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الثالثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء: الوضع الصحي مستقر والبد من الوقاية وأخذ التطعيمات

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح. وبعد 
االجتماع، صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 

الشيتان مبا يلي:
عّبر مجلــس الوزراء في 
مســتهل اجتماعه عن عميق 
االرتيــاح والســرور لعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد إلى أرض الوطن 
بعد إجراء الفحوصات الطبية 
املعتادة في جمهورية إيطاليا 
الصديقــة والتــي تكللــت 
بالنجاح وهللا احلمد، سائال 
املولى العلي القدير أن يدمي 
على ســموه موفور الصحة 

والعافية والعمر املديد.
ثــم اســتعرض مجلــس 
النطــق  الــوزراء مضامــني 
السامي الذي ألقاه سمو نائب 
األمير ولي العهد في افتتاح 
دور االنعقــاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 
عشــر ملجلس األمــة والذي 
أطلق عليه سموه بأنه وثيقة 
العهد اجلديد، والتي أشاد بها 
سموه بدور الشعب ووفائه 
للوطــن واالســتجابة لنداء 
حســن االختيار ملن ميثلهم 
كنــواب في مجلس األمة مبا 
أحيا العملية االنتخابية بعد 
موتها وجتميل صورتها، كما 
أشــاد ســموه بدور اجلهات 
واألفراد املدنيني والعسكريني 
واملتطوعني باإلعداد والتنظيم 
وإجناح العرس الدميوقراطي، 
ووجــه ســموه رســالة إلى 
الشعب الكويتي والسلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة ملا 
يجب أن يكــون عليه العمل 

في املرحلة القادمة.
الســياق،  وضمــن هــذا 
الوزراء  اســتعرض مجلس 
مضامــني اخلطــاب األميري 
الــذي ألقــاه ســمو رئيــس 
مجلس الــوزراء في افتتاح 
دور االنعقــاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 
عشر ملجلس األمة يوم الثالثاء 
املاضي، وما اشتمل عليه من 
توجهــات احلكومة لترجمة 
برنامج عملها وفق متطلبات 

واستعدادات وزارة الصحة 
التخــاذ كل التدابيــر لتقدمي 
الرعايــة الصحيــة الالزمة، 
مؤكدا أن معدل احلاالت اليزال 
ضمن النطــاق املعتاد، وأن 
معظــم احلاالت لم تســتدع 
الدخــول إلى املستشــفى أو 
العنايــة املركزة، كما أشــار 
إلى أن املؤشــرات واملعايير 
الوبائية لڤيــروس كورونا 
في البالد تدل على استقرار 
األوضاع داخــل الكويت في 
الوقــت الراهــن، مؤكدا على 
ضرورة اتباع سبل الوقاية 
وعــدم مخالطــة اآلخريــن 
فــي حالة ظهــور األعراض، 
وضــرورة أخــذ تطعيمــات 
الشتاء املوسمية واستكمال 
املقــررة للقــاح  اجلرعــات 

«كوفيد-١٩».
هذا، وقــد اعتمد مجلس 
الــوزراء نقــل تبعية بعض 
واملؤسســات،  الهيئــات 
وتشــكيل اللجــان الوزارية 
الــوزراء،  الدائمــة مبجلس 
وتشــكيل املجالس واللجان 
العليــا، متهيدا ملباشــرة كل 
منهــا االختصاصات واملهام 

املنوطة بها.
كما اعتمد مجلس الوزراء 

حملكمة االستئناف.
٣ ـ املستشــار يونس محمد 
يونس الياسنيـ  نائبا لرئيس 

محكمة االستئناف.
التوفيــق  متمنيــا لهــم 

والسداد في مهام عملهم.
ووافــق مجلــس الوزراء 
كذلك على مشــروع مرسوم 

الكويتي الوفي من مساهمات 
وطنية.

كما بحث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، واطلع 
بهذا الصدد على املوضوعات 
املدرجة على جدول جلســة 

مجلس األمة القادمة.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخــر املســتجدات الراهنــة 
علــى الســاحتني العربيــة 
والدولية. وفي هذا الصدد، 
أعرب مجلس الــوزراء عن 
إدانــة واســتنكار الكويــت 
الشديدين للهجوم اإلرهابي 
والذي استهدفت فيه ميليشيا 
احلوثي ميناء الضبة النفطي 
في حضرموت أثناء رســو 
سفينة لشحن النفط اخلام 
في املينــاء، مؤكــدا أن هذا 
الهجوم اإلرهابي يعد انتهاكا 
صارخا لألعراف والقوانني 
الدولية وخرقا لقرار مجلس 
األمن رقم ٢٢١٦، واستمرارا 
لنهج ميليشيا احلوثي في 
املدنية  املنشــآت  استهداف 
الطاقــة  إمــدادات  وتهديــد 
وممرات التجــارة العاملية، 
داعيا املجتمــع الدولي إلى 
التحرك السريع الفاعل لردع 

مشروع مرسوم بتعيني كل 
من:

١ ـ املستشــار محمد جاســم 
محمــد ســليمان بــن ناجي 
القناعــي ـ رئيســا حملكمــة 

التمييز.
٢ ـ املستشار محمد عبداهللا 
مخيــط أبوصليب ـ رئيســا 

ســليمان  أســيل  بتعيــني 
عبدالعزيز الســعد املنيفي ـ 

وكيال لوزارة املالية.
كمــا وافق على مشــروع 
صقــر  بتعيــني  مرســوم 
عبداحملسن صقر السجاري 
ـ أمينا عامــا لألمانة العامة 
لألوقاف بدرجة وكيل وزارة.
وقــرر رفــع مشــروعات 

املراسيم لصاحب السمو.
كما وافق مجلس الوزراء 
على قبول املساهمة املقدمة 
مــن أبنــاء املغفور لــه بإذن 
اهللا خالــد يوســف املرزوق 
إلنشــاء مركز طبي متكامل 
داخل مدينــة صباح األحمد 
البحرية بقيمة خمسة ماليني 
دينار، وكذلك املساهمة املقدمة 
من السيد فواز خالد يوسف 
املــرزوق وزوجتــه وأبنائه 
إلنشــاء مستشــفى طبــي 
متكامــل داخل مدينة صباح 
األحمد البحرية بقيمة عشرة 
ماليني دينــار، وذلك خلدمة 
أهالي وسكان املناطق الواقعة 

جنوب البالد.
وقد عبر مجلس الوزراء 
عن شــكره وتقديره لهاتني 
املســاهمتني، اللتني تعبران 
عمــا ُجِبــل عليــه الشــعب 

مثل هذه األعمال ومحاسبة 
مرتكبيهــا صيانــة لألمــن 
والســلم وحفظــا إلمدادات 
الطاقــة وممــرات التجــارة 

العاملية.
وقد أعرب مجلس الوزراء 
عن ترحيب الكويت بإعالن 
إلغــاء اعتــراف  أســتراليا 
الســابقة بالقدس  حكومتها 
الغربيــة عاصمــة مزعومة 
لالحتالل اإلسرائيلي، موضحا 
أن هذا القرار سيشكل دعما 
الدولية ومتسكا  للمســاعي 
بالقانــون الدولــي وقرارات 
األمم املتحــدة ذات الصلــة، 
ورافــدا لتحقيــق الســالم 
العــادل والشــامل، داعيــا 
الدول التي اعترفت بالقدس 
عاصمة مزعومــة لالحتالل 
اإلســرائيلي إلى اتخاذ مثل 
هذه اخلطــوة بالتراجع عن 
قرارهــا املخالف للشــرعية 
الدولية، كما شدد على موقف 
الكويت املبدئي والثابت الداعم 
للشعب الفلسطيني الشقيق 
وحقوقه املشــروعة وإقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية وفق قرارات 
الدولية ومبادرة  الشــرعية 

السالم العربية.
كمــا عبر مجلس الوزراء 
التهانــي  خالــص  عــن 
والتبريــكات للرئيس شــي 
جينبينغ  رئيس جمهورية 
الصــني الشــعبية الصديقة 
مبناسبة إعادة انتخابه لوالية 
ثالثة لرئاسة اللجنة املركزية 
للحزب الشيوعي الصيني، 
متمنيــا لــه دوام التوفيــق 
وجلمهوريــة  والنجــاح، 
الصــني الشــعبية الصديقة 
املزيد من التقدم واالزدهار، 
وللعالقات املتميزة التاريخية 
بني البلدين الصديقني واملزيد 

من التطور والنماء.
كما عبر مجلس الوزراء عن 
خالص التهاني والتبريكات 
إلى جورجيا ميلوني مبناسبة 
فوزها في االنتخابات العامة 
لرئاســة الوزراء جلمهورية 
إيطاليــا الصديقــة وأدائهــا 
الدســتورية، متمنيا  اليمني 
لها التوفيق والنجاح لكل ما 
فيه حتقيق املزيد من الرخاء 
واالزدهار جلمهورية إيطاليا 

وشعبها الصديق.

أكد االلتزام بالعمل اجلاد من أجل ترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي واخلطاب األميري ووضعها حيز التنفيذ

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ود.بدر املال وعبدالرحمن املطيري خالل جلسة مجلس الوزراء

املرحلــة املقبلة، مؤكدا على 
التعاون اإليجابي مع السلطة 
التشــريعية مبوجب أحكام 
الدستور وعلى األخص املادة 
٥٠ منه التي تنص على فصل 
الســلطات مع تعاونها، كما 
حدد ســموه مجمل أولويات 
املتســمة  القادمــة  املرحلــة 
التنفيذ  بالواقعيــة وقابلية 
وفــق برنامج زمنــي محدد 
مبــا يكفل تلبيــة وتطلعات 

املواطنني.
وقد أكــد مجلس الوزراء 
االلتزام بالعمل اجلاد من أجل 
ترجمــة التوجيهات الواردة 
في النطق السامي واخلطاب 
األميري ووضعها حيز التنفيذ 
والتــي تركزت حول تكثيف 
اجلهــود لتحقيق اإلجنازات 
واإلصالح وحتقيق الطموح 
واآلمــال الشــعبية وتكفــل 
حتقيــق مصلحــة الكويــت 
الوفــي ورفعــة  وشــعبها 

شأنهما.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
العوضــي حــول  د. أحمــد 
مســتجدات الوضع الصحي 
في البــالد بشــأن األمراض 
املوسمية وسبل الوقاية منها 

تضامن كامل مع السعودية
أعــرب مجلس الوزراء عن تضامــن الكويت الكامل 
والشامل مع اململكة العربية الســعودية الشقيقة حيال 
التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته 
مجموعة «أوپيك+» مؤخرا والتي أخرجت القرار من إطاره 
االقتصادي اخلالص، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة 
التحديات اإلقليمية والدولية ودورها في معاجلتها مبا يحفظ 
املصالح املشتركة للدول ويصون األمن والسلم الدوليني، 
ويدعم توازن الســوق النفطية واالستقرار االقتصادي 
العاملي، ومؤكدا أن القرار الذي اتخذته مجموعة «أوپيك+» 
جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة متت فيها مراعاة 
توازن العرض والطلب في أســواق البترول العاملية مبا 
يحفظ هذه األسواق من التقلبات ويخدم مصالح املنتجني 
واملستهلكني على حد سواء، مشيرا إلى ان هذا القرار جاء 
بإجماع كل الدول األعضاء في «أوپيك+» وفق األعرف 

السائدة في املنظمات الدولية.

ملتقى «الكفيف العربي» مبشاركة ١٨ دولة في فبراير
ندى أبونصر

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية املكفوفني الكويتية 
فايز العازمــي أن اجلمعية 
حققت الكثير من اإلجنازات 
طوال ٥٠ عاما منذ تأسيسها 
عــام ١٩٧٢. وقــال خــالل 
احتفال اجلمعية باليوبيل 
الذهبــي علــى تأسيســها: 
نحتفــل مبــرور ٥٠ عامــا 
علــى تأســيس اجلمعيــة 
واإلعالن عن افتتاح املهرجان 
الــذي ســيتضمن العديــد 
مــن الفعاليات واألنشــطة 
كافتتــاح صالــة الشــيخ 
صبــاح األحمــد الرياضية 
للمكفوفني، وامللتقى العربي 
للمكفوفني والذي يتزامن مع 
األعياد الوطنية وسيتضمن 
بطولة خليجية لكرة اجلرس 
ستنظمها جمعية املكفوفني 
الكويتية بالتعاون مع نادي 
املصير الرياضي للمكفوفني.
وأضاف: تعد «املكفوفني 
الكويتية» مــن اجلمعيات 
التي تولي القيادة السياسية 
اهتماما خاصا بها من خالل 
الزيارات الرمضانية كل عام 
لتلمس العقبات التي تواجه 

تنظيــم ملتقــى املكفوفــني 
العــرب والــذي يتضمــن 
أنشطة ثقافية واجتماعية 
ورياضية وتشارك فيه اكثر 
مــن ١٨ دولة، باإلضافة إلى 
بطولة لكرة اجلرس اخلاصة 
باملكفوفــني على مســتوى 
دول اخلليــج والعديــد من 
التي ســتنظمها  الفعاليات 
اللجان كاألمسيات الشعرية 
الترفيهيــة  واألنشــطة 
واجللسات الفنية وغيرها.

ولفت العنزي إلى أن هذه 
املسيرة جتسد مدى اهتمام 
القيادة السياسية على مدى 
األعوام السابقة بهذه الفئة.

من جانبــه، قال رئيس 
جلنة العالقــات العامة في 
العازمــي:  اجلمعيــة فهــد 
نســتذكر فــي هــذا املؤمتر 
كل من شــارك في تأسيس 
اجلمعيــة ومجالس اإلدارة 
السابقة واجلهود العظيمة 
لكل من ساهم في تشييد هذا 
الصــرح العظيم، مؤكدا أن 
امللتقى سيكون خالل شهر 
فبراير بالتزامن مع األعياد 
الوطنيــة وهو جتمع كبير 
للمكفوفني العرب من العديد 
من الــدول العربية لتبادل 
اخلبــرات والتجــارب فيما 

يخص ذوي اإلعاقة.

فايز العازمي ومنصور العنزي وفهد العازمي خالل املؤمتر الصحافي

هــذه الفئة وحلهــا وهناك 
توجيهــات مــن احلكومــة 
العقبــات  لتذليــل جميــع 
أمامهم، واالهتمام مبهرجان 
مرور ٥٠ عاما على تأسيس 

جمعية املكفوفني.
بــدوره، قــال أمني ســر 
جمعية املكفوفني الكويتية 
اللجنــة اإلعالمية  ورئيس 
منصور العنزي إن اجلمعية 
حتتفل مبرور ٥٠ عاما على 
تأسيسها، مبينا أن اليوبيل 
الذهبي يعتبر انطالقة لعام 
مــن االحتفاالت التي تهدف 
لدعم أبنائنــا املكفوفني في 
شتى املجاالت ومن أبرزها 

إعفاء جميع دور النشر من رسوم املشاركة مبعرض الكتاب
أعلن األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واألداب بالتكليف 
د.عيســى األنصاري عن إعفاء جميع 
دور النشر من رسوم املشاركة مبعرض 
الكويــت الدولي للكتــاب الـ ٤٥ وذلك 
بتعليمات من وزيــر اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

عبدالرحمن املطيري.
وقــال د.األنصــاري، فــي تصريح 

لـ «كونــا»، إن تعليمات وزير االعالم 
باإلعفاء من الرســوم يأتي من منطلق 
احلرص على دعم الكتاب واألنشــطة 
الثقافيــة في معــرض الكويت الدولي 
للكتاب الذي ســينعقد في الفترة من 

١٦ إلى ٢٦ نوفمبر املقبل.
وأفاد بأن هذه املبادرة جاءت لدعم كل 
اجلهود الهادفة لصناعة النشر وتعزيز 
القراءة والثقافة في املجتمع الى جانب 
ســعيها إلى دعم أصحاب دور النشر 

بعد التحديات التــي فرضتها جائحة 
«كورونا» خالل الفترة املاضية.

وذكــر أن اإلعفــاء يؤكــد االهتمام 
بالقطــاع الثقافــي واملعرفــي ويجدد 
االلتــزام بدعــم دور النشــر لتخفيف 
العبء عنهم ومتكينهم من املشــاركة 
باملعرض الذي يعد أحد أهم امللتقيات 
الثقافية الدوليــة الرائدة التي تعتني 
بقطاع النشــر والكتاب ويعزز مكانة 

الكويت ثقافيا.

وزيرة الشؤون: سنتابع مطالب العاملني في مكتب اإلمناء
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة م. مي البغلي 
اهتمامها مبطالب العاملني في مكتب 

اإلمناء االجتماعي.
وقالت البغلي في تصريح صحافي، 

انها ستعقد اجتماعا عاجال مع املعنيني 
باملكتــب ملعرفــة ودراســة مطالــب 
املوظفــني وفــق األنظمــة والقوانني 
والقرارات املنظمة من ديوان اخلدمة 

املدنية.
وتابعــت: إن من حــق كل موظف 

املطالبــة بحقوقــه ســواء املادية أو 
القانونية واملعنوية بالطريقة التي 
يكفلهــا القانون، الفتــة إلى حرصها 
كوزيرة مســؤولة عــن املكتب على 
توفير بيئة العمل املناســبة جلميع 

منتسبي اإلمناء االجتماعي.

املجلس يقبل مسـاهمتي أبناء املغفور له بإذن اهللا خالد يوسف املرزوق إلنشاء مركز طبي بقيمة ٥ ماليني دينار
وفواز خالد املرزوق وزوجته وأبنائه إلنشـاء مستشـفى بقيمة ١٠ ماليني دينار في مدينـة  صباح األحمد البحرية 

تعيـني بن ناجـي رئيسـًا حملكمـة التمييـز وأبوصليب رئيسـًا حملكمـة االسـتئناف والياسـني نائبًا لرئيـس محكمة االسـتئناف

تعيـني أسـيل املنيفـي وكيـًال لـوزارة املاليـة وصقـر السـجاري أمينـًا عامـًا لألمانـة العامـة لألوقـاف بدرجـة وكيـل وزارة


