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العام الطريق  في  فاضحة  بأفعال  قاما  وفتاة  شاب  على  القبض  »الداخلية«: 
أعلنت وزارة الداخلية ،ضبط شاب وفتاة كانا 
قد ارتكبا فعالً فاضحاً في الطريق العام عبر مقطع 

فيديو انتشر لهما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن األمن اجلنائي 

متّكن من ضبط ش��اب وفتاة قاما بأفعال فاضحة 
في أوض��اع مخّلة ب��اآلداب في الطريق العام. وبعد 
رصد الفيديو املتداول، قامت إدارة حماية اآلداب على 
الفور بتحرياتها وضبطهما وحتويلهما الى اجلهات 

املختّصة.
وكان رّواد مواقع التواصل االجتماعي قد تداولوا 
مقطع فيديو يرصد شاباً وفتاة داخل وخارج سيارة، 

يقومان بفعل معيب أدى الى القبض عليهما.

Sunday 1ST November 2020 - 14 th year - Issue No.3691األحد 15 ربيع األول 1442 ه�/1 نوفمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد 23691

شششدعت سفارة دولة الكويت لدى تركيا 
أم��س، املواطنني الكويتيني املتواجدين على 
األراض��ي التركية الى االلتزام بالتدابير التي 
أص��درت��ه��ا السلطات الصحية ملنع انتشار 

بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وطالبت السفارة في بيان تلقت )كونا( 
نسخة منه الرعايا الكويتيني بتوخي احلذر 
وات��خ��اذ كافة التدابير ال��الزم��ة للوقاية من 
ال��ف��ي��روس وات���ب���اع االرش������ادات الصحية 

خصوصاً أماكن التجمعات.

كما دعت السفارة املواطنني الكويتيني الى 
التواصل معها على رقم الطوارئ املخصصة 
للسفارة في أنقرة 00905331648479 عند 

حدوث أي أمر طارئ. 
وك��ان وزي��ر الصحة التركي فخر الدين 
قوجة قال أول أمس: “خالل مرحلة اجلائحة 
حددنا قواعد وقائية يجب اتباعها في جميع 
األم��اك��ن ال��ع��ام��ة مثل احل��دائ��ق وال��ش��واط��ئ 
واملطاعم وأماكن العبادة التي يتردد عليها 

املواطنون بشكل جماعي”.

أمير البالد يعزي رئيس تركيا 
بضحايا الزلزال و ملك السويد 

بوفاة شقيق امللكة سيلفيا
ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د، 
ببرقية ت��ع��زي��ة إل���ى الرئيس 
رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان رئيس 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة، أع��رب 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
ال���زل���زال ال����ذي ض���رب بعض 
املواقع غرب تركيا، ال��ذي أسفر 
ع��ن س��ق��وط ع��دد م��ن الضحايا 
واملصابني، سائالً سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه، وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية، وأن ميكن املسؤولني 
في البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة.
كما بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د، 
ببرقية تعزية إل��ى جاللة امللك 
ك��ارل السادس عشر غوستاف 
ملك مملكة السويد، أع��رب فيها 
ع��ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق 
مواساته جلاللته وجلاللة امللكة 
سيلفيا بوفاة شقيق جاللة امللكة 
سيلفيا السيد والترلودفيج، 
راج��ي��اً ل��ه ال��رح��م��ة وجلاللته 
وجاللة امللكة ولألسرة املالكة 

جميل الصبر.
وب���ع���ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 

الشيخ مشعل األح��م��د، ببرقية 
تعزية إلى الرئيس رجب طيب 
أردوغ����ان رئ��ي��س اجلمهورية 
التركية، ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص�����ادق م��واس��ات��ه 
بضحايا ال��زل��زال، ال��ذي ضرب 
ع��دة مناطق غ��رب تركيا راجيا 
سموه للضحايا الرحمة واملغفرة 
ول��ل��م��ص��اب��ني س��رع��ة ال��ش��ف��اء 

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد، ببرقية تعزية إلى 
جاللة امللك كارل السادس عشر 
غوستاف ملك مملكة السويد، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه جلاللته 
وجل��الل��ة امللكة سيلفيا بوفاة 
شقيق ج��الل��ة امللكة راج��ي��ا له 

الرحمة.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

»2020 أشاد بدور رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باإلشراف على انتخابات  »أمة 

رئيس »األعلى للقضاء«: تذليل العقبات 
التي قد تعترض سير العملية االنتخابية

سفارة الكويت لدى تركيا تدعو 
املواطنني لاللتزام بالتدابير الصحية

خالل لقائه عزام الصباح

رئيس إقليم »توسكانا« اإليطالي: عالقات 
الصداقة مع الكويت لها أهمية كبيرة

ثّمن رئيس إقليم )توسكانا( االإيطالي 
أوجينيو جاني أول أم��س، ما بلغته عالقات 
الصداقة مع دولة الكويت طوال ثالثة عقود منذ 
انطالق حملة التضامن الشعبي من )توسكانا( 
لنصرة الكويت واملطالبة بحريتها في وجه 

الغزو واالحتالل العراقي.
وذك��رت سفارة دولة الكويت لدى إيطاليا 
في بيان تلقت )كونا( نسخة منه، أن ذلك جاء 
خالل اجتماع رئيس اإلقليم مع سفير الكويت 
الشيخ عزام الصباح في مقر البرملان االقليمي 
ب� )فلورنسا( بحضور رئيس البرملان أنطونيو 
ماتسيو ورئيس جمعية الصداقة اإليطالية 
الكويتية وعمدة مدينة )سورانو( بييرأندريا 

فاني.
وأض��اف البيان أن رئيس اإلقليم شدد في 
ه��ذه املناسبة على خصوصية الصداقة بني 
)توسكانا( والكويت القائمة منذ ثالثني عاماً 
والتي تكتسب زخماً جديداً من هذا اللقاء مع 
السفير الشيخ عزام الصباح الذي يدفع نحو 

مزيد من التعاون الوثيق.
وق��ال ج��ان��ي، وه��و أح��د طالئع مناصري 
قضية الكويت وع��راب اتفاقية التوأمة بني 
مدينتي فلورنسا والكويت: إننا بعد ثالثني 
عاماً نشعر بنفس مشاعر الصداقة والتضامن 
جت��اه الكويت، مشيداً بالعالقة التي جتمع 
الشعبني اإليطالي والكويتي وتطورها على 
مدى السنوات بفضل مبادرات جمعية الصداقة 

اإليطالية الكويتية.
من جانبه هنأ السفير الشيخ عزام الصباح 
رئيس إقليم )توسكانا( على انتخابه وتوليه 
ملنصبه امل��رم��وق، مشدداً على مكانة اإلقليم 
اخلاصة وإيطاليا لدى شعب الكويت، التي 
شكلت بعمقها احلضاري ومواقفها املضيئة 

رئيس إقليم توسكانا أوجينيو جاني مع السفير الشيخ عزام الصباحنقطة هامة لبالده على مر السنني.

أش��اد رئيس محكمة التمييز رئيس املجلس األعلى 
للقضاء املستشار أح��م��د العجيل بأهمية دور رج��ال 
القضاء وأعضاء النيابة العامة في اإلشراف على العملية 
االنتخابية، التي من شأنها ضمان شفافيتها وإخراجها 
بكل حيادية ونزاهة بالشكل الذي نأمله في ظل القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو أمير البالد، وسمو ولي عهده 

األمني وسدد على درب احلق خطاهما.
جاء ذلك في بيان صحفي أمس، للمستشار العجيل عقب 
لقائه بوكيل محكمة التمييز رئيس اللجنة االستشارية 
العليا امل��ش��رف��ة على انتخابات مجلس األم���ة 2020 

املستشار اسحاق الكندري وأعضاء اللجنة.
ودعا املستشار العجيل خالل االجتماع رئيس وأعضاء 
اللجنة إل��ى تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير 
العملية االنتخابية وتيسير السبل التي من شأنها االرتقاء 
بهذه العملية الدميقراطية التي نفتخر بها جميعا والتي 
تظهر وجه الكويت احلضاري بشكل يشهد له القاصي 

والداني.
وش��دد على أهمية دور اللجنة االستشارية املشرفة 

على سير االنتخابات في تقدمي ال��رأي القانوني فيما 
تطلبه جلان االنتخابات من مسائل قانونية ومالحظات 
الناخبني واملرشحني أثناء عمليتي االق��ت��راع والفرز 
ووض��ع القواعد التي تسترشد بها جل��ان االنتخابات 
لتسيير وتنظيم تغطية وس��ائ��ل اإلع���الم ومنظمات 
املجتمع املدني للعملية االنتخابية مبا يضمن شفافيتها.
وأوص���ى املستشار العجيل رئيس وأع��ض��اء اللجنة 
باألخذ في االعتبار االشتراطات الصحية التي تقررها 
وزارة الصحة ف��ي سبيل مواجهة ف��ي��روس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
يذكر أن اللجنة برئاسة وكيل  محكمة التمييز املستشار 
اسحاق الكندري وعضوية وكيل محكمة االستئناف 
املستشار صالح حمادي واحملامي العام األول املستشار 
سعد الصفران ووكيل محكمة االستئناف املستشار 
حسني الرمضان ووكيل محكمة التمييز املستشار مشعل 
اجل��ري��وي ووك��ي��ل محكمة التمييز املستشار يونس 
الياسني ووكيل محكمة التمييز املستشار فؤاد الزويد 

املستشار أحمد العجيلووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي. 

الرعايا  يناشد  تركيا  في  الكويت  سفير 
الزلزال  من  املتضررة  األماكن  جتنب  الكويتيني 

ناشد سفير دول��ة الكويت لدى 
تركيا غسان ال���زواوي أول أم��س، 
جميع الرعايا الكويتيني في تركيا 
أخذ احليطة واحل��ذر واالبتعاد عن 

األماكن املتضررة من الزلزال.
وأكد السفير الزواوي في تصريح 
ل� )ك��ون��ا( سالمة جميع املواطنني 

الكويتيني مبدينة )إزم��ي��ر( التي 
ضربها الزلزال.

وق��ال ال����زواوي: إن السفارة لم 
تتلق أي ات��ص��ال بتعرض مواطن 
كويتي ألي مكروه حتى هذه اللحظة 
داعيا املواطنني الكويتيني في )إزمير( 
إلى التواصل مع السفارة على أرقام 

الطوارئ 00905331648479 عند 
حدوث أمر طارئ.

وأع�����رب ع���ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه 
للشعب التركي الصديق على سقوط 
ضحايا جراء الزلزال سائال املولى 
ع��ز وج���ل ان مي��ن ع��ل��ى اجل��رح��ى 

بالشفاء العاجل.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األح��م��د، ببرقية تهنئة إل��ى أخيه 
الرئيس عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الشقيقة، 
عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد ال��وط��ن��ي ل��ب��الده، متمنياً سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس 
ع��ب��دامل��ج��ي��د ت��ب��ون رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ل��ب��الده، راج��ي��اً لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة. 

سمو األمير يهنئ الرئيس 
اجلزائري بالعيد الوطني لبالده

السفير غسان الزواوي

الكويت تناشد املواطنني في صربيا واجلبل األسود
التقيد باإلجراءات احلكومية ضد »كورونا«

أه��اب��ت س��ف��ارة دول���ة الكويت ف��ي بلغراد باملواطنني 
املتواجدين في أراضي جمهورية صربيا بضرورة االلتزام 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية والتعليمات الصادرة عن 
اجلهات الرسمية املختصة للحد من انتشار فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
وذك��رت السفارة الكويت في بيان أول أمس، أنه يتعني 
على املواطنني الكويتيني االلتزام بالقيود الصحية في صربيا 
مثل ارتداء الكمامات في األماكن املغلقة والعامة بهدف جتنب 
حدوث تدهور في الوضع الصحي بالبالد وانعكاسات ذلك 

على كامل النظام الصحي.
وج��اء في البيان أن صربيا شهدت خالل األي��ام القليلة 
املاضية ارتفاعا ملحوظا في معدل االص��اب��ات بكورونا 

وفي عدد احل��االت احملتاجة إلى الرعاية في املستشفيات 
ووح��دات العناية املركزة. كما شددت السفارة على أهمية 
التزام املواطنني بالتعليمات العامة للوقاية من الفيروس 
وال��ص��ادرة عن منظمة الصحة العاملية مثل ع��دم ارتياد 
األماكن املزدحمة ومالزمة مكان اإلقامة قدر املستطاع وتقليل 

االختالط واحلفاظ على التباعد اجلسدي.
وفيما يخص جمهورية اجلبل األس��ود )مونتينيغرو( 
دعت السفارة في بيانها املواطنني املتواجدين هناك أيضاً 
إلى التقيد باإلجراءات والقيود املعمول بها والسيما ارتداء 
الكمامات في األماكن العامة واملغلقة وحظر جتمع أكثر من 
40 شخصاً في األماكن املكشوفة وأكثر من 20 شخصاً في 

األماكن املغلقة.

كما جددت السفارة تذكير املواطنني أنه في ظل معدالت 
اإلص��اب��ة العالية ه��ن��اك فقد ق���ررت السلطات املختصة 
مبونتينيغرو مؤخراً فرض حظر التجول من الساعة 10 
مساء إلى الساعة 5 صباحا في بلدية )كوالشني( فضال عن 
حظر تبادل الزيارات بني قاطني املباني املختلفة في بلديات 
)كوالشني( و)أولتسينيه( و)جابلياك( والتي تعد األكثر 

تأثرا باملرض في البالد.
وأكدت السفارة في ختام بيانها استعدادها التام للرد على 
كافة استفسارات املواطنني بغية تقدمي اخلدمات واملشورة 
الالزمة ومبا يضمن حمايتهم من امل��رض وذل��ك عن طريق 
االتصال على هاتف الطوارئ اخلاص بالسفارة وهو التالي: 

.0038162259374

دعت سفارة الكويت لدى بلجيكا أمس السبت، 
رعاياها املتواجدين في سائر امل��دن اللبلجيكية 
الى االلتزام بقرارات وتعليمات السلطات احمللية 
مبا يخص االج��راءات الصحية املفروضة للحد من 

انتشار فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وش���ددت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان على املواطنني 
بضرورة االلتزام بالتعليمات واالرش���ادات التي 
اق��رت��ه��ا السلطات البلجيكية ب��ه��ذا اخلصوص 
والتواصل مع السفارة في احل��االت الطارئة عل 

االرقام التالية:26477950 )+32(477775801 
.)32+(

وأعلن رئيس ال��وزراء البلجيكي الكسندر دي 
ك��رو مساء أول أم��س، عن ق��رار حكومته بفرض 
اإلغالق التام في البالد وذلك نتيجة االرتفاع الكبير 

مؤخرا في أعداد االصابة بالفيروس التاجي.
ومن املتوقع أن يتم تطبيق االج��راءات اجلديدة 
للحجر ابتداًء من منتصف ليل اليوم األحد حتى ال� 

13 من ديسمبر املقبل.

تدعو  بلجيكا  لدى  الكويتية  السفارة 
الصحية باإلرشادات  االلتزام  إلى  رعاياها 

دعت سفارة الكويت لدى قبرص أمس السبت، 
رعاياها املتواجدين في املدن القبرصية ضرورة 
توخي احليطة واحلذر في ظل رصد وتزايد أعداد 
املصابني بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(. 

 وطالبت السفارة في بيان املواطنني الكويتيني 
في قبرص باتخاذ كافة التدابير الوقائية التي 
حثت عليها وزارة الصحة في اجلزيرة واإللتزام 
التام بارتداء الكمام عند اخلروج والتنقل وجتنب 

األماكن املزدحمة.
  وش�����ددت ع��ل��ى ض�����رورة اإلل���ت���زام بكافة 

التعليمات ال��ص��ادرة ع��ن السلطات القبرصية 
بشأن ف��ي��روس )ك��ورون��ا( ومتابعة م��ا يستجد 
www.pio.gov.cy/ :عبر املوقع اإللكتروني

.coronavirus
  ودع��ت املواطنني املتواجدين ف��ي جمهورية 
قبرص الى التواصل مع السفارة عند احلاجة إلى 
أي مساعدة او لالستفسار على األرقام التالية:656 
  )+357(  22  465  566)+357(  22  466
وال��ت��واص��ل ع��ل��ى رق���م الطوارئ:38999696 

.)+357(

تدعو  قبرص  في  الكويت  وسفارة   ..
الصحية باإلرشادات  لاللتزام 


