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االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ محليات

رئيس الوزراء يرفع استقالة احلكومة إلى القيادة السياسية اليوم
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه االستثنائي صباح 
امس في قصر السيف برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح ، وبعــد االجتماع، 
صرح نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
الــوزراء د.محمــد  مجلــس 

الفارس مبا يلي:
اســتهل مجلــس الوزراء 
اجتماعــه برفع أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي سموه مقاليد 
احلكــم والتــي صادفت يوم 
اخلميــس املاضــي، شــهدت 
خاللها البالد إكماال ملســيرة 
العطــاء والبنــاء ومرحلــة 
جديدة لبناء مستقبل يواكب 
مستجدات العصر وتطوراته، 
متمنيا لســموه وسمو ولي 
عهــده األمــني، حفظهما اهللا 
ورعاهمــا، موفــور الصحة 
التوفيــق  والعافيــة ودوام 
والسداد لقيادة مسيرة اخلير 

والنماء في وطننا العزيز.
كما هنأ مجلــس الوزراء 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة مبناسبة صدور األمر 
امللكي بتعيينه رئيسا ملجلس 
الوزراء متمنيا لسموه، رعاه 
اهللا، كل التوفيــق والســداد 
خلدمة وطنه واإلســهام في 
حتقيق ما يتطلع اليه الشعب 
الشــقيق، وكل  الســعودي 
ازدهار ومناء للمملكة الشقيقة 
في ظل القيادة احلكيمة خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.
كما أحاط وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
املجلس علمــا بالزيارة التي 
قام بها رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصبــاح إلى اململكة 

ميثاق األمم املتحدة مبا يكفل 
حتقيق الرسالة السامية لهذه 
املنظمة في خدمة البشــرية، 
واســتعرض ســموه جهود 
الكويت للتوصل إلى ســالم 
عــادل وشــامل فــي مختلف 
القضايا اإلقليمية، مشددا على 
ضرورة احلفاظ على سيادة 
الدول وحسن اجلوار إضافة 
إلــى محاربة اإلرهــاب بكافة 
اشــكاله وصوره، كما أشــار 

قام بها إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو، ممثــال عن صاحب 
السمو األمير حلضور مراسم 
تشييع رئيس وزراء اليابان 
األسبق شينزو آبي، حيث نقل 
تعازي صاحب السمو األمير 
وســمو ولي العهد وشــعب 

الكويت. 
ثــم أحــاط وزيــر العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة ووزيــر األوقــاف 

واإلخــالص، متمنيا له دوام 
التوفيق والنجاح.

وفي ضوء اإلعالن الرسمي 
العامة  لنتائج االنتخابــات 
لعضوية مجلس األمة للفصل 
التشريعي السابع عشر التي 
جرت يوم اخلميس املاضي، 
فقد استمع املجلس إلى شرح 
قدمــه نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالــد حــول ســير 
عملية االنتخابات ونتائجها 

النهائية.
وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود امللموسة والتنظيم 
املتميز لعملية االقتراع والذي 
كان ثمــرة جهــود مخلصة 
بذلها كل مــن رجال القضاء 
والنيابة العامة الذين حتملوا 
الوطنية  أعباء مسؤوليتهم 
علــى أكمل وجه فــي إجراء 
عملية االنتخاب في اللجان 
االنتخابية، كما أثنى املجلس 
علــى جهود كل العاملني في 
اجلهات احلكوميــة املعنية 
وفــي مقدمتهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة،  ووزير 
على تسخيرهم كل االمكانات 
الالزمة لتمكني املواطنني من 
أداء واجبهم الوطني وحسن 
تعاملهــم الــذي كان له دور 

ســموه من خالل كلمته إلى 
أبعاد انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد -١٩) وما 
أحدثــه من أضــرار، وأكد أن 
دولة الكويــت حققت إحدى 
أعلى النسب العاملية املسجلة 
في توفير اللقاحات للمواطنني 

واملقيمني على حد السواء.
كما أحاط وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
املجلس علمــا بالزيارة التي 

والشؤون اإلسالمية مجلس 
الوزراء علما بصدور القرار 
الوزاري بشأن انتهاء خدمة 
التمييــز  محكمــة  رئيــس 
العجيــل  املستشــار أحمــد 
لبلوغــه الســن القانونيــة، 
الــوزراء  مجلــس  وأشــاد 
باجلهود املخلصة التي قدمها 
املستشار طيلة فترة خدمته 
في القضاء، أدى خاللها أعمال 
متميزة اتسمت باملسؤولية 

كبير فــي تســهيل العملية 
االنتخابية.

كما أبدى املجلس ارتياحه 
الطيبــة  للــروح األخويــة 
واملنافســة الشــريفة التــي 
سادت بني جميع املرشحني 
والناخبني والتي جتلت فيها 
روح األسرة الواحدة وعكست 
جتذر املمارسة الدميوقراطية 
في الكويت مبا متثله نتائج 
االنتخابات من ترجمة صادقة 
آلراء وتوجهات املواطنني في 

اختيار ممثليهم.
وقــد أعــرب املجلس عن 
التهنئــة لإلخــوة  خالــص 
واالختني األعضاء الذين فازوا 
بثقة املواطنني، سائال املولى 
عز وجل لهم التوفيق والسداد 
في أداء رسالتهم السامية في 
خدمــة وطنهم وأن تتضافر 
جميع اجلهــود واالمكانات 
لترجمــة توجيهات صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد لتعزيز التعاون البناء 
التشريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذيــة لبنــاء التنمية 
الوحدة  الشــاملة وتعزيــز 
الوطنية مبــا يعود باخلير 
علــى املواطنــني وحتقيــق 

املصلحة العليا للوطن.
كما أحاط رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
املجلس علما بأنه ســيقوم 
برفع استقالة الوزارة للقيادة 
السياسية اليوم األحد وذلك 
تنفيذا لإلجراءات الدستورية 

بهذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم بدعوة 
مجلس األمة اجلديد لالنعقاد 
للدور العادي األول من الفصل 
التشــريعي الســابع عشر، 
وذلك يــوم الثالثاء ١٥ربيع 
األول ١٤٤٤هـ املوافق ١١ أكتوبر 
٢٠٢٢، وقرر رفعه لصاحب 

السمو األمير.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات الراهنة على 
الساحتني العربية والدولية.

املجلس هنّأ صاحب السمو مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم وهنّأ األمير محمد بن سلمان مبناسبة صدور األمر امللكي بتعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس ود.علي املضف والشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل جلسة مجلس الوزراء

العربية السعودية الشقيقة، 
ولقائه األخوي بصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والتي ســلم خاللها رســالة 
خطيــة من صاحب الســمو 
األمير إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني ملك اململكة العربية 
الســعودية تتعلــق بتعزيز 
الثنائية الوطيدة  العالقــات 

بني البلدين الشقيقني.
ثم أحــاط املجلــس علما 
بالزيارة التي قام بها ســمو 
رئيس مجلس الــوزراء إلى 
مقــر الهيئــة العامــة لــألمم 
املتحدة مبدينة نيويورك في 
الواليات املتحــدة االميركية 
مؤخرا، مت خاللها إلقاؤه كلمة 
دولة الكويت أمام الدورة الـ 
(٧٧) للجمعية العامة لألمم 
املتحــدة فــي مقــر املنظمــة 
ممثــال عــن صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
والذي اســتعرض فيها دور 
املنظمة التاريخي في التصدي 
ألحداث متغيرة من التحديات 
واألزمات املزمنة التي واجهها 
العالم واملخاطر التي تواجهها 
البشرية، كما جدد سموه من 
خالل كلمته متســك الكويت 
الدولــي املتعــدد  بالنظــام 
األطــراف ومبــادئ وأهداف 

املجلـس هّنـأ النـواب بثقة املواطنني سـائًال املولـى لهم التوفيق والسـداد في أداء رسـالتهم السـامية فـي خدمة وطنهـم وأن تتضافـر جميع اجلهـود لتعزيز التعـاون البّناء بني السـلطتني

٣٣٦٣ مسنًا يتلقون اخلدمة املتكاملة وسط أسرهم

الكويت إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية

بشرى شعبان

أكـــــد وزيـــــر الشــؤون 
االجتماعيـــــــة والتنميـــــة 
املجتمعية فهد الشريعان أن 
إدارة رعايــة املســنني توفــر 
الرعاية الطبية واالجتماعية 
والنفسية والترفيهية لكبار 
الســن بالتعاون مع أســرهم 
عبر مراكز اخلدمة املتنقلة في 
جميع محافظات الدولة والتي 
تخدم ٣٣٦٣ مسنا ومسنة، الفتا 
إلى قيام الوزارة بتوفير السكن 
املالئــم والرعايــة الصحيــة 
واالجتماعية ملن ال عائل لهم 
وذلك من خالل خدمات الرعاية 
اإليوائيــة والبالغ عددهم ١٩

مسنا من النساء والرجال.
وقال الشريعان في كلمة 
له مبناســبة اليــوم العاملي 

ڤيينــا - كونــا: حثــت 
الكويت املجتمع الدولي على 
االضطالع مبسؤولياته حول 
إخالء الشــرق األوســط من 
النووية والفتاكة،  األسلحة 
مطالبة في هذا الصدد إسرائيل 
باالنضمام إلى معاهدة عدم 

االنتشار النووي.
جــاء ذلك في كلمة ألقاها 
ســفير الكويت لدى النمسا 
وممثلها الدائم لدى املنظمات 
الدولية في ڤيينا طالل الفصام 
أمام املؤمتر السنوي للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي 
اختتم أعمــال دورته الـ ٦٦

امس بعد ٥ أيام من املناقشات 
الصعبة حــول قضايا األمن 
واألمــان النــووي وتعزيــز 
االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية.
الفصــام خــالل  وشــدد 
مناقشة بند القدرات النووية 
إبقــاء  علــى  اإلســرائيلية 

املجتمع والتوعيــة بأهمية 
الرعاية الصحية والنفسية 
لكبار السن واحلد من العنف 
اجتاههم وإساءة معاملتهم، 
مبينــا ان الكويت من الدول 
التي تولي اهتماما بهذه الفئة 
العزيزة على قلوبنا جميعا، 
وذلك من خالل ما نصت عليه 
املادة ١١ من دستور الكويت، 
وعليه مت إصدار القانون رقم 
١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الرعاية 

االجتماعية للمسنني.
وأضاف: مت إنشــاء أندية 
كبار السن لشغل أوقات فراغهم 
واالســتفادة مــن خبراتهــم 
وتفعيل دورهم في املجتمع، 
وبلغ عــدد املســتفيدين من 
بطاقة أولوية ٣٠٠٠٨ مسنني، 
وعدد املستفيدين من لوحات 
املركبــات املخصصة ملواقف 

القرارات بينها مشروع القرار 
الهولندي حول األمن واألمان 
النــووي خالفات عميقة بني 
الــدول الغربيــة مــن جهــة 
وروسيا من جهة أخرى مما 
اضطــر رئيس املؤمتر العام 
منــدوب إيطاليا لعرض هذا 
املشروع على اجللسة العامة 
للتصويــت عليــه ليحســم 

اجلدل الكبير بشأنه.
مــن جانبه، أبــدى الوفد 
الروســي معارضة شــديدة 
الهولندي  القــرار  ملشــروع 
الذي ينص على احملافظة على 
املنشآت النووية في أوكرانيا 
بينهــا محطــة زابوريجيــا 
النووية، معتبرا أنه «مسيس» 
بينما اعترضت كل من الصني 

وإيران على بعض فقراته.
وناقش املؤمتر عدة ملفات 
نووية حساسة بينها اجلهود 
املبذولة جلعل الشرق األوسط 
منطقة خالية من األســلحة 

كبار السن ٢٧٣٥، مشيرا الى 
أن الوزارة تسعى جاهدة الى 
تقدمي خدمات أفضل للمسنني 
تشــعرهم باألمان والسعادة 
والتمتــع بالصحــة والقدرة 
على القيام مبختلف أنشطتهم 
االجتماعية مبا يتناســب مع 

رغباتهم وإمكانياتهم.
وتابــع: ال يســعني إال أن 
أتقدم بالشكر اجلزيل جلميع 
العاملني خلدمة كبار الســن 
في قطاع الرعاية االجتماعية 
واملتمثــل فــي إدارة رعايــة 
املســنني علــى كل اجلهــود 
املبذولة، ســائلني املولى عز 
وجل التوفيق والسداد، وأن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكــروه، حتت قيادة صاحب 
الســمو األميــر وســمو ولي 

العهد.

النوويــة، داعيا إيــران إلى 
التعاون مــع الوكالة الذرية 
بكشــف مصــدر جزيئــات 
اليورانيوم التي عثر عليها 
فــي ٣ مواقــع إيرانيــة غير 
معلنة للوكالة. وتبنى املؤمتر 
مشروع قرار تقدمت به مصر 
حول تطبيق نظام ضمانات 
الوكالة في الشــرق األوسط 
بأغلبية ١١٧ صوتا وامتناع ٧

دول مقابل اعتراض إسرائيل 
عليــه. وفيما يتعلق بتنفيذ 
تطبيــق اتفــاق الضمانــات 
املعقود بني الوكالة وجمهورية 
كوريا الشمالية اعتمد املؤمتر 
العــام للوكالــة فــي دورته 
احلالية قرارا باإلجماع يطالب 
بامتثال بيونغ يانغ بشــكل 
تــام ملعاهدة عدم االنتشــار 
النــووي وأن تتعــاون مــع 
الوكالة بغية التنفيذ الكامل 
الوكالة  والفعال لضمانــات 

الشاملة.

وزير «الشؤون» أكد تقدمي أفضل اخلدمات لكبار السن

طالبت إسرائيل باالنضمام إلى معاهدة عدم االنتشار النووي

فهد الشريعان

طالل الفصام

لكبار السن: احلمد هللا الذي 
جعلنا نشارك آباءنا وأمهاتنا 
من كبار الســن فــي يومهم 
العاملي، حيث يحتفل العالم 
في األول من أكتوبر باليوم 
العاملي للمسنني والذي يهدف 
إلى تعزيز دور املســنني في 

النووية  القــدرات  موضوع 
اإلسرائيلية قيد النقاش ضمن 
أجهزة صنع السياسات في 
الوكالة وإخضاع منشــآتها 
كافة لنظام الضمانات الشامل 
الذي تطبقه الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية في الشــرق 

األوسط.
وأظهرت مناقشــة الدول 
األعضــاء لبعض مشــاريع 

احلشاش الستحداث وزارة للسعادة واإليجابية

«املهندسني» تشيد بجهود جناح االنتخابات

بالشــعب وقدرتــه علــى 
تصحيح املسار الدميوقراطي 
للعبور بسفينة الوطن الى 
بر األمان، وتدشني مرحلة 
جديدة بعنوان «الكويت أوال 
ومصلحتها فوق اجلميع».

ولفتت إلى أن االستقرار 
الــذي يقتــرن باإلجنــاز ال 
ميكن أن يتحقق إال في بيئة 
يتمتع كل من فيها بالرضا 
واإليجابيــة،  والســعادة 
مطالبــة بوضــع مؤشــر 
السعادة واإليجابية ضمن 
املعاييــر األساســية لرفع 
معــدالت األداء في مختلف 

القطاعات في الدولة.

الــوزراء أو مجلــس األمة 
متهيــدا لتأســيس وزارة 
للسعادة على غرار املعمول 

به في الدول اخلليجية.
وثمنــت احلشــاش في 
تصريــح صحافــي جهود 
اجلهــات  فــي  العاملــني 
احلكومية ووزارات الدولة، 
وخصوصا الداخلية والعدل 
والصحة التي أسفرت عن 
اكتمال العرس الدميوقراطي 
للكويــت بنجــاح وصورة 
مشرفة، مؤكدة ان التجربة 
بكل تفاصيلها تدعو للفخر 
واإلعزاز، السيما أنها تعكس 
القيــادة السياســية  ثقــة 

مقترحــة تخصيص جلنة 
خاصة للسعادة في مجلس 

توجهت رئيسة جمعية 
السعادة وااليجابية الكويتية 
املستشارة جناة احلشاش 
بأسمى التهاني والتبريكات 
للفائزين بثقة الشعب في 
االنتخابات البرملانية، معربة 
عن سعادتها البالغة بفوز 
م.جنان بوشــهري وعالية 
اخلالــد فــي الوصــول الى 
قبــة البرملان عــن جدارة، 
معتبــرة فوزهمــا نصــرا 
الكويتيــة وتقديرا  للمرأة 
مستحقا لدورها البارز في 
النهوض بالوطن، متمنية 
للجميع التوفيق والســداد 
ملا فيه خير البالد والعباد، 

وتطوير التعليم ودعم الشباب 
الكويتــي عموما واملهندســني 
بشــكل خاص لتعزيز دورهم 
التنمــوي. وتابــع: وإذ نعبــر 
عــن فخرنــا بنجــاح العرس 
الدميوقراطــي الكبيــر ودعــم 
القيــادة السياســية خليارات 
أبناء الكويــت، فإننا نأمل من 
ممثلي الشعب في املجلس أن 
ينظــروا بعــني اجلــد ليتولى 
الشباب الكويتي قيادة املستقبل 
وتنفيذ برامج الدولة التنموية 
فبسواعد األبناء تبنى األوطان.

للمشــاركة واختيار األصلح 
واألفضل، معربا عن األمل في 
أن نشهد خالل الفترة املقبلة 
تعاون السلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة لدعــم وتعزيــز 
مســيرة اإلصــالح ومكافحة 
الفساد التي بدأتها احلكومة. 
وأضــاف العتيبــي: نأمل من 
النــواب أن يضعــوا نصــب 
أعينهم حل كل املشــاكل التي 
تعوق ازدهار وتقدم الكويت، 
الفتــا الى مشــاكل التوظيف 
واالرتقاء باخلدمات الصحية 

هنــأت جمعية املهندســني 
أعضاء مجلس األمة احلائزين 
ثقــة أبنــاء الشــعب، متمنية 
لهم التوفيق والســداد خلدمة 
الكويت وأبنائها، موجهة الشكر 
والثناء لكل اجلهات احلكومية 
التــي وفــرت الســبل لنجاح 
العملية االنتخابية. وقال أمني 
ســر اجلمعية م.فهد العتيبي: 
نعبــر عــن فخرنــا واعتزازنا 
الدميوقراطية  العرس  بنجاح 
وبطله الشــعب الكويتي الذي 
لبى نــداء القيادة السياســية 

اعتبرت وصول سيدتني إلى البرملان نصراً للمرأة الكويتية

جناة احلشاش

م.فهد العتيبي

رئيس الوزراء هّنأ الفائزين بعضوية مجلس األمة 
ومحمد بن سلمان بتعيينه رئيسًا ملجلس الوزراء

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح  
ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس 

األمة ٢٠٢٢. 
كما بعــث رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح  ببرقيــة تهنئــة إلى أخيه 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ضمنهــا خالــص تهانيه مبناســبة 
صــدور األمــر امللكي من لــدن خادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملــك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بتعيني 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان رئيسا ملجلس الوزراء في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح  
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس شــي 
جينبينغ رئيــس جمهورية الصني 
الشــعبية الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. 
وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح  
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس نيكوس 
انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سموه هّنأ رئيسي الصني وقبرص بالعيد الوطني

فيصل الصواغ: املرحلة اجلديدة تتطلب 
من اجلميع التعاون واالبتعاد عن التأزمي

أشاد رئيس االحتادين العربي والكويتي 
لإلعالم اإللكتروني فيصل الصواغ مبا بذلته 
مختلــف أجهــزة الدولــة في ســبيل خروج 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢ بصورة مشرفة 

تعكس الوجه احلضاري للكويت.
وثمن الصواغ املشاركة الشعبية الكبيرة 
في العرس الدميوقراطي الذي شهدته البالد 
الختيــار ممثليهم في مجلــس األمة ترجمة 
لتوجيهات القيادة الرشــيدة ممثلة بصاحب 

الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح، بضرورة تصحيح املســار وإعالء 
املصلحة الوطنية. واشــار الصــواغ الى ان 
املرحلة اجلديدة تتطلب من اجلميع التعاون 
واالبتعاد عن التأزمي والعمل احلقيقي الطالق 
اصالح شامل في مختلف النواحي واملجاالت 

لتحقيق تطلعات الوطن واملواطن.

فيصل الصواغ


