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خالل لقائه رؤساء حتريرالصحف احمللية

صباح اخلالد: املصاحلة اخلليجية حتققت على أيدي صاحب السمو 
بعد جهود كبيرة لألمير الراحل.. و حكمة وبصيرة القادة اخلليجيني

التحرير كتب: رئي�س 

أع��رب سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
أم����س، ع��ن خ��ال��ص الشكر 
والتقدير لسمو أمير البالد 
الشيخ ن���واف األح��م��د على 
دور سموه الكبير ف��ي قمة 
وبيان “العال”، ال��ذي أمتت 

فيه املصاحلة اخلليجية.
وق��ال سمو الشيخ صباح 
اخلالد في كلمة له خالل لقائه 
ب���رؤس���اء حت��ري��ر الصحف 
احمللية: إن دور سمو الشيخ 
نواف األحمد يأتي استكماالً 
لدور القائد والوالد سمو أمير 
البالد الراحل الشيخ صباح 

األحمد.
وذك�������ر أن امل���ص���احل���ة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة حت��ق��ق��ت بعد 
ج��ه��ود اس��ت��م��رت مل��دة ثالث 
س��ن��وات ون��ص��ف، مبيناً أن 
دول���ة الكويت راه��ن��ت على 
حكمة وب��ص��ي��رة ق���ادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وأض�����اف: احل��م��دل��ل��ه أن 
الفرحة كانت ع��ارم��ة ف��ي 5 
يناير امل��اض��ي بعد حضور 
اجلميع لتوقيع بيان “العال” 
للمصاحلة وعودة األمور إلى 

طبيعتها.
وأشار إلى ضرورة التأكيد 
ع��ل��ى دور ص��اح��ب السمو 
وحرص سموه على استكمال 
مساعي سمو األمير الراحل 

بنفس الوتيرة.
وأعرب سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء ع��ن االع��ت��زاز بثقة 
سمو أمير البالد في تكليفه 
برئاسة مجلس الوزراء سائال 
الله العلي القدير التوفيق في 

حتمل املسؤولية.
وأك��د سمو رئيس مجلس 
الوزراء اعتزازه بثقة صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، بتعيينه رئيساً 
ملجلس ال�����وزراء وتكليفه 

بتشكيل احلكومة، وأض��اف 
أن��ه يتطلع لعقد ل��ق��اءات مع 
أعضاء مجلس األمة ملناقشة 
تشكيل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 
وبرنامج عملها والعديد من 

القوانني.
وأك�����د س���م���وه، أن����ه يتم 
التركيز في البيت احلكومي 
على عملية اختيار القيادات 
ع���ب���ر ت���رش���ي���ح ع�����دد م��ن 
الكفاءات للمناصب القيادية 
واخ��ض��اع��ه��م الخ��ت��ب��ارات 

لتحديد األكفأ.
وأشار سمو رئيس مجلس 
ال�����وزراء إل���ى أن احلكومة 
ق���دم���ت ٨٧ ب���الغ���اً يخص 
ب��االع��ت��داء على امل���ال العام 
إلى هيئة نزاهة، ٤٤ من هذه 
البالغات أحالتها هيئة نزاهة 
إل��ى النيابة العامة،  كما أن 
احلكومة أحالت ١٢٢ قضية 
اعتداء على املال لدى النيابة 
العامة، إض��اف��ة إل��ى ١٦٩١ 
قضية تعديات على أم��الك 
الدولة، و٢٨٢ قضية جتارة 

إقامات.

دعم الكوادر الطبية
وأض������اف س��م��و رئ��ي��س 
مجلس ال��وزراء: نشد من أزر 
الكوادر الطبية التي واجهت 
أزمة فيروس “كورونا” بكل 
كفاءة واقتدار، ومسؤوليتنا 
هي دعمهم وال��وق��وف معهم 
وق��د قلت لهم أن��ا أمامكم في 
حتمل املسؤولية وتقدمي كل 

الدعم ألداء مهامكم.
وأك���د دول���ة ال��ك��وي��ت أول 
م��ن ب���ادرت عبر دوره���ا في 
منظومة املجتمع الدولي بأن 
يكون اللقاح متاحاً للجميع، 
واملجتمع الدولي ارتأى رفع 
ش��ع��ار )ال��ل��ق��اح للجميع( 
بحيث ت��ك��ون ه��ن��اك شراكة 
دولية في عملية توفير اللقاح 

لكل البشرية.
وأض������اف: ب���دأن���ا حملة 

تطعيم لقاح فيروس كورونا 
عبر برنامج زمني وج��دول 
معد ووصلنا إل��ى ع��دد 35 
ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا 

اللقاح حتى اآلن.
وأش���ار إل��ى توقف عملية 
ت���وري���د ال��ل��ق��اح ف���ي جميع 
دول العالم، ألن الشركات 
امل��زودة قامت بإعادة دراسة 
احتياجات خطوط اإلنتاج، 
ون���أم���ل وص�����ول ال��دف��ع��ة 
اجلديدة من اللقاحات في 15 

فبراير املقبل.
وق��ال سموه: بدأنا حملة 
التطعيم بلقاح فايزر، وهناك 
طلب ب��أع��داد كبيرة للقاح 
البريطاني املعتمد املتوقع 
اس��ت��الم��ه ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
لقاحات م��ن ش��رك��ات أخ��رى 
ح��ت��ى ن��ض��م��ن ح��ص��ول من 
يرغب من املواطنني واملقيمني 
على ال��ل��ق��اح. وأض����اف:  لن 
نقبل  أن نتعامل مع لقاح غير 
معتمد وغير آمن، وأؤكد قدرة 
وزارة ال��ص��ح��ة ف��ي ال��وق��ت 
احل��ال��ي على إع��ط��اء اللقاح 
ل��ع��ش��رة آالف ش��خ��ص في 

اليوم.

مكافحة الفساد
وأك��د سمو الشيخ صباح 
اخل����ال����د رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال��وزراء، أن مكافحة الفساد 
مت��ث��ل أول���وي���ة للحكومة 
وعندما كلفت برئاسة مجلس 
الوزراء كان التوجيه املباشر 
م���ن ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر 
ال��ب��الد ب��ض��رورة استكمال 
كافة املتطلبات للقضاء على 

الفساد.
وق��ال: أولوياتنا مواصلة 
مكافحة الفساد والتعدي على 
امل��ال ال��ع��ام، وق��د ق��ام وزي��ر 
العدل مع اجلهات املختصة 
بوضع دليل إرش��ادي يلتزم 
اجلميع فيه الستيفاء صحة 
اإلج����راءات وس��الم��ة البالغ 

املقدم قبل إحالته إل��ى هيئة 
)نزاهة( والنيابة العامة.

م��ش��ي��راً إل���ى أن رس��ال��ة 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
“رحمه الله” املوجهة له، 
حتدثت عن البالغ املقدم من 
وزارة الدفاع بشأن صندوق 
اجليش وطرحت أمام مجلس 
ال����وزراء، ال��ذي ق��رر ب��دوره 
إحالتها إلى اللجنة القانونية 
إلع����داد صيغة ال��ب��الغ إل��ى 

النيابة العامة وهيئة نزاهة.

اإلصالح االقتصادي
وق����ال: ن��واج��ه خ��ل��الً في 
االقتصاد قبل ظ��روف أزمة 
فيروس “كورونا” ولدينا في 
املقابل م��الءة مالية ممتازة، 
وفي حال استمرار هذا اخللل 
دون إص��الح وإع���ادة هيكلة 
لالقتصاد الكويتي فسيؤثر 

على هذه املالءة املالية.
وأضاف: بدأنا اإلصالح في 
البيت احلكومي وسنستمر 
في ه��ذا النهج إلكمال ما هو 
مطلوب واالنتقال إلى خطوات 
أخ���رى ف��ي ط��ري��ق اإلص��الح 

االقتصادي.
وأك���د س��م��وه أن امل��واط��ن 
معزز مكرم ولن ميس جيبه 

ونطمح لتقدمي خدمات أفضل 
له وتلبية كل احتياجاته دون 

مّن وأذى.
وأك����د س��م��وه ، ض���رورة 
ال��ت��ح��رك ب���إج���راءات ج��ادة 
إلن��ق��اذ التعليم ومعاجلة 

اخللل الذي نعاني منه.

العفو اخلاص حق أصيل 
لسمو األمير

وف��ي��م��ا ي��خ��ص م��وض��وع 
ال��ع��ف��و، ق���ال س��م��و الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال������وزراء: م��وض��وع العفو 
واض��ح في الدستور وامل��ادة 
)٧٥( م��ن��ه ن��ص��ت ع��ل��ى أن 
ال��ع��ف��و اخل���اص ح��ق أصيل 
لصاحب السمو أمير البالد ال 
ينازع فيه والنص الدستوري 
ح��دد العفو الشامل بقانون 
وم����ن ح���ق ال���ن���واب ت��ق��دمي 
إقتراح بقانون في هذا الشأن 
وسوف تتعامل معه احلكومة 
وف��ق الضوابط الدستورية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة. وأض����اف: من 
حق أي نائب استخدام أداة 
االستجواب وما يحكمنا هو 

الدستور والقانون.

ن�����واج�����ه خ����ل����اًل ف�����ي االق����ت����ص����اد ق��ب��ل 
ظ��������روف أزم��������ة ف�����ي�����روس »ك������ورون������ا«

»ك��ورون��ا«  ل��ق��اح  تطعيم  حملة  ب��دأن��ا 
ع���ب���ر ب����رن����ام����ج زم����ن����ي وج��������دول م��ع��د 
يوميًا آالف   10 تطعيم  ونستطيع 

ال���ط���ب���ي���ة  ال���������ك���������وادر  أزر  م�������ن  ن�����ش�����د 
ال��������ت��������ي واج����������ه����������ت أزم����������������ة ف�������ي�������روس 
»ك��������ورون��������ا« ب����ك����ل ك������ف������اءة واق������ت������دار

م����ع  ن�������ت�������ع�������ام�������ل  أن  ن��������ق��������ب��������ل   ل������������ن 
ل������ق������اح غ�����ي�����ر م����ع����ت����م����د وغ������ي������ر آم�����ن 

أول�������وي�������ات�������ن�������ا م�������واص�������ل�������ة م����ك����اف����ح����ة 
ال���ف���س���اد وال���ت���ع���دي ع��ل��ى امل�����ال ال��ع��ام

ب�����������دأن�����������ا اإلص����������������������الح ف�����������ي ال�����ب�����ي�����ت 
احل�����������������ك�����������������وم�����������������ي وس���������ن���������س���������ت���������م���������ر

»ن������������زاه������������ة«  إل����������������ى  ب������������الغ������������ًا   77
ال����ن����ي����اب����ة إل���������ى  أح�����ي�����ل�����ت  م����ن����ه����ا   44

ال����ع����ام  امل���������ال  ع����ل����ى  اع�������ت�������داًء   122
ال��دول��ة   أم���الك  ع��ل��ى  ت��ع��د  و1691 
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رئيس حترير جريدة الوسط عدنان الوزان مع رئيس مجلس الوزراء

وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري

ف��������ي��������ه ي����������������������ن����������������������ازع  ال  ال����������������������ب����������������������الد  أم�������������������ي�������������������ر  ل�������������س�������������م�������������و  أص�������������������ي�������������������ل  ح����������������������ق  اخل�������������������������������������اص  ال���������������ع���������������ف���������������و 
سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء
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