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

سمو رئيس الوزراء« :أولوياتنا» ..مكافحة الفساد وإصاح البيت الحكومي وإنقاذ التعليم
❞ 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

ُ
ً
❞ «العفو» ال�خ��اص ح��ق أصيل لصاحب السمو وف�ق��ا للمادة  70م��ن ال��دس�ت��ور ..وليتقدم أع�ض��اء «اأم ��ة» بمقترحهم لمناقشة «الشامل»
❞ 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
ً
❞ 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»
❞ 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»
❞ اإع� � � ��ان ع� ��ن ال��ت��ش��ك��ي��ل ال� �ج ��دي ��د م ��رت� �ب ��ط ب ��اان� �ت� �ه ��اء م� ��ن ال� � �م� � �ش � ��اورات م� ��ع ال� �ك� �ت ��ل ال� �ب ��رل� �م ��ان� �ي ��ة وال � �خ � �ب� ��راء وأص� � �ح � ��اب ال �ف �ك��ر
❞ ت��ط��وي��ر ال � �ق ���ي� ��ادات وت� �ح ��دي ��د م � ��دة ع��م��ل��ه��ا ..واخ� �ت� �ي���ار اأك � �ف� ��أ س��ي��ك��ون م� ��ن ب��ي��ن  5م��رش �ح �ي��ن ل��ك��ل م �ن �ص��ب ق��ي��ادي
ً
❞ ال� �م ��رح� �ل ��ة ال� �م� �ق� �ب� �ل ��ة س��ت��ش��ه��د خ� � �ط � ��وات إص� ��اح � �ي� ��ة ك� �ب� �ي ��رة ع� �ل ��ى أك � �ث� ��ر م � ��ن ص� �ع� �ي ��د خ � �ص� ��وص� ��ا م� �ل ��ف ال �ت �ع �ل �ي��م
ً
ً
كتب -رئي�س التحرير الم�ست�سار
❞ التعليم يواجه خلا
❞ أك �ب��ر  20اق �ت �ص��ادا
الدكتور زهير اإبراهيم العباد
عمقته أزمة «كورونا»..
ت� ��أث� ��رت ب��ت��داع��ي��ات
ولدينا الكوادر القادرة
«كورونا» ..و«الموازنة»
ً
ع�ل��ى تنفيذ اإص ��اح
تواجه عجزا في ضوء
❞ ه���دف���ن���ا إن���ق���اذ
ان �خ �ف��اض اإي�� ��رادات
العملية التعليمية..
❞ كنا نعاني من خلل
ف���خ���ري���ج ال �ث��ان��وي��ة
ااستجواب ..والحل
اقتصادي قبل الجائحة
إصاح حكومي
ب� �م� �س� �ت ��وى خ ��ري ��ج
ال�ص�ح�ي��ة ..ل�ك��ن لدينا
ال�م��رح�ل��ة المتوسطة
ماءة اقتصادية ممتازة
❞  44ق�ض�ي��ة اع �ت��داء
❞ أع � �ض� ��اء «اأم� � ��ة»
ع��ل��ى ال � �م� ��ال ال��ع��ام
ّ
رفضوا «ال��دي��ن العام»
أحيلت إل��ى الجهات
كأحد الحلول ..ونملك
المختصة ف��ي 2020
ب �ي��ع ال��س��ن��دات دون
❞ ع � � � ��دم ت � ��واف � ��ر
التعليم
الملف الصحي
مكافحة الفساد
ت� �س� �ي� �ي ��ل اأص � � ��ول
ال �م �ع �ل��وم��ات ون�ق��ص
قانون العفو
❞ ل ��دي� �ن ��ا ت �ح��دي��ات
البيانات يتسببان في
ح�ف��ظ ق�ض��اي��ا الفساد
نعمل على مواجهتها
❞ وج �ه �ن��ا ال� � ��وزراء
منها توفير  100ألف
ب � �ض� ��رورة اس �ت �ي �ف��اء
رسالة الشيخ ناصر الصباح
وظ �ي �ف��ة ل�ل�م��واط�ن�ي��ن
ملفات قضايا الفساد
خ � � ��ال  5س � �ن� ��وات
ق �ب��ل إح��ال �ت �ه��ا إل��ى
الصفوف اأمامية
❞ ال� �ك ��وي ��ت ك��ان��ت
ج �ه��ات ااخ �ت �ص��اص
أول��ى ال�م�ب��ادري��ن على
❞ التحول الرقمي يحول
ال��م��س��ت��وى ال ��دول ��ي
دون «الواسطة» وبالتالي
الوضع ااقتصادي
ً
حكمة ومصالحة
أن ي� � �ك � ��ون ل� �ق ��اح
م �ن��ع ال��ف��س��اد وص� ��وا
«كورونا» متاح للجميع
إل ��ى إص� ��اح ااق �ت �ص��اد
الكبير في قمة وبيان (العا) وال��ذي اأتمت فيه
الم�سالحة الخليجية.
وقال �س��موه إان «دور �سمو ال�س��يخ نواف
ا أاحمد ي أاتي ا�س��تكماا لدور القائد والوالد �سمو
اأمير الباد الراحل ال�سيخ �سباح ااأحمد الجابر
ال�سباح».
وذك��ر اأن الم�س��الحة الخليجي��ة تحقق��ت
بعد جهود ا�ستمرت لمدة ثاث �سنوات ون�سف
مبين��ا أان «دول��ة الكوي��ت راهن��ت عل��ى حكمة
وب�سيرة قادة دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية».
واأ�ساف «الحمده اأن الفرحة كانت عارمة
في  5يناير الما�سي بعد ح�سور الجميع لتوقيع
(الع��ا) للم�س��الحة وع��ودة ااأم��ور اإلى
بيان ُ
طبيعتها» .و أا�سار إالى �سرورة الت أاكيد على دور
�ساحب ال�س��مو وحر�س �س��موه على ا�ستكمال
م�ساعي �سمو ااأمير الراحل بنف�س الوتيرة.

:

من قلب ديوان �س��موه ،في ق�س��ر ال�س��يف
العامرَ ،فند �سمو رئي�س مجل�س الوزراء ،ال�سيخ
�س��باح الخالد ،اأم�س ،الملفات والق�س��ايا التي
ت�سغل بال المواطن ،وال�ساحة المحلية ،موؤكداً
اأن اأولوي��ات حكوم��ة �س��موه الجدي��دة ُمتخمة
بق�س��ايا عدة لع��لّ أابرزه��ا «مكافحة الف�س��اد،
إا�ساح البيت الحكومي ،إانقاذ التعليم ،وتطوير
المنظومة ال�سحية».
وفي لقاء �سامل ات�سم بال�سفافية وال�سراحة
المطلق��ة ،اأعرب �س��مو ال�س��يخ �س��باح الخالد،
لروؤ�س��اء تحرير ال�س��حف اليومية ،ع��ن «بالغ
ااعتزاز» بالتكليف ال�سامي له لت�سكيل الحكومة
الجديدة ،مبين ًا أان «ح�س��رة �س��احب ال�س��مو،
ال�س��يخ نواف ااأحمد  -حفظ��ه اه ورعاه -قد
اأو�سى اأكثر من مرة بالملف ااقت�سادي».
في م�ستهل اللقاء ،الذي امتد لنحو �ساعتين،
قال �س��مو رئي���س مجل���س ال��وزراء ،إان توقيت
ااإعان عن الت�س��كيل الحكومي الجديد ،يعتمد
ب�س��كل رئي�س على اانتهاء من الم�س��اورات مع
الكتل البرلمانية ،واأ�س��حاب الفك��ر ،والخبراء،
وجميعات النفع العام ب�س��اأن مجمل الق�س��ايا
ف�» إاذا انتهت تلك الم�ساورات �سنعلن عن ت�سكيل
حكومي ،يلبي الطموح المن�سود».
وذك��ر اأن الحكوم��ة الجدي��دة الت��ي كُ ل��ف
بت�سكيلها ر�س��مي ًا في تاريخ  24يناير الجاري،
ياأتي على راأ�س اأولوياتها« ،ااإ�ساح في البيت
الحكوم��ي ،والذي �س��يكون م�س��تمراً ،من خال
اتب��اع خط��وات ع��دة ،تب��د أا بتطوي��ر القيادات
وتحديد مدة عملها ،ف�س�� ًا عن تطبي��ق اختبار
اختيار مر�سح واحد من بين كل خم�سة مر�سحين
للمنا�سب القيادية».

أاثن��اء مناق�س��ة مل��ف الو�س��ع ال�س��حي
والوبائ��ي في الباد ،قال �س��مو رئي���س مجل�س
الوزراء ،اإنن��ا قطعنا ما ن�س��بته  4.5من مراحل
العودة التدريجية اإلى الحياة الطبيعية الخم�س،
لكن يظل «(فيرو�س كورونا) وخا�س��ة ال�سالة
المتحورة منه ،التي تنت�سر في  60دولة ،م�سدر
خطورة ،نظراً إالى انت�سارها ال�سريع عالمي ًا ،في
حين تخطي ع��دد ا إا�س��ابات بالفيرو�س حاجز
ال� 100مليون اإ�سابة ،وت�سبب في وفاة مليوني
حال��ة ،ف��ي حي��ن �س��جلت بريطاني��ا  -الدولة
المتقدمة  100 -األف حالة وحدها».
واأ�ساف �سموه اأن «دولة الكويت كانت اأولى
المبادرين على الم�ستوى الدولي أان يكون لقاح
(كورونا الم�ستجد  -كوفيد  )19متاحا للجميع».
واأ�ساف �سموه اأن «المجتمع الدولي ارتاأى
رف��ع �س��عار (اللق��اح للجمي��ع) بحي��ث تكون
هناك �س��راكة دولي��ة في عملي��ة توفي��ر اللقاح
لكل الب�سرية» ،وذكر اأن «حملة التطعيم بدولة
الكوي��ت تتم عب��ر برنامج زمني وج��دول معد،
وو�س��لنا إالى عدد  35أالف مواط��ن ومقيم تلقوا
هذا اللقاح حتى ااآن».
واأو�س��ح اأن «عملية توري��د اللقاح توقفت
في جمي��ع دول العال��م اأن ال�س��ركات المزودة
قامت باإعادة درا�سة احتياجات خطوط ااإنتاج
وناأمل و�سول الدفعة الجديدة من اللقاحات في
 15فبراير المقبل».
وقال اإن دولة الكويت بداأت حملة التطعيم
بلقاح (فايزر) م�سيرا اإلى اأن هناك طلب ًا باأعداد
كبي��رة للق��اح البريطان��ي المعتم��د والمتوق��ع
ا�ستامه بااإ�سافة اإلى لقاحات من �سركات اأخرى
حتى ن�سمن ح�س��ول من يرغب من المواطنين
والمقيمين على اللقاح.

واأ�س��ار �س��موه اإل��ى اإغ��اق �س��فارتنا ف��ي
زيمباب��وي ،وذل��ك بع��د وف��اة  4وزراء هن��اك
جراء إا�س��ابتهم بالفيرو���س الم�س��تجد ،م ؤوكداً
اأن «ه��ذه ااأرقام لي�س��ت للتروي��ع ،واإنما دعوة
متكررة لالت��زام بااحترازات ،خا�س��ة اأن عدد
ااإ�س��ابات الم�س��جلة ف��ي الكوي��ت وفق�� ًا اآخر
ااإح�س��اءات بل��غ  162862حالة».وزاد �س��مو
رئي�س مجل���س ال��وزراء ،إان «المرحل��ة القادمة
هي لت أاكيد الم�س�� ؤوولية ،ودعم الكوارد الطبية،
واأنا اأتحمل ذلك».
وا�ستدرك �س��موه قائ ًا اإن «عدد اللقاحات
الم�سادة للفيرو�س الم�ستجد والمعتمدة عالمي ًا،
يمنح ااأمل في الق�ساء على هذا الوباء».
ورداً على �س�� ؤوال ح��ول مقارنة ا�س��تخدام
بع���س الطع��وم الم�س��ادة للفيرو�س ف��ي دول
مجاورة قال �سمو ال�سيخ �سباح الخالد «تهمنا
�س��حة النا�س م��ن مواطنين ومقيمي��ن ،لذلك ا
نتعامل اإا مع الطعومات المعتمدة دولي ًا ،ومن
منظمة ال�سحة العالمية».

و�س��دد �س��مو رئي�س مجل�س الوزراء ،على
اأن مكافحة الف�ساد والمحافظة على المال العام
«اأولوية ق�سوى» ،افت ًا اإلى اإحالة نحو  44ق�سية
اعتداء على المال العام اإلى الجهات المخت�سة،
العام الما�سي ،إالى جانب  1691باغ ًا بااعتداء
على أاماك الدولة ،وكذلك  282ق�سية اتجار في
ااإقامات والب�سر.
ونوه �سموه اإلى اأننا «نواجه م�سكلة غاية
ف��ي ااأهمية ،ه��ي اأن كثيراً م��ن التقاري��ر تردنا
بحفظ ق�سايا الف�س��اد لعدم توفر المعلومات اأو
نق�س البيانات ذات ال�س��لة» ،مو�س��حا �سموه
« أابلغت وزير العدل ب�سرورة توفير بيانات تلك
الجرائم و�سحتها و�سامتها قبل تحويل ملفاتها
اإلى جهات التحقيق والق�س��اء ،واأو�سينا كذلك
ب�س��رورة اأن تحول بك�س��ف كام��ل بااثباتات،
كما وجهنا الوزراء ب�س��رورة ا�ستيفاء ال�سروط
ذات ال�س��لة ،كما قمنا ب إاع��داد دورات تدريبية
متخ�س�سة بالتعاون مع معهد الكويت للدرا�سات
الق�سائية».
ولفت �س��مو ال�س��يخ �س��باح الخال��د ،اإلى
ااهتمام بملف (التحول الرقمي) ،الذي ي�س��هم
ب��دوره ف��ي مكافح��ة الف�س��اد ،اإذ يح��ول دون
«الوا�سطة» ،وبالتالي منع هذه ااآفة ،ما يوؤدي
في النهاية إالى إا�ساح ااقت�ساد.
وحول الو�سع ااقت�سادي ،قال �سمو ال�سيخ
�س��باح الخالد ،اإن اأكبر  20اقت�سادا في العالم
قد تاأثرت ب�سبب الجائحة ال�س��حية العالمية،
وتداعياتها ،م�سيف ًا أانه «قبل الجائحة كنا نعاني

من خلل اقت�سادي في الباد ،لكن ه الحمد ،لدينا
ماءة اقت�سادية ممتازة».
وب ّي��ن �س��موه أان الموازنة العام��ة للدولة
�س��تواجه عجزاً في �س��وء ارتفاع الم�سروفات
وانخفا�س ااإيرادات ،ااأمر الذي يحتم �سرورة
تحقيق ااإ�ساح .ولفت �س��موه اإلى اأن «اأع�ساء
مجل�س ااأمة رف�س��وا اإقرار قانون الدين العام،
ك أاحد الحل��ول لمعالج��ة الو�س��ع ،ونملك بيع
ال�سندات أاف�سل من ت�سييل ا أا�سول».
واأ�سار �سمو ال�سيخ �س��باح الخالد اإلى اأن
اأزم��ة «كورونا» ت�س��ببت في فق��دان نحو 255
ملي��ون وظيف��ة ح��ول العال��م ،بح�س��ب تقرير
لمنظمة العمل الدولية ،م�ستدرك ًا «لدينا تحديات
نعمل عل��ى مواجهته��ا ،منها ،توفي��ر  100أالف
وظيف��ة للمواطنين خ��ال � 5س��نوات ،ورغم أان
الو�سع الحالي �سعب ،اإا اأن هناك حلول لتلك
الم�سكات».

وق��ال �س��مو رئي���س مجل���س ال��وزراء إان
«المرحلة المقبلة� ،ست�س��هد خطوات إا�ساحية
كبي��رة ،عل��ى اأكثر م��ن �س��عيد ،ا�س��يما (ملف
التعلي��م) ،ال��ذي يواج��ه خل�� ًا ،ع ّمقت��ه اأزم��ة
جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد (كوفيد ،)19
وتحوراتها ،والتي �ستت�س��بب في تاأخير اإعادة
فتح المدار�س».
و�س��دد �س��موه على أان الهدف في المرحلة
المقبلة ه��و «اإنقاذ التعليم ب�س��كل ع��ام ،اإذ اأننا
نجد خريج الثانوية بم�س��توى خريج المرحلة
المتو�س��ط» ،مبين ًا اأن خلل العملي��ة التعليمية
يك ُمن في «ط��رق التعلي��م والمحت��وى ،ولدينا
الكوادر القادرة على تنفيذ ا إا�ساح ،ولي�س من
خال الفرق واللجان» .وا�ستطرد �سموه قائ ًا إان
«ثلثي اأطفال العالم ا ي�ستطيعون الو�سول اإلى
التعليم المرئي  -بح�سب تقرير اأممي  -لكن وه
الحمد % 99.9 ،من طلبتنا ي�ستيطعون الو�سول
اإلى التعليم المرئي».
في م��ا يتعل��ق ب�س��رف مكافاأة ال�س��فوف
ااأمامي��ة ،العاملة ،ف��ي مجابهة اأزم��ة فيرو�س
كورونا ،قال �سمو الرئي�س اإن «ااأولوية �ستكون
م�ستحقة لل�سفوف ااأمامية التي واجهت مخاطر
كورونا ،و�سيتم و�سع ن�سب تذكاري يحمل �سور
و أا�سماء هذه الكوادر التي قدمت أاعما ًا تطوعية
ووظيفية جليلة في مواجهة هذه المخاطر».

اأعرب �س��مو ال�س��يخ �س��باح الخال��د ،عن
خال�س ال�سكر والتقدير ل�سمو اأمير الباد ال�سيخ
نواف ا أاحمد الجابر ال�س��باح على دور �س��موه

حول مو�سوع اا�س��تجواب الذي قدم اإلى
�سموه اخيراً قال ال�سيخ �س��باح الخالد إان « أاي
ا�س��تجواب يحكمه القانون والد�س��تور ..يا ها
ومرحبا به ،فاا�س��تجواب الد�س��توري هو حق
وفق ًا للد�ستور والقانون».
ورداً على �س��وؤال حول وج��ود توجه لحل
مجل�س ااأمة ذكر �س��موه اإنه ا يمل��ك الحق في
الحديث عن هذا ا أامر فهو «�سلطة مطلقة ل�ساحب
ال�سمو» .و أاكد �سمو رئي�س مجل�س الوزراء أاحقية
اأي نائ��ب في ا�س��تخدام اأداة اا�س��تجواب «وما
يحكمنا هو الد�ستور والقانون ،واإذا اختلفنا هناك
ما يف�سل بهذا ااأمر».
وذك��ر «اأرحب باأي ا�س��تجواب لكن �س��من
الد�ستور والقانون و أا�سرت لدى رئا�ستي لمجل�س
ال��وزراء ف��ي الحكوم��ة بمجل���س ا أامة للف�س��ل
الت�سريعي ال� 15اإلى ااأربع اءات وهي ا اإحالة
اا�ستجواب اإلى المحكمة الد�ستورية وا اإحالة
اا�س��تجواب اإل��ى لجنة ال�س��وؤون الت�س��ريعية
والقانوني��ة البرلمانية وا لطلب م��د ااأجل وا
لمناق�سة اا�ستجواب في جل�سة �سرية».

ورداً على �سوؤال ب�ساأن ما يثار حول (العفو
ال�سامل) اأجاب �س��مو رئي�س الوزراء اأن «المادة
 70من الد�ستور تن�س على اأن (ل�سمو ااأمير اأن
يعفو بمر�سوم عن العقوبة أاو يخف�سها أاما العفو
ال�س��امل فا يكون إاا بقانون وذلك عن الجرائم
المقترفة قبل اقتراح العفو) ،لذا فليتقدم اأع�ساء
المجل���س بم�س��روع قانون ح��ول العف��و وتتم
مناق�سته في مجل�س ااأمة ،ا �سيما اأننا ا ننازع
اأحداَ في و�سع م�سروع يطرح بقانون»

عر َج �سمو رئي�س مجل�س الوزراء ،من تلقاء
َ
نف�سه ،على ما دار من اأحاديث حول الباغ الذي
ورده من وزير الدفاع ااأ�س��بق ،ال�س��يخ نا�س��ر
�س��باح ااأحمد ،رحم��ه اه ،قائ�� ًا اإن الر�س��الة
الت��ي وردت إالي��ه «بين ي��دي الق�س��اء ،ولمزيد
من ال�س��فافية ،تم عر�س��ها على الهيئ��ة العامة
لمكافحة الف�ساد (نزاهة) ،وذلك لاطاع عليها
واإبداء الراأي في �ساأنها».
واأ�ساف �سموه اأن «الر�سالة تتناول ق�سايا
الف�ساد ،التي اأثيرت في و�سائل ااإعام» ،مو�سح ًا
اأن «الراح��ل طالب فيه��ا التاأك��د والتحقيق فى
محتواها ،وقمنا ب إاحالتها إالى التحقيق وال�سلطة
الق�سائية».
ولفت �س��موه اإلى «احترم تو�سية الق�ساء
بعدم ن�س��ر تلك المعلومات» ،م�سيف ًا «ا توجد
لدينا اأي اأ�س��رار بل قمن��ا بواجبن��ا باإحالة تلك
الر�س��الة وما احتوته وتناولته م��ن اأوراق اإلى
الق�ساء النزيه الذي نثق به جميعا».

