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ولي العهد استقبل الغامن ورئيس الوزراء العراقي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، بقصــر بيان أمس، 
رئيس مجلس األمة السابق مرزوق 

الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، بقصر بيان صباح 
امس، بحضور رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح، محمد شــياع الســوداني 
رئيس مجلس الــوزراء بجمهورية 
العراق الشقيقة والوفد املرافق، وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو 
ولــي العهد الشــيخ أحمد العبداهللا 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
ووزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمــد العبداهللا وكبار املســؤولني 

بالدولة.
وأكــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
العراقي محمد السوداني أن حكومة 
بالده جادة في إقامة شراكة حقيقية 

مع األشــقاء فــي الكويــت تنعكس 
بشكل ملموس وواضح على مصلحة 

الشعبني اجلارين.
وقال الســــوداني في تصريــح 
لـ «كونا» مبناسبة زيارته الرسمية 
للكويت «زيارتنا للكويت تعبر عن 
اعتزازنا به بلدا جارا عزيزا نرتبط 

به بعالقة تاريخية».
وأضاف «اســتمعنا مــن القيادة 
الكويتية ما يؤكد رغبة حقيقية في 
املقابــل من أجل التواصل والتعاون 

والتنسيق في مجاالت مختلفة».
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس قاســم جومارت توكاييف 
كازاخســتان  جمهوريــة  رئيــس 
الصديقــة، ضمنهــا ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا 
جلمهورية كازاخستان لفترة رئاسية 
جديدة، متمنيا ســموه لفخامته كل 
التوفيــق والســداد ودوام الصحــة 

والعافية.

سموه هنّأ قاسم توكاييف بإعادة انتخابه رئيساً جلمهورية كازاخستان

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد املرافق له

رئيس الوزراء بحث مع نظيره العراقي التطورات اإلقليمية والدولية
اجلانبان ناقشا العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين وسبل تعزيزها في شتى املجاالت مبا يخدم مصالح البلدين والشعبني

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل املباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

عقد ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلــس الوزراء فــي قصر 
بيان امس جلسة مباحثات 
رســمية مــع دولــة رئيس 
مجلس الــوزراء بجمهورية 
العراق الشقيق محمد شياع 

السوداني.
وجــرى خالل جلســة 
التي ســادتها  املباحثــات 
أجواء ودية بحث العالقات 
بــني  الوثيقــة  الثنائيــة 
البلدين وسبل تعزيزها في 
شــتى املجاالت مبا يخدم 
مصالح البلدين والشعبني 

الشقيقني.
كما استعرض اجلانبان 
التطــورات اإلقليمية  آخــر 
والدوليــة ومواقف البلدين 
جتاههــا، مؤكديــن أهميــة 
مواصلة التشاور والتنسيق 
فــي القضايــا ذات االهتمام 

املشترك.
حضــر املباحثــات عــن 
اجلانــب الكويتــي النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط د.بدر 
املال ورئيــس ديوان رئيس 
مجلس الــوزراء عبدالعزيز 
الدخيــل ووزيــر اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 
التجــارة ووزيــر  ووزيــر 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض وكبار املسؤولني في 
الدولة وديوان رئيس مجلس 

الوزراء.
وحضرهــا عــن اجلانب 
العراقي الوفد املرافق لدولة 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

بجمهورية العراق.
هذا وغــادر دولة رئيس 
مجلس الــوزراء بجمهورية 
العراق محمد شياع السوداني 
والوفــد املرافــق البالد بعد 
زيارة رسمية استمرت يوما 

واحدا.
وكان فــي وداعــه علــى 
أرض مطار الكويت الدولي 
الشــيخ  وزيــر اخلارجيــة 
ســالم العبداهللا وســفيرنا 
لدى جمهورية العراق طارق 

عبداهللا الفرج.

الســوداني والوفــد املرافق 
وصل إلى البــالد في زيارة 
رسمية تستغرق يوما واحدا.

نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء.

وقــد أجريــت للضيف 
مراسم استقبال رسمية قام 
عقبها بتحية كبار مستقبليه 
وفي مقدمتهم النائب األول 
الــوزراء  لرئيــس مجلس 
الشــيخ  الداخلية  ووزيــر 
طالل اخلالد ونائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الشــيتان  بــراك  الــوزراء 
ونائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء ووزير النفط د.بدر 
املال ورئيس ديوان رئيس 
مجلس الوزراء عبدالعزيز 
الدخيــل ووزير اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 
ووزيــر التجــارة ووزيــر 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض وكبار قادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني 
وقــوة اإلطفاء العام وكبار 
املسؤولني في الدولة وديوان 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

وسفيرا البلدين.
من جانب آخر، بعث سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيــس مجلــس 
الوزراء ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيــس قاســم جومــارت 
توكاييــف رئيس جمهورية 
كازاخستان الصديقة ضمنها 
تهانيــه  خالــص  ســموه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا 
جلمهورية كازاخستان لفترة 

رئاسية جديدة.

وكان في مقدمة مستقبليه 
علــى أرض مطــار الكويت 
الدولي سمـو الشيـخ أحمـد 

ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مســتقبال رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله والوفد املرافق له بحضور 
الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان

وكان رئيـــــس مجلــس 
الــوزراء بجمهورية العراق 
شــياع  محمــد  الشــقيق 

األمير هّنأ رئيس كازاخستان 
بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس قاســم  إلــى 
جومــارت توكاييــف 
جمهوريــة  رئيــس 
كازاخستان الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة 
إعادة انتخابه رئيسا 
جلمهورية كازاخستان 
لفترة رئاسية جديدة، 
متمنيا ســموه له كل 
والســداد  التوفيــق 
الصحــة  وموفــور 
والعافيــة وللعالقات 
الطيبــة بــني البلدين 
الصديقــني املزيد من 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدالتطور والنماء.

وزير الدفاع بحث مع سفراء السعودية 
ومصر وتونس املوضوعات املشتركة

بحــث وزيــر الدفــاع 
العلي  الشــيخ عبــداهللا 
مع عدد من سفراء الدول 
املعتمديــن لــدى البــالد 
املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك وســبل تعزيز 
أواصر األخوة والتعاون 
والعمل بني الكويت وتلك 

الدول الشقيقة.
الدفاع  وذكرت وزارة 
فــي بيــان صحافــي أن 
العلي  الشــيخ عبــداهللا 
اســتقبل أمــس كال على 
حدة سفير خادم احلرمني 
الشريفني األمير سلطان 
بن سعد آل سعود وسفير 
جمهورية مصر العربية 
أسامة شــلتوت وسفير 
جمهورية تونس الهاشمي 

عجيلي.
ومت خالل هذه اللقاءات، 
تبــادل األحاديث الودية 
واســتعراض أهم األمور 
واملوضوعات املشتركة، 
اضافــة الــى بحــث آخر 
التطورات واملســتجدات 
على الساحتني اإلقليمية 

والدولية. 
كمــا اســتقبل وزيــر 
الدفــاع الشــيخ عبداهللا 
العلي فــي مكتبه صباح 
أمس وكيل وزارة الدفاع 
بالندب السابق الشيخ فهد 
جابــر العلي، والذي قدم 
له كتابا عبــر من خالله 
عن جزيل شكره وعظيم 
امتنانه وخالص تقديره 
للقيادة السياســية على 
مــا منحوه إيــاه من ثقة 
غالية ومن حرص واهتمام 
ورعاية طوال فترة عمله 

في وزارة الدفاع.
وقد أشــاد الوزيــر العلي باملســيرة 
احلافلة والعطاء املخلص للشيخ فهد جابر 
العلي، وما بذله من جهود وعمل متواصل 
خالل فترة عمله في الوزارة، والتي كان 
لهــا األثر الطيب واالنطباع احلســن في 

نفوس جميع منتسبي وزارة الدفاع من 
عسكريني ومدنيني، متمنيا له دوام التوفيق 
والنجاح في حياته املقبلة، وخدمة الوطن 
مــن مختلف املواقع واملســؤوليات التي 

يكلف بها.

العلي أشاد باملسيرة احلافلة والعطاء املخلص لوكيل الوزارة السابق بالندب

جانب من لقاء الشيخ عبداهللا العلي مع السفير أسامة شلتوت

الشيخ عبداهللا العلي مستقبالً األمير سلطان بن سعد

رئيس األركان بحث مع نظيره اإليطالي 
دعم التعاون العسكري

بحث رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد 
صالــح الصباح مــع رئيس 
األركان العامة للقوات املسلحة 
اإليطالية األدميرال جوسيبي 
كافو دراغونــي موضوعات 
مشــتركة، الســيما املتعلقة 

باجلوانب العسكرية.
وقالــت رئاســة األركان 
في بيان صحافي إن الفريق 
خالد الصباح استقبل بديوان 
رئاســة األركان األدميــرال 
دراغونــي يرافقــه الســفير 
اإليطالي لدى الكويت كارلو 

بالدوتشي مبناسبة زيارته للبالد. وأشارت 
إلى أن اجلانبني عقدا اجتماعا مت خالله تبادل 
األحاديث الودية وأهم األمور واملواضيع ذات 

االهتمام املشترك. وأشاد الفريق خالد الصباح 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مع رئيس األركان العامة للقوات املسلحة 
اإليطالية األدميرال جوسيبي كافو دراغوني

السوداني: حكومتنا جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على مصلحة الشعبني

رئيس الوزراء هّنأ ولي عهد البحرين
بصدور املرسوم امللكي بتشكيل الوزارة

أجرى سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصاال هاتفيا 
مع أخيه صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة هنأه 
فيه بصدور املرسوم امللكي بتشكيل الوزارة.

ونقل سموه خالل االتصال حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ومتنياتهما ململكة 
البحرين الشقيقة بدوام التقدم واالزدهار في 

ظل القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد سمو رئيس 
مجلس الوزراء على عمق العالقات التاريخية 
التي جتمع بــني البلدين، معربا عن تطلعه 
ملزيد من التعاون البناء وتنمية العالقات مبا 

يخدم مصالح الشعبني الشقيقني.
من جانبه، ثمن صاحب الســمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة هذه املشاعر 
الطيبة والتواصل الكرمي الذي يعكس األواصر 
األخوية املتينة بني الكويت ومملكة البحرين.

الشيخ عبداهللا العلي مستقبال وكيل وزارة الدفاع بالندب السابق الشيخ فهد جابر العلي

«التربية» تعمل بنصف قيادييها.. ومدارس ثانوية بال رؤساء أقسام!
عبدالعزيز الفضلي

تعمل وزارة التربية حاليا بنصف 
قيادييها بعد إنهاء خدمات النصف 
اآلخر، ومنهم ٤ وكالء مساعدين من 
أصل ٨ وهم: وكيل التعليم اخلاص، 
ووكيل املنشــآت، ووكيــل املناهج، 
ووكيل القانونية، إضافة إلى وكيل 
الوزارة د.علــي اليعقوب الذي قدم 
استقالته، وهناك ٣ مناطق تعليمية 
بال مديرين باألصالة وهي: اجلهراء 
والفروانية وحولي وإدارة التعليم 
اخلاص والتربية اخلاصة والوظائف 

اإلشرافية األخرى.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 
تربوية ان الفراغ اإلداري الذي تعيشه 
«التربية» بحاجة الى حسم عاجل، 
خاصة أنها تختلف عن بقية الوزارات، 
حيث يقارب عدد العاملني فيها ١٣٠

ألف موظف بني معلم وإداري، مشيرة 
الى ان املنظومة التربوية بحاجة إلى 
متابعة على مدار الساعة، السيما انها 
مسؤولة على تعليم أكثر من نصف 

مليون طالب وطالبة.
وأكــدت املصادر علــى ضرورة 
سرعة تسكني الشواغر خاصة مع 
اقتراب اختبارات الفترة الدراسية 
األولــى التي حتتــاج الى تضاعف 

اجلهود مــن اجلميع لعبور محطة 
الدراســي دون أي  العــام  نصــف 
عراقيــل، إضافة الى حــل القضايا 
العالقة، متمنية عودة االســتقرار 
والهــدوء الــى وزارة التربية حتى 

حتقق الهدف املنشود.
مــن جهــة اخــرى، يعانــي عدد 
كبير من مــدارس املرحلة الثانوية 
من نقص فــي الوظيفة اإلشــرافية 
اخلاصة برؤســاء األقســام لبعض 
املواد الدراســية، األمر الذي تواجه 
فيه اإلدارة املدرسية مشكلة في هذا 

اجلانب.
وفي هذا السياق كشفت مصادر 

تربويــة مطلعة لـــ «األنبــاء»، عن 
ان هنــاك عددا من املواد الدراســية 
مثل اللغتني الفرنسية واالجنليزية 
والرياضيــات والفيزياء «ذكور» ال 
يوجد بها رؤســاء أقســام، مشيرة 
إلــى ان ذلك أدى إلى خلق مشــكلة 
في عملية تقييم املعلم، السيما انه 
من املفترض ان يكون رئيس القسم 

املسؤول املباشر عن املعلم.
وأوضحــت املصادر انه ال يوجد 
من هم في الــدور أو تنطبق عليهم 
الشــروط حتى تتم االستعانة بهم 
وترقيتهم، داعية الوزارة إلى إيجاد 

حل لهذه املشكلة.

مصادر لـ «األنباء»: سرعة تسكني الشواغر مع اقتراب اختبارات الفترة األولى

وزير الدفاع يوّجه بصرف الرواتب املتأخرة 
جلميع العسكريني من فئة «البدون»

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» في عددها أمس، وجه وزير 
الدفاع الشيخ عبداهللا العلي بصرف الرواتب املتأخرة جلميع 
العسكريني من فئة املقيمني بصورة غير قانونية والذين 
يحملون بطاقات أمنية منتهية الصالحية، ولم يتموا إجراءات 
جتديدها. وجاءت توجيهات الوزير بعد اللقاء التنســيقي 
الــذي جمعه مع رئيس اجلهاز املركــزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وذلك تقديرا 
من وزارة الدفاع للدور الكبير الذي يقوم به منتسبوها من 

هذه الفئة وسعيا منها لتحقيق املصلحة العامة.


