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الثالثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني بنسبة ٥٠٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
السيف برئاســة سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمــد الصباح 
رئيس مجلــس الوزراء، وبعد 
االجتماع صــرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء براك 

الشيتان مبا يلي:
اســتهل مجلــس الــوزراء 
اجتماعه باالستماع إلى شرح 
قدمه وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب بشأن حضور 
ممثل صاحب السمو األمير سمو 
ولي العهد والوفد املرافق لسموه 
حفل افتتاح بطولة كأس العالم 
(فيفا ٢٠٢٢) الذي أقيم في دولة 
قطر الشقيقة، وما صاحبه من 
فعاليات ولوحات فنية رائعة، 
مشــيدا باحلفل االستعراضي 
املبهر الذي يعكس ثقافة البالد 
وقيمها واحترام اآلخر، منوها 
مبا اشتملت عليه كلمة صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر التي ألقاها 
فــي حفل االفتتــاح من معاني 
ركزت على التســامح واحملبة 

والسالم.
وقد أعرب مجلس الوزراء 
عن خالص التهاني والتبريكات 
إلى دولة قطر الشقيقة مبناسبة 
حفــل االفتتاح والــذي مت من 
خالله جتســيدها بــكل كفاءة 
واقتــدار الســتضافتها هــذه 
الفعالية الرياضية االستثنائية 
رسالة احملبة والسالم لشعوب 
العالم قاطبة، مشيدا في الوقت 
ذاته مبا سخرته من استعدادات 
هائلة ومبا قامــت به األجهزة 
املعنية في دولة قطر الشقيقة 
من جهــود مكثفة إلجناح هذه 
الرياضية، وإظهارها  البطولة 
للعالم مــدى قدرتها على رفع 
التحــدي وتذليــل الصعــاب، 
معربا بهذا الصدد عن االعتزاز 

فــور إعــداد الكشــوف، وقرر 
املجلس رفع مشروع املرسوم 

إلى صاحب السمو األمير.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصيــة جلنة متابعــة تنفيذ 
املشاريع التنموية الكبرى بشأن 
إفادة بلدية الكويت حول آخر 
التي  املســتجدات والتطورات 
طرأت بشأن «مشروع تطوير 
الواجهــة البحريــة باجلهــراء 
(الكورنيــش) - ومشــروع 
تطوير املخطط الهيكلي خلليج 

بهم، وذلك على ضوء القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء في 

هذا اخلصوص.
كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
املقــدم مــن  التقريــر  بشــأن 
جهاز متابعــة األداء احلكومي 
بشأن توفير مناطق تخزينية 
اســتراتيجية إلقامــة مخازن 
ومستودعات ألغراض التخزين 
الغذائــي وغيرهــا، والعرض 
املرئي املقدم بهذا الشــأن، وقد 

الــوزراء تكليــف كل اجلهــات 
احلكوميــة باتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة لوضع اســتراتيجية 

التخزين حيز التنفيذ.
ثم استعرض مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن التقارير 
املقدمة من جهاز متابعة األداء 
احلكومي أرقام (٢)، (٣)، (٤) 
بشأن متابعة األعمال املنوطة 
باجلهــات احلكوميــة املعنية 
مبعاجلة مكامن اخللل املتواجدة 
في نفــق دروازة العبدالرزاق، 
والعرض املرئي املقدم من قبله 
بهذا الشــأن، وقد أثنى مجلس 
الــوزراء على اجلهود احلثيثة 
التــي بذلهــا اجلهــاز ملتابعــة 
أعمال اجلهات ذات الصلة بهذا 
الشــأن، ولتشــخيصه الدقيق 
القائمــة، وتكليف  لألوضــاع 
اجلهاز باستكمال جهوده وفق 
ما جاء بقــرار مجلس الوزراء 

بهذا الشأن.
وفي إطار اهتمام احلكومة 
الثــروة  لكونهــم  بالشــباب 
وركاز  للوطــن  احلقيقيــة 
املســتقبل ومحركــي عجلــة 
التنميــة فــي البــالد، وبنــاء 
علــى توجيهات ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح بأهمية 
تقدمي كل أنواع الدعم والرعاية 

الصليبيخــات»، والبرنامــج 
الزمني اخلاص بهما، واخلطوات 
واملراحل التنفيذية للمشروعني، 
وقرر مجلس الــوزراء تكليف 
بلدية الكويت باستكمال جهودها 
الرامية إلى تنفيذ املشــروعني 
عبر القطاع اخلاص، والتنسيق 
بهذا الشــأن مع اجلهــات ذات 
الصلة التخاذ اإلجراءات الكفيلة 
باالنتهاء من توفير كل اخلدمات 
الالزمة لضمان إجناز املشروعني 
وفق البرنامج الزمني اخلاص 

أثنى مجلس الوزراء على جهود 
جهاز متابعــة األداء احلكومي 
الرامية إلى وضع استراتيجية 
شاملة للمخازن واملستودعات 
علــى مســتوى البــالد، وعلى 
التعــاون املثمــر بــني اجلهات 
احلكوميــة ذات الصلــة بهــذا 

الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
اجلهــات ذات الصلــة باتخــاذ 
اإلجــراءات لإلســراع بإزالــة 
املعوقــات، كمــا قــرر مجلس 

للطلبة املبتعثني، وتهيئة البيئة 
املعيشية املالئمة لهم للدراسة 
باخلارج، فهم ســفراء الوطن، 
لذا قرر مجلس الوزراء تكليف 
وزارة التعليم العالي بالتنسيق 
لزيــادة  املاليــة  وزارة  مــع 
مخصصــات الطلبة املبتعثني 
للدراسة في اخلارج بنسبة ٥٠٪ 
اعتبارا من بداية السنة املالية 

القادمة ١ أبريل ٢٠٢٣.
كما بحث مجلــس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، واطلع بهذا 
الصدد على االقتراحات برغبة 
املقدمة من أعضاء مجلس األمة.

ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخر املســتجدات الراهنة على 
الســاحتني العربية والدولية، 
وبهــذا الصــدد أعــرب مجلس 
الــوزراء عن إدانة واســتنكار 
الكويــت للهجمــات اإليرانية 
التي استهدفت إقليم كردستان 
العراق الشقيق  في جمهورية 
وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من 
األشخاص، وأكد مجلس الوزراء 
تضامن الكويت مع جمهورية 
العراق الشــقيق ورفضه لكل 
االعتــداءات التــي تهــدد أمنه 
واستقراره، معربا عن التعازي 
واملواســاة حلكومــة وشــعب 
العــراق الشــقيق وإلى أســر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أعــرب مجلس الوزراء 
عن ترحيب الكويــت بتجديد 
العمل باتفاقية الشــحن اآلمن 
للحبوب واملــواد الغذائية من 
املوانــئ األوكرانية ملدة أربعة 
أشــهر إضافية، مؤكــدا أهمية 
هذا االتفــاق في تســهيل نقل 
احلبوب مبا يسهم في التخفيف 
مــن نقص الغذاء حول العالم، 
مثمنا جتاوب أوكرانيا وروسيا 
االحتاديــة لدعــوات املجتمــع 

الدولي.

مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بالعفو اخلاص عن املواطنني احملكومني في بعض اجلرائم

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

والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة 
باحتضان هذا احلدث الرياضي 
الدولي الهام كأول دولة عربية 
والذي هو محط أنظار وإعجاب 

العالم أجمع.
واستكماال للرغبة السامية 
واملبادرة األميرية من صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد، بشــأن ملف العفو عن 
أبنائه املواطنني وإعماال ألحكام 
املادة (٧٥) من الدستور، وافق 
مجلس الوزراء على مشــروع 
مرســوم بالعفــو اخلاص عن 
املواطنني احملكومني في اجلرائم 
املنصوص عليها في املواد ٤، ١٥، 
٢٥ من القانون رقم (٣١) لسنة 
١٩٧٠ واجلرمية املنصوص عليها 
في املــادة (١٤٧) مــن القانون 
رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ واجلرمية 
املنصوص عليها في الفقرة (أ) 
مــن املــادة (٧٠) للقانون رقم 
٣٧ لســنة ٢٠١٤ والتــي وقعت 
خالل الفترة من ٢٠١١/١١/١٦ حتى 
٢٠٢١/١٢/٣١ وسوف تعد كشوف 
احملكومني الذين ينطبق عليهم 
العفو من قبل جلنة برئاســة 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وعضوية كل من النائب 
العام ووكيل وزارة الداخلية، 
علــى أن يفرج عــن احملكومني 

تكليـف البلديـة باسـتكمال جهودها الراميـة إلى تنفيـذ مشـروعي تطوير الواجهـة البحريـة باجلهراء واملخطـط الهيكلـي خلليج الصليبخـات عبر القطـاع اخلاص
تكليف جميـع اجلهات احلكومية باتخاذ اإلجـراءات الالزمة لوضع إسـتراتيجية التخزين حيز التنفيذ وتوفير مناطق تخزينية إسـتراتيجية إلقامة مخازن ومسـتودعات

الشيتان: جلنة العفو اخلاص 
ستجتمع اخلميس املقبل ملباشرة أعمالها

برامج تعليمية لـ «التمريض» و«الصيدلة» 
للتعامل مع عهد األدوية في املرافق الصحية

قال نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد واستكماال مللف العفو عن أبنائه 
املواطنني وإعماال ألحكام املادة (٧٥) من الدســتور فقد أصدر 
سموه مرسوما (رقم ٢٠١٨ لسنة ٢٠٢٢) بشأن عفو خاص من 
تنفيذ مدة العقوبة املقيــدة للحرية احملكوم بها على عدد من 

املواطنني الكويتيني.
وأشار الوزير الشيتان في تصريح عقب االجتماع األسبوعي 
ملجلــس الوزراء إلى ان املادة األولى من هذا املرســوم نصت 
على «يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة املقيدة للحرية 
احملكــوم بها على املواطنني الكويتيني عن اجلرائم التي وقعت 

خالل الفترة من تاريخ ٢٠١١/١١/١٦ ولغاية تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١».
وأضاف أن «هذه اجلرائم هي التالي:

١- اجلرميــة املنصوص عليها في املادة ٤ من القانون رقم 
٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم ١٦ لسنة 

١٩٦٠ واجلرائم املرتبطة بها.
٢- اجلرمية املنصوص عليها في املادة ١٥ من القانون رقم 

٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم ١٦ لسنة 
١٩٦٠ واجلرائم املرتبطة بها.

٣- اجلرمية املنصوص عليها في املادة ٢٥ من القانون رقم 
٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم ١٦ لسنة 

١٩٦٠ واجلرائم املرتبطة بها.
٤- اجلرمية املنصوص عليها في املادة ١٤٧ من القانون رقم 

١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء واجلرائم املرتبطة بها.
٥- اجلرمية املنصــوص عليها في الفقرة «أ» من املادة ٧٠

من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت 
وتقنية املعلومات».

وذكر أن املادة الثانية من هذا املرسوم نصت على أن «تشرف 
جلنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وعضوية كل مــن النائب العام ووكيل وزارة 
الداخلية على تطبيق املادة األولى من هذا املرسوم وتعد كشوف 
احملكومني الذين تنطبق عليهم أحكام هذه املادة ويفرج عنهم 
فورا». وأضاف الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم اخلميس 

املقبل ملباشرة أعمالها.

عبدالكريم العبداهللا

اعتمدت إدارة تفتيش األدوية بوزارة الصحة برئاســة 
الصيدالنية مرمي الياسني برامج تعليمية لطواقم التمريض 
والصيدلة فيما يخص آلية التعامل مع عهد املخدرات واملؤثرات 
العقلية وآلية التعامل مع األدوية النفســية واملســتهلكات 
واملســتلزمات الطبية في األجنحة باملستشــفيات، وغرف 

الضماد في املراكز الصحية.   
جاءت هذه البرامــج نظرا لوجود عدة مخالفات في آلية 
التعامل، وحرصا على تنفيــذ القوانني والقرارات الوزارية 
املنظمة. وحددت إدارة تفتيــش األدوية التواصل واملتابعة 
مع املفتشــني املســؤولني عن هذه البرامج بقسم التفتيش 
احلكومي في اإلدارة ممثلني في د.إميان بوحاجي والصيدلي 

القرشي الرويشد.

اعتمدتها إدارة تفتيش األدوية برئاسة مرمي الياسني ونظراً لوجود عدة مخالفات

سفيرنا لدى الواليات املتحدة: 
نشكر اللفتة األبوية الكرمية بزيادة مخصصات الطلبة املبتعثني

واشنطن ـ كونا: أعرب ســفيرنا لدى الواليات املتحدة 
األميركية جاســم البديوي عن شكره للفتة األبوية الكرمية 
من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح بتوجيهه بزيادة مخصصات الطلبة املبتعثني للدراسة 

في اخلارج بنسبة ٥٠٪ اعتبارا من أبريل ٢٠٢٣.
وذكر السفير البديوي، في تصريح لـ «كونا»، أن توجيهات 
ســمو رئيس مجلس الوزراء «إمنا تعكس ما توليه القيادة 
السياســية املوقرة بالكويت من أهميــة كبيرة لدعم قطاع 

الشباب في الكويت ومساندته».
وأوضح أن هذه التوجيهــات تؤكد كذلك على «ما يوليه 
سمو رئيس مجلس الوزراء من أهمية لهذا املوضوع وتقدير 
سموه وتلمسه حلاجة الطلبة املبتعثني باخلارج لهذه الزيادة 
نظرا لالرتفاع امللموس باألســعار وغالء املعيشة في دول 

العالم كافة».

وأضاف ان هذه املبادرة األبوية الكرمية من قبل ســمو 
رئيس مجلس الوزراء تأتي قبيل انعقاد املؤمتر الســنوي 
الـ ٣٨ لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية «وهو األمر الذي ســيوفر فرصا مواتية من أجل 
أن يتقدم جميع أبنائنا الطلبة والطالبات في الواليات املتحدة 
بالشــكر لســموه على هذه اللفتة الكرمية وذلك خالل هذا 
املؤمتر الذي يعتبر التجمع الســنوي الرئيسي للطلبة في 

الواليات املتحدة».
وقدم السفير البديوي باسمه وباسم امللحقيات الثقافية 
في كل من واشــنطن ولوس أجنيليس وباسم جميع الطلبة 
والطالبات الدراسني في الواليات املتحدة األميركية بأسمى 
آيات التقدير لرئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح على تفهمه وإقراره زيادة ٥٠٪ على 

مخصصات املبتعثني للدراسة في اخلارج.

تعيني ٤ أعضاء في مجلس إدارة البنك املركزي

الراحل السنعوسي عالمة فارقة بسماء اإلعالم الكويتي

اعتمــد مجلس الوزراء مشــروع 
مرســوم بتعيني أعضاء في مجلس 
إدارة بنــك الكويــت املركزي ورفعه 

لصاحب السمو األمير، وهم:
١- عبدالوهاب راشد الهارون.

٢- فاطمة محمد البدر.

٣- هناء عبدالرزاق رزوقي.
٤- د.ميرزا حسني حسن.

أّبن مجلس الوزراء وزير اإلعالم األســبق الراحل محمد 
ناصر السنعوســي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الثالثاء 
املاضي، مستذكرا بالتقدير والفخر مسيرته اإلعالمية والثقافية 
والفنية احلافلة وإســهاماته املتميزة فــي مجاالت الثقافة 

والفنــون واآلداب والتي كان أحــد أبرز روادها في الكويت 
واملنطقة وأصبح عالمة فارقة بسماء اإلعالم الكويتي وسيرة 
عطــرة من حياة الراحل، ســائال املولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.


