
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بقصر السيف صباح 
أم���س، سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك. 
واستقبل سموه رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( الشيخ مبارك الدعيج.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، رئيس محكمة التمييز 
ورئ��ي��س امل��ج��ل��س األع��ل��ى للقضاء 
امل��س��ت��ش��ار أح��م��د ال��ع��ج��ي��ل، ون��ائ��ب 

رئ��ي��س محكمة التمييز املستشار 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ب��ورس��ل��ي، ورئيس 
محكمة االستئناف املستشار محمد 
ب��ن ن��اج��ي، ون��ائ��ب رئ��ي��س محكمة 
االس��ت��ئ��ن��اف املستشار علي امثيب 

املطيرات، والنائب العام املستشار 
ضرار العسعوسي، ورئيس احملكمة 
الكلية املستشار عبداللطيف الثنيان، 
ووك��ي��ل محكمة التمييز املستشار 
خالد املزيني، ووكيل محكمة التمييز 
املستشار محمد أبوصليب، ووكيل 
وزارة العدل عمر الشرقاوي، وذلك 
مبناسبة تشكيل املجلس األعلى 

للقضاء اجلديد.
وقد هنأهم سموه بتشكيل املجلس 
األعلى للقضاء، متمنياً لهم التوفيق 
والسداد ملواصلة جهودهم احلثيثة 
ف��ي حتقيق ال��ع��دل وامل���س���اواة بني 

الناس.
م���ؤك���داً س��م��وه ث��ق��ت��ه ب��ال��ق��ض��اء 
الكويتي العادل املشهود له بالنزاهة 
واعتزازه برجال السلطة القضائية 
كافة وعملهم ال���دؤوب ف��ي متابعة 
مختلف القضايا وإرساء العدل حفاظاً 
على أمن الوطن واستقراره وحماية 
حقوق املواطنني واملقيمني وصون 
كرامتهم، مشدداً سموه على ضرورة 
اإلسراع في إجناز وتسهيل إجراءات 
التقاضي ليظل القضاء حصناً منيعاً 
وم���اذاً آمناً يلجأ إليه اجلميع بعد 
الله سبحانه وتعالى ومخاطباً إياهم 
بقوله: “أنتم رجال القضاء الكويتي 
الشامخ، فا جتاملوا وال نسمح ألحد 
بأن يتدخل في أحكامكم القضائية، 
وضعوا نصب أعينكم احلزم واحلسم 
في تطبيق القانون على اجلميع بدون 
استثناء”. وحضر املقابلة وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسامية 

املستشار الدكتور فهد العفاسي.

الناطق باسم احلكومة: صدور مرسوم بقبول استقالة
 وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب

قال رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق الرسمي 
باسم احلكومة طارق املزرم أمس: إنه مت صدور مرسوم 
بقبول استقالة وزي��ر اإلع���ام ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 

الشباب محمد اجلبري.
وأضاف املزرم في تغريدة على احلساب الرسمي ملركز 
التواصل احلكومي في “تويتر”، أن��ه مت تكليف وزير 

التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة ووزير اخلارجية الشيخ الدكتور 

أحمد ناصر احملمد بحقيبة وزارة اإلعام بالوكالة.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ مبارك الدعيج

سموه استقبل املبارك ورئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء 

أمير البالد: نعتز بقضائنا وثقتنا تامة برجاله
استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ن��واف األحمد، بقصر السيف صباح أمس، 

سمو الشيخ جابر املبارك.
واستقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد، 
املستشار أحمد العجيل ال��ذي أدى اليمني 
الدستورية أم��ام سموه، مبناسبة تعيينه 
رئ��ي��س املجلس األع��ل��ى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز، واملستشار الدكتور عادل 
بورسلي، الذي أدى اليمني الدستورية أمام 
سموه مبناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة 
التمييز، واملستشار محمد بن ناجي رئيس 
محكمة االستئناف، واملستشار علي امثيب 

املطيرات، نائب رئيس محكمة االستئناف، 
والنائب العام املستشار ضرار العسعوسي، 
واملستشار عبداللطيف الثنيان، ال��ذي أدى 
اليمني ال��دس��ت��وري��ة أم���ام س��م��وه مبناسبة 
تعيينه رئيس احملكمة الكلية، ووكيل محكمة 
التمييز املستشار خالد امل��زي��ن��ي، ووكيل 
محكمة التمييز املستشار محمد أبوصليب، 

ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وأكد سموه على الثقة التامة بأنهم جميعاً 
خير م��ن ميثل ال��ق��ض��اء ول��ه��م ك��ل التقدير 
واالعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل 
واحل���ق، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق 

ملواصلة مسيرة قضائنا املشهود له بالعدل 
والنزاهة، شاكرين املولى تعالى بأننا نعيش 
في ظل دول��ة دستور وقانون ومؤسسات. 
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجل��راح، ووزي��ر العدل ووزير 
األوق��اف والشؤون اإلسامية الدكتور فهد 
العفاسي، ورئيس الديوان األميري الشيخ 
مبارك الفيصل، ونائب وزير شؤون الديوان 
األم��ي��ري الشيخ محمد العبدالله، ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب صاحب السمو 
أمير ال��ب��اد أحمد الفهد، ورئ��ي��س املراسم 

والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبدالله.

للقضاء« »األعلى  وأعضاء  ورئيس  و  والدعيج  املبارك  استقبل  سموه 

ولي العهد: ال نسمح ألحد بأن يتدخل في األحكام القضائية

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال���وزراء في قصر السيف أم��س، رئيس املجلس 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز املستشار 
أحمد العجيل و أعضاء املجلس وذل��ك مبناسبة 
تعيينهم في مناصبهم اجلديدة. وأعرب سموه عن 
تهنئته لرئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء، 
سائاً املولى عز وجل أن يعينهم على حمل األمانة 
ويسدد خطاهم إلكمال مسيرة العدالة التي يحظى 
بها قضاؤنا النزيه. وأكد سموه أهمية التعاون بني 
السلطتني التنفيذية والقضائية مع الفصل بينهما 

تطبيقا للمادة 50 من الدستور الكويتي، مشيراً 
إل��ى دور السلطة القضائية ال��ب��ارز في العملية 
االنتخابية، التي تأتي جتسيداً لهذا التعاون 
وترجمة حقيقية لدستور الدولة ودميقراطيتها 
الرائدة. وثّمن سموه الدور املميز للقضاء الكويتي 
الشامخ في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحتقيق 
العدالة الناجزة مبا يعزز إرس��اء دعائم العدل 
وامل��س��اواة. وحضر املقابلة وزي��ر العدل ووزي��ر 
األوق��اف والشؤون اإلسامية املستشار الدكتور 

فهد العفاسي.

صباح اخلالد يستقبل املجلس 
األعلى للقضاء 

س��ل��م س��ف��ي��ر دول�����ة ال���ك���وي���ت محمد 
الفيلكاوي أوراق اعتماده مللك مملكة تاياند 
ماها فاجيرالونغكورن في القصر امللكي 

بالعاصمة بانكوك.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى تاياند 
في بيان تلقت نسخه منه )كونا(: إن السفير 

الفيلكاوي نقل حتيات صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ن��واف األح��م��د، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، إلى جالة ملك 
مملكة تاياند ومتنياتهما مبزيد من التقدم 
واالزده����ار  ململكة تاياند الصديقة ملكاً 

وحكومة وشعبا. 

الفيلكاوي يقدم أوراق اعتماده مللك 
تايالند سفيرًا للكويت
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.. وسموه يستقبل رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد، ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس الدكتور ألكسندر ف��ان دي��ر بيلني رئيس 
جمهورية النمسا االحت��ادي��ة الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة 

إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلني رئيس جمهورية 
النمسا االحت��ادي��ة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده، راجياً لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو األمير يهنئ رئيس النمسا بالعيد الوطني لبالده

تلقى صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
نواف األحمد، رسالة تعزية من الرئيس 
أدم����ا ب����ارو رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة غامبيا 
الصديقة، أع���رب فيها فخامته باسمه 
وباسم شعب وحكومة جمهورية غامبيا 
الصديقة عن خالص التعازي واملواساة 
لسموه، وللشعب الكويتي، بوفاة صاحب 
السمو أمير الباد الراحل الشيخ صباح 
األحمد “طيب الله ثراه”، مشيداً فخامته 
باملسيرة احلافلة بالعطاء لسموه “رحمه 

الله” وبإسهاماته ال��ب��ارزة ف��ي تعزيز 
الشراكة والتعاون بني ال��دول العربية 

واإلفريقية.
وق��د بعث صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، برسالة جوابية 
ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر 
عنه فخامته من صادق التعازي واملواساة 
بهذا امل��ص��اب األل��ي��م وم��ن ثناء باملناقب 
الكرمية لسموه “رحمه الله”، متمنياً 

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

.. ويتلقى رسالة تعزية من رئيس غامبيا

.. وسموه يستقبل العفاسي واملجلس األعلى للقضاء

سمو الشيخ صباح اخلالد لدى استقباله املجلس األعلى للقضاء

السفير محمد الفيلكاوي يقدم أوراق اعتماده


