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غير مخصص للبيع

عالية اخلالد: نشكر وزير الداخلية
إلعادة ماراثون البنك الوطني

قالت النائبة عالية اخلالد: أشكر النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
طالل اخلالد، والوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء 
جمال الصايغ، لسرعة استجابتهما حلل موضوع 
ماراثــون بنك الكويت الوطني، وتنســيقهما مع 
املعنيني في البنك، ليكون املاراثون يوم السبت ١٠

ديسمبر اجلاري في شارع اخلليج. وأضافت النائبة 
عالية اخلالد : أؤكد أن هذه اجلهود وهذا التعاون 
بني اجلهات أمر فاعل ومهم في تســوية كثير من 
األمور، ويسهم في تعزيز املكتسبات الدستورية 

التي ال نقبل املساس بها ألي ذريعة كانت.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصالح الفضالة

غازي النفيسي وبرافني باتيل خالل تسلمه شهادة موسوعة غينيس «Visa»صالح الفليج ود.سعيدة جعفر مع إداريي «الوطني» و

«الوطني» ميدد عقد الشراكة
مع «Visa» ملدة ٧ سنوات إضافية 

«آللئ» العاصمة تدخل موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأكبر ثريا بالعالم
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محمد العدساني في ذمة اهللا
غّيب املوت أمس رئيس 
مجلس األمة األسبق محمد 
يوســف العدساني عن عمر 
ناهز الـ ٩٧ عامــا. والراحل 
أحــد رواد العمــل احلكومي 
والبرملانــــي والسياســــي 

والديبلوماسي.
شــغل الراحل، مناصب 
عديدة فكان وزيرا للتخطيط 
من ١٩٧٦ حتى ١٩٨٠، كما عني، 
رحمه اهللا، وزيرا لألشغال 
العامــة فــي فبرايــر ١٩٨٠

ورئيســا للبلدية، كما شــغل عضويــة املجلس البلدي 
ومجلــس األمة ومجلــس التخطيــط. وللراحل جتربة 
بارزة في العمل الديبلوماســي مع تســلمه مهام سفير 
الكويــت في اململكــة العربية الســعودية واجلمهورية 

اللبنانية والصومال.
وبهذه املناسبة احلزينة، تتقدم «األنباء» بأحر التعازي 
وأصدق املواساة الى أهل الراحل، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

محمد العدساني - رحمه اهللا

ولي العهد هّنأ الفضالة واجلهاز املركزي: طّبقتم ما ُجبل عليه حكام 
الكويت من صون للهوية الوطنية واحلفاظ على مكونات املجتمع
 تعاونتم مع الدول املجاورة من خالل تطبيق النظم والقوانني احملافظة على حقوق املواطنني
نقّدر اجلهود املتميزة التي قام بها اجلهاز من أجل إجناز املهام والواجبات املنوطة به

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية صالح الفضالة هنأه سموه 
خاللها على الدعم والثقة اللذين أوالهما 
إيــاه مجلس الوزراء فــي بيانه الصادر 

بتاريــخ ١٤ نوفمبر، معربا ســموه عن 
تقديــره للجهود املتميــزة التي قام بها 
اجلهاز من أجل إجناز املهام والواجبات 
املنوطــة به. وعبر ســموه عــن تقديره 
جلهــوده وجميــع العاملني فــي اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 

غير قانونية مطبقني ما جبل عليه حكام 
الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية 
وحفاظا على مكونات املجتمع الكويتي، 
متعاونني مــع الدول املجاورة من خالل 
تطبيق النظــم والقوانني احملافظة على 
حقــوق املواطنني، داعيــا اهللا تعالى أن 

يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق 
والسداد حليفهم وحتقيق اخلير ألبناء 
الوطن املخلصني في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمــد حفظه اهللا ورعاه وســدد على 

دروب اخلير خطاه.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  
كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

تونس توّدع بفوز تاريخي على حامل اللقب
مدربون لـ «األنباء»: الكرة اآلسيوية شّرفتنا 
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وهبي اخلزري مسجال هدف تونس التاريخي في فرنسا    (أ.ف.پ)
عالية اخلالد

التفاصيل ص٨

د.مطر حامد النيادي

حتصني جديد للمجلس.. 
بإقرار  مراسيم الضرورة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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