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استعرض تقريري «التخطيط» بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة

مجلس الوزراء :الكويت تدعم جهود السعودية في مواجهة اإلرهاب
عقد جمل�س ال���وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي �أم�س ،يف مطار الكويت
ال���دويل برئا�سة رئي�س جمل�س
ال���وزراء بالإنابة وزي��ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صبـاح ،وبعد
االج��ت��م��اع ��ص�رح ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدولـة
ل�����ش��ؤون جمل�س ال����وزراء �أن�س
ال�صالح ،مبا يلي:
رحب جمل�س ال��وزراء يف م�ستهل
اجتماعه بالزيارة التي يقوم
بها للبالد الرئي�س املوريتاين
حممد ولد عبدالعزيز ،متمني ًا له
والوفد املرافق له طيب الإقامة
بالبالد.
ثم ا�ستمع جمل�س ال���وزراء �إلى
��شرح قدمه نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
���ص��ب��اح اخل��ال��د ،ح���ول نتائج
ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها للبالد
م���ؤخ��ر ًا من�سق الأم���م املتحدة
اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو���س��ط ن��ي��ك��والي مالدينوف،
حيث قدم بالغ ال�شكر والتقدير
للدور التاريخي ال��ذي ت�ضطلع
الكويت فيه ودعمها الالحمدود
لكافة امل�ساعي الدولية الرامية
�إل��ى �إن��ه��اء ال����صراع يف ال�رشق
الأو���س��ط ،كما مت خالل الزيارة
ا�ستعرا�ض ال��ت��ط��ورات الأخ�يرة
املتعلقة ب��اجل��ه��ود الإقليمية

والدولية الداعمة لعملية ال�سالم
يف املنطقة.
كما �أح��اط نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخل��ال��د ،املجل�س علم ًا
بنتائج م�شاركته يف االجتماع
الطارئ لوزراء اخلارجية العرب
الذي عقد يف القاهرة يوم �أم�س
الأول ملناق�شة �آخ���ر تطورات
الق�ضية الفل�سطينية ،والذي مت
خالله الت�أكيد على رف�ض �أي خطة
�أو �صفقة ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية
ال ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع املرجعيات
الدولية ،كما �أ�شاد بكلمة رئي�س
فل�سطني حممود عبا�س والتي
نوه فيها مبوقف الكويت الداعم
للق�ضية الفل�سطينية وذلك خالل
ع�ضويتها غري الدائمة يف جمل�س
الأم���ن ال���دويل للفرتة / 2018
 2019وفق الثوابت واملرجعيات
الأمنية والدولية املتعارف بها
يف هذا ال�ش�أن .
وم���ن ج��ان��ب �آخ����ر ،ا�ستعر�ض
املجل�س التقريرين املقدمني من
قبل املجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
والتنمية وه��م��ا ت��ق��ري��ر جلنة
التنمية الب�رشية والعمرانية
ب�����ش ��أن ا�سرتاتيجية املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب
 2020 /2015يف ���ض��وء ر�ؤي��ة
ال��ك��وي��ت  2035وت��ق��ري��ر ب��ر�أي

• الشيخ ناصر الصباح خالل اجتماع مجلس الوزراء

اللجنة االقت�صادية ب�ش�أن م�رشوع
ميزانية الدولة ،2020 /2019
وق��رر جمل�س ال��وزراء �إحالتهما
�إلى اللجان الوزارية املخت�صة
للدرا�سة و�إبداء الر�أي.

كما بحث جمل�س ال��وزراء �ش�ؤون
جمل�س الأمة ،واطلع بهذا ال�صدد
على كتاب رئي�س جمل�س الأمة
املوجه �إلى �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء املرفق به اال�ستجواب

امل��ق��دم م��ن ال��ع�����ض��وي��ن حممد
املطريي وحممد املطري لنائب
رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س ال�صالح ،و�إعما ً
ال لأحكام

ناصر الصباح قدم واجب العزاء لذوي الشرطي العنزي

املادة  135من الالئحة الداخلية
ملجل�س الأم��ة �سوف ي��درج هذا
اال�ستجواب على جدول �أعمال �أول
جل�سة قادمة ملجل�س الأمة.
ويف هذا الإطار ا�ستعر�ض جمل�س
ال����وزراء �صحيفة اال�ستجواب
املقدم �إل��ى نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح،
و�إذ ي�ؤكد جمل�س ال��وزراء جمدد ًا
�أن اال�ستجواب حق كفله الد�ستور
لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأمة,
م�شدد ًا �أي�ض ًا على �أن ممار�سة هذا
احل��ق يجب �أن ت��ك��ون يف �إط��ار
ال�رشعية الد�ستورية وحتقيق ًا
للم�صلحة العامة ومتطلباتها،
م�ؤكد ًا على دعمه وم�ؤازرته لنائب
رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يف
مواجهة اال�ستجواب املقدم له وفق
الأطر الد�ستورية والقانونية.
ثم بحث جمل�س الوزراء ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف �ضوء التقارير
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��م��ل ال��ت��ط��ورات
الراهنة يف ال�ساحة ال�سيا�سية
على ال�صعيدين العربي والدويل،
ويف ه��ذا ال�����ص��دد �أ���ش��اد جمل�س
ال���وزراء ب��الإجن��از ال��ذي حققته
اجلهات الأمنية ال�سعودية يف
�إح��ب��اط املخطط الإره��اب��ي على
مقر رئا�سة �أم��ن الدولة مبدينة

ال��زل��ف��ي ���ش��م��ال ال��ري��ا���ض يوم
�أم�س الأول والذي �أ�سفر عن مقتل
ع��دد م��ن الإره��اب��ي�ين ،وي�ؤكد
وق��وف الكويت م��ع ال�سعودية
وم�ساندتها لكل جهد ي�سهم يف
مواجهة الإرهاب وكل ما من �ش�أنه
حتقيق الأمن واال�ستقرار للمملكة
واملنطقة.
ك��م��ا �أع�����رب جم��ل�����س ال�����وزراء
ع��ن �إدان��ت��ه ال�����ش��دي��دة حل��وادث
ال��ت��ف��ج�يرات امل���ؤ���س��ف��ة التي
ا�ستهدفت ف��ن��ادق وكنائ�س يف
�رسيالنكا يوم �أم�س الأول ،والتي
�أ�سفرت ع��ن �سقوط امل��ئ��ات من
القتلى واجل��رح��ى ،واملجل�س
�إذ يعرب عن �أ�سفه البالغ لهذه
اجلرمية الإرهابية التي ت�ستهدف
�أرواح الأب���ري���اء ،ل��ي��ؤك��د على
موقف الكويت املناه�ض للعنف
والإرهاب بكافة �صوره و�أ�شكاله،
كما يعرب عن خال�ص موا�ساته
جلمهورية �رسيالنكا ال�صديقة
حكومة و�شعب ًا ولأ�رس ال�ضحايا
خا�صة.
ومن جانب �آخ��ر� ،أع��رب جمل�س
ال��وزراء عن بالغ �أ�سفه للحريق
الذي اندلع يف كاتدرائية نوتردام
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
م���ؤخ��ر ًا وال���ذي �أحل���ق �أ���ض�رار ًا
ج�سيمة يف الكاتدرائية التي تعد
رمز ًا ديني ًا وثقافي ًا وتاريخياً.

العنزي :ندعو إلى مساواة األطباء
وتوحيد مكافآت األعمال الممتازة
بجميع المناطق الصحية
كتب �صالح الدهام:

• الشيخ ناصر الصباح خالل تقدميه واجب العزاء

كتب حم�سن الهيلم:
قام رئي�س جمل�س ال��وزراء بالإنابة وزير
الدفاع وزير الداخلية بالإنابة ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ب�أداء واجب التعزية لذوي الفقيد
ال�رشطي حممد العنزي من الإدارة العامة
لقوات الأمن اخلا�صة �إدارة العمليات ق�سم

• أثناء تشييع اجلثمان

الأمن واحلرا�سات الذي وافته املنية �أثناء
ت�أديته مهام عمله.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف �إن
ال�شيخ نا�رص ال�صباح نقل نيابة عن منت�سبي
وزارة الداخلية م��ن ع�سكريني ومدنيني
خال�ص التعازي و�صادق املوا�ساة لأهل
الفقيد �سائال املولى عز وجل �أن يتغمده

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن
يلهمهم ال�صرب وال�سلوان.
وك��ان��ت وزارة الداخلية وجمع غفري من
املواطنني واملقيمني قد �شيعوا جثمان
ال�رشطي حممد العنزي.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان �صحايف �أم�س
انه كان يف مقدمة امل�شيعني وكيل وزارة

الداخلية الفريق ع�صام النهام وقيادات
امل�ؤ�س�سة الأمنية.
و�أعربت الوزارة عن خال�ص عزائها لأ�رسة
الفقيد ,داعية املولى عز وجل ان يتغمده
بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح جناته.
وك��ان الفقيد �أ�صيب اثناء ت�أدية الواجب
ب�إ�صابة بليغة �أدت الى وفاته.

الرئيس الموريتاني استقبل رئيس الوزراء
باإلنابة وصباح الخالد

• الرئيس املوريتاني مستقبالً الشيخ ناصر الصباح

•  ...ومستقبالً الشيخ صباح اخلالد

ا�ستقبل الرئي�س املوريتاين حممد ولد عبدالعزيز م�ساء ام�س رئي�س جمل�س الوزراء
باالنابة وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ,وذلك مبقر اقامته بق�رص بيان.
كما ا�ستقبل الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير

اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد.
ح�رض املقابلتني رئي�س بعثة ال�رشف املرافقة امل�ست�شار بالديوان االمريي
حممد �ضيف الله �رشار.

الفضالة بحث ورئيس مكتب «مفوضية الالجئين» تعزيز التعاون
بحث رئي�س اجلهاز امل��رك��زي ملعاجلة
�أو���ض��اع املقيمني ب�صورة غري قانونية
�صالح الف�ضالة ،مع رئي�س مكتب املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
يف الكويت �سامر حدادين تعزيز التعاون،
مبينا جهود الكويت حلل ق�ضية املقيمني
ب�صورة غري قانونية.
و�أو�ضح اجلهاز يف بيان �صحايف �أم�س ،ان
االجتماع ي�أتي يف �إطار االجتماعات الدورية مع
ممثلي املنظمات احلقوقية والدولية تعبريا
عن انفتاح اجلهاز للتوا�صل مع تلك املنظمات
والعمل يف جو من الو�ضوح وال�شفافية.
وا�شار الى ان الف�ضالة �أ�شاد خالل االجتماع
باجلهود التي يقوم بها برنامج الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني على امل�ستوى العاملي،

�شارحا اجلهود التي تبذلها الكويت من �أجل
حل ق�ضية املقيمني ب�صورة غري قانونية.
واف��اد ب���أن ح��دادي��ن وال��وف��د امل��راف��ق له
اطلعوا خالل االجتماع على كل اخلدمات
والت�سهيالت التي تقدمها ال��دول��ة لفئة
املقيمني ب�صورة غري قانونية والتي �شملها
القانون  2011/409ويف مقدمتها جمانية
العالج والتعليم وتنظيم �إ�صدار �شهادات
امليالد والوفاة والزواج والطالق� ،إ�ضافة
�إلى ا�ستخراج رخ�ص القيادة.
وذكر اجلهاز ان الف�ضالة او�ضح للوفد ان
هذه الفئة معفاة من كل الر�سوم ال�صحية،
كما ان��ه��ا متنح بطاقة متوينية ا�سوة
باملواطنني الكويتيني و���ش��دد على ان
التجني�س حق �سيادي للدولة.

• صالح الفضالة مستقبالً سامر حدادين

طالب رئي�س اجلمعية الطبية الكويتية د�.أحمد العنزي وزارة ال�صحة
ب�إن�صاف الأطباء مبنح مكاف�آت الأعمال املمتازة ،و�إعطاء الرئي�س
الفني املبا�رش بالن�سبة للأق�سام الفنية �صالحيات الر�أي النهائي مبنح
املكاف�آت ،واعتمادها فقط من املدراء ،بحيث تعتمد مكاف�آت الأطباء
العاملني بامل�ست�شفيات التي يدونها الرئي�س املبا�رش من مدراء
امل�ست�شفيات ،والعاملني باملراكز ال�صحية من مدراء املناطق ال�صحية،
والعاملني يف الإدارات املركزية من مدير الإدارة ،وذلك جتنبا لكم هائل
من تظلمات الأطباء قد يحدث كما ح�صل يف العام املا�ضي.
ودعا د.العنزي �إلى م�ساواة الأطباء وتوحيد مكاف�آت الأعمال املمتازة
ح�سب امل�سمى الوظيفي بجميع املناطق ال�صحية ،راف�ضا تفاوت قيمة
املكاف�آت يف بع�ض املناطق ال�صحية ما يدل على غياب معايري ومقايي�س
التقييم واملكاف�آت ،وي�ضع القرار وقيمة الأعمال املمتازة للمزاجية
�أحيان ًا.
و�أكد على �رضورة فتح املجال لتظلمات الأطباء من مكاف�آت الأعمال
املمتازة بعد االنتهاء من �رصف املكاف�آت مبا�رشة ولي�س قبل ذلك،
ودرا�سة تظلماتهم ،ومن ت�سبب فيها والتي �سوف تتقل�ص يف حال حتقيق
العدالة وامل�ساواة ووجود �ضوابط ومعايري ثابتة ووا�ضحة.
وحث وزارة ال�صحة على �إ�صدار تقرير �سنوي لأي ق�صور يف �آلية و�ضوابط
�رصف الأعمال املمتازة ملنع تكرره يف ال�سنوات الالحقة.

«الكهرباء» :نتواصل مع «الصحة العالمية»
للمحافظة على سالمة المياه
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء
حممد بو�شهري ،حر�ص ال��وزارة
على التوا�صل الدائم وامل�ستمر مع
منظمة ال�صحة العاملية للمحافظة
على �سالمة املياه يف البالد.
وقال على هام�ش الربنامج التدريبي
الدويل «خطة �سالمة املياه» الذي
نظمته جمعية املياه بالتعاون
م��ع املعهد العربي للتخطيط،
ان ال��وزارة تتوا�صل مع املنظمة
للمحافظة على مكانة الكويت يف
تقييم ج��ودة املياه م�شرية �إلى
ح�صول البالد على ما ن�سبته 100%
للعامني املتتاليني  2017و.2018
وذك��ر ان هذا الربنامج التدريبي
موجه للجهات املعنية ب�سالمة
املياه من مهند�سي وفنيي الوزارة
والهيئة العامة للبيئة ووزارتي
ال�صحة واال�شغال م��ؤك��دا حر�ص
ال�����وزارة ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ك��وادر
الوطنية ملواكبة �أحدث التقنيات
واال�ساليب العلمية املتطورة التي

• جانب من احلضور

تعنى ب�سالمة املياه وجودتها.
من جانبه قال امل�ست�شار الإقليمي
ملنظمة ال�صحة العاملية د.حامد
ب��ك�ير ،ان برنامج خطة �سالمة
املياه تو�صي به منظمة ال�صحة
العاملية ك�إطار عمل لإدارة �أنظمة
مياه ال�رشب والتحقق من �سالمة
املياه ب�شكل دائم وم�ستدام ودون

انقطاع ا�ضافة ال��ى حت�سني بيئة
العمل.
و�أ���ش��اد ب��ج��ودة مياه ال����شرب يف
الكويت ودورها يف تطبيق وادخال
الأفكار التي تعزز من جودة املياه
ودعمها امل�ستمر للمنظمة ،م�شريا
الى اهتمام منظمة ال�صحة العاملية
بالت�أكد من جودة املياه.

«مركز  :»21نستهدف دمج ذوي القصور اإلدراكي مجتمعي ًا
�أك���دت نائب رئي�س جمل�س �إدارة مركز  21لذوي
االحتياجات اخلا�صة «الإع��اق��ات الذهنية» ملياء
احلمي�ضي ،حر�ص املركز على دمج ذوي الق�صور
الإدراكي �-أكرث من  21عام ًا  -جمتمعي ًا وت�أمني �أف�ضل
رعاية لهم.
وقالت خالل احتفالية املركز مبرور خم�س �سنوات على
ت�أ�سي�سه �إن هذا املركز يعد الأول من نوعه يف الكويت
ومنطقة ال�رشق االو�سط ويخت�ص بذوي االحتياجات
اخلا�صة من الفئة العمرية  21عام ًا فما فوق.
و�أو�ضحت �أن املركز الذي يحت�ضن نحو  42من ذوي
االحتياجات من الذكور والإناث ي�ستهدف ملء �أوقات

فراغ ه�ؤالء عن طريق الأن�شطة التي يقدمها بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات حكومية و�رشكات وطنية.
و�أفادت ب�أن منت�سبي املركز مت ت�أهيلهم ل�شغل بع�ض
الوظائف اخلا�صة ،مو�ضحة �أنه يتم تر�شيحهم للمركز
من قبل الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.
و�أعربت احلمي�ضي عن �شكرها وتقديرها لكل الهيئات
وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات على دعمها املادي والإن�ساين
لهذا املركز الذي يعد م�ؤ�س�سة كويتية م�ستقلة غري
ربحية ت�ستهدف تقدمي اخلدمات املتكاملة للفئة
العمرية  21عام ًا فما ف��وق من ذوي االحتياجات
وم�ساعدتهم على تطوير مهاراتهم ودجمهم جمتمعي ًا.

