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ى أسرة السنعوسي: حتلَّى بحس وطني عاٍل  األمير عزَّ
د في العمل بكل أمانة في مختلف املناصب جتسَّ

ولي العهد استقبل علي املضف
 وعّزى أسرة املغفور له محمد السنعوسي

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
إلى أســرة  ببرقية تعزية 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
محمد السنعوســي، أعرب 
فيهــا ســموه عــن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة أحد رجاالت الوطن 
األوفياء املغفــور له بإذن 
اهللا تعالــى محمــد ناصر 
محمد السنعوسي، مستذكرا 
سموه ما حتلى به الفقيد من 
حس وطني عال جتسد في 
العمل بكل أمانة في مختلف 
التــي تبوأهــا  املناصــب 
وإســهاماته البــارزة فــي 
االرتقاء باملجال اإلعالمي، 
مما أكسب مسيرته النيرة 
تقديــر واعتبــار اجلميع، 
ســائال ســموه املولى جل 
وعــال أن يتغمده بواســع 
وأن  ومغفرتــه  رحمتــه 
يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أسرته الكرمية وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

ولــي  ســمو  اســتقبل 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان ظهر امس وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي الســابق 

د.علي فهد املضف.
هذا، وقد أشــاد ســموه 
بــكل  بأدائــه ملســؤولياته 
إخــالص وكفــاءة، مقــدرا 
ســموه مــا بذلــه مــن جهد 
وعطاء ملصلحة وطنه العزيز 
خالل فتــرة توليه منصبه 
الوزاري، متمنيا ســموه له 

دوام التوفيق والسداد.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى أســرة املغفور 
لــه بــإذن اهللا تعالى محمد 
السنعوسي، ضمنها سموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته بوفاة أحد رجاالت 
الوطن األوفيــاء املغفور له 
بإذن اهللا تعالى محمد ناصر 
السنعوســي، مشيدا سموه 
مبسيرة حياته النيرة احلافلة 
بالعطاء، سائال سموه املولى 
تعالــى أن يتغمده بواســع 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء عّزى
 أسرة املغفور له

 محمد السنعوسي

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى محمد السنعوسي ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجاالت 
الوطــن األوفيــاء املغفور له بــإذن اهللا تعالى محمد 

ناصر محمد السنعوسي.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك 
موسار الرئيسة املنتخبة جلمهورية سلوڤينيا الصديقة 
ضمنها ســموه خالــص تهانيه مبناســبة فوزها في 
االنتخابات الرئاسية بجمهورية سلوڤينيا الصديقة.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية: نتطلع نحو انعقاد القمة اخلليجية - الصينية 
والقمة العربية - الصينية مطلع ديسمبر في الرياض

اســتقبل وزيــر اخلارجية 
الشيخ ســالم العبداهللا سفير 
خادم احلرمني الشــريفني لدى 
الكويــت األميــر ســلطان بن 
ســعد، وذلــك في ديــوان عام 
وزارة اخلارجيــة. حيــث قدم 
التهنئة مبناسبة تعيينه وزيرا 
للخارجيــة بالكويــت، معربا 
عن صــادق متنياته بالتوفيق 
والنجــاح في تولي مهام عمله 
وللعالقات األخوية الراســخة 
بني البلدين الشقيقني املزيد من 
التطور واالزدهــار. كما التقى 
وزير اخلارجية الشــيخ سالم 
العبداهللا نائب رئيس مفوضية 
االحتاد األوروبي مارغاريتيس 
شيناس مبناسبة زيارته والوفد 
املرافق إلــى الكويت، حيث مت 
خالل اللقاء استعراض العالقات 
الوثيقــة والتنســيق العالــي 
القائــم بني الكويــت واالحتاد 
األوروبــي، الســيما من خالل 
استكمال ملف إعفاء املواطنني 
الكويتيني من تأشيرة الشنغن. 
وجــدد وزيــر اخلارجية بهذه 
املناسبة تقدير حكومة الكويت 
ملســاعي املفوضية األوروبية 
نحو إدراج اسم الكويت ضمن 

الشعبية اخلاص لقضية الشرق 
األوسط تشاي جيون، وذلك في 
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها والوفد املرافق إلى الكويت.

ومت خالل اللقاء استعراض 
التاريخية  عالقــات الصداقــة 
التي تربط البلدين الصديقني 
وســبل تعزيزها وتنميتها في 
كل املجاالت والتطلع املشترك 
نحو انعقاد القمــة اخلليجية 
- الصينية والقمة العربية - 
الصينية مطلع شهر ديسمبر 

املقبل في الرياض.
ومن جانبــه، عبر مبعوث 

دولة قطر الشقيقة لدى الكويت 
علي بن عبداهللا آل محمود في 

ديوان عام الوزارة. 
وزيــر  اســتقبل  كذلــك 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت جيمس هولتســنايدر 
وذلــك فــي ديوان عــام وزارة 
اخلارجيــة، حيث قدم التهنئة 
لــه مبناســبة تعيينــه وزيرا 
للخارجيــة، معربا عن صادق 
متنياته بالتوفيق والنجاح في 

تولي مهام عمله.

احلكومة الصينية عن اعتزاز 
الشــراكة  مبســيرة  بــالده 
بــني  القائمــة  االســتراتيجية 

البلدين في جميع املجاالت.
كما تسلم وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا رسالة 
خطية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية بدولة 
قطر الشقيقة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانــي تتصل 
بعالقات األخــوة املتينة التي 

تربط البلدين الشقيقني.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
الشيخ سالم العبداهللا لسفير 

استقبل سفير خادم احلرمني الشريفني ونائب رئيس مفوضية االحتاد األوروبي وتسلَّم رسالة من نظيره القطري

وزير اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا مستقبال ســفير خادم احلرمني الشريفني 
األمير سلطان بن سعد

الشــيخ سالم العبداهللا مســتقبال املبعوث الصيني اخلاص لقضية الشرق األوسط 
تشاي جيون

قائمــة الــدول التــي ســيعفى 
رعاياها من تأشيرة الشنغن، 
مؤكدا أهمية اإلسراع في اعتماد 
اإلدراج وإدخالــه حيــز النفاذ 
األمــر الذي يعد مؤشــرا قويا 
على متانــة الصداقة الوطيدة 
التي  والشراكة االستراتيجية 
تربط الكويت باالحتاد األوروبي 
وخطوة مهمة للتقدم املثمر بني 
اجلانبني فــي مختلف مجاالت 

احليوية واملهمة.
كما التقى وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا مع 
مبعوث حكومة جمهورية الصني 

فيصل النواف تفقد «مركز العمليات»: 
كل اإلمكانات لتحديث منظومة العمل

قام نائب رئيس احلرس الوطني الشــيخ 
فيصل النواف يرافقــه وكيل احلرس الفريق 
الركــن م.هاشــم الرفاعي بزيــارة إلى «مركز 
العمليات واملنظومة األمنية وإدارة األزمات»، 
حيــث كان في اســتقباله املعــاون للعمليات 
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع وكبار القادة.
واستمع نائب رئيس احلرس الوطني إلى 
إيجاز حول مركز العمليات ومهامه في االرتقاء 
بعمليات تأمني مواقع احلرس الوطني واملنشآت 
احليوية التي يتولى احلرس حمايتها، ودور 
املركز في تعزيز جهود احلرس الوطني بإسناد 
أجهــزة الدولة عبر الربــط اآللي مع الوزارات 
واملؤسسات، السيما املوقعة على بروتوكوالت 

تعاون مع احلرس.

وقام بجولة في أقســام املركز حيث تفقد 
أنظمة املراقبة ومركز التحكم الرئيســي الذي 

يربط جميع املعسكرات ومواقع املسؤولية.
وأكد على الدعم املستمر للحرس الوطني 
من القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد القائد األعلى للقوات 
املســلحة وســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد، حفظهما اهللا ورعاهمــا، وتوجيهات 
رئيس احلرس الوطني ســمو الشــيخ سالم 
العلي لتوفير كل اإلمكانات لتحديث منظومة 
العمل في احلــرس الوطني وتزويد الوحدات 
باحتياجاتها أوال بأول ومواكبة املســتجدات 
في كل املجاالت ليتسنى لرجال احلرس القيام 

بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

الشيخ فيصل النواف خالل زيارته إلى مركز العمليات في احلرس الوطني يرافقه الفريق الركن م.هاشم الرفاعي

أكد تزويد الوحدات باحتياجاتها ليتسنى لرجال احلرس القيام بواجباتهم

سموه هنّأ رئيسة سلوڤينيا بفوزها في االنتخابات الرئاسيةصاحب السمو هنأ رئيسة سلوڤينيا بفوزها في االنتخابات الرئاسية

فــي جمهورية ســلوڤينيا 
الصديقة، متمنيا ســموه 
لها كل التوفيق والســداد 
وموفور الصحة والعافية 
وللعالقــات الطيبــة بــني 
املزيد  البلديــن الصديقني 

من التطور والنماء.

ببرقية تهنئة إلى ناتاشــا 
بيــرك موســار الرئيســة 
املنتخبــة جلمهوريـــــــة 
ســلوڤينيا الصديقة عّبر 
فيهــا ســموه عــن خالص 
تهانيــه مبناســبة فوزها 
الرئاســية  في االنتخابات 

سلوڤيــــــنيا الصديقــــة، 
خالــص  ســموه  ضمنهــا 
تهانيــه مبناســبة فوزهــا 
الرئاســية  فــي االنتخابات 
فــي جمهوريــة ســلوڤينيا 
الصديقة، متمنيا سموه لها 

كل التوفيق والسداد.

رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أسرته الكرمية وذويه 
جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار 
الرئيسة املنتخبة جلمهورية 

وزير الصحة: إعادة افتتاح قسم األنف واألذن في مستشفى جابر
أكد وزير الصحــة د.أحمد 
العوضي أهمية املؤمترات في 
تطوير الثقافة الطبية واالرتقاء 
باخلدمات الصحية املقدمة في 
البــالد عبر مناقشــة أحدث ما 
توصلت إليه األبحاث والدراسات 
املتخصصة في املجاالت الطبية.
جــاء ذلــك فــي كلمــة للوزير 
العوضــي بافتتــاح املؤمتــر

 الـ ٤٤ لألنف واألذن واحلنجرة 
الذي يتناول على مدى يومني 
أحدث املستجدات فيما يخص 
تطور طرق التشخيص والعالج 
وجراحة االنف واجليوب األنفية 
وأورام الرقبة والغدة الدرقية 
إضافــة الى مناقشــة أحدث ما 
مت التوصل إليه بشــأن زراعة 
األذن  وعمليــات  القوقعــة 

متطلعــا الى حتقيــق املؤمتر 
ألهدافه واخلــروج بتوصيات 
تصب في االرتقــاء باخلدمات 
الصحية. وأضاف أن املؤمترات 
الطبية تهدف كذلك الى تبادل 

في عــدد مــن مراكــز الرعاية 
األولية ومواصلة جهود تطوير 
قسم النطق والسمع في مركز 
(الشــيخ ســالم العلي) لعالج 
النطق والسمع وتزويده بأحدث 

األجهزة الختبارات االتزان.
ونوه الوزير بافتتاح عيادات 
التغذية العالجية في مستشفى 
(زين) حتديدا ملرضى اختالل 
التــوازن ومرضــى االختنــاق 
أثناء النوم وتعزيز اســتقدام 
االستشاريني في مجال تخصص 
األنف واألذن واحلنجرة وغيره 
ضمن برنامج األطباء الزائرين 
وما يضيفه ذلك من فوائد على 
املســتوى العالجــي للمرضى 
وتبادل اخلبرات مــع الكوادر 

الطبية الوطنية.

اخلبــرات واملعلومــات بــني 
املتخصصــني ومعرفــة املزيد 
من األساليب احلديثة واملهارات 
إلى جانب التباحث حول أحدث 
املستجدات الطبية. وأشار إلى 
اجلهــود التــي بذلتهــا وزارة 
الصحــة لالرتقــاء باخلدمات 
الصحية في مجال األنف واألذن 
واحلنجرة ومن أبرزها افتتاح 
قسم األنف واألذن واحلنجرة 
في مستشــفى اجلهراء اجلديد 
وإضافة خدمات للسمع والنطق.
ولفت إلى التوســع وإعادة 
األنــف واألذن  افتتــاح قســم 
واحلنجرة في مستشفى جابر 
األحمد وزيادة عــدد العيادات 
واألذن  لألنــف  اخلارجيــة 
واحلنجرة خالل الفترة املسائية 

زيادة عدد العيادات اخلارجية خالل الفترة املسائية في عدد من مراكز الرعاية األولية

د.أحمد العوضي خالل افتتاح املؤمتر الـ ٤٤ لألنف واألذن واحلنجرة

املجهرية.
وقال العوضي إن هذا املؤمتر 
يكتســب أهميــة خاصــة عبر 
مشــاركة الزمالء من الكفاءات 
الطبية واملوضوعات املطروحة 

رئيس األركان استقبل السفير الياباني
بحث رئيس األركان العامة 
الركن خالد  الفريق  للجيش 
صالح الصباح مع الســفير 
فوق العــادة مفوض اليابان 
الكويــت ياســوناري  لــدى 
ذات  املواضيــع  مورينــو 
االهتمــام املشــترك الســيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية.
وقالــت رئاســة األركان 
فــي بيــان صحافــي، إنه مت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور 
واملواضيــع ذات االهتمــام 

املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.
وذكــرت أن رئيس األركان أشــاد خالل 

اللقاء بعمق العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مســتقبال سفير فوق العادة مفوض 
اليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو

«الدستورية» حتجز ١٠ طعون انتخابية للحكم ٢٣ اجلاري
عبدالكرمي أحمد

الدســتورية  عقــدت احملكمــة 
أمس أولى جلساتها لنظر الطعون 
بانتخابات مجلــس األمة األخيرة، 
وقــررت حجز ١٠ طعون للحكم في 
الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 
اجلاري، وتأجيل ٢٩ طعنا في الدوائر 

اخلمس إلى ذات التاريخ.
والطعون احملجوزة للحكم أقيمت 
من خالد الشليمي وفيصل العازمي 
وأحمد احلمد وفهد بوشيبة ومبارك 
العرف ووســمي الوسمي وسلطان 
الشــمري وفايز اجلمهور وحسني 

العتيبي وأحمد محمود غلوم.
وبشــأن الطعــون املؤجلة، فقد 
طلبــت احملكمــة من إدارة شــؤون 
االنتخابــات موافاتها ببيان مفصل 

بأسماء املرشحني في كل دائرة وعدد 
الناخبــني املقيدين فيهــا وذلك من 
واقع ما لديها من سجالت وأوراق.

وطلبت احملكمة بأن يكون البيان 
شــامال عدد املقترعني في كل دائرة 
والنســبة املئويــة لعدد مــن أدلوا 
بأصواتهم من مجموع عدد الناخبني 
وعدد األصوات التي حصل عليها كل 
مرشــح في كل جلنــة من جلان كل 
دائرة، وعدد األصــوات الصحيحة 
واملبطلة. كما طلبــت موافاتها مبا 
أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي 
فــي كل دائرة بالنســبة إلى جميع 
املرشــحني، وأســماء الفائزيــن في 
االنتخابات في كل منها موضحا قرين 
كل منهم مجموع األصوات التي حصل 
عليها وفقا للنتائج املعلنة، وصور 

من جميع احملاضر.

بدائل عدة لـ «شراء الطاقة» منها 
احملطات املتنقلة واالستثمارات الداخلية

دارين العلي

أكــدت مصادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء 
واملاء أن قرار السماح بشراء الطاقة الذي أصدره 
مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل املرسوم رقم ٥٧
لسنة ٢٠٢٢، والذي يهدف إلى السماح لوزارة 
الكهرباء واملاء بشراء الطاقة واملياه من مصادر 
عدة وليســت فقط املتجددة، سيفتح الطريق 
أمــام الوزارة للبحث في خيارات وبدائل فيما 
اخرى في حال تعثر توقيع عقود انشاء احملطات 

اجلديدة وتؤخر اجنازها.
وقالت املصادر إن هناك ٣ محطات بانتظار 
االنشــاء لتغطية الطلب على الطاقة إحداهما 
النويصيــب من قبــل الوزارة وايضــا الزور 
الشمالية واخليران مع جهاز الشراكة وجميعها 
بانتظار االجراءات الرسمية للبدء بتنفيذها عدا 
عن تأخر عقود التوســعة والتطوير حملطات 

الطاقة املوجود مثل الصبية وغيرها.
وأوضحت املصادر ان هذا القرار من شأنه 
السماح للوزارة بشراء الطاقة من الغير سواء 
عبر الربط اخلليجي او انشاء محطات عن طريق 
مســتثمرين وكذلك من خالل مشاريع الطاقة 

املتجددة والتي تســمح للمواطنني بإنشــائها 
على األسطح وبيع االنتاج للوزارة.

وقالت املصادر إن الوزارة تسير ايضا في 
اإلجراءات الرسمية لطرح مزايدة النشاء محطة 
بالطاقة الشمســية قدرة ١٠٠ ميغاواط، حيث 
ســتمتلك من قبل املستثمر ملدة معينة سيتم 
خاللها شراء الطاقة منه الى حني حتول ملكيتها 
للوزارة. وأوضحت املصادر أن هذا القرار يسمح 
للوزارة ايضا بشراء الطاقة من احملطات املتنقلة 
العائمــة واملعروفة عامليا والتي تقوم بإنتاج 
الطاقة على ســفن عمالقة وايصالها بالشبكة 
الكهربائيــة، الفتا الى أن عددا من الشــركات 
طرحت األمر على الوزارة خالل مكافحة جائحة 
كورونــا، اال ان عدم وجــود حاجة اوال وعدم 
وجود قانون يسمح بذلك فقد مت استبعاد هذا 

البديل خالل تلك الفترة.
وشددت املصادر على ان هذه البدائل ليست 
أساسا لتأمني الطاقة وانه من الضروري جدا 
اجناز الوزارة مشاريعها سواء التي ستطرح عن 
طريق هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العــام واخلاص او املشــاريع التي ســتنفذها 

الوزارة.

تبرئة ٢٦ متهمًا من إفشاء معلومات دعاوى قضائية
عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة اجلنح املستأنفة أمس 
حكمها بقضية إفشــاء معلومات خاصة 
بقضايا متداولــة ومنظورة أمام احملاكم 
يتهم فيها ٢٦ شخصا بينهم أربع محاميات 
ومناديب محامني وحّجاب في وزارة العدل. 
وألغــت احملكمة حكم أول درجة القاضي 
بحبس محامية وحاجب ومناديب ملدة ثالثة 
أشهر مع وقف النفاذ بكفالة ٥٠٠ دينار، 
وبتغرمي محاميتني ٣٠٠ دينار و٤ حجاب 
٥٠٠ و١٠٠٠ دينار، وقضت مجددا ببراءتهم 
باإلضافة إلى تأييد براءة محامية وحاجبني.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى 

املتهمني من األول حتى الثالث عشــر 
بصفتهم مكلفون بخدمة عامة ـ حجاب 
محاكم في وزارة العدل ـ انهم أفشــوا 
معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة 
أمام احملاكم التي يعملون بها على الرغم 
من وجوب ســريتها وعدم تداولها إال 
بناء على تصريح من احملكمة املختصة 
لذوي الشــأن وبالطرق املقررة قانونا، 
وكذا للمتهمني من الرابع عشــر وحتى 
السادس والعشرين عن طريق هواتفهم 
احملمولة وعبر برامج التراسل الفوري 
(واتســاب ـ تيلغرام ـ إميو ـ مسنجر) 
وكان من شأن ذلك اإلضرار مبصلحة 

اجلهة التي يعملون فيها.

ملشاهدة الڤيديو


