 
املستوى احلكومي واملمثلة في )الهيئة العامة للشباب ووزارة 

األوقاف والشؤون االسالمية(.
وقالت: إن “الشباب ميثلون نسبة عالية من عدد السكان في الدول 

العربية وبالتالي هم املستقبل”.
وأكدت في هذا الصدد ضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل بني 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية وهو ماينعكس 
على احلالة السياسية خاصة وأن املنطقة العربية متر مبرحلة صعبة 

وأحداثها متسارعة.

فصل  بداية  العلمي:  الــنــادي 
الصيف فلكيًا اجلمعة املقبل

قال النادي العلمي ان االنقالب الصيفي وبداية فصل الصيف 
فلكيا لهذا العام تصادف يوم اجلمعة املقبل املوافق 21 من يونيو 

اجلاري.
وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي املهندس 
عيسى النصرالله في تصريح صحفي أمس الثالثاء إن نصف الكرة 
األرضية الشمالي سيشهد بداية االنقالب الصيفي يوم 21 يونيو 

اجلاري في متام الساعة 53ر06 مساء بالتوقيت احمللي.
وأض��اف النصرالله أن ذلك يعني وص��ول الشمس إلى أقصى 
ارتفاع لها في السماء وتكون عدد ساعات نهار يوم 22 يونيو 
اجل��اري )14( ساعة وث��الث دقائق ليصبح النهار األط��ول للعام 

اجلاري وبذلك نكون دخلنا فصل الصيف فلكيا.
وأوضح انه بعد ذلك سيقصر طول النهار حيث سيتساوى مع 
الليل عند بداية االعتدال اخلريفي في سبتمبر املقبل مشيرا إلى أن 
العكس سيحدث في نصف الكرة األرضية اجلنوبي التي ستشهد 

ظاهرة اإلنقالب الشتوي.
من جانبه بني الباحث الفلكي ب��إدارة علوم الفلك والفضاء في 
النادي العلمي ياسر عارف أن االنقالب الصيفي احدى الظواهر 
الفلكية املتعلقة بالفصول األربعة الفتا إلى أن هذه الظاهرة حتدث 
نتيجة دوران األرض حول الشمس مبحورها املائل بزاوية قدرها 
)5ر23( درجة قوسية وفيها أشعة الشمس تكون عمودية على مدار 

السرطان الواقع عند )5ر23( درجة شمال دائرة اإلستواء.
وأشار عارف إلى انه ال توجد عالقة باقتراب األرض من الشمس 
أو بعدها عنها في تغير درجات احلرارة ولكن يأتي االختالف في 

درجات احلرارة نتيجة مليل سقوط أشعة الشمس على األرض.
وذكر أنه في الرابع من يوليو املقبل ستصل األرض ألبعد نقطة 
لها من الشمس ويطلق على هذه النقطة اسم )األوج( مشيرا إلى ان 

فصل الصيف لهذا العام سيستمر )92 يوم 16 ساعة( تقريبا.

»األشغال«: ال تهاون مع غير امللتزمني 
مبواصفات اخللطات اإلسفلتية املعتمدة

أك��د وكيل وزارة األش��غ��ال العامة املهندس 
إسماعيل أحمد ضرورة االلتزام التام مبواصفات 
اخللطات االسفلتية التي مت اعتمادها وتعميمها 
على مصانع اإلسلفت مشددا على أن الوزارة لن 

تتهاون مع أي تقصير بشأن هذا األمر.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي عقب اجتماع 
وكيل ال���وزارة أم��س الثالثاء مع املدير العام 
للهيئة العامة للطرق والنقل البري باإلنابة 
املهندسة سهى أشكناني بحضور ال��وك��الء 
املساعدين املهندس خالد اخل��زي واملهندس 
عبدالعزيز الصباح وممثلي مصانع انتاج 

األسفلت بالكويت للتباحث ومتابعة خطة 
معاجلة الطرق املتضررة.

وأوضح أحمد أن الغرض من هذا االجتماع هو 
التعرف على مشاكل املصانع وتذليل صعوباتها 

إن وجدت.
وشدد على ضرورة االلتزام مبواصفات تلك 
اخللطات وان ال��وزارة لن تسمح بتجاوز هذه 
امل��واص��ف��ات ول��ن تتهاون م��ع أي ط��رف مقصر 
حتقيقا للمصلحة العامة، مبينا أن ال���وزارة 
حريصة جدا على ان تكون الكويت رائدة اقليميا 

وعامليا في مجال شبكات الطرق.

جانب من االجتماع

»نزاهة«: استالم إقرارات الذمة 
املالية مازال مستمرًا

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
أمس الثالثاء أن عملية استالم اق��رارات الذمة 
املالية للمشمولني بنظام الذمة املالية مازالت 

مستمرة.
وأكد األمني العام باإلنابة للهيئة عبدالعزيز 
املنصور ل� )كونا( ضرورة التزام الفئات الواردة 
في امل��ادة )2( من القانون رقم 2 لسنة 2016 
بشأن إنشاء الهيئة واألحكام اخلاصة بالكشف 
عن الذمة املالية باملواعيد احملددة قانونا لتقدمي 

اقرارات الذمة املالية.
وذكر أن املادة تنص على تقدمي االقرار األول 
خالل 60 يوم من تاريخ تولي املنصب وحتديث 

االقرار خالل 60 يوما من نهاية كل ثالث سنوات 
ما بقي من منصبه واإلق��رار النهائي خالل 90 

يوما من تاريخ ترك املنصب أو زوال الصفة.
وشدد املنصور على ض��رورة معرفة تاريخ 
حتديث االقرار وحتميل مناذج تسجيل البيانات 
وإقرار الذمة املالية عبر موقع الهيئة اإللكتروني 
واستكمال تعبئتها شخصيا وتقدميها للهيئة في 

املواعيد احملددة.
ول��ف��ت إل��ى أن ذل��ك ي��أت��ي “تعزيزا لنزاهة 
مسؤولي البالد وتفاديا لعقوبات التأخير في 
تقدمي اإلقرار والتي يصل مداها للحبس والعزل 

من الوظيفة”. 

خالل افتتاح نادي املتطوع الصغير 

احلساوي: »الهالل األحمر« حريصة على 
غرس ثقافة العمل التطوعي بني األطفال

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي أنور احلساوي أول أمس حرص 
اجلمعية على غرس ثقافة العمل التطوعي لدى 
مختلف فئات املجتمع السيما فئة األطفال ملا 
لهذه الفئات من دور أساسي في ترسيخ مفهوم 

املسؤولية االجتماعية.
وأض��اف احلساوي في تصريح للصحفيني 
على هامش افتتاح نادي املتطوع الصغير حتت 
شعار )جيل بعد جيل خلدمة االنسانية( أن 
العمل التطوعي يعد ج��زءا ال يتجزأ من نهج 
وسياسة حكومة الكويت وحرصها على بناء 
مستقبل أف��ض��ل ل��أج��ي��ال ال��ش��اب��ة املتسلحة 

باملعارف النظرية وامليدانية.
وذكر أن النادي الذي انطلق اليوم ويستمر 
ح��ت��ى 17 ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل مب��ش��ارك��ة 85 طفال 
يستهدف إكسابهم خ��ب��رات متنوعة وصقل 
مهاراتهم مبختلف وس��ائ��ل املعرفة امليدانية 
مشيرا إل��ى تعليم األط��ف��ال م��ه��ارات تأهيلية 
تتمثل في النظام واالحترام والتقيد بالتعليمات 
واملبادرة في التنفيذ والعمل اجلماعي بالتركيز 
على أساليب التعليم الترفيهي لتحقيق النتائج 

املرجوة من البرامج املطروحة.
ولفت إلى أن الطفل ميلك منذ سنوات عمره 
األول��ى حس التطوع والعطاء وطاقة كبيرة 
ميكن توظيفها في عمل خيري منظم مؤكدا أهمية 

غرس مفاهيم املبادرة في نفوس األطفال يكون 
من خالل منظومة تربوية تخلق سلوكا تطوعيا 
واجتماعيا يؤمن بأن التطوع يعد مطلبا مبدئيا 
يقوى مببادئ احلركة التطوعية الدولية السبعة 
واملفاهيم االجتماعية.من جانبه قال نائب مدير 
إدارة املتطوعني أحمد الفقعان إن فكرة إنشاء 
النادي تأتي خلدمة اجلانب املعرفي والترفيهي 
والعملي وغرس اجلانب التطوعي لدى األطفال 
مشيرا إلى مشاركة 107 مشرفني ومدربا وجلنة 

تنظيمية.
وذكر أن نادي املتطوع الصغير يقبل الفئات 
العمرية من 7 سنوات إل��ى 12 سنة الفتا إلى 
أهمية تدريب االطفال على املهارات احلياتية 
وتنمية احل��س اجلماعي والعمل ضمن فريق 

واحد ليكون عنصرا نافعا لنفسه وملجتمعه.
ولفت إل��ى أن ن��ادي املتطوع الصغير بيئة 
حقيقية لتنمية سلوك وأفعال األطفال وأرضية 
لغرس قيم االنتماء االجتماعي وزرع مبادئ 

التطوع في حياة الطفل.
وأش���ار إل��ى أن اجلمعية عمدت إل��ى برامج 
وأنشطة الكتشاف الطاقات التي حتاكي ميول 
الطفل وتشعره بوجوده وتعزز ثقته بنفسه 
حتى يشعر بشخصيته االجتماعية وتنمي 
احلس اخليري لديه حتى يبقى شعار التطوع 

ماثال في ثقافة الطفولة.

أنور احلساوي خالل افتتاح النادي

جانب من افتتاح نادي املتطوع الصغير

»احملاسبة« يشارك في اجتماع جلنة اإلنتوساي املعنية 
ببناء القدرات واللجنة التوجيهية لتعاون اجلهات املانحة 

ي��ش��ارك وف���د م��ن دي����وان احملاسبة 
برئاسة رئيس ال��دي��وان باإلنابة عادل 
الصرعاوي في زي��ارة رسمية إلى هيئة 
التدقيق اليابانية حلضور اجتماع جلنة 
اإلنتوساي املعنية ببناء القدرات واللجنة 
التوجيهية لتعاون اجلهات املانحة مع 
اإلن��ت��وس��اي وال���ذي سيعقد ف��ي مدينة 
طوكيو – اليابان خالل الفترة من 1 – 3 

يوليو 2019.
ويضم وف��د ال��دي��وان امل��ش��ارك كل من 
مدير عام اإلدارة العامة ملكتب الرئيس 
فوزية العنزي، وعضو أول باملكتب الفني 

لقطاع الرقابة على اجلهات املستقلة إميان 
الهويدي، ومدقق أول بإدارة الرقابة على 
التسويق واالستثمار للجهات النفطية 
شيخة ال��زواوي، ومدقق مساعد ب��إدارة 

الرقابة على الشركات دالل اجلابري.
وق��ال��ت م��دق��ق أول شيخة ال���زواوي 
إن االج��ت��م��اع س��ي��ن��اق��ش أع��م��ال جلنة 
تنمية القدرات املؤسسية، باإلضافة إلى 
ال��ش��روط ال��ض��روري��ة األس��اس��ي��ة وهي 
استقاللية وتأثير األجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة، كما سيناقش أهمية 
املعايير لتوجيه االحتراف، باإلضافة إلى 

ضرورة وجود أشخاص ذو كفاءة مهنية 
كشرط أس��اس��ي ملهنية األج��ه��زة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة، باإلضافة إلى 

وجود التقييم وقيمة قياس األداء.
كما أشارت إلى أن االجتماع سيناقش 
االل��ت��زام باملعايير ال��دول��ي��ة لأجهزة 
الرقابية ومستقبلها، باإلضافة إلى وجهة 
نظر ال��ق��ادة الشباب لأجهزة الرقابية 
بشأن املستقبل، واالح��ت��راف��ي��ة كعامل 
جن��اح مستقبلي ه��ام بالنسبة لأجهزة 
ال��رق��اب��ي��ة، وب��ي��ان��ات االل��ت��زام وكيفية 
االس��ت��م��رار وحت��س��ني ودع���م احترافية 

األجهزة الرقابية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن دي���وان احملاسبة 
اس��ت��ض��اف االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي للجنة 
 )CBC( ب��ن��اء ال���ق���درات ل��إن��ت��وس��اي
واج��ت��م��اع اللجنة التوجيهية املعنية 
بالتعاون مع املانحني خالل الفترة من 3 
– 6 سبتمبر 2018، مبشاركة ع��دداً من 
األجهزة الرقابية الرائدة عاملياً في هذا 
املجال والعديد من املنظمات والهيئات 
املهنية الداعمة لهذا الشأن، حيث بلغ عدد 
املشاركني في االجتماع نحو 100 مشارك 

ميثلون 49 دولة عربية وأجنبية.


