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الثالثاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء يوّجه بتسريع إجناز مشروع السكة احلديد

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األســبوعي صباح 
أمس في قصر السيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح. وبعــد االجتماع، 
صرح نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الوزراء بــراك علي 

الشيتان مبا يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما 
في مستهل أعماله بتشكيل 
الوفد الرسمي املرافق ملمثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعــاه، ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، للمشــاركة في 
قمة قادة العالــم للدورة الـ 
٢٧ ملؤمتــر أطــراف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية لتغير 
املناخ (COP٢٧)، وقمة مبادرة 
«الشــرق األوسط األخضر» 
اللتني تعقدان في شرم الشيخ 
بجمهوريــة مصــر العربية 
الشــقيقة، ويضم الوفد كال 
مــن نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير النفط، ووزير 
اخلارجية، باإلضافة إلى عدد 
من املسؤولني في ديوان سمو 
ولي العهد ووزارة اخلارجية 

ووفد أمني وإعالمي.
وقد عبر مجلس الوزراء 
عن ثقته في أن يتوصل قادة 
وزعمــاء دول العالم إلى كل 
ما من شأنه دعم السياسات 
واخلطــط الكفيلة مبواجهة 
آثار تغيــر املناخ التي تهدد 
كوكب األرض وإيجاد احللول 
حلمايــة األرض والطبيعــة 
البيئية، ســائال  واملشــاكل 
املولــى عز وجــل أن يحفظ 
ســموه، والوفــد املرافق في 

احلل والترحال.
كمــا أحاط نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
ووزيــر اخلارجيــة باإلنابة 
براك الشيتان مجلس الوزراء 
علما بنتائج مشــاركة سمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
ممثال عن صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، في أعمال الدورة 
العادية الـ ٣١ ملجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
القمــة التــي عقــدت يومــي 
الثالثــاء واألربعاء املاضيني 
فــي اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة حتت عنــوان «لّم 
الشمل»، وعلى املوضوعات 
التي متت مناقشاتها في القمة، 
ومبا تضمنه إعالن اجلزائر 
الصادر عنها، مشــيدا بكلمة 
وفد الكويت التي ألقاها سمو 
ولي العهد، حفظه اهللا ورعاه، 

إجنازه، وااللتزام بالبرنامج 
الزمني اخلاص باملشــروع 
والقــرارات الصــادرة مــن 
مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كمــا اطلــع املجلس على 
توصية اللجنة بشأن طلب 
وزارة الصحــة اســتصدار 
قــرار مــن مجلس الــوزراء 
بشــأن اســتالم أحد املباني 
الكائنة مبشروع مبنى مطار 
الكويت الدولي (T٢) ليكون 
فــي عهــدة الوزارة إلنشــاء 
املختبرات الوقائية والطبية 
باملطار اجلديد. وقرر مجلس 
الوزراء تكليف وزارة الصحة 
بالتنسيق مع كل من: وزارة 
العامــة، واإلدارة  األشــغال 
العامة للطيران املدني لوضع 
كل متطلباتهــا فيما يخص 
إنشــاء مركز طبــي ووقائي 
ومختبــر للصحــة العامــة 
مبباني مطار الكويت الدولي، 
ووضع السبل الفاعلة ملواجهة 
األزمــات الصحيــة الطارئة 

يعزز النمو وتنويع مصادر 
الدخل، وباملهنية العالية التي 
يعمل بهــا قياديي وموظفي 

الهيئة في هذا الشأن. 
كما اطلع مجلس الوزراء 
على توصيات جلنة الشؤون 
االقتصاديــة بشــأن تقرير 
متابعــة اخلطــة الســنوية 
مــن  للفتــرة   ٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد 
احلســاب اخلتامي، وتقرير 
متابعة خطة التنمية السنوية 
النصــف األول   ٢٠٢٣/٢٠٢٢
للفتــرة مــن ٢٠٢٢/٤/١ إلــى 
٢٠٢٢/٩/٣٠، وتقريــر خطة 
التنمية السنوية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
الــوزراء  وقــرر مجلس 
تكليــف وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار بإحالــة هــذه 

التقارير إلى مجلس األمة.
شراء الكهرباء واملاء

مجلــس  ناقــش  ثــم 

بــني حكومة دولــة الكويت 
وحكومــة جمهورية كوريا. 
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مشــروعي املرســومني 
ورفعهما إلى صاحب السمو، 

حفظه اهللا ورعاه.
مالحظات جهاز متابعة األداء

هذا، ثم استعرض مجلس 
الســنوي  التقرير  الــوزراء 
جلهاز متابعة األداء احلكومي 
عن عام ٢٠٢١. وبهذا الصدد، 
اطلع مجلس الــوزراء على 
املقــدم من  العــرض املرئي 
رئيس جهــاز متابعة األداء 
احلكومــي الشــيخ أحمــد 
مشــعل األحمــد وعــدد من 
قيادي اجلهــاز حول نتائج 
أعمــال اجلهــاز خــالل عام 
٢٠٢١، ونتائج متابعة تنفيذ 
القرارات الوزارية خالل هذا 
العــام وكذلك نتائج متابعة 
تنفيذ املشروعات احلكومية، 
ونتائج استطالع للرأي العام 
التي قام بها اجلهاز لتحسني 
جودة اخلدمــات املقدمة من 
بعض اجلهــات احلكومية، 
باإلضافة إلــى نتائج تقرير 
ديوان احملاســبة عن تنفيذ 
املاليــة  الســنة  ميزانيــة 
جانــب  إلــى   ،٢٠٢١/٢٠٢٠
توصيــات اجلهــاز العامــة 
اتخاذها  واخلاصة املطلوب 
من قبــل الوزارات واجلهات 
احلكومية والتي من شــأنها 
تطوير األداء ومعاجلة مظاهر 

اخللل والقصور.
وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود التي بذلت في إعداد 
هذا التقريــر، وقرر مجلس 
الوزراء تكليف كل الوزارات 
واجلهات احلكومية وجهاز 
متابعة األداء احلكومي بالعمل 
علــى معاجلــة املالحظــات 
وتنفيــذ التوصيات الواردة 
بالتقرير لالرتقاء مبستوى 

األداء احلكومي.
كمــا اســتعرض مجلس 
الوزراء التقرير الثاني للجنة 
متابعة قضايا املال العام لعام 
البيانــات  ٢٠٢٢ املتضمــن 
اخلاصــة بقضايــا األمــوال 
الــوزارات  العامــة وردود 
واملؤسســات احلكومية عن 
هــذه القضايا، وما آلت إليه 
أمام جهات االختصاص، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف وزير 
العدل ووزير األوقاف بإحالته 

إلى مجلس األمة.
ميزانية الدولة

كما بحث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، واطلع 
بهذا الصدد على كتب ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املرفق بها كتب رئيس مجلس 
األمة املتضمنة موافقة مجلس 
األمة بجلسته املنعقدة بتاريخ 

واالستثنائية والتعامل معها 
بالكفاءة املطلوبة ووفق أعلى 
املعايير املتبعة بهذا الشأن، 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

شهر من تاريخه.
تنويع مصادر الدخل

ثم تدارس مجلس الوزراء 
التوصيــة الــواردة ضمــن 
محضر اجتماع جلنة الشؤون 
التقرير  االقتصادية بشــأن 
الســابع لهيئــة  الســنوي 
تشجيع االســتثمار املباشر 
املتضمن اإلحصائية اخلاصة 
بنشاط الهيئة ومشروعاتها. 
وقد أشــاد مجلــس الوزراء 
الكبيرة واملتميزة  باجلهود 
واملخلصة التي تبذلها هيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر 
الكويــت  مكانــة  لتعزيــز 
اقتصاديا، وحتقيق التطور 
املستمر لتحسني بيئة األعمال 
وجــذب رؤوس األموال مبا 

الــوزراء التوصية الواردة 
ضمن محضر اجتماع جلنة 
القانونية بشأن  الشــؤون 
مشــروع مرســوم بتعديل 
املرسوم رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢
بشأن حتديد اختصاصات 
وزارة الكهرباء واملاء، والذي 
يهدف إلى السماح للوزارة 
الكهربائية  الطاقة  بشــراء 
وامليــاه مــن عــدة مصادر 
وليــس فقــط املتجــددة، 
مما يتيــح للقطاع اخلاص 
املساهمة في توفير الكهرباء 
واملــاء وتخفيــف األحمال 
املاليــة على الدولــة، عمال 
القطاع اخلاص  مبشــاركة 
في املشاريع، كما أنها متثل 
خطوة فــي مجال اإلصالح 

االقتصادي للدولة.
واطلــع مجلــس الوزراء 
على توصية اللجنة بشــأن 
مشــروع مرســوم باملوافقة 
علــى اتفاقية التعــاون في 
الثقافــة والفنــون  مجــال 

٢٠٢٢/١١/١ على مشــروعات 
القوانني التالية:

١ ـ مشــروع القانــون بربط 
ميزانية الوزارات واإلدارات 
احلكوميــة للســنة املاليــة 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢ـ  مشروع القانون بالفصل 
بني أبواب ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
٣ـ  مشروعات القوانني بربط 
ميزانيات اجلهات املستقلة 

للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
القوانــني  ـ مشــروعات   ٤
باعتماد احلسابات اخلتامية 
لبعض اجلهات املستقلة عن 

السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
٥ـ  مشروعات القوانني بربط 
ميزانيــات اجلهــات امللحقة 

للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
الــوزراء  وقــرر مجلس 
رفعها إلى صاحب الســمو، 
حفظه اهللا ورعــاه، وإحالة 
التوصيات الواردة في تقارير 
جلنة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامي، وكذلك التي قدمت 
أثناء جلســة مجلــس األمة 
إلــى وزيــر املاليــة ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 

واالستثمار.
استنكار محاولة اغتيال عمران خان

الــوزراء  أعــرب مجلس 
عن إدانة واستنكار الكويت 
محاولة اغتيال رئيس وزراء 
باكستان السابق عمران خان، 
مؤكدا علــى موقف الكويت 
املبدئــي والثابــت املناهض 
للعنف واإلرهاب، وأكد كذلك 
وقــوف الكويــت إلى جانب 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة وتأييدها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.
ترحيب باتفاق السالم في إثيوبيا

أعرب مجلس الوزراء عن 
ترحيب الكويت مبا توصلت 
إليه حكومة جمهورية اثيوبيا 
الدميوقراطيــة  الفيدراليــة 
وجبهــة حتريــر تيغــراي 
الشعبية من اتفاق سالم ينهي 
حالة الصراع بني الطرفني مبا 
يقــود نحو حتقيق الســالم 
الدائم فــي إثيوبيــا، معربا 
عن األمل في أن يلتزم طرفا 
االتفاق مبا ورد فيه، مشيدا 
مبا تضمنه االتفاق من تأكيد 
علــى الســماح للمنظمــات 
اإلغاثية واإلنسانية بتقدمي 
املساعدات اإلغاثية وحماية 
العاملــني فيهــا، معربا عن 
تقدير دولة الكويت جلهود 
االحتــاد األفريقــي والــدور 
الــذي قامــت بــه جمهورية 
جنوب أفريقيا في استضافة 
احملادثات بني طرفي اخلالف 

واإلعالن عن هذا االتفاق.

أشاد بجهود ولي العهد في متثيله صاحب السمو بالقمة العربية وثّمن ما أسفرت عنه من نتائج مثمرة من شأنها حتقيق التضامن العربي ودعم القضايا العربية

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مترئساً االجتماع بحضور الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان

في افتتاح أعمال هذه القمة، 
والتي تركزت حول التحديات 
واملخاطر التي حتيط بالعالم 
العربي والتي تتطلب املزيد من 
التنسيق والتعاون ملواجهة 
هذه املخاطــر والتصدي لها 
وذلك عبر تصورات واضحة 
معلنة حتقق األهداف املنشودة 
للمنظومــة العربيــة وتلبي 
طموحات شعوبها، كما جدد 
سموه، حفظه اهللا ورعاه، في 
الكلمة دعوة املجتمع الدولي 
إلجناح مســيرة الســالم في 
الشــرق األوســط وضمــان 
حــق الفلســطينيني بإقامــة 
دولتهم املستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وجدد كذلك 
الثابت بعدم  الكويت  موقف 
وجود حل عسكري للصراع 
الدامي فــي ســورية، ودعم 
الكويــت الكامل جلهود األمم 
املتحدة للوصــول إلى احلل 
السياســي لألزمــة اليمنية، 
وردع األعمال اإلرهابية التي 
تشــنها ميليشــيا احلوثــي 
والتــي تهدد ممــرات الطاقة 
والتجارة الدوليــة، كما دعا 
سموه، حفظه اهللا، إلى تغليب 
لغة احلوار للوصول إلى حل 
سياســي للحرب الروسية ـ 
األوكرانية، والتمسك بالنظام 
املتعــدد األطــراف  الدولــي 
ومببادرتي وأهــداف ميثاق 
األمم املتحــدة، داعيا األمانة 
العامة ملجلس الدول العربية 
إلى ضــرورة تفعيل املبادرة 
الكويتية بشأن االستراتيجية 
الشــاملة والتكامليــة لألمن 
الغذائي العربي وسبل تعزيزه 
ووضعها موضع التنفيذ وفقا 

لآلليات املتفق عليها.
وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود اإليجابية التي بذلها 
ممثل صاحب السمو، حفظه 
اهللا ورعاه، سمو ولي العهد، 
حفظه اهللا، وقادة ورؤساء 
العربية املشــاركة  الوفــود 
في أعمال هذه القمة، والتي 
أسفرت عما مت التوصل إليه 
من النتائج املثمرة التي من 
شــأنها حتقيــق التضامــن 
العربي ودعم القضايا العربية 
في ظل مستجدات األوضاع 
الراهنة واملتغيرات املتسارعة 

التي يشهدها العالم.
مشروع السكة احلديد

كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة متابعة تنفيذ 
املشــاريع التنموية الكبرى 
بشأن مشــروع مسار سكة 
احلديــد في الكويــت، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
باســتكمال جهودها بشــأن 
تنفيذ مشــروع مسار سكة 
احلديــد، واتخــاذ كل ما من 
شأنه اإلسراع في سير عملية 

املستشارة نادية الدبوس خالل مشاركتها في اجتماع دولي

وزيرة الشؤون: االهتمام بذوي االحتياجات 
اخلاصة وتقدمي كافة أوجه الدعم لهم

قالــت وزيــرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة مي البغلي إن توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح واضحة بضرورة 
االهتمــام والرعايــة بــذوي االحتياجات 
اخلاصة وتقدمي كافة أوجه الدعم والرعاية 

لهم.
جــاء ذلك فــي بيــان صحافــي امس 

عقب اجتماع الوزيرة البغلي مع أعضاء 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون بحضور 
الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية سالم 

الرشيدي.
ودعت الوزيرة وفق البيان إلى النظر 
باملطالب واالحتياجات التي قدمها أعضاء 
اجلمعيــة والتعامل معها وفــق القانون 
والقرارات املنظمة، مشيرة إلى أن االجتماع 
ناقش عددا من القضايا التي تهم هذه الفئة.

نادية الدبوس: تبادل اخلبرات القانونية بني الكويت وُعمان

شاركت وكيلة اإلدارة في «الفتوى والتشريع» 
املستشارة نادية الدبوس مؤخرا في استقبال وفد 
قانوني من سلطنة ُعمان الشقيقة لدى زيارته إلى 
الكويت ولقائه مع رئيس إدارة الفتوى والتشريع 
املستشــار صالح املسعد، برئاسة عضو مجلس 
الشــورى ورئيس مجلس إدارة جمعية احملامني 
العمانية د.محمد الزدجالي وعضوية كل من عضو 
مجلس الشورى العماني د.حمد بن حمدان الربيعي 
وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملامني العمانية.

وأكدت املستشارة نادية الدبوس عمق العالقات 
التاريخيــة بني الكويت وســلطنة عمان، الفتة 
إلى أهمية تبادل اخلبرات والتجارب القانونية 
بــني البلدين الشــقيقني وخاصة بــني «الفتوى 
والتشريع» واجلهات املماثلة لها في السلطنة، 
مشــيدة بالتطور الكبير الذي تشهده عمان في 

مختلف املجاالت.
وأشــادت الدبــوس بجهــود إدارة الفتــوى 

والتشــريع في دعم جهود الدولة القانونية في 
مختلف املجــاالت، خاصة صياغة مشــروعات 
القوانني التي تقترحها الدوائر واجلهات احلكومية، 
وأيضا مشروعات املراسيم واللوائح والقرارات 

التنفيذية للقوانني.
ولفتت إلى أهمية «الفتوى والتشريع» بقطاعاتها 
املختلفة: التشريع والفتوى والتظلمات والعقود 
والتحكيم والدور الذي تقوم به باعتبارها العقل 
القانوني للدولة، مشيرة إلى قيامها بالدفاع عن 
قضاياهــا في الداخل واخلارج والرد على جميع 

التظلمات اإلدارية الواردة اليها.
وذكــرت ان رئيــس «الفتــوى والتشــريع» 
املستشار صالح املسعد يسعى باستمرار لتطوير 
آليات العمل داخل اإلدارة واتباع سياسة الباب 
املفتوح مع اجلميع بهدف تسريع إجناز املعامالت 
واملســاهمة في دعم اجلوانــب القانونية ودفع 

عجلة التنمية.

ً شاركت في استقبال وفد قانوني ُعماني زار البالد مؤخرا

املستشار صالح  املسعد مستقبال الوفد العماني بحضور املستشار سعود القمالس واملستشارة نادية الدبوس واملستشارة نورة 
املستشارة نادية الدبوس متثل الكويت في أحد املؤمترات الروضان وعدنان أبل وخالد السويفان وعبدالرحمن الطاحوس

تعيني محمد املناعي وعصام الغامن 
نائبني ملدير عام «كونا»

صـــــدر مرســــوم 
بتعيني نائبني ملدير عام 
وكالة األنباء الكويتية 
(كونــا)، تضمــن في 
مادتــه األولــى: ُيعني 
نائبا ملدير عام وكالة 
األنباء الكويتية بدرجة 
وكيل وزارة مساعد كل 

من:
١ ـ محمد راشــد محمد 

املناعي.
٢ـ  عصام ناصر يوسف 

الغامن.
ونصــت املــادة الثانيــة على انه 
على وزيــر االعــالم والثقافة تنفيذ 

هذا املرســوم، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

عصام الغامنمحمد املناعي

إشادة بجهود هيئة تشجيع االستثمار لتحسني بيئة األعمال وجذب رؤوس األموال لتنويع مصادر الدخلإنشـاء مركـز طبـي ووقائي ومختبـر للصحـة العامة فـي مبنى T٢ مبطـار الكويـت الدولي
رفـع موافقـة مجلـس األمة علـى القوانـني اخلاصـة مبيزانيـة الدولـة إلى صاحب السـموالسـماح لـوزارة الكهرباء بشـراء الكهربـاء واملياه من عـدة مصادر وليس فقـط املتجددة

أسماء ٢٢ قياديًا مت تعيينهم في جهات حكومية
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشــيتان، أن مجلــس الوزراء 
اعتمد في اجتماعه األســبوعي أمس 
تعيني ٢٢ قياديا في الوزارات واإلدارات 
واجلهات احلكومية، وجاءت األسماء 

كما يلي:
١ـ  الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل 
نواف األحمد اجلابر الصباح ـ نائبا 
لرئيس احلرس الوطني بدرجة وزير.
٢ـ  يوسف إبراهيم املزروعيـ  وكيال 

لديوان احملاسبة.
٣ ـ وكل من:

٭ عبيــر عبداللطيــف عبدالوهــاب 
الفارس.

٭ إبراهيم علي معيض الهاجري.
٭ نرجس يحيى عبدالرسول حسن.

بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان 
اخلدمة املدنية.

٤ ـ يوســف عبداهللا محمد البيدان ـ 

مديرا عاما للهيئــة العامة للرياضة 
بدرجة وكيل وزارة.

٥ ـ وكل من:
٭ طالل عيد سرور العتيبي.

٭ فيصل ناصر اليتيم.
٭ بشار عبداهللا السالم.

٭ حامد علي حسن الهزمي.
نواب ملدير عام الهيئة العامة للرياضة 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.
٦ـ  د.فاطمة سعود عبدالعزيز السالم 
ـ مديرا عاما لوكالة األنباء الكويتية 

(كونا) بدرجة وكيل وزارة.
٧ ـ وكل من:

٭ كفاية محمد إبراهيم النجدي.
٭ عيد مليح مهل الرشيدي.

بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة 
األشغال العامة.

٨ـ  عمار عبداهللا محمد الناجمـ  رئيس 
قطاع في جهاز متابعة األداء احلكومي 

ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد.

٩ ـ د. برجــس فالح محمد الهاجري 
ـ مســاعدا ملدير عام الهيئــة العامة 
لتشجيع االســتثمار ـ بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.
١٠ ـ وكل من:

٭ تركي عبداهللا املطيري.
٭ سالم فهد الوطيان.

بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة 
اإلعالم.

١١ ـ وكل من:
٭ عائشة عدنان احملمود.

٭ محمد خالد اجلسار.
٭ سلطان محيا الديحاني.

٭ سهام سعد العازمي.
٭ مساعد محمد الزامل.

أمناء عامني مساعدين في املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وقــرر املجلــس رفع املراســيم إلى 
صاحب السمو األمير، حفظه اهللا ورعاه.


