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اخلميس ٦ اكتوبر ٢٠٢٢ محليات

بن ناجي يترأس وفد الكويت 
في مؤمتر «العدالة الدستورية والسالم»

الكويت: موقفنا ثابت إزاء رفض جميع صور اإلرهاب والتطرف

أسامة أبوالسعود

يترأس رئيس احملكمة 
الدســتورية املستشــار 
محمد جاســم بن ناجي، 
وفد الكويت املشارك في 
املؤمتر اخلامس للمؤمتر 
العاملي للعدالة الدستورية 
حول موضــوع «العدالة 
الدســتورية والســالم» 
والــذي يعقــد حاليا في 
مقاطعة بالي بإندونيسيا، 
وذلك خالل الفترة من ٤

حتى ٢٠٢٢/١٠/٧. ويضم وفد الكويت املشارك 
في املؤمتر كال مــن وكيل محكمة التمييز 
املستشــار صالح خليفة املريشد، ووكيل 

نيويــورك ـ كونا: جــددت الكويت 
موقفهــا الثابــت ازاء رفــض كل صور 
االرهاب والتطرف العنيف مؤكدة دعمها 
الكامل للجهود الدولية واالقليمية في 
مكافحــة ووقف التهديــدات االرهابية 
العامليــة. وقال امللحق الديبلوماســي 
فهــد العبيد في كلمة الكويت في اثناء 

مناقشة اللجنة السادسة للجمعية العامة 
لــألمم املتحدة لبنــد (التدابير الرامية 
الى القضاء علــى اإلرهاب الدولي) ان 
«االرهاب مازال يشــكل خطرا جسيما 
في العديد من انحاء العالم مهددا السلم 
واالمــن الدوليني». وأضاف «ال ينبغي 
ربــط االرهاب بأي دين او جنســية او 

حضارة او جماعــة عرقية»، مؤكدا ان 
مكافحته تستدعي تعبئة اجلهود الدولية 
واالقليمية والوطنية ملواجهة هذه اآلفة 
االجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان 
احترام حقوق االنسان وسيادة القانون 
ومنع االفالت من العقاب. وبني العبيد 
ان الظروف الدولية احلالية التي تشهد 

احلــروب والقالقل والتضخم والتعثر 
االقتصادي وتغير املناخ ستزيد املخاطر 
والتهديدات الناجتة عن ظاهرة االرهاب 
وســيكون لها أثر ســلبي مباشر على 
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة 
واالنســانية واالمنية فــي الدول التي 

تواجهها.

محكمة االستئناف املستشار وليد إبراهيم 
محمد املعجل، ومدير إدارة كتاب احملكمة 

الدستورية عيسى علي البشر.

املستشار محمد بن ناجي واملستشار صالح املريشد واملستشار وليد املعجل 
وعيسى البشر خالل املشاركة في املؤمتر حفيظ لـ «األنباء»: الرضاعة الطبيعية حتمي األم 

من اإلصابة بسرطان الثدي.. واألطفال من السمنة والسكر
عبدالكرمي العبداهللا

منظمــة  مكتــب  نظــم 
الصحة العامليــة في الكويت 
نــدوة تعريفيــة عــن مبادرة 
املستشــفيات صديقة للطفل 
للمرافــق الصحيــة بالقطاع 
األهلــي بالتعاون مــع وزارة 
الصحة والهيئة العامة للغذاء 

والتغذية.
وأكد مديــر مكتب منظمة 
الصحة العامليــة في الكويت 
د.أســد حفيظ على التنسيق 
مــع وزارة الصحــة والهيئــة 
العامة للغذاء والتغذية لتنظيم 
نــدوة توعوية حــول مبادرة 
«املستشفيات الصديقة للطفل» 

بحضور ١١ مستشفى أهليا.
واشــار فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» على هامش الندوة الى 
أن مكتب منظمة الصحة العاملية 
في الكويت يشجع على أهمية 
الرضاعة الطبيعية، خاصة في 
ظل تدني مستويات الرضاعة 
الطبيعية ممــا يتطلب وقفة 
جادة لتعزيز معدالت الرضاعة 
الطبيعية اخلالصة من خالل 
متكني االسرة واملرافق الصحية. 
وبني أن مبادرة «املستشفيات 
صديقة للطفل» قد أتت بثمارها 
في كثير من الدول، ولذلك قررنا 
تفعيلها في الكويت للتشجيع 
علــى الرضاعــة الطبيعيــة، 
خاصة في االشهر الـ ٦ االولى 
في حيــاة الطفل. وأوضح أن 
هناك جتاوبا من املستشفيات 

كل اللغات عن أهمية الرضاعة 
الطبيعيــة وطــرق الرضاعة 
خاصة منذ الســاعات األولى 
حتى ٦ شهور، واستكمالها الى 
عامني. ونوه الى أن الرضاعة 
الطبيعية حتمي األم على املدى 
البعيد من اإلصابة بســرطان 
الثــدي وأمراض أخــرى، كما 
حتمي الطفل على املدى البعيد 
من مرض الســمنة والســكر 

وبقية االمراض املزمنة.
أكــدت الوكيــل  بدورهــا، 
املســاعد لشــؤون اخلدمــات 
بــوزارة  االهليــة  الطبيــة 
الصحة د.فاطمة النجار على 
وجــود مستشــفيني فقط في 
الكويــت حصال على االعتماد 
كـ«مستشفيات صديقة للطفل 
احدهمــا في القطاع احلكومي 
واآلخر في االهلي مما يستوجب 
تفعيل هذه املبادرة في جميع 
املستشــفيات، خاصــة التــي 
تســتقبل حاالت الــوالدة بأن 

اعتمــاد برنامــج «اخلطــوات 
العشــر» لتطبيــق الرضاعة 
الطبيعية. من ناحيتها، قالت 
مديــر ادارة التوعية وتعزيز 
تغذية املجتمع بالهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة ومنســقة 
برنامج تعزيز تغذية األمهات 
والرضع د.منى الصميعي أن 
النــدوة التعريفيــة مببادرة 
املستشــفيات صديقة الطفل 
تســتهدف املرافــق الصحية 
في القطــاع االهلي، حيث إنه 
مت تطبيــق املبــادرة في دولة 
الكويــت في العــام ١٩٩٨ عبر 
جلنــة وزارية، علمــا انه في 
الســابق كان هنــاك تركيــز 
على املستشفيات احلكومية، 
امــا اآلن فبــدأ التركيــز على 
املستشفيات األهلية. وكشفت 
عن آخر احصائية لزيادة نسبة 
والدة األمهــات الكويتيات في 
القطاع االهلي، حيث اشــارت 
الــى أن ٧٠٪ منهــن يلدن في 
املستشــفيات اخلاصة، الفتة 
الى انه من هذا املنطلق قررنا 
لقــاء املستشــفيات االهليــة 
لتعريفهم باملبادرة وتطبيقها 
للمســاعدة على زيادة نسبة 
األمهات في الرضاعة الطبيعية 
وافادت بأن املبادرة تركز على 
الرضاعة الطبيعية اخلالصة 
فقط من حليب األم خالل االشهر 
الـ٦ االولى، ومن ثم البدء في 
منح االغذية واالســتمرار في 
الرضاعة الطبيعية الى عامني 

أو اكثر.

تكــون مستشــفيات صديقة 
للطفــل. وبينت فــي تصريح 
لـ«األنبــاء» بأن أقــل من ٢٠٪ 
مــن املواليــد يولــدون فــي 
املستشفيات صديقة للطفل، 
الفتــه الــى أن ٨٪ فقــط مــن 
االطفــال فــي دولــة الكويت 
يتلقون رضاعة طبيعية مطلقة 
حتى ٦ شهور، منوهة الى أن 
هذه االرقام تعد متدنية وغير 
مشجعة، الفته الى وجود حاجة 
ماسة لتفعيل هذه املبادرة في 

جميع املستشفيات
الــى أن هنــاك  ونوهــت 
احصائيات تشير الى أن ٤٩٪ 
مــن املواليــد الذيــن يولدون 
فــي املستشــفيات احلكومية 
و٥٣٫٥٪ فــي القطــاع االهلي 
يتلقون الرضاعــة الطبيعية 
خــالل اولى ســاعات الوالدة، 
منوهــة الى أن وزارة الصحة 
لن تألــو جهدا في دعم جميع 
املستشفيات ومساعدتهم على 

خالل ندوة تعريفية عن مبادرة املستشفيات صديقة للطفل للمرافق الصحية في القطاع األهلي

د.منى الصميعي د. فاطمة النجارد.أسد حفيظ

بعد دعوتها لهذه الندوة، متأمال 
انه في االعوام القادمة ستكون 
هناك زيادة في نسبة الرضاعة 
الطبيعية بفضل زيادة الوعي 
لدى األمهات واملرافق الصحية.
وشدد على اهمية تكثيف 
احلمالت للتشجيع على اهمية 
الرضاعة الطبيعية لألمهات، 
واملستشفيات في نفس الوقت 
لعدم التشــجيع على احلليب 
الصناعــي، الفتــا الــى اقامة 
فعاليات بالتعاون بني وزارة 
الصحة والهيئة العامة للغذاء 
والتغذيــة في شــهر نوفمبر 
للتشــجيع علــى الرضاعــة 
الطبيعية لالمهات واملجتمع. 
وأكد على أن مكتب املنظمة في 
دولة الكويت يســاعد ويدعم 
القائمني في دولة الكويت على 
التشجيع للرضاعة الطبيعية، 
الفتا الى أن املنظمة لديها خطط 
واســتراتيجيات للرضاعــة 
الطبيعية متاحة للجميع في 

اجلاراهللا: األمراض القلبية والسكري 
والسرطانات أهم مشكالت املسنني الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

دعــا رئيــس املنظمــة 
اإلســالمية للعلوم الطبية 
وزير الصحة األسبق د.محمد 
اجلاراهللا إلى تعزيز صحة 
املسنني، معتبرا انه واجب 
شرعي يجب احلرص عليه 
لتعزيز قدراتهم وجهودهم، 
ودعــم اســتمرارهم كقــوة 
عاملــة مؤثرة في املجتمع. 
وقال اجلاراهللا ان اإلســالم 
ينظر إلى املسنني نظرة إكبار 

وإعزاز، تقديرا جلهودهم السابقة واحلالية 
واملستقبلية، وعطائهم املتواصل املتجدد في 
خدمة أوطانهم وعائالتهم، مبينا ان املنظمة 
منذ بداية إنشــائها حتى اآلن تدرك األهمية 
القصوى لهذه الفئة، ولذلك أقامت العديد من 
املؤمترات والندوات لتعزيز صحتهم ووقايتهم 
من األمراض االجتماعية والبدنية والنفسية 
املصاحبة للشيخوخة، مشيرا إلى أن سكان 
العالم يشــيخون بسرعة، حيث وصل عدد 
الســكان الذين تبلغ أعمارهم ٦٠ ســنة فما 
فوق إلى نحو مليار نسمة، ومن املنتظر أن 
يتضاعفــوا بحلول عام ٢٠٥٠ إلى ٢٫١ مليار 
نســمة. جاء ذلك في تصريح له مبناســبة 
اليوم العاملي للمسنني حتت شعار «مرونة 
املسنني» الذي حتتفل به املنظمة مع جميع 
شــعوب العالم، تلبية لدعوة األمم املتحدة 

ومنظمة الصحــة العاملية، 
كأحد أهــم األيــام العاملية 
التي يتم إحياؤها، وذلك في 
بداية شهر أكتوبر، لتسليط 
الضوء على إجنازات كبار 
السن وقدراتهم، باإلضافة 
إلى املشكالت التي تواجههم، 
وكيفية التغلب عليها. وبني 
أن اليوم العاملي للمســنني 
يهــدف هذا العام إلى تقدمي 
مزيد من القدرات واملرونة 
واالقتصاديــة  الصحيــة 
واالجتماعية لكبار الســن 
حتى يستطيعوا التأقلم مع هذا العالم املتغير، 
خاصة بعد جائحة كورونا التي فاقمت أوجه 
التفــاوت، واآلثار االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية والصحية واملناخية في معايش كبار 
السن، السيما الفقراء والسيدات، وخاصة في 
الدول النامية، مؤكدا ان أهم املشكالت الصحية 
املرتبطة بالتقدم في الســن هــي األمراض 
القلبيــة وارتفــاع ضغط الــدم واألمراض 
التنفسية والسكري والسرطانات مبختلف 
أنواعها، وضعف السمع والبصر، واضطرابات 
الهضم واإلخراج، واحلوادث املنزلية وآالم 
الظهر والرقبة، والتهاب العظام واملفاصل، 
واألمراض النفسية واالكتئاب واخلرف، كما 
يظهر عدد من احلاالت الصحية املعقدة التي 
يطلق عليها «متالزمات التقدم في السن»، مثل 
الوهن، وسلس البول، والسقوط، والهذيان.

د.محمد اجلاراهللا

ولي العهد تسلم تشكيل احلكومة اجلديدة: املزيد من التعاون
بني السلطتني وتوجيه كل اجلهود ملا فيه اخلير للوطن واملواطنني

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد عصر أمس بدار ميامة العامر رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه األسماء 
املقترحة لتشكيل احلكومة اجلديدة. وقد بارك 
سموه هذا االختيار وزوده سموه بتوجيهاته 
السديدة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، 
متطلعــا ســموه إلى املزيد مــن التعاون بني 
أعضــاء الســلطتني التشــريعية والتنفيذية 
وتوجيه كل اجلهود لكل ما فيه اخلير للوطن 
وللمواطنني الكرام واملقيمني وحتقيق تطلعاتهم 
ولوطننا العزيز دوام األمن واالستقرار والتقدم 
واالزدهار. هذا وصدر أمس مرســوم أميري 
بتشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح.. وفيما يلي نص 

املرسوم:
مرسوم رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الوزارة،

ـ بعد االطالع على الدستور،
ـ وعلــى األمــر األميري الصــادر بتاريخ ١٠
ربيــع اآلخر ١٤٤٣هـ املوافــق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م 
باالســتعانة بســمو ولي العهد ملمارسة بعض 

اختصاصات األمير الدستورية،
ـ وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ ٩ ربيع 
األول ١٤٤٤هـــ املوافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٢م بتعيني 

رئيس مجلس الوزراء،
ـ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا باآلتي:
مادة أولى: ُيعني كل من:

١ـ  طالل خالد األحمد الصباح نائبا أول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

٢ـ  د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس 
الوزراء.

٣ـ  د.أحمد ناصر احملمد الصباح وزيرا للخارجية.
٤ـ  د.رنا عبداهللا عبدالرحمن الفارس وزير دولة 
لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
٥ ـ عبدالرحمــن بداح املطيــري وزيرا لإلعالم 

والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
٦ ـ عبدالوهــاب محمد الرشــيد وزيــرا للمالية 
ووزير دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار.
٧ـ  د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.
٨ـ  حسني إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.
٩ ـ د.خليفة ثامر احلميدة وزير دولة لشــؤون 
مجلــس األمة ووزير دولة لشــؤون اإلســكان 

والتطوير العمراني.
١٠ـ  عبداهللا علي عبداهللا السالم الصباح وزيرا 

للدفاع.
١١ ـ عمار محمد العجمي وزيرا لألشغال العامة 

ووزيرا للكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.
١٢ـ  مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

١٣ـ  د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا 
للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
١٤ ـ د.محمــد عبدالرحمن بوزبــر وزيرا للعدل 
ووزيرا لألوقاف والشــؤون اإلســالمية ووزير 

دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
١٥ ـ املستشــار هدى عبداحملسن الشايجي وزيرا 
للشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزير 

دولة لشؤون املرأة والطفولة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا 
املرسوم إلى مجلس األمة ويعمل به من تاريخ 

صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سموه استقبل رئيس الوزراء وزوده بتوجيهاته السديدة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم التشكيل احلكومي من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

اخلالـد وزيـرًا للداخليـة والفـارس وزير دولة لشـؤون مجلس الـوزراء والناصـر للخارجيـة ورنا الفـارس وزير دولـة للبلدية واالتصـاالت واملطيـري لإلعالم والرشـيد للمالية

العلي للدفاع والعوضي لـ «الصحة» وإسـماعيل للنفط واحلميدة لإلسـكان والناهض للتجارة والصناعة والرفاعي للتربية والتعليم العالي وبوزبر للعدل واألوقاف والشـايجي للشؤون 

.. وضمت نائبني لرئيس الوزراء وامرأتني احلكومة اجلديدة تضم ٧ وزراء يحملون دكتوراه العجمي ينشر اعتذارًا عن عدم املشاركة باحلكومة اجلديدة
مرمي بندق

ضمت احلكومة اجلديدة 
نائبني لرئيس الوزراء هما: نائبا 
أول لرئيــس الوزراء ووزيرا 

الشيخ طالل اخلالد  للداخلية 
ود.محمد الفارس نائبا لرئيس 
الوزراء ووزير دولة لشؤون 
مجلس الــوزراء إلى جانب ٩

وزراء جدد وامرأتني.

مرمي بندق

ضمت احلكومة اجلديدة ٧ وزراء 
يحملون درجة الدكتــوراه هم:

د.محمد الفارس - د.رنا الفارس.

الشيخ د.أحمد الناصر.
د.خليفة احلميدة.
د.أحمد العوضي.
د.مثنى الرفاعي.
د.محمد بوزبر.

بعد صدور مرسوم التشكيل احلكومي اجلديد، والذي 
ضم النائب عمار العجمي وزيرا لألشغال والكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة، وهو احمللل للحكومة، نشر العجمي على 
حســابه في تويتر اعتذارا عن عدم العمل في احلكومة، 
وقال: «خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس 

صادق يتحمل املسؤولية ويحترم الدستور، وملا كان الفريق 
احلكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة 
الشعبية، متيقن أنها ال حتترم الدستور، فإني أعتذر عن 
عدم العمل معها كفريق واحد، علما أنه ســبق وطلبت 

األسماء وحجبت عني».


