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ولي العهد شهد أداء اليمني الدستورية
للمستشارين بن ناجي وأبوصليب والياسني

مرمي بندق

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد بقصر بيــان صباح 
امــس النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة الشــيخ 
طالل اخلالد، كما اســتقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صبــاح امس املستشــار محمد 
بن ناجي الذي أدى اليمني الدستورية 
أمام ســموه مبناسبة تعيينه رئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية، 
واملستشار محمد أبوصليب الذي أدى 
اليمني الدستورية أمام سموه مبناسبة 
تعيينه رئيس محكمة االســتئناف، 

واملستشار يونس محمد الياسني الذي 
أدى اليمني الدســتورية أمام ســموه 
مبناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة 
االســتئناف. كما اســتقبل سمو ولي 
العهــد بقصــر بيان رئيــس املجلس 
األعلــى للقضــاء ورئيــس محكمــة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار محمد بن ناجي ونائب رئيس 
محكمــة التمييــز املستشــار د.عادل 
بورسلي ورئيس محكمة االستئناف 
املستشــار محمد أبوصليب والنائب 
العام املستشار سعد الصفران ونائب 
رئيس محكمة االستئناف املستشار 
يونس الياسني ووكيل محكمة التمييز 
املستشــار إســحاق الكندري ووكيل 

وزارة العدل عمر الشرقاوي.

حضر املقابلة وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا ووزير 
العــدل ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية ووزيــر الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب صاحب 
الســمو األمير أحمد فهد الفهد ومدير 
مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد 

جمال محمد الذياب.
وعلمت «األنباء» أن رئيس املجلس 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 
محمد بن ناجي سيرأس األسبوع املقبل 
االجتماع األول للمجلس األعلى للقضاء 

بعد إعادة تشكيله.
فــي  مطلعــة  مصــادر  وقالــت 

تصريحــات خاصــة لـ «األنبــاء» إن 
اجتماعــات املجلس األعلــى للقضاء 
دورية وقد تتم أســبوعيا أو شهريا 
حســب املوضوعات التي حتتاج إلى 

اتخاذ قرار.
مــن جانب آخر، بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس يون ســوك يول 
رئيــس جمهوريــة كوريــا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا حــادث التدافع 
الذي وقع خــالل أحد االحتفاالت في 
العاصمة سيئول وأسفر عن سقوط 
أكثــر من ١٥٠ من الضحايــا والعديد 
من املصابني، متمنيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل.

سموه استقبل النائب األول ورئيس املجلس األعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة 
االستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة االستئناف ووكيل محكمة التمييز ووكيل «العدل»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الوزير عبدالعزيز املاجد واملستشار محمد بن ناجي واملستشار د.عادل بورسلي واملستشار محمد أبوصليب واملستشار سعد الصفران

املستشار يونس الياسني خالل أداء القسم املستشار محمد أبوصليب يؤدي القسماملستشار محمد بن ناجي خالل أداء القسم

اخلالد: مبادرة مستقبل االستثمار نقطة التقاء عاملية
الريــاض - كونــا: أكــد 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
الشــيخ علــي  الســعودية 
اخلالــد ان مؤمتــر مبــادرة 
مستقبل االســتثمار أصبح 
نقطة التقاء عاملية موثوقة 
جتمــع مســؤولني دوليــني 

باملستثمرين املطورين.
وقــال الســفير الشــيخ 
علــي اخلالــد فــي تصريح 
اثناء دعوته لعدد من رجال 
االعمال الكويتيني املشاركني 
في املؤمتر بنسخته السادسة، 
حيث استمع منهم ملالحظاتهم 
اإليـجـابـيـــة والـمـــميزات 
لالســتثمار فــي اململكة وما 
رأوه مــن جنــاح ملؤمتــر 
مبادرة مســتقبل االستثمار 
خالل مشاركتهم فيه والفائدة 
الكبيرة من املؤمتر بااللتقاء 
مــع املســتثمرين ورجــال 
االعمــال وقــادة الشــركات 
العاملية ما يفتح املجال أمامهم 
لفرص كثيرة وتسهيل ذلك 

أسامة دياب

أعــرب الســفير الهنــدي لدى 
البــالد ســيبي جورج عن شــكره 
العميق لوسائل اإلعالم الكويتية 
ملــا قدمته لــه من دعــم على مدى 
العامني املاضيني، مضيفا: «لوال هذا 
الدعم، الذي تخلله في بعض األحيان 
نوع من املناقشــات واملشــاحنات 
التي حتصــل بني اإلخوة، ملا كنت 
متكنت من النجاح في مهمتي، في 
تعزيز عالقات الصداقة بني بالدي 
والكويت، وفي تقدمي أفضل املساعدة 

ألبناء اجلالية الهندية».
وقــال فــي حفــل وداع أقامــه 
اإلعالميون مبناســبة انتهاء مهام 
الســلك  عملــه، بحضــور عميــد 
الديبلوماسي سفير طاجيكستان 
د.زبيداهللا زبيدوف، وعميد السلك 
الديبلوماســي اآلســيوي ســفير 
أوزبكستان د.بهرمجان أعاليوف، 

الديبلوملســي  الســلك  وعميــد 
األفريقي سفير توغو محمد سعد 
أورو، وعميد السلك الديبلوماسي 
األميركي ســفير املكســيك ميغيل 
آنخيــل إيســيدرو، لقــد مت بنــاء 
عالقــة ممتازة مع أعضاء الســلك 
الديبلوماسي، ومع اجلسم اإلعالمي 
الكويتي، الذي بفضله متكنت من 
إجناز كل ما عملت من أجله، متعهدا 
مبتابعة أخبــار الكويت من خالل 
هؤالء الصحافيــني. وذكر أنه في 
أصعب األوقات التي مررنا بها خالل 
جائحة كورونا، مت تعزيز عالقتنا 
مع الكويت بشــكل أكبــر وأعمق، 
فكانت الهند صيدلية العالم بسبب 
إرسالها اجلرعات املضادة للڤيروس 
إلى دول العالم، فيما الكويت، التي 
لطاملا اعتقدت أنها بلد نفطي غني، 
إال أننــي لم أتخيل أبــدا بأنها بلد 
غنــي أيضا باألوكســجني الطبي، 
وأصبحت الكويت أكبر دولة تزود 

الهند باألوكسجني من خالل جسر 
جوي وبحري. وعن أهم ما سيشتاق 
إليه في الكويت، قال: «سأشتاق إلى 
أمور عدة، نظرا لألشــياء الرائعة 
التي ميكن أن جتدها في الكويت، 
وال ميكــن أن جتدهــا في أي مكان 
آخر، بدءا مــن الديوانيات»، الفتا 
إلى أنه «في حال متت دعوتك إلى 
العشــاء، والتي هي دعوات شــبه 
يومية، فسوف تأكل أكثر من الالزم، 
إذ إنك ســتجد على طاولة واحدة، 
أصناف طعام كثيرة من كل أنحاء 
العالم». وختم: ما سأفتقده أيضا 
هو ترابط العائالت الذي رأيته هنا 
بني الكويت والهند، ألنك ستجد لدى 
معظم العائالت في الكويت، مهما 
كان مستوى هذه العائلة، تواصال 
مــع الهند ذلك منــذ عقود طويلة، 
األمــر الذي ال جتده في أماكن عدة 
حول العالم، وهــذا األمر ما يعزز 

العالقات».

ولفــت الى ان املشــاركة 
الكويتية من القطاعني العام 
واخلــاص تؤكــد االهتمــام 
الكبير بهذا احملفل العاملي في 
املنطقة والذي شهد حضورا 
عامليا كبيرا جــدا يتعدى ٦

آالف مشارك و٥٠٠ متحدث 
بينهــم رؤســاء حكومــات 

عاملية مرموقة حضرت الى 
العاصمة السعودية الرياض 
لكي تواكب هذا احلدث املهم 
وتنقل الصــورة الكاملة له 
التــي  املهمــة  واالتفاقيــات 
عقدت خالله واملواضيع التي 
طرحها املتحدثون خالل قمم 

وجلسات املؤمتر.

ومنظمات دولية ورؤســاء 
شركات عاملية، ما يؤكد الثقة 
التي حظــي بها املؤمتر منذ 
انطالقته ويشكل اثباتا على 
جناحه فيما يطرحه والنتائج 

التي يخرج بها.
وأشار الى ان املؤمتر حظي 
باهتمام كبير من وسائل اعالم 

أكد أن السفارة تعمل على تقدمي كل التسهيالت لرجال األعمال واملستثمرين الكويتيني في اململكة

السفير الهندي: سأشتاق للديوانيات وسأفتقد ترابط العائالت الكويتية
خالل حفل وداع أقامه اإلعالميون له مبناسبة انتهاء مهام عمله لدى البالد

الشيخ علي اخلالد خالل لقائه عددا من رجال األعمال الكويتيني

(محمد هاشم) السفير الهندي سيبي جورج وعدد من الديبلوماسيني واإلعالميني في صورة تذكارية 

من خالل مثل هذه اللقاءات.
وأشار الشيخ علي اخلالد 
الى ان سفارتنا لدى اململكة 
تعمــل علــى تقــدمي كافــة 
التســهيالت لرجال االعمال 
واملستثمرين الكويتيني في 
السعودية والتنسيق لذلك مع 
اجلهات احلكومية في اململكة.

األمير عّزى رئيس كوريا بضحايا
حادث التدافع في العاصمة سيئول

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس يون سوك 
يــول رئيــس جمهورية كوريا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا حــادث التدافع الذي 
وقــع خالل أحد االحتفاالت في 
العاصمة ســيئول وأسفر عن 
سقوط أكثر من ١٥٠ من الضحايا 
والعديــد من املصابــني، راجيا 
سموه للمصابني سرعة الشفاء،
متمنيا ســموه لــه موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدكوريا املزيد من الرقي واالزدهار.

وزير الدفاع: تنسيق بني «اإلطفاء» واجليش 
لتحقيق أقصى درجات اليقظة واجلاهزية

الكويت تعرب عن تعاطفها
مع العراق والفلبني وكوريا

أعربت وزارة اخلارجية عن تعاطف الكويت 
وتضامنهــا مع جمهوريــة الفلبني الصديقة 
جراء الفيضانات واالنهيارات األرضية التي 
ضربت جنوب الفلبني وأدت إلى مقتل وإصابة 
العشرات. وتقدمت الوزارة، في بيان لها امس، 
بخالص تعازي ومواســاة الكويت حلكومة 
وشعب الفلبني وإلى أسر الضحايا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.
كمــا أعربــت وزارة اخلارجيــة عن إدانة 
واستنكار الكويت للتفجيرين اللذين استهدفا 
مقــر وزارة التعليــم العالي فــي جمهورية 
الصومال الفيدرالية الشقيقة وأديا إلى مقتل 

وجرح العشرات.
وشددت الوزارة في بيان لها على موقف 
الكويــت املبدئي والثابــت املناهض للعنف 
واإلرهاب، معربة عن تعازي ومواساة الكويت 
حلكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر 

الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.
من جهة أخرى، أعربت وزارة اخلارجية 
عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية 
العراق الشقيقة جراء حادث انفجار صهريج 
فــي شــرق العاصمة بغــداد وأدى إلى مقتل 
وإصابة عدد من األشخاص. وتقدمت الوزارة 
في بيان لها بخالص تعازي ومواساة الكويت 
حلكومة وشعب العراق وإلى أسر الضحايا 

ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل. 
كما أعربت وزارة اخلارجية عن تعاطف 
الكويــت وتضامنهــا مــع جمهوريــة كوريا 
الصديقــة جراء حادث التدافع الذي وقع في 
العاصمة ســيئول وأدى إلــى مقتل وإصابة 
العشــرات. وتقدمــت الوزارة فــي بيان لها 
بخالص تعازي ومواســاة الكويت حلكومة 
وشعب كوريا وإلى أسر الضحايا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

اســتقبل وزير الدفاع الشــيخ عبداهللا 
العلي مبكتبه في مقر الوزارة صباح امس 
رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد راكان 
املكراد. مت خالل اللقاء استعراض أهم األمور 
واملواضيــع ذات االهتمام املشــترك، وقد 
أشاد وزير الدفاع باجلهود املميزة والدور 
الكبير الذي يقوم به منتسبو قوة اإلطفاء 

العام، وحجم التعاون والتنسيق املشترك 
بينهم وبني إخوانهم من منتسبي اجليش 
الكويتي والذي يســهم بدوره في حتقيق 
أقصى درجات اليقظة واجلاهزية ملواجهة 
أي ظروف طارئة تستلزم ضرورة توحيد 
اجلهود والعمل اجلماعي املوحد بني مختلف 

وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية.

أدانت تفجيري مقر وزارة التعليم العالي في الصومال

الشيخ عبداهللا العلي خالل استقباله رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اللجنة القنصلية املشتركة
الكويتية - اإليرانية جتتمع في الكويت

أسامة دياب

وصــل صبــاح أمس إلــى البالد وفد 
رسمي من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
برئاسة املدير العام للشؤون القنصلية 
بوزارة اخلارجية اإليرانية متهيدا النعقاد 
اللجنــة القنصليــة املشــتركة للبلدين 
ومناقشة القضايا واملوضوعات املختلفة 
املتعلقة باألمور القنصلية والقضايا التي 

تهم رعايا البلدين.

وتنعقــد الــدورة اخلامســة للجنــة 
املشتركة الثنائية ضمن إطار السياسة 
اخلارجية اإليرانية املرتكزة على تنمية 
العالقات مع اجلوار مع التأكيد على وضع 
الرعايا اإليرانيني خارج البالد وهم نحو 
٣٠ ألف شخص، وسيستمر عمل اللجنة 
يومــني بعد توقف دام ٨ ســنوات، ومن 
املقرر أن يتم مناقشــة وطرح شــؤون 
ومشاكل اجلالية اإليرانية مع املسؤولني 

الكويتيني.


