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األمير تلقى عزاء عضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية بوفاة األمير الراحل

خالص تهانيه لسموه مبناسبة 
توليــه مقاليــد احلكــم، متمنيا 
لســموه دوام التوفيق والسداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء في 

الكويت.
هذا، وبعث صاحب الســمو 
األمير برسالة جوابية ضمنها 
بالغ شــكره وتقديــره على ما 
عبــر عنه الرئيــس ماغوفولي 
من صادق التعازي واملواســاة 
بهــذا املصاب اجللــل وعلى ما 
أعرب عنه من تهنئة مبناسبة 
تولــي ســموه مقاليــد احلكم، 
مشيدا سموه بالعالقات الوطيدة 
التــي تربط البلدين الصديقني 
والتطلع املشــترك لتعزيزها، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.

بهذا املصاب اجللل، متمنيا سموه 
لرؤساء هذه الدول موفور الصحة 

والعافية.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة من 
الرئيس د.جون بومبي جوزيف 
ماغوفولــي رئيــس جمهوريــة 
تنزانيــا املتحدة الصديقة أعرب 
فيها عن خالص تعازيه وتعازي 
حكومة وشــعب تنزانيا لسموه 
وللشــعب الكويتي بوفاة سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبإســهاماته البــارزة فــي 
تعزيز السالم واألمن والتعايش 

السلمي.
كما أعرب الرئيس التنزاني عن 

لسموه، رحمه اهللا.
كذلــك تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد رسالة 
تعزية من الرئيس ايغور دودون 
رئيس جمهورية مالدوفا الصديقة 
أعرب فيها له عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لسموه بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبجهــوده البارزة لتعزيز 
السالم على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
هــذا، وبعث صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمــد 
برســائل جوابيــة ضمنهــا بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبروا 
عنه من صادق التعازي واملواساة 

لســموه ولألســرة وللشــعب 
الكويتي بوفاة سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، مشــيدا باملناقــب الكرمية 
لســموه، رحمه اهللا، ومبسيرته 
احلافلة بالعطاء، ومتمنيا لسموه 
وللشعب الكويتي جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تعزية 
مــن الرئيــس إلير ميتــا رئيس 
جمهورية ألبانيا أعرب فيها باسمه 
وباسم شعب جمهورية ألبانيا عن 
خالص تعازية لســموه، حفظه 
اهللا، بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باملسيرة احلافلة بالعطاء 

كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة من 
الرئيس مارتن فيزكارا كورنيهو 
رئيس جمهورية بيرو الصديقة، 
أعــرب فيها عــن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لسموه بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبإســهاماته البــارزة فــي 
حتقيق السالم واألمن اإلقليمي.

كذلــك تلقى صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمــد 
رســالة تعزية من الرئيس روك 
مارك كرســتيان كابوري رئيس 
جمهورية بوركينا فاسو الصديقة 
أعــرب فيها عــن خالص تعازيه 
وتعازي شــعب بوركينا فاســو 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صبــاح أمس ســمو ولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما اســتقبل ســموه بقصر 
بيان صباح أمس عضو املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
الليبية النائب عبدالسالم عثمان 
كاجمان، حيث قدم واجب العزاء 
لســموه فــي وفاة فقيــد الوطن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمــد، طيب اهللا ثــراه وجعل 
اجلنة مثواه، كما أعرب عن خالص 
تهانيه لســموه مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، متمنيا لسموه كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة 

ومتام العافية.
حضر املقابلة وزير شــؤون 
الديــوان األميــري الشــيخ علي 
اجلراح ورئيس الديوان األميري 
الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير 
شــؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا ووكيل الديوان 
األميــري ومديــر مكتب صاحب 
السمو، السفير أحمد فهد الفهد، 
ورئيس املراســم والتشــريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهللا.

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني.. وتلقى رسائل التعازي من رؤساء ٥ دول

صاحب السمو مستقبال عضو املجلس الرئاسي الليبي عبدالسالم عثمان كاجمانصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

رئيسة سنغافورة 
هنأت صاحب السمو

تلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من الرئيسة حليمة يعقوب رئيس 
الصديقة  جمهورية سنـــغافورة 
أعربت فيها عــن خالص تهانيها 
وتهاني شعب جمهورية سنغافورة 
لســموه مبناســبة توليه مقاليد 
احلكم، مشيدة بالعالقات الوطيدة 
بني الكويت وجمهورية سنغافورة 
الصديقــة كمــا ضمنتها خالص 
التوفيق  متنياتها لســموه بدوام 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية 
أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره 
على ما عبرت عنه من فيض املشاعر 
التطلع  الطيبة، مؤكدا سموه على 
واحلرص املشــترك على تعزيز 
العالقات بــني البلدين الصديقني 
واالرتقاء بأطر التعاون القائم بينهما 
في مختلف املجاالت إلى آفاق أرحب، 
لها موفور الصحة  متمنيا سموه 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

ملشاهدة الڤيديو

العفاسي بحث ونظراؤه اخلليجيون
«تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية»

شــارك وزيــر العــدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار د. فهد 
العفاســي فــي االجتماع 
الـ٣٠ لوزراء العدل لدول 
التعــاون لدول  مجلــس 
العربيــة عبــر  اخلليــج 
االتصال املرئي ملناقشــة 
قضايــا عدليــة خليجية 

مشتركة.
وقــال العفاســي فــي 
تصريــح صحافــي أمس 
األربعــاء إن وزراء العدل 

في دول املجلس تقدموا بخالص التعازي 
للقيــادة السياســية في الكويــت بوفاة 
املغفور لــه أمير البالد الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، مستذكرين بصمة سموه 

في تعزيز العمل اخلليجي املشترك.
وأضاف ان الوزراء اخلليجيني تقدموا 
بالتهنئة لصاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد، معربني عــن متنياتهم 

اخلالصة لهم بالتوفيق والسداد.
وذكر ان االجتماع تنــاول املواضيع 

العدليــة اخلليجيــة من 
اتفاقيــة  بحــث  خــالل 
تنفيــذ األحكام واالنابات 
واالعالنــات القضائيــة 
بدول مجلس التعـــــاون 
اخللـــيجي واستخــالص 
املبـادئ التشريعية الواردة 
في القوانني واألنظمة التي 
تقدمت بهــا وزارة العدل 
بتلك املبادئ على وثيقة 
الكويــت لنظــام القانون 

املوحد ألعوان القضاء.
الــوزراء  بــأن  وأفــاد 
رحبــوا مببــادرة األمــني العــام ملجلس 
التعاون لــدول اخلليــج العربية بقيام 
األمانــة العامــة بتنفيذ مشــروع رصد 
وتوثيق جهود دول املجلس في مواجهة 

جائحة كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وأعرب العفاســي عن خالص الشكر 
لألمانــة العامة لدول مجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية على حسن إعدادها 
وحتضيرها لالجتماع ولوزارة العدل في 
دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 

على حسن ادارتها ألعمال االجتماع.

عّزوا بوفاة األمير الراحل.. وهنّأوا القيادة السياسية بتولي مقاليد احلكم

د. فهد العفاسي

اجلاراهللا بحث مع السفير البلجيكي العالقات 
الثنائية وتطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

دورة للتعلم عن ُبعد للطلبة حديثي التخرج

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلــاراهللا أمس مع ســفير مملكة بلجيكا 
لدى البالد الســفير ليو بيترز مبناســبة 
استالم مهام عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
ومت خــالل اللقاء بحث عــدد من أوجه 

العالقــات الثنائيــة بــني البلديــن إضافة 
إلى تطــورات األوضــاع على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
بيــان صحافي، عن بــدء برنامج التعليم 
الذاتي عبــر اإلنترنت (التعليم عن بعد) 
وذلك بالتعاون مع أكادميية التقدم العلمي 
ملدة ثالثة أسابيع لتطوير وتنمية مهارات 

الباحثني عن عمل من حديثي التخرج. 
وأفــادت الهيئــة بــأن التســجيل عبر 
تطبيق الواتساب من خالل األرقام التالية: 
ـ   ٢٢٠٥١٧٥٠ ـ   ٢٢٠٥١٦٣٠ ـ   ٢٢٠٥١٤٥٧
٢٢٠٥١٦٣١ ـ ٢٢٠٥١٤٩٨، مشــيرة إلــى بدء 
التســجيل من ٢٠ اجلاري وحلني اكتمال 

العدد املطلوب.

نائب وزير اخلارجية استقبله مبناسبة تسلم مهام عمله

بالتعاون بني «القوى العاملة» و«التقدم العلمي»

خالد اجلاراهللا مستقبال السفير البلجيكي ليو بيترز

ال وقف لـ «العربات املتنقلة» امللتزمة بقرار «التجارة»
بشرى شعبان

قالت الهيئة العامة للقوى 
العاملة إنهــا تابعت باهتمام 
بالــغ مــا يتــم تداولــه على 
منصات التواصل االجتماعي 
من قيــام أصحــاب العربات 
املتنقلة بإصدار بيان يشــير 
إلــى تعرضهم للظلــم جراء 
قيــام الهيئة بوقــف ملفاتهم 
مما ترتب عليه وقف صرف 
دعــم العمالــة الوطنيــة عن 

املستحقني منهم.
وأكدت فــي بيان صحافي 
حرصها التام على دعم العمالة 

ضبط ومتابعة التزام العمالة 
الوافدة وفقا للوائح والقوانني 
املعمول بها، حيث مت االتفاق 
على ضرورة التزام أصحاب 
العربات املتنقلة بأحكام قرار 
وزير التجارة رقم ٤٢٦ لسنة 
٢٠١٩ بشأن إصدار الئحة تنظيم 
املركبــات املتنقلة واملتضمن 
باملادة ١٠ منه إلزام املرخص له 
بتركيب جهاز(GPS) معتمد من 
وزارة التجارة لتحديد موقع 

املركبة املتنقل.
وأكدت الهيئــة في بيانها 
على تنفيذ القرارات واللوائح 
املنظمة لعمل العربات املتنقلة 

بالتنســيق مــع اجلهات ذات 
الصلــة، موضحة أنه لم يتم 
وقــف ملفات أي من أصحاب 
العربــات املتنقلــة امللتزمني 
بأحكام قرار وزير التجارة رقم 
٤٢٦ لســنة ٢٠١٩ وأن الهيئة 
مستمرة في استقبال طلبات 
أصحاب العربات املتنقلة وفتح 
ملفات جديــدة وصرف دعم 
العمالة الوطنية ملن استكملوا 
االشــتراطات الالزمــة وذلك 
بتحديــد موقع ضمن املواقع 
املتنقلة املتوافرة بالنظام اآللي 
لوزارة التجارة وتفعيل نظام 

.(GPS) التتبع

ومن بينها قرار وزير التجارة 
املشار إليه مت االتفاق باالجتماع 
املنعقد بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٠ 
على منح أصحاب التراخيص 
مهلة ملدة ثالثة أشهر اعتبارا 
من تاريــخ االجتماع لتعديل 
موقــع  بتحديــد  وضعهــم 
للمركبــة املتنقلــة وتفعيــل 
نظام التتبــع (GPS) ونظرا 
التي  للظروف االســتثنائية 
مرت بها البالد، وما نتج عنه 
من تعطيل العمل في الدوائر 
احلكومية اعتبارا من ١٢ مارس 
املاضي فقــد مت متديد املهلة 
حتى ١١ أكتوبر اجلاري وذلك 

الوطنية وتذليل كل العقبات 
التي تواجهها لاللتحاق بالعمل 
في هذا القطاع ما دعا الهيئة 
إلى االجتماع عدة مرات كانت 
املنعقــد  بدايتهــا االجتمــاع 
بتاريــخ ١٨ فبرايــر املاضــي 
مــع ممثلــي وزارة التجــارة 
الداخليــة وبلديــة  ووزارة 
الكويت لتنظيم وضبط آلية 
عملها ليتســنى للجهات ذات 
االختصاص مراقبة نشاط هذه 
املركبــات والتأكــد من صحة 
إجــراءات صرف الدعم املقدم 
ألصحابها وللعمالة الوطنية 
املســجلني عليهــا، فضال عن 

رئيس «األمن الوطني» بحث التعاون 
املشترك مع سفيري البحرين ورومانيا

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي أمس مع سفير مملكة البحرين 
الشقيقة لدى البالد صالح املالكي التعاون 
املشترك. وقال اجلهاز في بيان صحافي ان 
اللقاء بني الطرفني استعرض أوجه التعاون 
وبحث العالقــات الثنائية التي جتمع بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها 
كما مت بحث اهم القضايا املشتركة التي تهم 
البلدين على الساحتني اإلقليمية والدولية.

كما بحــث رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي أمس مع سفير جمهورية 
رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي التعاون 
املشترك. وقال اجلهاز في بيان صحافي 
ان اللقاء بني الطرفني تطرق الى استعراض 
أوجه التعاون وبحث العالقات الثنائية التي 
جتمع بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، 
كما مت بحث اهم القضايا املشتركة التي تهم 
الشيخ ثامر العلي مستقبال السفير البحريني صالح املالكيالبلدين على الساحتني اإلقليمية والدولية.

رئيس الوزراء استقبل وزير اخلارجية ومدير صندوق التنمية
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في قصر بيان أمس وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد يرافقه مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

عبدالوهاب البدر.
حضر املقابلة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية.
كما اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس عضو 
املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية 
النائب عبدالســالم كاجمان والوفد املرافق له، 
حيث قدم واجب العزاء لسموه في وفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه.
حضر اللقاء املستشــار بالديــوان األميري 

د.عبداهللا املعتوق.

سموه تلقى عزاء عضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية باألمير الراحل

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مستقبال رئيس وأعضاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

« الكويتي الفلبيني»: تواصلنا مع ١٠ آالف مهتٍد خالل «كورونا»
قال مديــر املركز الكويتي 
الفلبيني الثقافي التابع للجنة 
التعريف باإلسالم عبدالعزيز 
النومــس حرصنــا منذ بداية 
جائحة كورونــا على تعزيز 
وترسيخ التواصل مع املهتدين 
أبنــاء اجلاليــة  اجلــدد مــن 
الفلبينيــة واســتثمار أوقات 
احلظــر في تعريفهــم بالدين 
اإلســالمي احلنيــف وعادات 

وتقاليد أهل الكويت.
النومس: تواصلنا  وتابع 
مع ١٠ آالف مهتد ومهتدية منذ 
شهر مارس املاضي وكذلك أقمنا 

عدد ٢٠٠ محاضرة دعوية عبر 
«األونالين» تناولنا من خاللها 
العديــد من األمــور التي تهم 
املسلم اجلديد وتنمي ثقافته 
اإلســالمية والقت األنشــطة 
تفاعال كبيرا من املشــاركني، 
ومت توزيع ١٩٧ حقيبة دعوية 
بلغة «التجالوج» و١٣٠ كتابا 
عن اإلسالم بجانب البطاقات 
التوعويــة التــي بلغت قرابة 
١٨٠٠ بطاقة بجانب إقامة ٢٠٠ 
درس تعليمي للمهتدين اجلدد 

واجلاليات املسلمة.
مبينا أن املركــز الكويتي 

املاضية مت توزيع مســاعدات 
غذائية استفاد منها ٤١١ مهتديا 
ومهتدية ضمت أهم املتطلبات 
األساسية التي حتتاجها األسر 
من املواد الغذائية وتكفي السلة 
العائلة قرابة الشهر، مع اتخاذ 
جميع إجراءات األمن والسالمة 
أثنــاء تعبئة وتوزيــع املواد 
الغذائية. وختاما تقدم النومس 
بالشكر اجلزيل لداعمي املركز 
الكويتــي الفلبينــي الثقافي، 
ســائال املولى جلت قدرته أن 
يزيل هذا الوباء عن البشرية 
جمعاء انه ولي ذلك ومواله.

الفلبيني الثقافي حرص على 
املشــاركة السريعة في زيادة 
ورفع نســبة الوعي الصحي 
لدي أبنــاء اجلالية الفلبينية 
منذ بداية اجلائحة ودعوتهم 
إلتبــاع إرشــادات وتعليمات 
وزارة الصحية الكويتية، وحث 
النومس اجلميــع إلى تفعيل 
التباعــد االجتماعــي وجتنب 
التعليمات  االزدحام واتبــاع 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
التــي تطلقهــا وزارة الصحة 
للمحافظة على سالمة اجلميع.

مضيفا: خالل الفترة القليلة 
عبدالعزيز النومس


