سموه التقى سمو رئيس الوزراء

�ساحب ال�سمو ا�ستقبل وي العهد والغام ورئي�س ااحاد الرماي الدوي

❞ س� � � � � �م � � � � ��وه ه�� � � �ن� � � ��أ رئ� � � � � �ي � � � � ��س أوغ� � � � � � � �ن � � � � � � ��دا ب � � � � � � ��إع � � � � � � ��ادة ان�� � � �ت�� � � �خ� � � ��اب� � � ��ه ل�� � � �ف�� � � �ت� � � ��رة رئ� � � � ��اس � � � � �ي� � � � ��ة ج� � � ��دي� � � ��دة
ا�شتقبل �شاحب ال�شمو أامير الباد ال�شيخ
نواف الأحم��د ،حفظه اه ورعاه ،بق�ش��ر بيان
�شباح اأم�س� ،ش��مو ولي العهد ال�شيخ م�شعل
الأحمد.
كما ا�ش��تقبل �ش��موه �ش��باح اأم�س رئي�س
مجل�س الأمة مرزوق الغانم.
وا�ش��تقبل �شموه بق�ش��ر بيان أام�س رئي�س
مجل���س الأم��ة م��رزوق عل��ي الغان��م ورئي�س
التحاد البرلماني الدولي دوارتي با�شيكو وذلك
بمنا�شبة زيارته الر�شمية للباد.
ح�شر المقابلة وزير �شوؤون الديوان الأميري
ال�ش��يخ علي الجراح ورئي�س الديوان الأميري
ال�ش��يخ مبارك في�شل �شعود ال�ش��باح ونائب

وزير �ش�� ؤوون الدي��وان ا ألميري ال�ش��يخ محمد
العبداه ،ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب
�شاحب ال�شمو اأمير الباد اأحمد فهد الفهد.
كما ا�شتقبل �ش��موه ،رعاه اه ،بق�شر بيان
�شباح اأم�س� ،شمو ال�شيخ �شباح الخالد رئي�س
مجل�س الوزراء.
كما بعث �شاحب ال�شمو أامير الباد ال�شيخ
نواف الأحمد ،حفظه اه ورعاه ،ببرقية تهنئة
اإلى الرئي�س يوري كاجوتا مو�ش��يفيني رئي�س
جمهورية اأوغندا ال�ش��ديقة ،عبر فيها �ش��موه،
حفظه اه ،عن خال�س تهانيه بمنا�ش��بة فوزه
في النتخابات الرئا�شية في جمهورية اأوغندا
لفترة رئا�شية جديدة ،متمنيا �شموه رعاه اه له

كل التوفيق وال�شداد وموفور ال�شحة والعافية
وللعاقات الطيبة بين البلدين ال�شديقين المزيد
من التطور والنماء.
وبعث �ش��مو ول��ي العهد ال�ش��يخ م�ش��عل
الأحمد ،حفظه اه ،ببرقي��ة تهنئة اإلى الرئي�س
ي��وري كاجوتا مو�ش��يفيني رئي���س جمهورية
أاوغندا ال�شديقة� ،شمنها �شموه خال�س تهانيه
بمنا�ش��بة فوزه في النتخابات الرئا�ش��ية في
جمهورية اأوغندا لفترة رئا�شية جديدة ،متمنيا
�شموه له كل التوفيق وال�شداد.
كما بعث �شمو ال�شيخ �شباح الخالد رئي�س
مجل���س ال��وزراء ،حفظ��ه اه ،ببرقي��ة تهنئ��ة
مماثلة.
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وزير الخارجية تسلم رسالة خطية إلى صاحب السمو من سلطان عمان

سموه التقى رؤساء تحرير الصحف المحلية وأكد السعي الجاد لتطوير المنظومة الصحية

�سمو رئي�س الوزراء« :اأولوياتنا»  .مكافحة الف�ساد واإ�ساح البيت احكومي واإنقاذ التعليم
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❞ خ����ال����ص ال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل���ص���اح���ب ال���س���م���و ع���ل���ى دور س����م����وه ال���ك���ب���ي���ر ف����ي ق���م���ة وب����ي����ان «ال� ُ
���ع����ا»
❞ دور س���م���وه ف���ي إت���م���ام «ال��م��ص��ال��ح��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة» اس��ت��ك��م��ال ل�����دور ال��ق��ائ��د وال����وال����د ال��ش��ي��خ ص���ب���اح اأح��م��د
ُ
حق أصيل لصاحب السمو ً
وفقا للمادة  70من الدستور ..وليتقدم أعضاء «اأم��ة» بمقترحهم لمناقشة «الشامل»
❞ «العفو الخاص»
❞ ا أم�����ل�����ك ال����ح����دي����ث ع������ن ح������ل «م����ج����ل����س اأم�����������ة» ف����ه����و س���ل���ط���ة ُم���ط���ل���ق���ة ل����ص����اح����ب ال���س���م���و وزير «الخدمات» بحث مع رئيس
ً
❞ أي اس��������ت��������ج��������واب ي����ح����ك����م����ه ال��������ق��������ان��������ون وال���������دس���������ت���������ور «ي���������اه���������ا وم��������رح��������ب��������ا ب������ه» «الطيران المدني» الشيخ سلمان الحمود
❞ ن���رف���ض إح����ال����ة ااس����ت����ج����واب إل�����ى «ال����دس����ت����وري����ة» أو «ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة» أو «ال����س����ري����ة» أو «م�����د اأج�����ل»
تطبيق قرارات «الوزراء»

04

❞ ه���دف���ن���ا إن����ق����اذ ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ..ف���خ���ري���ج ال���ث���ان���وي���ة ب��م��س��ت��وى خ���ري���ج ال���م���رح���ل���ة ال��م��ت��وس��ط��ة
❞ ل��دي��ن��ا ت��ح��دي��ات ن��ع��م��ل ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا م��ن��ه��ا ت��وف��ي��ر  100أل����ف وظ��ي��ف��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن خ����ال  5س��ن��وات

❞ اإع��ان عن التشكيل الجديد مرتبط باانتهاء من ال�م�ش��اورات مع الكتل البرلمانية والخبراء وأص�ح��اب الفكر
❞ تطوير ال�ق�ي��ادات وتحديد م��دة عملها ..واخ�ت�ي��ار اأك�ف��أ سيكون م��ن بين  5مرشحين لكل منصب قيادي
❞  44ق� �ض� �ي ��ة اع� � �ت�� ��داء ع� �ل���ى ال� � �م � ��ال ال� � �ع � ��ام أح� �ي� �ل���ت إل� � ��ى ال � �ج � �ه� ��ات ال� �م� �خ� �ت� �ص ��ة ف � ��ي 2020
❞ الكويت ك��ان��ت أول���ى ال��م��ب��ادري��ن على المستوى ال��دول��ي أن ي��ك��ون ل��ق��اح «ك��ورون��ا» م��ت��اح للجميع
كتب -رئي�س التحرير الم�شت�شار الدكتور
زهير اإبراهيم العباد :
من قلب ديوان �شموه ،في ق�ش��ر ال�شيف العامر،
فَند �شمو رئي�س مجل�س الوزراء ،ال�شيخ �شباح الخالد،
اأم�س ،الملفات والق�ش��ايا التي ت�ش��غل بال المواطن،
وال�شاحة المحلية ،موؤكداً اأن اأولويات حكومة �شموه
لع��ل أابرزها «مكافحة
الجديدة ُمتخمة بق�ش��ايا عدة
ّ
الف�ش��اد ،إا�ش��اح البي��ت الحكوم��ي ،إانق��اذ التعليم،
وتطوير المنظومة ال�شحية».
وفي لقاء �ش��امل ات�ش��م بال�ش��فافية وال�ش��راحة
المطلقة ،اأعرب �شمو ال�شيخ �ش��باح الخالد ،لروؤ�شاء
تحرير ال�شحف اليومية ،عن «بالغ العتزاز» بالتكليف
ال�ش��امي ل��ه لت�ش��كيل الحكوم��ة الجديدة ،مبين�� ًا اأن
«ح�ش��رة �ش��احب ال�ش��مو ،ال�ش��يخ نواف ا ألحمد -
حفظ��ه اه ورعاه -قد اأو�ش��ى اأكثر من م��رة بالملف
القت�شادي».

إصاح حكومي
في م�شتهل اللقاء ،الذي امتد لنحو �شاعتين ،قال
�ش��مو رئي�س مجل�س الوزراء ،إان توقي��ت ا إلعان عن

الت�شكيل الحكومي الجديد ،يعتمد ب�شكل رئي�س على
النتهاء من الم�شاورات مع الكتل البرلمانية ،و أا�شحاب
الفكر ،والخبراء ،وجميعات النفع العام ب�ش أان مجمل
الق�ش��ايا ف�» إاذا انتهت تلك الم�ش��اورات �ش��نعلن عن
ت�شكيل حكومي ،يلبي الطموح المن�شود».
وذكر اأن الحكومة الجديدة التي ُكلف بت�ش��كيلها
ر�ش��مي ًا في تاريخ  24يناير الجاري ،ياأتي على راأ�س
اأولوياتها« ،الإ�ش��اح ف��ي البيت الحكوم��ي ،والذي
�شيكون م�ش��تمراً ،من خال اتباع خطوات عدة ،تبد أا
بتطوير القيادات وتحديد مدة عملها ،ف�ش ًا عن تطبيق
اختب��ار لختي��ار مر�ش��ح واحد م��ن بين كل خم�ش��ة
مر�شحين للمنا�شب القيادية».

الملف الصحي
اأثناء مناق�شة ملف الو�شع ال�شحي والوبائي في
الباد ،قال �شمو رئي�س مجل�س الوزراء ،إاننا قطعنا ما
ن�شبته  4.5من مراحل العودة التدريجية اإلى الحياة
الطبيعي��ة الخم���س ،لكن يظ��ل «(فيرو���س كورونا)
وخا�شة ال�شالة المتحورة منه ،التي تنت�شر في 60
دولة ،م�ش��در خطورة ،نظراً اإلى انت�ش��ارها ال�ش��ريع
عالمياً ،في حين تخط��ي عدد الإ�ش��ابات بالفيرو�س
حاجز ال� 100مليون إا�شابة ،وت�شبب في وفاة مليوني

حالة ،في حين �شجلت بريطانيا  -الدولة المتقدمة -
 100األف حالة وحدها».
و أا�ش��اف �ش��موه أان «دول��ة الكويت كان��ت أاولى
المبادري��ن على الم�ش��توى الدول��ي ألن يك��ون لقاح
(كورونا الم�شتجد  -كوفيد  )19متاحا للجميع».
واأ�شاف �ش��موه اأن «المجتمع الدولي ارتاأى رفع
�ش��عار (اللقاح للجميع) بحيث تكون هناك �ش��راكة
دولية في عملية توفير اللقاح لكل الب�شرية» ،وذكر اأن
«حملة التطعيم بدولة الكويت تتم عبر برنامج زمني
وجدول معد ،وو�شلنا إالى عدد  35أالف مواطن ومقيم
تلقوا هذا اللقاح حتى الآن».
واأو�شح اأن «عملية توريد اللقاح توقفت في جميع
دول العالم لأن ال�شركات المزودة قامت باإعادة درا�شة
احتياجات خط��وط الإنت��اج وناأمل و�ش��ول الدفعة
الجديدة من اللقاحات في  15فبراير المقبل».
وقال إان دولة الكويت بد أات حملة التطعيم بلقاح
(فايزر) م�شيرا اإلى اأن هناك طلب ًا باأعداد كبيرة للقاح
البريطاني المعتمد والمتوقع ا�شتامه بالإ�شافة اإلى
لقاحات من �ش��ركات اأخرى حتى ن�شمن ح�شول من
يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح.
واأ�شار �شموه اإلى اإغاق �شفارتنا في زيمبابوي،
وذل��ك بع��د وف��اة  4وزراء هن��اك ج��راء إا�ش��ابتهم

بالفيرو�س الم�ش��تجد ،موؤكداً اأن «هذه الأرقام لي�شت
للترويع ،واإنما دعوة متك��ررة لالتزام بالحترازات،
خا�شة أان عدد ا إل�ش��ابات الم�شجلة في الكويت وفق ًا
آلخر ا إلح�ش��اءات بل��غ  162862حالة».وزاد �ش��مو
رئي�س مجل�س الوزراء ،اإن «المرحلة القادمة هي لتاأكيد
الم�شوؤولية ،ودعم الكوارد الطبية ،واأنا اأتحمل ذلك».
وا�شتدرك �شموه قائ ًا اإن «عدد اللقاحات الم�شادة
للفيرو�س الم�شتجد والمعتمدة عالمياً ،يمنح الأمل في
الق�شاء على هذا الوباء».
ورداً على �ش�� ؤوال حول مقارنة ا�ش��تخدام بع�س
الطع��وم الم�ش��ادة للفيرو�س ف��ي دول مج��اورة قال
�شمو ال�شيخ �ش��باح الخالد «تهمنا �شحة النا�س من
مواطنين ومقيمين ،لذلك ل نتعامل اإل مع الطعومات
المعتمدة دولياً ،ومن منظمة ال�شحة العالمية».

مكافحة الفساد
و�شدد �شمو رئي�س مجل�س الوزراء ،على اأن مكافحة
الف�شاد والمحافظة على المال العام «اأولوية ق�شوى»،
لفت ًا اإلى اإحالة نحو  44ق�شية اعتداء على المال العام
اإلى الجهات المخت�ش��ة ،العام الما�ش��ي ،اإلى جانب
 1691باغ ًا بالعتداء على اأماك الدولة ،وكذلك 282
ق�شية اتجار في ا إلقامات والب�شر.
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«التربية» تحسم درجات الثانوية:
 % 60اختبار و % 40أعمال
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«الصحة» 580 :إصابة جديدة
ب�«كورونا» ..وا وفيات
09

أرتيتا :آرسنال يحتاج
المزيد من العمل

