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كويتاك: االنتصار في »دملوبينار« مهّد لتأسيس تركيا احلديثة

أسامة دياب

قالــت الســفيرة التركيــة لدى 
البالد عائشــة هالل سيان كويتاك 
إن عيــد النصر الــذي يصادف 3٠ 
أغسطس من كل عام يعد من األيام 
املجيدة في تاريخ تركيا، حيث يخلد 
ذكــرى نضال الشــعب التركي من 
الهزمية بعد احلرب العاملية األولى 
إلــى االنتصار ومــن االحتالل الى 
االســتقالل، الفتة إلى أنــه في 3٠  

أغسطس عام ١٩٢٢ استطاع اجليش 
التركــي هزمية احللفاء في معركة 

دملوبينار.
وفي مجمل كلمتها خالل احلفل 
الــذي أقامتــه الســفارة التركيــة 
مبناسبة الذكرى الـ ٩7 لعيد النصر 
أشارت السفيرة كويتاك إلى أن ذلك 
النصر مهد الطريق لتأسيس تركيا 
احلديثة بعد عام واحد، مضيفة أنه 
مع إعالن اجلمهورية عام ١٩٢3 بدأت 
األمة التركية في بناء دولة ومجتمع 

حديث ومزدهر حتت قيادة الرئيس 
مصطفى كمال أتاتورك. 

وأشارت إلى أن مواجهة الشعب 
التركي حملاولة االنقالب الفاشلة في 
١5 يوليو ٢٠١6  تعتبر جتسيدا لروح 
النصر العظيم، حيث وحد األتراك 
قوتهم في هذه الليلة والتفوا حول 
قيمهــم املشــتركة وهزموا منظمة 
فاتو اإلرهابية، موضحة أن موقف 
تركيا احلازم وحربها على املنظمات 
اإلرهابية مثل فاتو وداعش وحزب 

العمال الكردستاني ووحدات حماية 
الشــعب التركيــة التابعــة له هو 
انعــكاس لهذه الروح، مســتذكرة 
نضال جميع األبطال وتضحياتهم.
من جهته، أشــاد اللــواء حمود 
احلســيني آمــر ســالح اإلشــارة 
فــي اجليــش الكويتــي بالعالقات 
الكويتيــة- التركيــة فــي جميــع 
املجاالت، مشــيرا إلــى متيزها مع 
اجليش التركي في مجال التدريبات 

والتمارين املشتركة.

أشارت خالل حفل السفارة مبناسبة الذكرى الـ 97 لعيد النصر إلى نضال الشعب بعد احلرب العاملية الثانية

)ريليش كومار( السفير اجلزائري عبداحلميد عبداوي مهنئا السفيرة عائشة كويتاك  السفيرة التركية عائشة كويتاك واللواء حمود احلسيني خالل قطع كعكة االحتفال

العثمان يدعو
إلى التسجيل 

بجائزة »املجتمعية«

ليلى الشافعي

أعلن مدير عام معهد اإلجناز 
املتفوق للتدريب واالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية واملالية 
د.شــهاب العثمان عن تنظيم 
املعهد ملؤمتر وجائزة املسؤولية 
املجتمعية للمؤسسات املالية 
واملصارف اإلسالمية لعام ٢٠١٩، 
وذلك من قبل الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية عضو 
برنامــج األمم املتحدة لالتفاق 
العاملي بالشراكة مع كل من املعهد 
العربي للتخطيط ومجموعة 
البركة املصرفية واملركز العاملي 
للتنمية املســتدامة، مؤكدا ان 
املؤمتر يأتي ضمــن فعاليات 
اختيار »مدينة األحمدي« املدينة 
العربيــة املســؤولة اجتماعيا 
لعــام ٢٠١٩. وأوضح العثمان 
أن املؤمتــر ســينعقد بتاريخ 
٢٠١٩/٩/١6 مبقر املعهد العربي 
للتخطيط بالكويت، وهو يهدف 
إلى استعراض أفضل التجارب 
واملمارسات العاملية واإلسالمية 
فــي مجــال »دور القيــادات 
املصرفية اإلسالمية في تعزيز 
ممارسات الشراكة واملسؤولية 
املجتمعيــة«، وإلــى تعريــف 
املؤسســات واألفراد مبجاالت 
الشراكة واملسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات املالية واملصارف 
اإلسالمية والطريق الستثمارها 
لتنميــة املجتمعــات العربية 
واإلســالمية، وإلــى تســليط 
الضــوء على دور املؤسســات 
املالية واملصارف اإلسالمية في 
مجاالت اخلدمة املجتمعية. وفي 
ختام تصريحه، دعا د.العثمان 
اجلميع إلى املبادرة بالتسجيل 
املجاني حلضور فعاليات املؤمتر 
واجلائزة لالستفادة من التجارب 
واملمارسات املفيدة في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.

د.شهاب العثمان

التعليم في أوكرانيا..
تقاليد عريقة

وجودة في االبتكار
ميكن مقارنة التعليم العالي مبفتاح العديد 
من األبواب، لذا فإن اختيار اجلامعة يعد خطوة 
مســؤولة. فلماذا تستحق جامعات أوكرانيا 
اهتمام الباحثني عن التعليم الفعال عالي اجلودة؟

 The QS World University« وفقا لتصنيفات
Rankings« العاملية، تعد 6 جامعات أوكرانية 
من بني أفضل 1000 جامعة في العالم، مبا في 
ذلك جامعة سيكورسكي للعلوم التقنية في 
العاصمة كييڤ، وجامعة كييڤ الوطنية باسم 
تاراس شيفتشينكو، واللتان شغلتا املركز 
األول في تصنيف أفضــل 200 جامعة في 

أوكرانيا لعام 2018.
فقد أبرمت اجلامعات املذكورة أعاله، وكذلك 
جامعة بوهومولتس الوطنية الطبية في مدينة 
كييڤ، اتفاقية تعاون مع اجلانب الكويتي لزيادة 
تطوير التعاون متبادل املنفعة في املجاالت 

التعليمية والعلمية.
تكاليف التعليم واملعيشة في أوكرانيا أكثر 
قدرة على املنافسة منها في الدول األوروبية. 
إضافة إلى ذلــك، تقدم اجلامعات األوكرانية 
مجموعة واسعة من مستويات التعليم العالي 
بدءا بدرجة البكالوريوس وصوال الى درجة 
الدكتوراه، وأشكال التعليم من خالل )الدوام 
اليومي التقليدي، وعبر املراســلة، والدوام 

املسائي، وعبر االنتساب(.
ويتلقى أكثر من 75000 طالب أجنبي قدموا 
من 154 دولة فــي العالم تعليمهم العالي في 
أوكرانيا، في 443 جامعــة في جميع أنحاء 
البالد، فهناك فرصة الختيار لغة التعليم من 
بــني اإلجنليزية )43.5% من الطالب األجانب 
يفضلونها( أو الروسية )29.4%( أو األوكرانية 
)27%(. كما أن مدة دراسة اللغة سواء الروسية 
أو األوكرانية في املعهد التحضيري ال تتجاوز 

9-10 أشهر. 
ومن التخصصات األكثر شــعبية لدى 
األجانب في أوكرانيا هي: الطب، طب األسنان، 
علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا الطيران، هندسة 

النفط والغاز، وعلوم اللغة.
ومت منــح 40 تصريح دخول للمواطنني 
الكويتيني لغرض الدراسة في أوكرانيا خالل 
9 أشهر من سنة 2019، أما في سنة 2018 فقد 

بلغ عدد التصريحات 36 تصريحا.
وبالنســبة إلى مجال الطــب، فإن أقدم 
جامعة لدراسة الطب في أوكرانيا هي جامعة 
بوهومولتس الوطنية الطبية، التي درس فيها 
العالم - الطبيب احلائز على جائزة نوبل يفهيني 

إيفانوفيتش تشــازوف، والكاتب ميخائيل 
بولغاكوف، والعديد من الشخصيات البارزة 

األخرى.
ولدى الطالب األجانب، والذين تبلغ نسبتهم 
في املرحلة اجلامعية 10%، الفرصة ملمارســة 
التدريب العملي بعــد التخرج، وأن يكونوا 
أطباء مقيمني، وإمكانية حتضير املاجستير 
والدراسات العليا حتت إشراف املعلمني املؤهلني 
تأهيال عاليا، مبا في ذلك ثمانية أكادمييني و189 
طبيبا من احلاصلني على درجة الدكتوراه في 
العلوم. كما تتعاون اجلامعة مع منظمة الصحة 
العاملية و32 أكادميية عاملية وأوروبية، فضال 

عن اجلمعيات املهنية.
وتعتبر اجلامعة الوطنية للعلوم التقنية 
»جامعة سيكورسكي للعلوم التقنية في كييف«، 
اجلامعة التقنية الرائدة في أوكرانيا وهي واحدة 
من أكبر املؤسسات التعليمية في أوروبا، إذ 
حتتضن أكثر من 25000 طالب وأكثر من 500 
أســتاذ. كما وتتعاون اجلامعة مع اجلامعات 
التقنية في عشرات البلدان، واملنظمات الدولية 
)اليونسكو، واليونيدو، ومنظمة حلف شمال 
األطلســي، وغيرها( والشركات )موتوروال، 

سيمنس، سامسوجن، إنتل، إلخ(.
وفيما يخص جامعة تاراس شيفتشينكو 
الوطنية في كييڤ، فهــي واحدة من أعرق 
املراكز التعليمية والعلمية احلديثة في أوكرانيا، 
والتي لديها اتفاقيات شراكة مع 227 مؤسسة 
تعليمية وعلمية أجنبية. وتنشط اجلامعة في 
العمل على زيادة عدد طالبها األجانب، وتقدم 
برامجها التعليمية باللغة الروسية واإلجنليزية. 
كما وتضم جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية 
في كييڤ 13 كلية و8 معاهد وكليتني ووحدات 
هيكلية أخــرى، ويعمل بهــا 626 دكتورا 

متخصصا.
وتولي أوكرانيا اهتماما كبيرا بالتعليم منذ 
مراحله األولى في سبيل إعداد اإلنسان القادر 
على البناء فــي جميع مجاالت احلياة، ومبا 

يحقق له ولبلده مستقبال أفضل.

بقلم السفير أوليكساندر باالنوتسا

»بصائر« تعزز تعاونها مع »اخليرية األردنية«
ليلى الشافعي

إطــار االســتعدادات  فــي 
التي تقوم بها جمعية بصائر 
اخليريــة الســتقبال موســم 
الشــتوي لالجئــن  اإلغاثــة 
الســورين، قام نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة واملدير العام 
للجمعيــة ماجــد الشــيباني 
بزيــارة خارجيــة للمملكــة 
الهاشــمية للقــاء  األردنيــة 
والتشاور مع الهيئة اخليرية 
األردنية الهاشمية، وكان على 

رأس مستقبليه األمن العام للهيئة أمين املفلح 
ومســاعد األمن العام محمد الكيالني ومدير 
إدارة التطويــر والبرامج مــروان احلناوي، 
وذلك مبقر الهيئة بعمان. وقال الشيباني انه 
مت أثناء اللقاء استعراض املشاريع اخلاصة 
باجلمعيــة فــي اململكة األردنية الهاشــمية، 
حيث ان الهيئة هي اجلهة الرسمية املشرفة 
على اجلمعيات اخليرية باألردن. ولفت الى 
انه مت التباحث حول آلية التحويالت املالية 

للجمعيات اخليرية باألردن من خالل الهيئة 
وتذليل كل العقبات لتنفيذ املشروعات اإلغاثية 
وخالفها. وذكــر الشــيباني ان الهيئة أبدت 
رغبتها للتعاون بن اجلهتن وانتهى االجتماع 
الى توقيع بروتوكول للعمل املشترك بينهما، 
متمنن ان تثمر هذه االتفاقية نتائج مثمرة 
وبناءة بن كال الطرفن. وقد أثنى األمن العام 
للهيئة على جهود الكويت في العمل اخليري 

سواء املستوى اإلقليمي والدولي.

ماجد الشيباني ومحمد الكيالني أثناء توقيع البروتوكول

اخلضير: »الشؤون« تتصدى ألي محاوالت 
لإلضرار مبصالح التعاونيات

صرحــت الوكيل املســاعد 
لشــؤون التعاون فــي وزارة 
الشؤون باإلنابة هيام اخلضير 
بأن الوزارة بدأت إجراء حتقيق 
فيمــا مت تداولــه عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعي بشــأن 
واقعة إخراج بضائع من إحدى 
اجلمعيات التعاونية، كما قامت 
باتخــاذ كل اإلجراءات جتاه ما 
أثير حول ضبط ٤ وافدين بتهمة 
سرقة بضائع في جمعية أخرى. 
وأوضحت اخلضير أن الوزارة 
بــادرت باتخــاذ كل اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية وأجرت حتقيقا بهدف الوقوف على مالبسات 
الواقعة، مشــيرة إلى انه يجري تنفيذ عملية جرد احترازي في 
الســوق الذي يشــتبه حدوث الواقعة فيه. وذكرت انه مت رصد 
الواقعــة من قبل املراقــب املالي املكلف من قبل الــوزارة، وجار 
التحقيق على ان يتم رفع تقرير مفصل نهائي خالل األيام القادمة، 
مؤكدة انه ســتتم إحالة من يثبت تورطهم في هذه الواقعة إلى 

اجلهات القضائية املختصة واتخاذ قرارات بوقفهم عن العمل.

هيام اخلضير 


