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رئيس الوزراء استقبل الفاضل وهاشم
ورئيس »رويال داتش شل« ورئيس »شل الكويت«

النهام يشارك في اجتماع وكالء داخلية دول التعاون

اخلالد: متطلبات املواطنني حتظى باهتمامي
وبابي مفتوح لتلقي مقترحاتهم حول مختلف القضايا

الطبطبائي يثمن دعم »تعاونية عبداهلل املبارك« 
ألصحاب املشاريع واألسر املنتجة

األمير عزّى ترامب بضحايا حرائق غابات كاليفورنيا

»التربية«: إيقاف تعيني الكويتيني أصحاب شهادات 
التربية البدنية من مصر واألردن كمعلمني

3 قوائم تتنافس اليوم في انتخابات »التطبيقي«

اســتقبل ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر السيف امس 
وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل يرافقه 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
الكويتية هاشــم  البتــرول 
سيد هاشم ورئيس مجلس 
إدارة شــركة »رويال داتش 
شــل« تشــارلز هوليــداي 
والرئيس التنفيذي لشركة 
»شــل الكويت« وليد النادر 
وذلك مبناسبة انعقاد مؤمتر 
الكويــت للنفط  ومعــرض 

والغاز ٢٠١٩.

غادر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصــام النهام البالد 
أمــس علــى رأس وفــد أمني 
رفيع املســتوى بعضوية كل 
من اللواء خالد الديني واللواء 
العوضــي واللواء  منصــور 
حقوقي ماجد يوســف املاجد 
البالول وعدد  والعقيد حامد 
مــن القيــادات األمنيــة، إلى 
العاصمة مســقط بســلطنة 
عمــان الشــقيقة للتحضيــر 
لالجتماع السادس والثالثني 
لوزراء الداخلية بدول مجلس 
التعــاون اخلليجي العربية. 
وكان فــي وداع الوفــد علــى 
أرض مطار الكويت الدولي عدد 
من القيــادات األمنية بوزارة 

عاطف رمضان

العاصمة  قــال محافــظ 
الشيخ طالل اخلالد إن باب 
مكتبه سيظل مفتوحا أمام 
املواطنني لتلقي مقترحاتهم 
وآرائهــم حــول مختلــف 

القضايا.
جاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للمحافــظ اخلالد 
على هامش استقباله امس 
رواد ديوانه األسبوعي في 
مقــر ديوان عــام احملافظة، 
وذلك ضمــن جهود متابعة 
شؤون واحتياجات احملافظة. 
وأضاف اخلالد أن احتياجات 
احملافظة ومتطلبات املواطنني 
حتظى باهتمامه ومتابعته 

اآلنية واملتواصلة.
هذا، وضم احلضور عددا 
من الشخصيات العامة وكبار 

إلــى جانب  الدولة،  رجــال 
مجموعــة مــن املســؤولني 
والقيادات األمنية والتنفيذية 

في احملافظة، باإلضافة إلى 
مختاري املناطق وجمع من 

املواطنني.

محمد راتب 

الــــــنائب عـــمر  ثــمـن 
الطبطبائــي مجهود رئيس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
املبــارك  جمعيــة عبــداهلل 
التعاونيــة في دعم األســر 
املنتجة وأصحاب املشاريع 
الصغيرة من خــالل توفير 
بوثات خاصة لهم لتسويق 
منتجاتهم لرواد اجلمعية في 
األسواق املركزية، موضحا ان 
دعم اجلمعية لألسر املنتجة 
يــدرس، متمنيــا ان تنتقــل 
العــدوى احلميــدة في دعم 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واالســر املنتجة للجمعيات 

األخرى.
افتتاحه  وطالــب عقــب 
معرض أصحاب املشــاريع 
الصغيــرة واألســر املنتجة 
في جمعيــة عبداهلل املبارك 
التعاونيــة بحضــور وزير 
الشــؤون االجتماعية سعد 
رئيــس  ونائــب  اخلــراز 
التعاونية  احتاد اجلمعيات 
االستهالكية خالد الهضيبان 
ونائب رئيس مجلس إدارة 
دابــس  ناصــر  اجلمعيــة 
الرشــيدي وامني الصندوق 
املطيــري  ملفــي  فيصــل 
ورئيــس جلنة املشــتريات 
عبيد غازي الديحاني طالب 

بزيــارة مثل هــذه املعارض 
لرؤية مدى سعادة أصحاب 
املنتجة  املشــاريع واالســر 
فــي إتاحــة املجــال لهم في 
تســويق منتجاتهــم عــن 
طريق اجلمعيات التعاونية 
وأال تتم مضايقة التعاونيات 
على صعيــد مجلس اإلدارة 

أو العمالة. 
ومتنى من أهالي منطقة 
عبداهلل املبارك دعم مجلس 
اإلدارة من خــالل األفكار أو 
احداث تغيير إيجابي يصب 
فــي صاحلهم عبــر تطوير 
األســواق  فــي  اخلدمــات 
املركزيــة، آمال مــن مجلس 
إدارة جمعية عبداهلل املبارك 
التعاونية استمرار مثل هذه 
األفكار التي تصب في صالح 

أهالي املنطقة، حيث تعتبر 
هي النجاح احلقيقي، مؤكدا 
أننا داعمون ألي أفكار منطقية 

يأتي بها التعاونيون.
مــن جانبــه، عبــر نائب 
رئيــس احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية االستهالكية خالد 
الهضيبــان عن ســعادته ملا 
شاهده من تنظيم للمعرض 
من خــالل تواجــد أصحاب 
املشــاريع الصغيرة واالسر 
املنتجة في بوثاتهم املخصصة 
لترويج منتجاتهم، وسعادتهم 
باهتمام املســؤولني بدعمهم 
معنويــا وماديــا وإعالميا، 
مشيدا مبجلس إدارة جمعية 
عبداهلل املبارك التعاونية على 
ما قاموا به من جهود إيجابية 
في ترجمة التوجه احلكومي 

بدعــم أصحــاب املشــاريع 
واالسر املنتجة.

مــن ناحيته، أكــد نائب 
رئيس جمعية عبداهلل املبارك 
التعاونية ناصر الرشــيدي 
أنه منذ تسلم مجلس اإلدارة 
زمام أمــور اجلمعية حرص 
علــى أن تكــون مــن ضمن 
استراتيجيته دعم أصحاب 
املشــاريع الصغيرة واالسر 
املنتجــة خاصة مــن أهالي 
املنطقة، حيث ان هذه الفئة 
تستحق الدعم كونها تعتمد 
على نفسها بتسويق منتجات 
خاصة فيها، سواء كانت هذه 
الصناعات حرفية بســيطة 
او خلطــات يتم انتاجها في 
البيوت أو منتجات مستوردة 

تفتقد مساحة تسويقية.

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس 
دونالد ترامب رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بســقوط عدد مــن الضحايا 
واملصابني إثر حرائق الغابات 
التــي اجتاحت عددا من املدن 
في والية كاليفورنيا، وأحلقت 
أضــرارا كبيــرة فــي املرافق 
العامــة واملمتلــكات، متمنيا 
الرحمــة  ســموه للضحايــا 
وللمصابني سرعة الشفاء، آمال 
سموه أن يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق من جتاوز 

آثار هذه الكارثة.
وبعث ســمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة إلى 
ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
الواليــات املتحــدة  رئيــس 
األميركيــة الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بســقوط عدد من 
الضحايا واملصابني إثر حرائق 
الغابات التــي اجتاحت عددا 
من املدن في والية كاليفورنيا 

وأحلقــت أضــرارا كبيرة في 
املرافــق العامــة واملمتلكات، 
متمنيا سموه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء.
وبعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس 
روش مــارك كابوري رئيس 
جمهوريــة بوركينــا فاســو 
الصديقــة، عبر فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الهجوم 
املسلح الذي استهدف املسجد 
الكبير في مدينة ساملوســي 
شمالي بوركينا فاسو، معربا 
سموه عن اســتنكار الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذا العمل 
اإلرهابي الشنيع الذي استهدف 
أرواح األبرياء اآلمنني والتعدي 
على حرمة بيوت اهلل تعالى، 
مؤكدا ســموه موقف الكويت 
الرافض لالرهاب بكل أشكاله 
وصوره، سائال سموه املولى 
تعالــى أن يتغمــد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته ويلهم 
ذويهم جميل الصبر وحسن 

العزاء وأن مين على املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث ســمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد بيرقيــة تعزيــة إلى 
الرئيس روش مارك كابوري 
رئيــس جمهوريــة بوركينا 
الصديقــة ضمنهــا  فاســو 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الهجوم 
املسلح الذي استهدف املسجد 
الكبير في مدينة ساملوســي 
شمالي بوركينا فاسو، مبتهال 
ســموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمــد الضحايا بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقيتي 
تعزية إلى كل من اإلمبراطور 
ناروهيتــو إمبراطور اليابان 
الصديقة وشنزو آبي رئيس 
وزراء اليابــان الصديقة عبر 
فيهمــا ســموه عــن خالــص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 

لهما وألســر ضحايا إعصار 
»هاجيبس« الذي ضرب أجزاء 
من اليابان وأحلق أضرارا في 
املرافــق العامــة واملمتلكات، 
راجيا سموه للضحايا الرحمة 
وللمصابني سرعة الشفاء، آمال 
سموه أن يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق من جتاوز 

آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيتي تعزية إلى 
كل مــن جاللــة اإلمبراطور 
ناروهيتو إمبراطور اليابان 
الصديقة وشنزو آبي رئيس 
اليابــان الصديقــة  وزراء 
ضمنهمــا ســموه خالــص 
تعازيه وصادق مواســاته 
لهما وألسر ضحايا إعصار 
الــذي ضرب  »هاجيبــس« 
أجــزاء من اليابــان وأحلق 
أضــرارا في املرافــق العامة 
واملمتلــكات، راجيا ســموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك ببرقيتــي تعزيــة 

مماثلتني.

عبدالعزيز الفضلي 

أوقفــت وزارة التربيــة 
تعيــني الكويتيني خريجي 
اجلامعات املصرية واألردنية 

تخصص »تربية بدنية«.
وكشفت مصادر مطلعة 
لـ»األنبــاء« ان اخلريجــني 
قدموا شهاداتهم للتربية التي 
ابلغتهــم بتعيينهم إداريني 
واالكتفــاء فقــط بخريجي 
التربيــة والتربية  كليتــي 
االساسية، مشيرة الى انهم 

رفضوا ذلك وتقدموا بكتب 
الــى قطــاع التعليــم العام 

للنظر في موضوعهم.
وذكرت املصادر ان قطاع 
التعليم العــام يقوم حاليا 
بحصــر أعدادهــم وجتهيز 
كشــف بأســمائهم لرفعــه 
الــى وزير التربيــة ووزير 
العالــي د.حامــد  التعليــم 
العازمي حلســم املوضوع 
منوهة الى انهم يضعون آماال 
كبيرة على الوزير العازمي 

لتعيينهم كمعلمني. 

الــى ذلــك دعــت وزارة 
التربيــة مــدارس التعليــم 
العــام واخلــاص والنوعي 
الــى إقامة االحتفــاالت في 
طابور الصباح في املدارس 
ومشاركة الهيئة التعليمية 
مبناسبة قرب عودة صاحب 
الســمو االميــر مــن رحلة 

العالج.
الوكيل املســاعد  وقــال 
للتنمية التربوية واألنشطة 
فــي  املقصيــد-  فيصــل 
نشــرة عممها على املناطق 

التعليميــة وإدارة التعليم 
التعليــم  اخلــاص وإدارة 
الديني وإدارة مدارس التربية 
اخلاصة وحصلت »األنباء« 
على نســخة منها-: يطيب 
لوزارة التربية قطاع التنمية 
التربوية واألنشــطة - أن 
يهنــئ األســرة التعليميــة 
وأبنائنــا الطلبــة بالعودة 
الســمو  املباركــة لصاحب 
األمير الشيخ صباح االحمد 
من رحلة العالج، وابتهاجا 
للفرحة الكبيرة بهذه العودة.

عبداهلل الراكان

اليــوم  تنطلــق صبــاح 
انتخابات احتاد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠، حيث ســيكون 
علــى  والطالبــات  الطــالب 
موعــد الختيــار مــن ميثلهم 
مــن القوائــم الطالبيــة التي 
تخوض االنتخابات على مقاعد 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة فــي ١3 مقرا انتخابيا، 
حيث تشــهد هذه االنتخابات 
تنافســا بني 3 قوائم طالبية 
هي: القائمة املستقلة الفائزة 
فــي العــام املاضــي، قائمــة 
الطالبــي، وقائمة  املســتقبل 
الوحــدة اإلســالمية. وتضم 
كليات ومعاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
حوالي 6٠ ألف طالب وطالبة 
لكــن من يحق لهم التصويت 
في الكليــات واملعاهد ٤١5٢٩ 
طالبــا وطالبــة موزعني على 

كليات ومعاهد الهيئة، وتتصدر 
كلية التربية األساسية بفرعيها 
عــدد  والطالبــات  الطــالب 
املقترعني، حيــث تليها كلية 
التجارية، وتأتي  الدراســات 
كلية الدراسات التكنولوجية 
في املرتبــة الثالثة من حيث 
العدد. هذا، وأكد مساعد العميد 
للشــؤون الطالبية في عمادة 
شؤون الطلبة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

د.ســلمان حاجــي أن عــدد 
املقترعني في انتخابات الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريــب ٤١5٢٩ ألف طالب 
وطالبة موزعني على ١3 مقرا 
انتخابيا فــي كليات ومعاهد 
الهيئة 7 جلان للبنني و6 جلان 
للبنات. وأضــاف حاجي في 
تصريح لـ »األنباء« أن العمادة 
قامــت بعــدة اجتماعــات مع 
اجلهات املساندة التي تتعاون 
مع الهيئة إلجناح هذا العرس 
وزارة  مثــل  الدميوقراطــي 
الطبية  الداخلية والطــوارئ 
لإلطفــاء،  العامــة  واإلدارة 
مضيفا انه مت االتفاق مع هذه 
اجلهــات على تنظيم الســير 
املرورية،  تفاديا لالزدحامات 
باإلضافة إلى نقاط مخصصة 
لــوزارة الداخلية بالقرب من 
التجمعــات الطالبية وحفاظا 

على السلوك العام.
وأضاف حاجي أن التصويت 
سيكون ببطاقة الطالب )الهوية 

الطالبيــة( ولــن يتــم قبول 
أي اثبــات آخر خــالل عملية 
التصويت، مضيفا أن العمادة 
جهزت أجهزة احلاســب اآللي 
بالتعاون مع مركز احلاســب 
اآللي في الهيئة والتي ستجرى 
عليهــا آليــة التصويــت فــي 
يــوم االنتخابات، موضحا ان 
عملية التصويت ســتبدأ في 
متام الســاعة ٩ صباحا حتى 
٤ عصرا، مشيرا إلى ان الفرز 
سيكون في متام الساعة 6 في 
كلية الدراســات التجارية في 
العارضية. وأشار الى انه لن 
يتردد في تطبيق الئحة السلوك 
الطالبــي علــى أي مخالفة أو 
أي تصرفــات مــن شــأنها أن 
تثير نزعــة طائفية أو قبلية 
بني الطلبة. وفي النهاية متنى 
حاجي جلميع الطلبة التوفيق 
والتعاون والتنافس الشريف 
فيما بينهم للظهــور باملظهر 
احلضــاري املشــرف واملمثل 

للهيئة.

محافظ العاصمة خالل استقباله رواد ديوانه األسبوعي

دعا إلى إتاحة املجال لهم لتسويق منتجاتهم

صاحب السمو عزّى رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم وإمبراطور اليابان بضحايا اإلعصار

دعت املدارس لالحتفال بعودة صاحب السمو من رحلة العالج

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال د.خالد الفاضل وهاشم سيد هاشم وتشارلز هوليداي ووليد النادر

الفريق عصام النهام لدى مغادرته والوفد املرافق

الشيخ طالل اخلالد خالل استقبال رواد ديوانه األسبوعي  )زين عالم(

النائب عمر الطبطبائي واحلضور خالل جولة في املعرض

نائب األمير استقبل املبارك واملطاوعة والرويعي

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سمو نائب 
األميــر وولي العهد رئيس 
املجلــس األعلــى للقضاء 
ورئيــس محكمــة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد 

كما استقبل سمو نائب 
األميــر وولــي العهد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ  ووزير اخلارجية 

صباح اخلالد.
واســتقبل ســمو نائب 
األميــر وولــي العهد نائب 

رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ  الداخلية  ووزيــر 

خالد اجلراح.
واســتقبل ســمو نائب 
األميــر وولــي العهد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
أنــس  الــوزراء  مجلــس 

الصالح.

سموه استقبل اخلالد واجلراح والصالح

املستشار يوسف املطاوعة.
واســتقبل ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد رئيس مجلس 
األمــة باإلنابــة د.عــودة 
الرويعي، كما استقبل سمو 
نائــب األمير وولــي العهد 
بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 

سمو نائب األمير خالل استقباله الشيخ خالد اجلراح  سمو نائب األمير مستقبال د. عودة الرويعي

سمو نائب األمير مستقبال املستشار يوسف املطاوعة سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك 

د.سلمان حاجي 


