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االحد ٢١ اغسطس ٢٠٢٢ محليات

ولي العهد هّنأ رئيسة هنغاريا بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيسة هنغاريا بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
كاتالــني نوفاك رئيســة 
هنغاريــا الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــــه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيــا 
سموه لها موفور الصحة 
والعافـيــــة ولهنغاريـــا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
كاتالــني نوفاك رئيســة 
هنغاريا الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص تهانيــه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالدهــا، راجيا لها وافر 

الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ رئيسة 
هنغاريا بالعيد الوطني

بعث رئيــــس 
الــوزراء  مجلــس 
سمو الشيخ أحمد 
النــواف ببرقيــة 
تهنئة إلى الـرئيسة 
كاتالــني نوفـــاك 
رئيســة هنغــاريا 
الصديقة مبناسبة 
الــــوطني  العيــد 

لبالدها.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

الفريج: صيانة شاملة لـ ٨٣٪ من وحدات الكهرباء
و١٠٠٪ من وحدات التقطير ضمن البرنامج السنوي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
بالتكليف والوكيل املســاعد 
حملطــات القــوى الكهربائية 
وتقطير املياه خليفة الفريج 
االنتهــاء من إعــداد برنامج 
الصيانة الســنوي الشــامل 
للوحدات الكهربائية ووحدات 
التقطير بجميع محطات القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
وقال الفريج في تصريح 
صحافي أمس إنه سيتم عمل 
صيانة لـ٨٨ وحدة كهربائية 
مبا ميثــل ٨٣٪ مــن إجمالي 
الوحــدات وعمــل الصيانات 

البــالد، مضيفــا أن برنامج 
العمل لوحدات التحلية سيبدأ 

وفق املعايير العاملية لتحقيق 
اجلــودة والكفــاءة املطلوبة 
وبالتنســيق الكامل مع كافة 
قطاعات الوزارة ومع القطاع 

النفطي.
وأفاد بأن استهالك الكهرباء 
هــذا العــام بلــغ ١٦٫١٨٠ ألف 
ميغاواط حتى ٩ أغســطس 
اجلــاري عند درجــة حرارة 
٤٩ سيليزية بزيادة استهالك 
للكهربــاء بلغــت ٣٫٠٣٪ عن 
العام املاضي، مبينا أن الوزارة 
قامت بتغطية هذا االستهالك 
عبر محطات القوى وتقطير 

املياه.

نهاية أغسطس اجلاري.
وأشــار إلى أن مهندســي 
وفنيي احملطات ســيقومون 
باملشــاركة واإلشــراف على 
جميع أعمال الصيانات وفقا 
لبرامــج الصيانــة املعتمدة 
بالتنســيق مــع املقاولــني 
وذلك استعدادا لصيف ٢٠٢٣
ولتلبية احتياجات الشــبكة 
الكهربائية والشــبكة املائية 
مبا يتناســب مع احتياجات 
االســتهالك املتصاعــد مــن 

الكهرباء واملاء.
أن  إلــى  الفريــج  ولفــت 
إعداد برنامــج الصيانة يتم 

الوزارة انتهت من إعداد البرنامج وسيبدأ من سبتمبر املقبل حتى نهاية مايو ٢٠٢٣

م. خليفة الفريج

الالزمــة لوحــدات التقطيــر 
لـ٥٩ وحدة تقطير مبا يعادل 
١٠٠٪ من إجمالي عدد وحدات 
التقطيــر إضافة الى وحدات 
حتلية املياه بتقنية التناضح 
العكســي مبحطات الشويخ 

والزور والدوحة الغربية.
برنامــج  أن  وأوضــح 
الصيانة الســنوي الشــامل 
الكهربائية سيبدأ  للوحدات 
من سبتمبر املقبل حتى نهاية 
مايــو ٢٠٢٣ بجميع محطات 
الكهربائيــة وتقطير  القوى 
املياه وعددها ســت محطات 
رئيسية موزعة على مناطق 

الكويت تستنكر الهجوم على فندق
في العاصمة الصومالية

الرئيس األميركي يرّشح كارين ساساهارا 
سفيرة «فوق العادة» لدى الكويت

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت للهجوم الذي استهدف 
فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو والذي 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف 

الكويــت املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب، متقدمة بخالص التعازي وصادق 
املواســاة إلــى حكومة وشــعب الصومال 
الشــقيق وإلى أســر الضحايــا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

أعلــن البيت األبيض أن الرئيس األميركي جو بايدن 
يعتزم ترشــيح كارين ساساهارا «سفيرة مفوضة فوق 

العادة» لدى الكويت.
وقال البيت األبيض في بيان إن ساساهارا هي «عضو 
محترف في السلك الديبلوماسي برتبة وزير ـ مستشار 
وشــغلت مؤخرا منصب نائبة مســاعد وزير اخلارجية 

لشمال أفريقيا».
وأضــاف البيان أن ساســاهارا «حاصلة على العديد 
من جوائز األداء في وزارة اخلارجية مبا في ذلك خمس 

جوائز رفيعة املستوى في اخلدمة اخلارجية».
وأشــار البيــان إلى أن ساســاهارا تتحــدث العربية 

واإلسبانية والفرنسية والروسية.

حاصلة على العديد من جوائز األداء في «اخلارجية»

كارين ساساهارا

الهني: الكويت حريصة على تعزيز العالقات 
مع املنظمات اإلنسانية الدولية

جنيــڤ - كونــا: أكد 
مندوبنا الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية 
األخرى في جنيڤ السفير 
ناصر الهني حرص الكويت 
علــى تعزيــز عالقاتهــا 
مع املنظمات اإلنســانية 
الدولية، الســيما اللجنة 
الدولية للصليب األحمر.
وقــال الســفير الهني 
فــي تصريح لـــ «كونا» 
عقــب لقــاء مــع رئيس 
اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بيتر ماورر مبقر 
اللجنة مبدينة جنيڤ إن 
اللقاء جاء تعزيزا للعمل 
اإلنساني واستجابة للدور 
احليــوي الــذي تقوم به 
الدولــة نصرة لشــعوب 
العالم وتخفيفا ملعاناتها 

جراء األزمات الدولية.
وأضاف أن اجتماعه مع 

ماورر تناول العالقات العميقة التي تربط 
الكويت مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 
وسبل تعزيز احلوار االستراتيجي بينهما.
ولفت السفير الهني الى أن االجتماع قد 

تناول أيضا ســبل اســتمرار تقدمي الدعم 
الكويتي لــكل من اليمن وســورية ودول 
القارة االفريقية احملتاجة، والتي تضررت 

بشكل كبير جراء األزمات العاملية.

التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بجنيڤ

السفير ناصر الهني مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورر

مستشفى جابر يجري ١٠٠ عملية بالروبوت اجلراحي
الشعار في تصريح مماثل إنه أتى إلى 
الكويــت اخيرا كطبيــب زائر إلجراء 
بعض العمليات اجلراحية املعقدة عن 
طريق الروبوت. وأوضح الشعار أنه 
فــي هذه الزيارة اســتطاع أن يتعامل 
مــع بعض جراحي الكويــت ويتبادل 
معهم اخلبرات وإعطاء بعض النصائح 
لتحسني عمليات الروبوت معربا عن 
األمــل أن تكــون الكويت باملســتقبل 
القريب عاصمة جراحات الروبوت في 
املنطقــة. من ناحيته، أكد استشــاري 
جراحة قولون مبستشفى جابر د.أحمد 
اخلميس أن الروبوت يستخدم بجراحة 
القولون للتعامل مع أكثر من مشكلة 
منها اصابة املريض بسرطان املستقيم 
او وجود مشكلة بسبب جراحات سابقة. 
وقال اخلميس ان اجلراحة بالروبوت 
تتميز بالسماح للطبيب بالعمل بسهولة 
أكبر فــي املســاحات الضيقة ومنحه 
رؤية محسنة للمنطقة التي يتم اجراء 

اجلراحة فيها.

جهته، قال استشاري جراحة السمنة 
وعمليات روبوت ورئيس قسم جراحة 
الروبوت في مستشــفى سنت لوكس 
في والية بنسلڤانيا في أميركا د.ماهر 

وأوضح أن هذا االجناز يتماشــى مع 
رؤية وزارة الصحة في تطوير املنظومة 
الصحية فــي الكويت وتقدمي الرعاية 
املتميزة واألفضل عامليا للمواطنني. من 

الكويت - كونا: قال رئيس قســم 
اجلراحــة مبستشــفى جابــر األحمد 
د.سليمان املزيدي إن الفريق اجلراحي 
في املستشــفى جنح في اجــراء اكثر 
مــن ١٠٠ عمليــة جراحية عــن طريق 
الروبــوت اجلراحي، متوقعا ان يصل 
عــدد اجلراحات الــى ٢٠٠ جراحة مع 
نهاية هذا العام. وأضاف املزيدي وهو 
رئيس البــورد الكويتي للجراحة في 
تصريــح صحافي ان قســم اجلراحة 
العامة هو الوحيد الذي ميتلك «روبوت 
جراحي» في الكويت، مبينا ان معظم 
اجلراحات العامة التي يجريها القسم 
باستعماله هي عمليات سمنة وقولون 
وجدار البطن و«الفتق» املعقدة، اضافة 
الى بعض عمليات استئصال املرارة.

وبني أن عالــم اجلراحة حتول من 
عمليات فتح البطن إلى عمليات املناظير، 
ثم إلى عمليات الروبوت، الفتا إلى أن 
كل هذا التطور والتدرج في العمليات 
بفضل دعــم وزارة الصحة وقيادتها. 

د.سليمان املزيدي ود.ماهر الشعار مع فريق جراحة الروبوت

السبتي لـ «األنباء»: تعاون مثمر مع كشافة الكويت 
وتفعيل اتفاقية املنظمة الكشفية العربية

عبدالعزيز الفضلي

أكد أمني عــام االحتاد 
الكشــافة  العربــي لرواد 
واملرشــدات والذي يتخذ 
الكويــت مقرا له حســن 
الســبتي التعــاون املثمر 
مع القائمني على احلركة 
الكشــفية الكويتية، وفي 
مقدمتهــم رئيس مجلس 
الكشــافة  إدارة جمعيــة 
د.عبداهللا الطريجي الذي 
وفــر كل الســبل لالحتاد 

ليــؤدي عمله على اكمــل وجه بعد نقله 
من لبنان الى الكويت، مشيرا الى أن هناك 
خطة عمل سينفذها االحتاد خالل الفترة 
املقبلة ستقام أنشطتها وفعالياتها بعدد 
من الدول العربية والتي نعمل من خاللها 

على االرتقاء باحلركة الكشفية.
وكشــف الســبتي فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» عن أنه التقى أمني عام املنظمة 

املدير  العربية  الكشــفية 
اإلقليمــي عمــرو حمدي، 
وذلك على هامش انعقاد 
الــدورة العربيــة لتنمية 
التــي  قــدرات املدربــني 
تنظمها املنظمة الكشفية 
العربيــة بالتعــاون مــع 
جمعية الكشافة الكويتية، 
الفتا إلى انــه تبادل معه 
وجهات النظر في العديد 
ذات  املوضوعــات  مــن 
االهتمــام املشــترك مبــا 
االتفاقيــة  فيهــا تفعيــل 
املوقعة بني الطرفني وسبل التعاون بني 
املنظومتني، والعمــل على زيادة أواصر 
التواصــل وتعزيــز العالقــات وتوحيد 
الرؤى والشــراكات املستقبلية، والعمل 
على التوســع اإلعالمي من خالل وسائل 
اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة مبا 
يخــدم الصالح العام ملنتســبي احلركة 

الكشفية العربية وروادها.

حسن السبتي

«الداخلية»: األسماء املرسلة من «املعلومات املدنية» إلدارة 
االنتخابات تصبح نهائية حسب محل سكن الناخب بالبطاقة

أعلنت وزارة الداخلية أنه 
نظرا لصدور مرسوم بقانون 
رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ الصادر 
فــي ١ بتعديــل بعض أحكام 
القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢
في شــأن انتخابــات أعضاء 

مجلس األمة وتعديالته.
والــذي تضمــن تعديــل 
املــواد  وإضافــة عــدد مــن 
بالقانون املشــار إليه أعاله 
وذلك حتى ميكــن العمل به 
في أول انتخابات قادمة يقرر 
إجراؤها بعد نفاذ هذا املرسوم 

بقانون.
فقد نصت املادة األولى من 
املرسوم بقانون على استبدال 
نــص املادتــني (٤ و٩) مــن 
القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢

املشار إليه، حيث تضمن نص 
املادة (٤) أن يتولى كل ناخب 
حقوقه االنتخابية بنفسه في 
الدائــرة االنتخابية التي بها 
موطنه الثابت ببطاقته املدنية 

دون غيرها.
ونصــت املــادة (٩) على 
أن يعــرض جدول االنتخاب 
لكل دائرة انتخابية - مدرجة 
فيه أسماء الناخبني بترتيب 

الثابت بالبطاقة املدنية.
كذلك ما نصت عليه باملادة (٨

مكررا) من ذات املرسوم على:
«استثناء من حكم الفقرة 
األولــى من كل مــن املادتني 
(٧) و(٨) مــن القانــون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار إليه، 
تقوم إدارة شؤون االنتخابات 
بوزارة الداخلية بقيد أسماء 
الكويتيني كل منهم في دائرته 
االنتخابية وفقا ملا هو وارد في 
الكشوف املشار إليها في املادة 
(٧ مكــررا) من هذا القانون، 
بعد التحقق من توافر جميع 
الصفات املطلوبة فيهم لتولي 
حقوقهم االنتخابية املنصوص 

عليها بالقانون».
ويتضح من تلك املادة أن إدارة 
شؤون االنتخابات تقوم بقيد كافة أسماء 
الكويتيني املستوفني لشروط االنتخاب 
كل منهم في دائرته االنتخابية (حسب 
العنوان املدون بالبطاقة املدنية) ونشر 
تلك األسماء واجلداول في اجلريدة 
الرسمية، وال جتوز عملية اإلضافة أو 
احلذف إلى تلك القيود إال من خالل 
اإلجراءات املنصوص عليها واملدة 
القانونية التي حددها املرسوم املشار 

إليه.

االنتخاب بأن يستخدموا حقهم 
االنتخابي.

إلى  الداخلية  وتنوه وزارة 
أن إدارة شؤون االنتخابات قد 
قامت بقيد وإدراج كافة أسماء 
الكويتيني الذين توافرت فيهم 
الشروط املطلوبة لتولي حقوقهم 
االنتخابية بجداول الناخبني في 
جميع الدوائر االنتخابية اخلمس 
الثابت في  وفقا حملل سكنهم 
البطاقة املدنية لدى الهيئة العامة 

للمعلومات املدنية.
الناخبني  الــوزارة  ودعت 
الكرام الى التعاون معها باالطالع 
على كشــوف الناخبني والتي 
مت عرضها مبخافر الشــرطة 
املرفقة بهــذا البيان في كافة 
الدوائــر االنتخابية اخلمس 
حيث كفــل القانون للناخبني 
حق االطالع على تلك الكشوف، 
النيابي احلر  للتمثيل  وصوال 
وحماية إلرادة األمة من زيف 
النتائج، وإعماال ملبدأ املساواة 
في احلقــوق والواجبات بني 
أبناء األمة على الســواء وذلك 
لبناء مجلس نيابي معبر تعبيرا 
حقيقيا عن إرادة األمة التي هي 

مصدر السلطات.

وقالت انه نظرا ملا كان من 
احلقوق األساسية للمجتمع أن 
يكون املجلــس النيابي معبرا 
إرادة األمة  تامة عن  بشفافية 
التي هي مصدر السلطات، وأن 
ميكن الناخب من اختيار نائبه 
احلقيقي بإرادة حرة خالية من 
الزيف والتدليس، ليكون النائب 
إرادة  املعبر احلقيقي عن  هو 
الناخبني املقيمني بصفة فعلية 

ودائمة بالدائرة االنتخابية.
وحتى يكون املجلس النيابي 
عنوانا حقيقيا لألمة بحق، وإذ 
تفشــت - في اآلونة األخيرة 
- ظاهــرة التالعب في القيود 
االنتخابية بنقل مجموعات من 
الناخبني - بني الدوائر االنتخابية 
- بتسجيل نفسها صوريا على 
خالف احلقيقة والواقع وهو 
ما يشكل جرمية يعاقب عليها 
القانون وتزييفا إلرادة الناخبني 

احلقيقني بالدائرة.
وملا كانت املذكرة االيضاحية 
للمرسوم بقانون قد أشارت 
صراحــة إلى متكــني جميع 
الكويتيــني ممــن لهــم حق 
التصويــت وفقا للشــروط 
املنصوص عليهــا في قانون 

أكدت أنه من احلقوق األساسية للمجتمع أن يكون املجلس النيابي معبراً بشفافية تامة عن إرادة األمة

احلروف الهجائية - في مكان 
بارز مبخافر الشرطة واألماكن 
العامــة األخرى التي حددها 

وزير الداخلية.
ووفقا ملا جــاء باملادة (٧
مكررا) من املرسوم بقانون 
املشار إليه أعاله والتي نصت 
على أن: «ترسل الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية إلى إدارة 
شــؤون االنتخابات بوزارة 
الداخليــة خــالل يومني من 
تاريــخ العمل بهــذا القانون 
كشــوفا بترتيــب حــروف 
الهجــاء لــكل منطقــة علــى 
حدة بأسماء جميع الكويتيني 
الذين توافرت فيهم الصفات 
املطلوبــة لتولــي حقوقهــم 
املنصــوص  االنتخابيــة 
القانون شــاملة  عليها فــي 
رقم بطاقتهــم املدنية ورقم 
شــهادة اجلنســية اخلاصة 
بهم وتاريخ احلصول عليها 
ومحل وعنوان سكنهم الثابت 

بالبطاقة املدنية».
وهو ما يعني أن تلك األسماء التي 
مت إرسالها من الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية إلى إدارة شؤون االنتخابات 
تصبح نهائية حسب محل سكن الناخب 

«شؤون االنتخابات» تقوم بقيد أسماء املستوفني شروط االنتخاب كل منهم في دائرته االنتخابية حسب العنوان املدون بالبطاقة 
املدنية وال جتوز عملية احلذف أو اإلضافة إلى القيود إال من خالل اإلجراءات املنصوص عليها واملدة القانونية التي حددها املرسوم


