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ولي العهد عّزى خادم احلرمني الشريفني 
بوفاة والدة األمير سعود بن مساعد

األمير عّزى خادم احلرمني الشريفني 
بوفاة والدة األمير سعود بن مساعد

بعــث ســمو ولــي 
الشــيخ مشــعل  العهد 
األحمد ببرقيــة تعزية 
إلى أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود 
ملــك اململكــة العربيــة 
الشــقيقة،  الســعودية 
ضمنها ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور لها بإذن 
اهللا تعالى والدة صاحب 
الســمو امللكــي األميــر 
ســعود بن مســاعد بن 
ســعود بن عبدالعزيز 
آل سعود، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته.

بعــث صاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة 
إلــى أخيه خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها 
بــإذن اهللا تعالــى والــدة 
صاحب السمو امللكي األمير 
سعود بن مساعد بن سعود 
بن عبدالعزيز آل ســعود، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن 
يلهم األسرة املالكة الكرمية 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدجميل الصبر وحسن العزاء. صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ى  رئيس الوزراء عزَّ
خادم احلرمني الشريفني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور لها 
بــإذن اهللا تعالى والدة صاحب الســمو امللكي األمير 
سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الهني: تذليل أي عقبة أو مشكلة تصادف 
السائحني الكويتيني في جنيڤ

جنــيــڤ - (كـونــا): أشاد رئيس مجلس 
الدولة مبقاطعة جنيڤ السويســرية ماورو 
بوجيا بالعالقات مــع الكويت على مختلف 

الصعد.
جاء ذلك في اجتماع بني بوجيا ومندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
األخرى في جنيڤ السفير ناصر الهني مبقر 

رئاسة مجلس الدولة مبدينة جنيڤ.
وقال السفير الهني في تصريح لـ (كونا) 
ان االجتماع تناول تعزيز وتطوير العالقات 

املتميــزة والتعاون املشــترك فــي املجاالت 
ذات االهتمام املتبادل. كما أشــار إلى اهتمام 
الكويتيــني بزيارة املدينة واملنطقة احمليطة 
بها على بحيرة جنيڤ وأن هذا االهتمام يقابل 
بترحيب من سلطات جنيڤ التي تشيد باإلقبال 
الكويتي على زيارة هذه املنطقة الواقعة غرب 
سويسرا. وأوضح الســفير الهني ان بوجيا 
قد أبدى اســتعدادا تامــا لتذليل أي عقبة او 
مشكلة قد تصادف السائحني الكويتيني أثناء 

استضافتهم في البالد.

انطالق اجتماعات مسؤولي التدريب 
اإلعالمي بدول مجلس التعاون

مفرح الشمري

انطلقت صباح امس في الكويت أعمال 
االجتمــاع الســادس ملســؤولي التدريــب 
اإلعالمــي بدول مجلس التعــاون اخلليج 
العربية الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون 
اخلليج، مبشاركة وفود متثل دول مجلس 
التعاون اخلليجي الست، باالضافة الى وفد 
ميثل األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي 

ومؤسسة اإلنتاج البرامجي املشترك.
هذا، وقد استهل االجتماع باالطالع على 
تقرير جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج بشأن 
متابعة تنفيذ توصيات االجتماع اخلامس 
ملسؤولي التدريب اإلعالمي، وتقرير جهاز 
إذاعــة وتلفزيون اخلليج بشــأن الندوات 
وورش العمل التي نفــذت خالل مهرجان 
اخلليــج اخلامس عشــر مبملكة البحرين 
٢٠٢٢، كما ناقش املجتمعون مذكرة وزارة 
اإلعالم بسلطنة عمان بشأن اقتراح الدورات 
التدريبية ومذكــرة األمانة العامة ملجلس 
التعاون بشان اقتراح الدورات التدريبية.

شارك في االجتماعات التي أقيمت بفندق 

ريجنسي كل من: أحمد بن محمد الشامسي 
(دولــة االمارات العربيــة املتحدة)، وفهد 
الشــمالن (مملكة البحريــن)، ومحمد بن 
صالــح الهــذال وفواز بن عبــداهللا الهزاع 
(اململكة العربية السعودية)، وواسيا بنت 
يوسف البلوشية (سلطنة عمان)، ومرمي 
محمد سويلم وفاطمة عبداحلميد العمادي 
(دولة قطر)، ومنى ابراهيم احملارب ومني 
بنت يوسف الشرع (الكويت)، وعبدالرحمن 
بن راشد بوحجي مدير عام اإلدارة العامة 
لإلعالم والتواصــل االجتماعي في األمانة 
العامــة ملجلــس التعــاون لــدول اخلليج 
العربية، فيما مثل مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املشترك وفد برئاســة املدير العام شفيق 
السيد عمر، وعضوية مدير العالقات العامة 
والشراكات عبداهللا عادل الطراروة، ومثل 
جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج وفد برئاسة 
مدير عام اجلهاز مجري بن مبارك القحطاني، 
وعضوية مشــرف التدريب منصور على 
القرني وأخصائيــة التدريب امجاد محمد 
املزيد ومدير ادارة العالقات العامة واالتصال 
بجهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج علي ثابت.

اســتقبل ديــوان أبناء مشــعان 
معيض اجلويعد العازمي في منطقة 
غرب عبداهللا املبارك، ســفير دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في الكويت 
د.مطر النيادي، والشيخ فهد فالح بن 
جامع ود.عبداهللا الســند واإلعالمي 
الرشــود،  الدخيــل وصقــر  ثامــر 
وعددا من الوجهاء والديبلوماسيني 

واإلعالميــني، باإلضافــة إلى جموع 
كبيــرة من املواطنني الذين حرصوا 
على حضور الديوان األسبوعي كل 

يوم ثالثاء.
ورحب ديوان اجلويعد باحلضور، 
متمنــني ان تســود احملبــة بني أهل 
الكويــت وأن ميــن اهللا بالصحــة 
والعافية ومداد العمر إلى مقام صاحب 

الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد، وان يحفظ الكويت من كل 
مكروه واألمتني العربية واإلسالمية.

وأكدوا ان العادات االجتماعية التي 
جبل عليها أبناء الكويت هي عادات 
جميلة، أبرزها الزيارات التي يتبادلها 
املواطنون أثناء أيام األســبوع وما 

يقومون به كنسيج واحد شعارهم 
احملبة والتسامح بني جميع طوائف 
املجتمع الكويتي، لذلك فإن لألجواء 
االجتماعية في الكويت عادات إيجابية 
نادرا ما تشــاهدها فــي دول أخرى، 
معربا عن أمله في ان تدوم مثل هذه 
الزيارات وهذه العادات التي متيزنا 

كشعب كويتي منذ القدم.

د.عبداهللا السند وثامر الدخيل خالل اللقاء

تعيني ٦٠ وكيل نيابة بينهم ١٣ من اإلناث
عبدالكرمي أحمد

وافق املجلس األعلى للقضاء في 
اجتماعه على قبول تعيني ٦٠ باحثا 
قانونيا كوكالء نيابة بينهم ١٣ فتاة.
وســيتم تدريــب املقبولني في 
معهد القضاء للدراسات القضائية 
ملباشــرتهم العمــل بوظيفة وكيل 

نيابة  «ج».
وفيما يلي األسماء:

٭ بدر خالد عبداهللا الديني
٭ سلمان محمد سلمان النصف
٭ فواز فايز عبداهللا العصيمي

٭ محمد وليد محمد الديولي
٭ بدر خالد عبدالعزيز احلميميدي

٭ عيد احمد حمدان العازمي
٭ يوسف حميد حامد البحيري

٭ خالد بدر فردان النمشان
٭ عبداللطيــف عــادل يوســف 

الكندري

٭ عبداهللا فؤاد فيصل الربيعان
٭ فواز راشد حميد العنزي

٭ محمد فيصل محمد مندني
٭ احمد عادل احمد البدر

٭ احمد محمود محمد البلوشي
٭ أنوار سالم احمد بوخضور

٭ بدر راشد عثمان الهويدي
٭ بدر محمد عثمان العميري

٭ بدرية فوزي خالد امليلم
٭ براك يوسف ناصر املعيلي

٭ بندر خالد نايف املطيري
٭ حصة ابراهيم محمد احلمود

٭ حماد محمد حماد مرسل
٭ حميد سعيد سالم البيدان
٭ خالد سليمان خالد الوزان

٭ خالد عبدالهادي فهد اجلفني
٭ خالد فواز حسن الضبيب
٭ رمي جاسم حسن التويتان

٭ سعود ســليمان عبدالرحمن 
السند

٭ ســعود عبدالعزيز ســليمان 
العبداجلليل

٭ ضاري وليد مصطفى العدساني
٭ طارق محمد راشد الدريعي
٭ طالل مشعل مبارك العيار

٭ عائشة بدر تركي الوزان
٭ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

احلسينان
٭ عبدالعزيــز محمــد خلــف 

احلسيني
٭ عبدالعزيز محمد سعود الوزان

٭ عبداهللا روضــان عبدالعزيز 
الروضان

عبــداهللا  محمــد  عبــداهللا  ٭ 
ابوصليب

٭ عبداحملســن عــادل عبــداهللا 
القضيبي

٭ فارس سليمان عبداهللا القديفي
٭ فاطمة يوسف عبداهللا العميري

٭ فرح عيد شميخ الرشيدي

٭ مبارك عبدالوهاب احمد السميط
٭ محمد بدر محمد العتيبي

٭ محمد سيد طارق عبدالرحمن 
الطبطبائي

٭ محمد عبداهللا محمد احلسيني
٭ محمد علي صالح الغيص
٭ مرمي حمد مشعل الدبوس

٭ مرزوق مشعل مرزوق الصنيدح
٭ مرمي سعيد عتيق العنزي

٭ مشاري ناصر ابراهيم الهويدي
٭ مشعل سلطان بداح املطيري
٭ منار حسني عبدالرسول بوفتني

٭ مهدي مصطفى سالم خدادا
٭ موسى الفي موسى املطيري
٭ ناصر فهد مرزوق العازمي

٭ نواف احمد مبارك اخلنه
٭ نورة نايف رجعان العازمي

٭ هال انور محمد الهويشل
٭ وضحــة عبداللطيف عبداهللا 

الضويب

سيتم تدريبهم في معهد القضاء للدراسات القضائية ملباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة «ج»

السفير اإليراني: حريصون على أمن واستقرار املنطقة
أسامة دياب

قدم المستشار في إدارة 
آسيا بوزارة الخارجية خالد 
لــوزارة  الياســين ممثــال 
الخارجية بالنيابة عن نائب 
وزير الخارجيــة بالوكالة 
وليد الخبيزي أمس واجب 
العزاء في ضحايا الهجوم 
الذي اســتهدف  اإلرهابــي 
المزار الديني «شاه جراغ» 
بمدينة شــيراز وتســبب 
فــي مقتل وجــرح عدد من 

المدنيين.
فــي  الياســني  وأعــرب 
تصريحات للصحافيني على 
العــزاء، عن  هامش ســجل 
خالص تعازيه للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانيــة قيادة 
وحكومة وشعبا، سائال املولى 
عــز وجل الرحمة للشــهداء 
العاجل للجرحى  والشــفاء 
ولذويهم الصبر والسلوان، 
متمنيـــا دوام االستـقـــرار 
والتوفــيــــق للجمــهورية 

اإلسالمية اإليرانية.
أكــــد سفيـــر  بــدوره، 
الجمهـــورية اإلسالمـيــــة 
اإليرانية د.محمد إيراني أن 

هذه اآلفة وطالتها أعمالها 
التخريبيــة ومــن ضمنها 
إيــران والكويت، حيث ان 
العمــل اإلرهابي الذي وقع 
في شــيراز يشبه ما حدث 
في مسجد اإلمام الصادق.

ودعا إيراني في تصريح 
للصحافييــن الى ضرورة 

المشــتركة بيــن الكويــت 
وإيــران بعد توقــف دام ٨
سنوات بالخطوة الناجحة 

والمثمرة.
واوضــح أن االجتمــاع 
ناقــش العديد من الملفات 
والقضايــا ذات االهتمــام 
الشــؤون  المشــترك منها 
القنـصـلـيــــة وإصـــــدار 
التأشيرات للتجار ورجال 
األعمال وأبناء الجالية فضال 
عن تبادل السجناء وملفي 
الجمــارك والعالقيــن من 
المقيميــن اإليرانيين منذ 

بداية جائحة كورونا.
وحـــول التصريحـــات 
األميركية األخيرة بشــأن 
توقــع عمليــة إيرانية في 
المنطقة، قــال إيراني: هذا 
دأب األميركان في تصدير 
التهم دون دليل واضح، نافيا 
صحة هــذه المزاعم جملة 
وتفصيــال، مؤكدا أن بالده 
حريصة على أمن واستقرار 
المنطقة وتعزيز عالقاتها 
بدول الجوار، متمنيا الشفاء 
العاجل للجرحى والرحمة 
للشــهداء ولذويهم الصبر 

والسلوان.

التنسيق وتضافر الجهود 
الدولية لمكافحة اإلرهاب، 
مشيدا بموقف الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا في سرعة 
إدانتها لهذا الهجوم اإلرهابي، 
مشيدا بالعالقات الكويتية 
- اإليرانية المتميزة، واصفا 
اجتمــاع اللجنة القنصلية 

خالل فتح السفارة اإليرانية لسجل العزاء في ضحايا الهجوم اإلرهابي مبدينة شيراز

السفير اإليراني د.محمد إيراني يتلقى التعازي من املستشار خالد الياسني

الفكر اإلرهابي ال يستهدف 
اإلنسان فقط ولكن يستهدف 
زعزعة األمن واالستقرار في 
الدول المســتهدفة، كما أن 
اإلرهاب ال دين وال جنسية 
له وال يعرف الحدود أبدا، 
الفتا إلــى أن جميــع دول 
العالم قد عانت من ويالت 

ديوان أبناء مشعان العازمي استضاف سفير اإلمارات

السفير اإلماراتي د.مطر النيادي مع احلضور في ديوان أبناء مشعان

وكيل احلرس: توفير كل اإلمكانات 
حلماية وتأمني منشآت الدولة

انطالقًا من مبدأ النزول إلى القاعدة، وتفقد 
القوات في جميع مواقع املسؤولية، قام وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، 
بجولة تفقدية في مواقع وزارتي اخلارجية 
واإلعــالم والســفارة الســعودية ومحطتي 
الدوحة الشرقية والغربية، رافقه خاللها كل 
من املعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن 
فالح شجاع، واملعاون للشؤون املالية وإدارة 
املــوارد اللواء رياض طواري وقائد احلماية 
والتعزيز اللواء الركن حمد ســالم واملعاون 
لإلسناد اإلداري العميد م.عصام نايف، ومدير 
مديرية التفتيش العميد الركن عبداهللا نزال.

واطلع الرفاعي على سير العمل واإلجراءات 
املتبعة، واستمع إلى إيجاز عن عمليات التأمني 
وآلية التعامل مع املركبات واألفراد وأجهزة 

التفتيش، وفعالية ربط املواقع مبركز عمليات 
احلرس الوطني لإلســراع فــي تقدمي الدعم 

خالل حاالت الطوارئ.
وشــدد علــى إبــراز الصورة املشــرفة 
للحرس الوطني والضبط والربط العسكري 
وااللتزام بتنفيذ املهام املســندة إلى رجال 
مواقع املســؤولية لتوفيــر أفضل حماية 
وتأمــني لتلك املرافق احليويــة، مؤكدا أن 
القيادة في احلرس الوطني ال تدخر جهدا 
في توفير كل اإلمكانات من آليات وأجهزة 
ومعدات وصقل خبرات منتســبي كتائب 
احلماية بالتعاون مع املؤسسات العسكرية 
في الداخل واخلارج، تطبيقا ألهداف الوثيقة 
التوجيهية للحرس الوطني ٢٠٢٥ «حماية 

وسند».

تفقد القوات في عدد من مواقع املسؤولية وطالب مبزيد من االلتزام

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي متحدثا ملنتسبي احلرس في محيط وزارة اإلعالم

(متني غوزال) جانب من االجتماع 


