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الثالثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء: استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية 
املستوى وفرتها قطر إلجناح كأس العالم على أكمل وجه

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعه األسبوعي صباح 
امــس فــي قصــر الســيف 
برئاسة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس 
الــوزراء، وبعــد  مجلــس 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 

الشيتان مبا يلي:
الوزراء  أحيط مجلــس 
علما في مســتهل اجتماعه 
مبغادرة ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح إلى اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة حلضور 
مؤمتــر بغــداد للتعــاون 
والشراكة في دورته الثانية 
املقرر عقدها اليوم الثالثاء 
في األردن لبحث التحديات 
التي تواجــه العراق ودول 
اإلقليم مبشــاركة أكثر من 
١٠ دول مــن بينهــا دولــة 
الكويت وباقــي دول جوار 
العــراق وبتشــكيل الوفــد 
املرافق لسموه والذي يضم 
وزير اخلارجية وعددا من 
املسؤولني في ديوان سمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

ووزارة اخلارجية.
ثم عبر مجلس الوزراء عن 

عــن خالــص التهانــي إلى 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة مبناسبة 
جناح بطولــة كأس العالم 
(فيفــا قطــر ٢٠٢٢) والتي 
اســتضافتها دولــة قطــر 
الشــقيقة خالل الفترة من 
٢٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر 
٢٠٢٢م مشــيدا باجلهــود 
الكبيرة التــي بذلتها دولة 
البطولة  قطر لتنظيم هذه 
وما وفرته من اســتعدادات 
كبيــرة وإمكانيات متميزة 
وعالية املستوى وما سخرته 

مجلــس  واســتعرض 
الوزراء مجريات جلســتي 
العاديــة  األمــة  مجلــس 
والتكميليــة التــي عقــدت 
الثالثــاء واألربعاء  يومــي 
املاضيــني والتــي تقدمــت 
احلكومــة خاللهــا بعرض 
مرئي لبرنامج عملها للفصل 
التشــريعي الســابع عشر 
للسنوات (٢٠٢٠ - ٢٠٢٦) 
وفقا ألحكام املادة (٩٨) من 
الدستور والذي اشتمل على 
١٠ محاور محددة املشاريع 
املاليــة واملدد  والتكاليــف 
الزمنية حيث متت إحالته 

لتحديد األولويات وحتقيق 
اإلجنــازات املأمولة لصالح 

املواطنني.
كما اســتعرض مجلس 
الــوزراء شــؤون مجلــس 
األمة واطلع بهذا الصدد على 
املوضوعــات املدرجة على 
جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة القادمة.
ومــن جانب آخر، اعتمد 
الوزراء مشــروع  مجلــس 
مرســوم بتعيــني الشــيخ 
د.عبــداهللا مشــعل مبارك 
عبــداهللا األحمــد الصباح 

وكيال لوزارة الدفاع.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
ضــوء التقاريــر املتعلقــة 
مبجمــل التطورات الراهنة 
في الساحة السياسية على 
الصعيدين العربي والدولي 
وبهذا الصدد أعرب مجلس 
الوزراء عن إدانة واستنكار 
دولة الكويت للهجوم الذي 
استهدف قوات حفظ السالم 
التابعــة لــألمم املتحدة في 
جنــوب لبنــان والذي أدى 
إلى مقتل جنــدي ايرلندي 
وإصابــة آخريــن مشــددا 
على موقف دولــة الكويت 
املبدئــي والثابت املناهض 
للعنــف واإلرهــاب متقدما 
بخالص التعازي واملواساة 

مــن جهود كبيــرة وتوفير 
كافة املتطلبات إلجناح هذا 
احلدث الرياضي العاملي على 

أكمل وجه.
وفي إطار اطالع مجلس 
التقاريــر  الــوزراء علــى 
الدوريــة الــواردة لــه فقد 
أحاط وزير الصحة د.أحمد 
الوزراء  العوضي مجلــس 
الوضــع  علمــا باســتقرار 
الصحي بالكويت من واقع 
اإلحصاءات والبيانات سائال 
املولى عــز وجل أن يحفظ 
الكويت ومــن يعيش على 

أرضها من كل مكروه.

إلى جلنة الشــؤون املالية 
البرملانيــة  واالقتصاديــة 
متهيدا ملشاركة باقي جلان 
مجلــس األمــة املختصــة 
فــي إبــداء مالحظاتها على 

البرنامج.
وفي إطــار التعاون بني 
مجلــس األمــة واحلكومــة 
أكــد مجلس الــوزراء على 
اللجنــة  اســتمرار جهــود 
التنسيقية الوزارية والتي 
يترأسها نائب رئيس مجلس 
الدولــة  الــوزراء ووزيــر 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 
بالتنســيق بني الســلطتني 

إلى حكومة وشعب ايرلندا 
الصديقة متمنيا للمصابني 

بالشفاء العاجل. 
مــن جانب آخــر، صدر 
املرســوم رقم (٢٣٤ لســنة 
٢٠٢٢) بتعيني صالح سليمان 
حمد املال أمينا عاما ملجلس 

الوزراء بالدرجة املمتازة.
كما صدر املرســوم رقم 
(٢٣٥ لسنة ٢٠٢٢) بتعيني 
الشيخ تركي جابر الدعيج 
الصباح في وظيفة أمني عام 
الــوزراء  مســاعد مبجلس 

بدرجة وكيل وزارة.
وصدر املرسوم رقم (٢٣٦
لســنة ٢٠٢٢) بنقل الشيخ 
صباح أحمد صباح السالم 
الصباح االمني العام املساعد 
باألمانــة العامــة للمجلس 
االعلى لشــؤون احملافظات 
للعمل في وظيفة أمني عام 
الــوزراء  مســاعد مبجلس 
بذات درجته الوظيفية وكيال 

مساعدا بالوزارة. 
هذا، وقال مركز التواصل 
احلكومــي انــه مت تكليــف 
النائب االول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
الشــيخ طالل خالد األحمد 
الصباح باإلضافة الى عمله 
القيام بأعمال وزير الدفاع 
الشيخ عبداهللا علي عبداهللا 
السالم الصباح خالل اجازته.

املجلس هنأ أمير قطر مبناسبة ذكرى اليوم الوطني وأشاد بالنهضة املباركة وما حتقق فيها من إجنازات مشهودة ومتميزة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان خالل اجتماع املجلس

خالص التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة وللشعب 
القطري الشــقيق مبناسبة 
ذكرى اليوم الوطني لتولي 
مؤســس دولة قطر الشيخ 
جاسم بن محمد بن ثاني آل 
ثاني احلكم في البالد مشيدا 
بالنهضة املباركة وما حتقق 
فيها من إجنازات مشهودة 
ومتميزة ومتمنيا لدولة قطر 
الشــقيقة وشعبها الشقيق 

دوام التقدم واالزدهار.
كما أعرب مجلس الوزراء 

العجمي: تبادل اخلبرات والتجارب العربية في مجال اإلسكان

مركز «عبداهللا السالم الثقافي» يستعرض
أهمية وأدوات فن حتقيق املخطوطات

حنان عبداملعبود

أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العجمي  العمرانــي عمــار 
التعــاون  أهميــة تعزيــز 
وتبادل اخلبرات والتجارب 
بني الدول العربية في مجال 

اإلسكان.
جــاء ذلك فــي تصريح 
أدلى بــه الوزيــر العجمي 
على هامش مشــاركته في 
أعمــال مؤمتــر اإلســكان 
العربي السابع الذي يعقد 
حتت رعاية الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي بعنوان 
«نحو مدن ذكية مســتدامة 
حتقــق جــودة احليــاة» 
والدورة (٣٩) ملجلس وزراء 
اإلسكان والتعمير العرب.

وأشــار الوزير العجمي 
إلى أن الكويت حرصت خالل 
املؤمتر على عرض جتاربها 
الثرية ســواء الســابقة أو 
احلالية في مجال االسكان 
من خالل عقد لقاءات ثنائية 
مــع وزراء االســكان بدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
والــدول العربيــة لتبــادل 
اخلبرات والنقاشات حول 
اإلسكان والتنمية احلضرية 

الشــيخ  مركــز  نظــم 
«عبــداهللا الســالم» الثقافي 
بالتعاون مع مركز «مؤرخ» 
أمس االثنني ورشة تدريبية 
حتــت عنــوان «مقدمــة في 
فــن حتقيــق املخطوطات» 
لتعريف الباحثني واملهتمني 
بأهمية وأدوات التحقيق وفق 

مناهجه وأدواته العلمية.
وقالــت مراقبــة مركــز 
«عبــداهللا الســالم» الثقافي 
وضحة السعيد في تصريـح 
لـ «كونــا» إن الفعالية التي 
تتسم بالنوعية والتخصصية 
عاليــة املســتوى تأتــي في 
إطار تنــوع احملتوى املقدم 
واملعروض مبختلف مرافق 
وفعاليــات املركــز، كما يعد 
موضوع التحقيق من مسائل 
العلــم التــي تخــدم تراثنا 

العربي واإلسالمي.
من جهته، قال رئيس مركز 
«مؤرخ» د.عبداهللا العبيد في 

وقال الوزير العجمي إن 
جــدول أعمال الدورة (٣٩) 
لوزراء االســكان والتعمير 
العربــي يتضمــن ١٢ بندا، 
احملــرز  التقــدم  أبرزهــا 
فــي متابعــة تنفيــذ خطة 
التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠
العاملية واخلطة التنفيذية 
العربيــة  لالســتراتيجية 
لالسكان والتنمية احلضرية 
فضال عن اســتعراض أهم 
التجارب واملشاريع الرائدة 
في الدول العربية في مجال 

املختلفــة مشــيدا بجهــود 
مركز «عبداهللا الســالم» في 
إتاحة الفرصـــة لتقـدمي هذه 
الورشة تعزيـــــزا ملفهـــوم 

إسكانية كثيرة سترى النور 
خالل الفترة املقبلة، مؤكدا 
في هذا االطار أنه «سيكون 
هناك اجناز وتغيير وتقليل 

في مدة االنتظار».
وتناقــش دورة مجلس 
وزراء االســكان والتعمير 
العرب عددا من املوضوعات 
املدرجة على جدول االعمال، 
منها اعتماد توصيات مؤمتر 
الســابع  العربي  االســكان 
وموضوعــه «نحــو مــدن 
ذكية مستدامة حتقق جودة 

احلياة».
كمــا يبحــث املجلــس 
اختيار ملصق شعار يوم 
االسكان العربي لعام ٢٠٢٣

وكذلك التعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية وتوقيع مذكرة 

تفاهم بني اجلانبني.
التقدم  ويبحث كذلــك 
احملرز فــي متابعة تنفيذ 
التنمية املســتدامة  خطة 
العامليــة واخلطــة   ٢٠٣٠
التنفيذية لالستراتيجية 
العربية لالسكان والتنمية 
بالتعــــاون  احلضريـــــة 
مــع املنظمات العربيـــــة 
واالقليميـــــة والدوليـــة 
واالحتــادات العربية ذات 

الصلة وغيرها.

جبــران لـ«كونــا» إن أعمال 
الورشة خصصت في اليوم 
األول للجانب النظري حول 
علم املخطوطــات من حيث 
التعريف باملخطوط وأهميته 
والتحقيق وآلياته وفنياته 
ومناهجــه ثــم املواصفــات 
الواجب توافرها  والشروط 
في احملقق والنص احملقق ثم 
استعراض ألهم أعمال وأعالم 
التحقيــق من املستشــرقني 

والعرب.
وبــني أن اليــوم الثانــي 
للتدريــب  ســيخصص 
والتعــرف على منــاذج من 
املخطوطات العربية للتدرب 
على قراءة نصوص مخطوطة 
بخطوط مختلفة ثم التعرف 
علــى اإلشــارات والرمــوز 
واختصــارات املخطوط ثم 
استعراض مناذج من أعمال 
املناهــج  وفــق  التحقيــق 

املختلفة.

اإلسكان والتنمية العمرانية 
وغيرها.

وردا على ســؤال حول 
جهــود الكويــت فــي حــل 
األزمــة االســكانية، أكد أن 
هناك توجيهــا ودعما غير 
محدود من القيادة السياسية 
الســكانية  األزمــة  حلــل 
وذلك بالتعاون بني اجلهاز 
والتشــريعي  التنفيــذي 
بالبــالد «وبوجــود رجال 
دولة أكفاء داخل االسكان».

وكشف عن أن مشاريع 

الشراكــة والتعاون.
مــن جانبــه، قــال مقدم 
التاريــخ  الورشــة أســتاذ 
بجامعــة الكويــت د.نعمان 

شارك في مؤمتر «نحو مدن ذكية مستدامة حتقق جودة احلياة»

عمار العجمي ووفد «السكنية» خالل االجتماع

مشاركون في الورشة التدريبية

وأشــــــاد  واملســتدامة. 
بالتجارب واملشاريع الرائدة 
التي تنفذها الدول العربية 
والتــي مت عرضهــا خــالل 
املتعلقة  املؤمتــر الســيما 
منها باالســتدامة في قطاع 

االسكان.
وأضاف أن هذه التجارب 
«رائــدة وتدعــو للفخــر»، 
مؤكــدا أهميــة االســتفادة 
منهــا وتعزيز التعاون بني 
الدول العربية في هذا الصدد 
لتحقيق التنمية املستدامة.

تصريح مماثل لـ «كونا» إن 
موضوع الورشة يعتبر من 
القضايا التــي حتتاج لدعم 
ورعاية املؤسسات الثقافية 

انتقال إدارة جامعة الكويت إلى مدينة 
صباح السالم اجلامعية ٢٢ اجلاري

ذكر أمني عــام جامعة الكويت باإلنابة 
د.فايز الظفيري أن انتقال اإلدارة اجلامعية 
ممثلــة مبدير اجلامعة باإلنابة إلى املبنى 
اإلداري مبدينة صباح الســالم اجلامعية 
سيكون بتاريخ ٢٢ اجلاري وهو أمر إيجابي، 
مؤكدا تعــاون كل اإلدارات ومراكز العمل 
لتيســير عملية االنتقال حســب اخلطط 
املوضوعة والتنسيق لتطبيق اإلجراءات 
بسالســة ويسر لضمان تشــغيل املرافق 
اجلديدة في املشــروع الذي يعد أحد أكبر 

املشاريع التنموية بالبالد.
جاء ذلك، بعد أن عقد اجتماع تنسيقي 
فــي مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
صباح أمس لعرض ومناقشة خطة انتقال 
مراكــز العمل إلى املبنــى اإلداري مبدينة 
صباح الســالم اجلامعيــة، بحضور أمني 
عام اجلامعــة باإلنابة د.فايــز الظفيري، 
ومســاعد نائب مديــر اجلامعة لتخطيط 
املواقع اجلامعية باإلنابة د.خالد الرشيد، 
وبحضور القائم بأعمال مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم عنود الرشيدي، وممثلي 

قطاع التخطيط.
وكان د.خالد الرشيد قد استهل االجتماع 

بعرض اجلــدول الزمني املخطط النتقال 
مراكــز العمل إلى املبنــى اإلداري في ظل 
التسلم االبتدائي للمبنى، وذلك من خالل 
التنســيق بني فريق االنتقــال وكل مركز 
عمــل لتنظيم عدد مــن الزيارات امليدانية 
التفقدية للمبنى واستكمال جداول التسكني 
وإجراءات االنتقــال احملددة بالتعاون مع 
اإلدارات اخلدمية وقطاع التخطيط، مشيدا 
بالتصميــم املبتكر للمبانــي اإلدارية وما 
تضمه من مكونات متعددة تصب في حتسني 
بيئة العمل وتوفير أحدث وسائل اخلدمات 
واملرافق التي تتوافق مع املقاييس العاملية 

في البناء.
وأضــاف د.الرشــيد أن املبنى يحتوي 
علــى بنك وعيادة طبية وحضانة أطفال، 
ومركز خدمة مواطن تابع لوزارة الداخلية، 
وكافتيريا ومطبخ رئيسي لتلبية احتياجات 

موظفي املبنى.
جدير بالذكر أن املبنى مكون من ١٥ دورا 
بارتفاع ٧٥ مترا، ومبســاحة تتسع ألكثر 
من ٢٥٠٠ موظف، ومواقف سيارات أرضية 
كافية ملا يقرب من ٧٠٠ سيارة، إضافة إلى 

مواقف سيارات سطحية خارج املبنى.

جانب من االجتماع

«املواصالت» تستكمل متديدات «الفايبر» 
في «البدع» بالتعاون مع القطاع اخلاص

أعلنـــــــــــت وزارة 
املواصالت اســتكمالها 
لعقــد أعمــــال املرحلة 
األولى من تركيب نظام 
حديث ومتطـور «نظام 
الفايبر» واملتوقف العمل 
فيــه منــذ ٢٠٠٥، حيث 
مت االنتهــاء مــن أعمال 
البدع بالتعاون  منطقة 
القطــاع اخلــاص  مــع 

والفريــق الفني من مهندســي الوزارة. 
وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي 
أنه جار التنسيق للبدء في باقي املناطق 
التي سيستبدل نظام الفايبر فيها، وذلك 
بناء على العقد الذي وقع في شهر مايو 

املاضي ملدة عامني.
وأشــارت إلى أن من أهــداف الوزارة 

 تكليف النائب األول ووزير الداخلية باإلضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع خالل إجازتهتعيني صالح املال أمينًا عامًا ملجلس الوزراء وتركي الدعيج وصباح أحمد الصباح أمينني عامني مساعدين

تطوير شبكة خطوط الهواتف األرضية 
وحتويلها من الشبكة النحاسية القدمية 
إلى شبكة األلياف الضوئية عالية السرعة، 
لالرتقاء بجودة خدمات الهاتف واإلنترنت، 
داعية كافة املستفيدين الى ضرورة انتهاز 
الفرصة لالستفادة من اخلدمات املقدمة 

دون أي رسوم على املشتركني.


