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ولي العهد: إقبال املواطنني على املشاركة 
باالنتخابات جّسد مبدأ الدميوقراطية وروح املسؤولية

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيات تهان 
للفائزين بعضوية مجلس األمة 
٢٠٢٢، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه بالثقة التي أوالهم إياهم 
املواطنــون الكــرام بانتخابهم 
لعضوية مجلس األمة، مبتهال 
ســموه إلى البــاري تعالى أن 
يوفق اجلميع لكل ما فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز ورفعة 

شأنه. 
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد برقيات 
تهنئة إلى كل من سمو الشيخ 
ســالم العلي رئيــس احلرس 
الوطني، وســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح رئيس 
الــوزراء، والشــيخ  مجلــس 
طــالل اخلالــد نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالــة، 
ود.رنــا الفارس وزيرة الدولة 
البلديــة ووزيــرة  لشــؤون 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
العمراني بالوكالة،  والتطوير 
وعبدالرحمــن املطيري وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب، ود.علي فهد 
املضف وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
واملستشــار جمــال اجلــالوي 
وزيــر العــدل ووزيــر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
ود.خالد السعيد وزير الصحة، 
وفهد مطلق الشــريعان وزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 

املسؤولية والتعاون التي اتسم 
بها مجتمعنا. كما نوه ســموه 
بالتقدير لــكل ما قدمه أعضاء 
اللجنة القضائية العليا املشرفة 
على سير االنتخابات من جهود 
كبيــرة وشــفافية مشــهودة 
ســاهمت فــي تيســير عملية 
االنتخابات على الوجه األمثل، 
ســائال سموه املولى تعالى أن 
يوفق اجلميــع خلدمة وطننا 
العزيز بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد. 
كمــا بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد رئيــس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة صدور األمر 

امللكي مــن لدن خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
الســعودية الشقيقة  العربية 
بتعيني صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان رئيسا 
ملجلــس الــوزراء فــي اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة، 
راجيا لســموه موفور الصحة 
والعافيــة وللمملكــة العربية 
السعودية الشقيقة املزيد من 
التطور والنماء في ظل القيادة 
الرشيدة ألخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس نيكوس 
انستاسياديس رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
الرئيــس شــي  إلــى  تهنئــة 
جينبينــغ رئيــس جمهورية 
الصــني الشــعبية الصديقــة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
راجيا له وافر الصحة والعافية
كما بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي 
اريك ماسيسي رئيس جمهورية 
بوتســوانا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سموه هنّأ محمد بن سلمان مبناسبة تعيينه رئيساً للوزراء

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

املجتمعية، أعرب ســموه فيها 
عن وافر الشــكر والتقدير لهم 
ولكافة املســؤولني والعاملني 
في وزاراتهم ملا بذلوه من جهد 
مشهود وحسن إعداد وتنظيم 
جيد وإســهام فعال في إجناح 
عملية انتخاب أعضاء مجلس 

األمة ٢٠٢٢.
كما أثنى ســموه بالنزاهة 
واحليادية التي ســارت عليها 
العملية االنتخابية والتي متت 
بعون اهللا وتوفيقه بكل سهولة 
ويسر وهدوء ونظام، ما يؤكد 
الصورة املشرفة لوجه الكويت 

احلضاري.
بوعــي  ســموه  وأشــاد 
املواطنــني وإقبالهــم املخلص 
على املشاركة في أداء واجبهم 
الوطني وحرصهم على ممارسة 
حقوقهم الدســتورية جتسيدا 
ملبــدأ الدميوقراطيــة وروح 

األمير: مشاركة املواطنني في ممارسة حقهم 
الدستوري جّسدت الوجه احلضاري للوطن

ن مركز إدارة األزمات في «الصباح الصحية» وزير الصحة دشَّ

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقيات 
تهان للفائزين بعضوية مجلس 
األمــة ٢٠٢٢، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه بالثقة التي 
أوالهم إياهم املواطنون الكرام 
بانتخابهــم لعضويــة مجلس 
األمة، سائال سموه املولى تعالى 
أن يوفق اجلميــع لتحمل هذه 
املســؤولية اجلســيمة خلدمة 
الوطــن العزيز واإلســهام في 

رقيه وتطوره ورفعة شأنه. 
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقيات 
شــكر إلى سمو الشــيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، 
وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
والشــيخ طــالل اخلالــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، 
ود.رنا الفــارس وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
الدولــة  املعلومــات ووزيــرة 
لشــؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني بالوكالة، وعبدالرحمن 
املطيري وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
ود.علي املضــف وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي، واملستشــار جمــال 
اجلالوي وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية، ود.خالد الســعيد 
وزير الصحة، وفهد الشريعان 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية، أعرب فيها ســموه 
عن بالغ تقديره جلميع الوزارات 
واجلهات احلكومية التي شاركت 
في اإلعداد والتنظيم النتخابات 

عبدالكرمي العبداهللا

دشن وزير الصحة د.خالد 
السعيد مركز ادارة االزمات في 

منطقة الصباح الطبية.
وقال وزير الصحة د.خالد 
السعيد، في تصريح صحافي، 
إن مركز ادارة االزمات سيعمل 
الســاعة  يوميــا علــى مــدار 
ملراقبــة االوضــاع فــي جميع 
مستشــفيات البــالد من خالل 
كاميرات متواجــدة في جميع 
غرف الطوارئ في املستشفيات 
ملتابعتهــا في االيام العادية أو 
في االزمات. وأشار الى أن غرفة 
ادارة االزمات ستلعب دورا خالل 

وشفافية، سائال سموه املولى 
تعالــى أن يأخذ بأيدي اجلميع 
لكل مــا فيــه اخليــر والرفعة 

والسؤدد للوطن العزيز. 
من جانب آخر، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، أعرب فيها ســموه 
عــن خالص تهانيه مبناســبة 
صــدور األمــر امللكي مــن لدن 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بتعيني صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
رئيسا ملجلس الوزراء في اململكة 
الشقيقة،  الســعودية  العربية 
متمنيــا لســموه كل التوفيــق 
والســداد ألداء متطلبــات هذا 
الرفيــع واإلســهام  املنصــب 

وفق آلية عمل تنظيمية. ولفت 
الى أن هناك كاميرات موصولة 
داخل سيارات االسعاف ملتابعة 

فــي الدفــع باملســيرة اخليرة 
والطموحــة للمملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة، راجيــا 
لسموه موفور الصحة والعافية 
وللمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة كل التقدم واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة ألخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وبعــث صاحــب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
نيكوس انستاسياديس رئيس 
جمهورية قبرص الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافيــة وجلمهورية قبرص 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ 
رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
الشــعبية  وجلمهورية الصني 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 
واالزدهار. وبعث صاحب السمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
اريك ماسيســي  مكغوتيســي 
رئيــس جمهورية بوتســوانا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
وجلمهورية بوتسوانا وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

املريض املنقول للمستشفى.
بدوره، قال الوكيل املساعد 
للشــؤون الفنية د.عبدالرحمن 
املطيــري إن مركــز االزمــات 
ســيراقب االوضاع خاصة في 
ايــام املناســبات، بحيث تكون 
الصحة مستعدة ألي طارئ، ال 
قــدر اهللا. وبني انــه مت جتهيز 
غرفة االزمات بأحدث الكاميرات 
الرقميــة املوصولة بســيارات 
االســعاف واقســام الطــوارئ 
باملستشــفيات ملتابعــة نقــاط 
الطوارئ في مختلف انحاء البالد 
وتقديــر االحتياجــات ليتمكن 
الفريق املختص مــن التوجيه 

واملتابعة.

صاحب السمو هنّأ محمد بن سلمان مبناسبة تعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

سيعمل على مدار الساعة ملراقبة األوضاع في جميع املستشفيات

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الصحة د.خالد السعيد خالل متابعة مركز إدارة األزمات

مجلــس األمــة ٢٠٢٢ وعلــى 
مــا أبدوه من تعــاون وتكاتف 
وتنسيق وتنظيم بناء إلجراء 
عملية االنتخابات، مشيدا سموه 
فــي هذا الصدد بالــدور البارز 
الــذي قامت به وزارة الداخلية 
مبختلف قطاعاتها طوال الفترة 

املصاحبة لالنتخابات.
كما أشــاد سموه مبا حتلى 
بــه املواطنون من حس وطني 
جتسد مبشاركتهم الفاعلة في 
ممارســة حقهم الدستوري في 
االنتخابات وما أبدوه من التزام 
باإلرشادات أسهمت في متكينهم 
من اإلدالء بأصواتهم بكل سهولة 
ويسر، األمر الذي جسد الوجه 
احلضاري للوطن العزيز في هذا 

العرس الدميوقراطي.
كما عبر ســموه عــن بالغ 
تقديره وخالص ثنائه للسادة 
أعضاء اللجنة القضائية العليا 
املشرفة على سير االنتخابات 
وعلــى جهودهم املقــدرة التي 
يسرت عملية االقتراع بكل كفاءة 

االزمات أو االمطار أو العواصف 
الترابيــة أو اجلوائــح لرســم 
الطوارئ  السياســات وخطط 

عبدالعزيز العنجري: على احلكومة واملجلس 
االستعانة بكفاءات ملواجهة التحديات االقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي ملركز 
ريكونسنس للبحوث والدراسات 
عبدالعزيز العنجري انه بعد ان 
شهدت البالد جوا دميوقراطيا 
بانتخابــات هادئــة ومنظمــة، 
تبتعد عن الفوضى والعنف فإنه 
آن األوان حللحلــة العديد من 
امللفات العالقة خاصة أن الكويت 
تواجه حتديا أكبر وأخطر وهو 
التحدي االقتصادي الهائل الذي 
ال يجامل، هذا التحدي الذي أطاح 
بدول وقد يطيح بدول أخرى، وال 
بد من تصدي احلكومة واملجلس 
من خالل االســتعانة بكفاءات 
التحديات.وقال  ملواجهة هــذه 
العنجري في تصريح صحافي 
امس انه ال ميكننا احلديث في 
الكويت عن معارضة ومواالة، 
وإمنا ميكــن احلديث عن تيار 
بخطاب إصالحي آخذ في التوسع 
وزيادة رقعتــه وهذا التيار له 
مطالب مشروعة أهمها محاربة 
الفســاد والتنميــة واالهتمــام 
باملواطن، مشيرا إلى ان احلكومة 
احلالية بقيادة رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح حاصلة علــى تأييد 
غالبيــة النــواب الذيــن كانوا 
معارضني للحكومة السابقة وقد 
ينقلب هــؤالء إلى «حكوميني» 
إذا اســتمرت احلكومة احلالية 
فــي خطواتها اإلصالحية وهو 

ما نأمله ونرجوه.

ســريعة للتأكيــد على حســن 
النوايا واجلدية لكسب مزيد من 
ثقة الشارع والطبقة السياسية، 
فأظهرت حزما في معاجلة بعض 
امللفات املتعلقــة باالنتخابات، 
كنقل األصــوات والتالعب في 
سجالت الناخبني، واالنتخابات 
الفرعيــة واملــال السياســي. 
وهذه اخلطوات أتاحت املجال 
لعــدد من األســماء الشــبابية 
واملستقلة للفوز، وآلخرين عدم 
النجاح ولكن مع حتقيق أرقام 
ليســت بالهينة. وقال في هذه 
االنتخابات، لــم يحالف الفوز 
عددا كبيرا من مرشحي الكتلة 
الشيعية التقليدية ذات اخلطاب 
الفئــوي، وجند عددا كبيرا من 
الشيعة الذين جنحوا اآلن بقبول 
شعبي واسع من أصوات متثل 
جميع فئات املجتمع، وهي من 
مؤشرات تطور مدركات الناخب 
الكويتي. فهناك تغير نوعي في 
متثيل الشيعة.. ولم يعد أبناء 
الشــيعية يختارون  الطائفــة 
فقــط من يعبر عــن قضاياهم 
اخلاصة، وإمنــا يختارون من 
يعبر عن همــوم املجتمع ككل 
وهذا يفسر جناح بعض النواب 
الشيعة الذين يتقاطعون متاما 
العامة  مع املطالب اإلصالحية 
في الكويت وليست لهم مطالب 
فئويــة أو طافيــة، كما أن هذه 
أكــدت أن هنــاك  االنتخابــات 

مرشحني من الشيعة ينجحون 
بأصــوات الســنة والعكــس 

صحيح.
وأضاف العنجري ان حصول 
املرأة علــى مقعدين دليل على 
ان املجتمع الكويتي في عملية 
تطور ويــزداد وعيا يوما بعد 
يوم وهذه ليســت املرة األولى 
التي تصل فيها النساء للبرملان، 
بــاألداء واخلطــاب  والعبــرة 
املطروح من املرشــحات، كذلك 
هناك موضي املطيري حصلت 
على مركز متقدم جدا في منطقة 
قبلية وهذا تطور مهم ال ميكن 

إغفاله.
ومــع اســتقالة احلكومــة 
كإجراء دستوري لتفسح املجال 
حلكومــة جديــدة تتناغــم مع 
مخرجات البرملان من املفترض 
أن تأتــي حكومة تتناســب مع 
رغبات الشــعب، واملناخ مهيأ 
لتعــاون وثيق بــني احلكومة 
واملجلــس، وهناك ملفات ال بد 
أن تبــادر بهــا احلكومة، وهي 
ملفات سعت لها املعارضة منذ 
٢٠١٣ كاستكمال ملفات مكافحة 
الفساد، وتعديل قانون املسيء 
الذي منع بحكم أبدي عددا من 
املعارضني من املشاركة باحلياة 
السياســة، باإلضافة إلى ملف 
العفــو بعد ان توقف، وقوانني 
مقيدة للحرية متعلقة باإلعالم 

اإللكتروني.

أكد أن حصول املرأة على مقعدين في البرملان دليل على وعي املجتمع الكويتي

عبدالعزيز العنجري

فعند ذلك سيحدث - وفاق 
نــادر - كان يطلبــه الشــعب 
الكويتي وال يتحقــق إال نادرا 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 
والتنفيذية، وقد نرى تناغما أكبر 
بني احلكومة وكتلة املعارضة، 

خالفا للصدام املعهود.
اســتكماال  انــه  وأضــاف 
للخطاب السامي الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد الذي أكد 
على احترام اإلرادة الشــعبية، 
وما احتواه من تأكيد ضرورة 
العودة للشــعب، وتوجيه نقد 
مباشــر للحكومــة والبرملــان 
الســابقني، ســعت احلكومــة 
اجلديدة بالتوازي مع توجهات 
ســمو األمير وتطبيقات سمو 
ولــي العهد لتحقيق إصالحات 

ولي العهد هّنأ رؤساء الصني وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطنيصاحب السمو هّنأ رؤساء الصني وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطني

من املفترض أن تأتي حكومة تتناسب مع رغبات الشعب واملناخ مهيأ لتعاون وثيق بني السلطتني

الكويت تدين الهجوم االرهابي على مركز تعليمي في كابول
أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها  عن 
إدانة واستنكار الكويت للهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة 

األفغانيــة كابول وأدى إلى مقتل وإصابة 
عدد من األشــخاص. وشددت الوزارة في 
بيان لها على موقف الكويت املبدئي والثابت 

الرافض جلميع أشــكال العنف واإلرهاب 
متقدمة بخالص التعازي واملواساة ألسر 

الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء.


