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احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

وزير الدفاع عزى نظيره املصري 
بوفاة الفريق محمد العصار

بعــث نائــب رئيس 
مجلــس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ أحمــد 
ببرقيــة  املنصــور 
تعزيــة إلى القائد العام 
للقوات املســلحة وزير 
الدفاع واإلنتاج احلربي 
بجمهورية مصر العربية 
الفريــق أول محمد زكي 
ضمنهــا خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
املغفــور لــه بــإذن اهللا 
الدولــة  تعالــى وزيــر 

لإلنتــاج احلربي الفريق محمد العصار. 
ودعــا الشــيخ أحمد املنصــور في بيان 
صحافــي صادر عــن مديريــة التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة الدفاع 

الفريق أول محمد زكيالشيخ أحمد املنصور

الفارس تعلن بدء «التكويت» في «األشغال» 
و«اإلسكان» و«الطرق» و«االئتمان»

رفع اإليقاف عن صالة اجلماعة 
للفروض اخلمسة في عدد من املساجد

نقابة الطرق: قرارات الفارس خطوة 
لدعم الكوادر الوطنية وإثبات جدارتها

فرج ناصر

أشادت نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بخطوة وزيرة األشغال 
ووزيــرة الدولة لشــؤون اإلســكان د.رنا 
الفارس بإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية 
في العقود واالتفاقيات االستشــارية التي 
تبرمها الهيئة ووزارة األشغال واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
واعتبرت النقابة فــي بيان لها أن هذه 
اخلطــوة تعد الثانية من الوزيرة الفارس 

بعد قراراتها السابقة لتطبيق اإلحالل في 
اجلهات التابعة للوزيرة الفارس، مضيفة 
أن هذه اخلطوات من شــأنها دعم الكوادر 
الوطنية وإثبات جدارتها، متمنية استمرار 
هذا النهج وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية 

الكويتية في كافة اجلهات.
وأعربت نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري عن تطلعها ملزيد من 
اخلطوات اإلصالحية في هذه اجلهات حتى 
تضمن تفعيلهــا وتعزيز دورها وحتقيق 

الدعم لها ملمارسة أعمالها.

فرج ناصر

في خطــوة جديدة نحو 
عمليــة التكويــت وإحــالل 
الكوادر الوطنية في اجلهات 
التابعة لها بعد إعالنها سابقا 
بــدء إنهاء خدمات الوافدين 
فــي تلــك اجلهــات، أعلنت 
وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
د.رنا الفارس تشكيل جلنة 
إلعداد برنامج لدعم العمالة 
الوطنية على مستوى العقود 

واالتفاقيات االستشارية، وهو ما يعني زيادة 
فرص الكوادر الوطنية فيها.

وأعلنــت د.الفارس مبادرتهــا من خالل 
تغريدة عبر حسابها في «تويتر» قالت فيها: 
«إميانا منا بدعم الكوادر الوطنية واستكماال 

ملا بدأناه في خطة التكويت.. 
فقــد شــكلنا جلنــة إلعداد 
برنامج دعم العمالة الوطنية 
العقــود واالتفاقيــات  فــي 
االستشــارية التــي تبرمها 
اجلهات التابعــة لنا بهدف 
زيادة فرص العمل للكوادر 
الوطنية التي أثبتت جدارتها 

على جميع األصعدة».
ومتثــل هذه املبادرة من 
الوزيــرة د.الفــارس دعمــا 
جديدا للكوادر الكويتية عبر 
تقدمي فرص لهم على مستوى 
العقود واالتفاقيات في اجلانب االستشاري 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة 
األشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري 
وبنــك االئتمان الكويتي، وهي اجلهات التي 

تتبع الوزيرة د.رنا الفارس.

أسامة أبوالسعود

العــدل  أصــدر وزيــر 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار د.فهد 
العفاسي قرارا وزاريا برفع 
اإليقــاف املؤقت عن صالة 
اجلماعة للفروض اخلمسة 
في عــدد من املســاجد مع 
اســتمرار إغالق مصليات 
النساء واملكتبات ودورات 
املياه فيها، ومينع استخدام 

برادات املياه.
وجاء في املادة الثانية من القرار، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه، «تعديل 
البند ٦ من املادة اخلامسة بالقرار الوزاري 

رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ واملعدلة 
بالقــرار الــوزاري رقم ٧٠ 
لسنة ٢٠٢٠ لتكون كالتالي: 
إقامة جميع الصلوات بعد 

األذان بعشر دقائق».
املــادة  القــرار  وتابــع 
الثالثة: يكــون موعد فتح 
املســاجد املشــار إليها في 
الكشف املرفق بهذا القرار 
اعتبــارا من تاريخ صدور 

هذا القرار.
وجاء في املادة الرابعة: 
الوكيل املســاعد  يفــوض 
لقطــاع املســاجد بإجــراء أي تعديل على 
الكشــف املرفق بهذا القرار مبا يتوافق مع 

االشتراطات الصحية.

شّكلت جلنة إلعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود واالتفاقيات االستشارية

أعربت عن تطلعها ملزيد من القرارات اإلصالحية

د.رنا الفارس

د.فهد العفاسي

رعاة الكنائس لـ «األنباء»: ننتظر السماح بإقامة قداس اجلمعة

وزير اخلارجية بحث مع نظيره األملاني التطورات باملنطقة

أسامة أبو السعود

كشف راعي كنيسة الروم 
الكويــت  األرثوذكــس فــي 
وأبرشــية الكويــت وبغــداد 
وتوابعهمــا املطــران غطاس 
الكنيســة وعــددا  أن  هــزمي 
مــن كنائــس الكويــت بدأت 
الصلــوات اليومية ابتداء من 
األحد املاضي وبانتظار موافقة 
اجلهات الرسمية إلقامة قداس 
يــوم اجلمعة بحضــور أبناء 

الكنيسة.
وقــال املطران هــزمي في 
تصريح لـ «األنباء»: «تابعنا 
قــرار مجلس الــوزراء املوقر 
بإعــادة صلــوات اجلمعة في 
املساجد ابتداء من يوم اجلمعة 
١٧ يوليو، ونحن بانتظار قرار 
اجلهات املعنية إلقامة الصلوات 

اســتقبل وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد أمس الثالثاء في ديوان عام وزارة 
اخلارجية ٥ سفراء مبناسبة انتهاء مهام عملهم 
في الكويــت، حيث اســتقبل د.أحمد الناصر 
ســفير اجلمهورية التونســية الشقيقة أحمد 
بن صغير مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير 
التونسي خالل فترة عمله في البالد وإسهاماته 
التي قدمها في إطــار تعزيز أواصر العالقات 
األخوية املتينة التي تربط البلدين والشعبني 

الشقيقني.
كما استقبل الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
في ديوان عام وزارة اخلارجية أمس الثالثاء 
سفير جمهورية الهند الصديقة ك.جيفا ساغار 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى 

الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
الســفير ســاغار خالل فترة عمله لدى البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات املتينة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
واستقبل د.أحمد الناصر أيضا سفير مملكة 
بلجيكا الصديقة بيت هيربوت مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
الســفير هيربوت خالل فترة عمله في البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 

الناصر ســفير جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقة غربا محمد غاجام مبناســبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير 
غاجام خالل فترة عمله لدى البالد وإسهاماته 
التي قدمها في إطــار تعزيز أواصر العالقات 
املتميزة التي تربط البلدين والشعبني الصديقني.
كما استقبل الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
سفير جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة 
أس أم أبوالكالم مبناســبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
سفير بنغالديش خالل فترة عمله لدى البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات املتميزة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
حضر اللقاءات مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية السفير صالح 

اللوغاني.
من جانب آخر، أجرى وزير اخلارجية الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا مع وزير 
خارجية جمهورية أملانيا اإلحتادية الصديقة 
هايكو ماس تناول مجمــل العالقات الثنائية 
الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقني 
وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف املجاالت.
كمــا مت خالل االتصال بحث ســبل تعزيز 
التعاون املشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) باإلضافة 
إلــى مناقشــة آخــر املســتجدات والتطورات 
السياسية على الساحتني اإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

الكامل  الصحيــة والتعقيــم 
وتوفيــر مختلــف االجراءات 
من التباعد االجتماعي وارتداء 
الكمامات والقفازات وغيرها 
وهو ما كان مثار اشادة اجلهات 
املعنية بوزارة الداخلية ممثلة 
مبديرية أمن محافظة حولي، 

مــع وزارة الداخلية في إقامة 
الصلــوات املختلفة، وأتوقع 
بعــد قــرار مجلس الــوزراء 
املوقر بإعــادة صالة اجلمعة 
في املساجد بان يتم السماح 
لنــا بالعودة الى ما كنا عليه 
في السابق بالصلوات كل يوم 
وخاصة يــوم اجلمعة حيث 
تبدأ الصلوات صباحا وتستمر 

حتى املساء».
ووجــه عمانويل الشــكر 
األحمــر  الهــالل  جلمعيــة 
«حيث تواصلوا معنا ملعرفة 
موعد اعادة الصلوات لتقدمي 
املعقمات والكمامات والقفازات 
وغيرها من وسائل التعقيم».
وختــم عمانويــل بالقول 
«هذه هــي الكويــت وهذا ما 
جبل عليــه املجتمع الكويتي 

من األلفة واحملبة».

حيث قاموا بزيارة الكنيســة 
والثناء على اجلهود املبذولة، 
واكــد املطران هــزمي انه يتم 
تخصيص جزء من الصلوات 
اليومية للدعاء للكويت، أميرا 
وحكومة وشعبا، بأن يحفظها 
من كل سوء ومكروه، وأن يدمي 
عليهــا نعمــة األمــن واألمان 
والرخاء واالزدهار وان يرفع 
هــذا الوباء عنها وعن ســائر 

بالد العالم.
بدوره، اكد راعي الكنيسة 
اإلجنيلية الوطنية في الكويت 
القــس عمانويــل غريــب ان 
كنيسته بدأت اعادة الصلوات 
املاضــي  االثنــني  اليوميــة 
ومستمرون حتى غد اخلميس 
حلني صدور تعليمات جديدة.

وقال غريب في تصريحات 
لـ «األنباء» «هناك تنسيق كبير 

أكدوا أنهم بدأوا الصلوات اليومية وملتزمون باالشتراطات الصحية

أشاد بدور سفراء تونس والهند وبلجيكا ونيجيريا وبنغالديش

القس عمانويل غريباملطران غطاس هزمي

يوم اجلمعة بالكنائس بحضور 
جموع املصلني وفق االجراءات 

واالشتراطات الصحية».
وأكــد املطــران هــزمي أن 
الــروم األرثوذكس  كنيســة 
جاهــزة الســتقبال املصلني، 
حيث اتخذت جميع االجراءات 

الناصر: احلل الدائم والعادل للقضية 
الفلسطينية يقوم على حل الدولتني

ترأس وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وفد 
الكويت إلى أعمال االجتماع العربي الوزاري التشاوري 
(املصغر) لبحث إعالن إسرائيل إجراءات ضم أجزاء من 
الضفة الغربية وغور األردن الذي عقد عبر تقنية االتصال 
املرئي واملســموع بدعوة من اململكة األردنية الهاشمية، 
وذلك في إطار مواصلة التنسيق املستمر نحو استكمال 
اجلهود العربية وبلورة رؤية مشــتركة للتصدي للخط 
والنوايا اإلسرائيلية بضم أجزاء في الضفة الغربية وفرض 

السيادة على مناطق غور األردن وشمال البحر امليت.
وجدد الشيخ أحمد ناصر احملمد مبدأ الكويت الثابت 
ومتسكها باملوقف العربي الذي يؤكد على أن السالم هو 
اخليار االستراتيجي وأن احلل الدائم والشامل والعادل 
يقوم على حل الدولتني وفقــا للمرجعيات املتفق عليها 
واملتمثلــة في قرارات مجلس األمــن ذات الصلة ومبدأ 
األرض مقابل السالم وخارطة الطريق ومبادرة السالم 
العربية ومبا يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على 
كامل حقوقه السياسية املشروعة وإقامة دولته املستقلة 
على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وأن ممارسات 
السلطة القائمة باالحتالل متثل انتهاكا صارخا للقانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة وتقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحالل 
السالم العادل والشامل. وضم وفد الكويت مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي 

وعددا من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

أحمد الناصر اطلع على اإلستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني 
وخطط حفظ وتعزيز حماية احلدود اإللكترونية للدولة

اســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
في ديوان عام وزارة اخلارجية 
أمس الثالثاء وبحضور نائب 
وزير اخلارجية السفير خالد 
اجلــاراهللا، رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
للهيئــة العامــة لالتصــاالت 
وتقنيــة املعلومات م.ســالم 

األذينة.
وقالــت «اخلارجيــة» في 
بيان صحافي إن األذينة قدم 
خــالل االجتماع اســتعراضا 
شامال لالستراتيجية الوطنية 
لألمن السيبراني في الكويت 
والبرامــج التنفيذية التي مت 
إجنازهــا واملقاييس العاملية 
التــي يتــم تطبيقهــا في هذا 
اإلطــار عالوة علــى اخلطط 
املســتقبلية حلفــظ وتعزيز 
حماية احلــدود اإللكترونية 

للدولة.

البشــرية املهنية التي سيتم 
تدريبهــا وتعزيز قدراتها في 
هذا القطــاع الهام واخلدمات 

احليويــة فــي الدولــة نحو 
حفظ أمن معلوماتها وبياناتها 
اإللكترونية والرقمية وحتسني 
أدائهــا بالشــكل األمثل الذي 
يتواكب مــع أحدث التقنيات 
التكنولوجية املتقدمة في هذا 

املجال.
حضــر االجتماع مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير 
أيهــم العمر، ومســاعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتــب 
وزير اخلارجية السفير صالح 
اللوغاني، ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجيــة املستشــار أحمد 
الشرمي، ونائب مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون أوروبا 
املستشار محمد حياتي، وعدد 

من كبار مسؤولي الوزارة.

املســاندة التي تقدمها الهيئة 
احلكوميــة  اجلهــات  لــكل 
والقطاعــات  واملؤسســات 

بحث مع األذينة خطوات تأهيل الكوادر البشرية في قطاع االتصاالت واخلدمات املساندة

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل اجتماعه مع م. سالم األذينة بحضور خالد اجلاراهللا

بــأن االجتمــاع  وأفــادت 
تناول اخلطوات التي تتخذها 
الكويت نحــو تأهيل الكوادر 

املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 
وشــعب جمهورية مصر العربية جميل 

الصبر وحسن العزاء.

سفيرنا لدى تركيا تسلَّم «الكويت في الوثائق العثمانية»
تسلم سفيرنا لدى تركيا غسان 
الزواوي من مركز األبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة االســالمية التابع 
ملنظمة التعاون االسالمي كتاب «الكويت 
في الوثائق العثمانية» مقدما هدية الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ونقلت وكالة (أناضول) التركية 
لألنباء عن املدير العام للمركز خالد 
أرن قوله في كلمة خالل حفل التسليم 
إن الكتاب تضمن وثائق من أرشيف 
الوثائق العثمانيــة املتعلقة بالكويت 

في الفترة ما بني عامي ١٨٥٠ و١٩٠٠. 
وأضاف أن الوثائق التي مت اعتمادها 
لتأليف الكتاب مكتوبة بخطوط عدة 
وتغطي جزءا مهما من تاريخ الكويت 
خالل النصف الثاني من القرن الـ ١٩.

وأشاد مبكانة الكويت الرفيعة في 
احلقبة العثمانية وما حصلت عليه من 
امتيازات السالطني العثمانيني، مؤكدا 
ان املركز سيستمر بالبحث عن وثائق 
متعلقة بالكويت في األرشيف العثماني. 
وأوضــح أن املركز أصدر ٣٥٠ كتابا 

التاريخ  مرجعيا تضمنت بحوثا في 
واحلضارة واألدب باإلضافة إلى وجود 
أعمال حول احلرمني الشريفني والقدس 

الشريف.
من جانبه اعتبر الزواوي في كلمة 
مماثلة أن الكتاب يعد من األعمال الرائعة 
التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للكويت 
التي تهتم بتاريخها، مشــيرا إلى أن 
الكتاب يحوي حصيلة لتاريخ الكويت 
واألجداد، وسيترك أثرا في مستقبل 

السفير غسان الزواوي خالل تسلم الكتاب من خالد أرنأبناء الكويت.


