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السفارة التركية: عالقاتنا مع الكويت
وصلت إلى مستوى «منوذجي»

دارين العلي

احتفلت السفارة التركية 
الكويــت مســاء أمس  لــدى 
مبناسبة مرور ١٠٠ عام على 
«يوم النصر» الذي ميثل أحد 
األركان األساسية لتاريخ تركيا 
املمتــد لقرون، حيث أرســى 
قواعد تأســيس اجلمهورية 

التركية.
وشارك في االحتفال الذي 
أقيم بفنــدق املارينا عدد من 
الســفراء والديبلوماســيني 
وممثلي امللحقني العسكريني 
في مختلف السفارات العربية 
واألجنبية، بحضور السفيرة 
التركيــة التــي مت تعيينهــا 

مؤخرا طوبا نور سومناز.
وحضــر احلفل نيابة عن 
رئيس االركان العامة للجيش، 
آمر سالح اإلشارة اللواء ركن 
م.محمد العنزي الذي أكد ان 
تركيا دولة صديقة للكويت 
وقريبة جــدا تاريخيا حيث 
يجمع البلدين تاريخ وثقافة 

ودين.
وقــال العنزي فــي كلمة 
أمــام احلضــور إن  ألقاهــا 
وجــوده فــي احلفــل لتقدمي 
التهاني لشركائنا وأصدقائنا 
في السفارة التركية مبناسبة 
مــرور ١٠٠ عــام علــى عيــد 
النصر، مؤكدا ان العالقات بني 
البلدين صداقة ليس فقط على 
املستوى الرسمي وإمنا أيضا 

على املستوى الشعبي.
الســفارة  هــذا، وأكــدت 

اإلجنازات في مجاالت صناعة 
الدفاع واالقتصاد والسياسة 
اخلارجيــة والطاقــة، وفــي 
املعركة ضــد داعش، وحزب 
العمال الكردســتاني وحزب 
االحتاد الدميوقراطي ووحدات 
حماية الشعب، ومنظمة فيتو 
وجميع املنظمــات اإلرهابية 
األخرى التي تهدد وحدة تركيا 

وسالمتها.
وذكــر البيــان ان كســب 
االنتصــارات في احلرب يتم 
بالقوة العسكرية التي تعتمد 
على الصناعة الدفاعية، الفتا 
الى ان تركيا حققت االكتفاء 
الذاتي في منتجات الصناعات 
الدفاعية بنسبة ٧٠٪ وهناك 
حاليا سبع شركات دفاعية من 
بني أكبر ١٠٠ شركة في العالم.

وشدد على أن إرساء السالم 
واألمن واالستقرار والرفاهية 
في منطقتنا وخارجها يعتمد 
علــى خلق توازن عــادل في 
صناعة الدفاع، فكلما طورنا 
قدرتنــا الدفاعيــة الوطنية، 
زادت مســاهمتنا في السالم 
اإلقليمــي والعاملي، مؤكدا ان 
تركيا تعمل بروح بناء منطقة 
سالم وتعاون وتطوير عالقات 
حسن اجلوار في بيئتها وهذا 
ما يؤكــده الرئيس أردوغان 
دائما، ال رابح في احلرب وال 
خاســر في سالم عادل، الفتا 
الى جناح تركيا في الوصول 
لتنفيذ اتفاقية ممر احلبوب 
التــي ســاهمت فــي تأمــني 
اإلمــدادات العامليــة في فترة 

أزمة الغذاء الوشيكة.

احتفلت مبئوية عيد النصر بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي والعسكري وممثلي السفارات

جيم هولتسنايدر مهنئا
اللواء ركن م.محمد العنزي والسفيرة التركية طوبا نور سومناز يقطعان كيكة 
االحتفال  (ريليش كومار)

التركيــة فــي بيــان لهــا ان 
العالقات بني البلدين وصلت 
إلــى مســتوى «منوذجــي» 
وتســتمر في النمــو برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، والتزال 
هناك إمكانات تعاون واسعة.
البيــان أن ٣٠ وأضــاف 

أغسطس أحد أهم معالم تاريخ 
تركيــا عندمــا أحبطت األمة 
التركية آمال النوايا اإلمبريالية 
في وجودها، وأرست األساس 
لتأسيس جمهورية، مشيرة 
الى أن الروح واإلميان واإلرادة، 
التي ألهمــت النصر العظيم 
قبــل ١٠٠ عــام تقــود األمــة 
التركية اليوم أيضا، مشــيرا 
الــى أن أهم مظاهــر ذلك هو 

هولتسنايدر: استقرار الكويت أولوية
للواليات املتحدة.. وتعاون البلدين مستمر 

قال القائم بأعمال السفارة األميركية 
لدى البالد جيم هولتسنايدر ردا على ما 
أثير عن طلب الكويت ملساعدة أميركية 
علــى اثر األحــداث الدائرة فــي العراق، 
ان اســتقرار الكويــت أولوية بالنســبة 
للواليات املتحدة ونحن مســتمرون في 
تقدمي املساعدات لها، ولدينا تعاون فيما 
بيننا فــي العديد من املجاالت ووجودنا 
العسكري طويل األمد وننسق مع الكويت 

في حال وجود أي خطر أو مشاكل.
وأوضح هولتسنايدر انه على اتصال 
مع سفارة بالده في العراق للوقف على 
الوضع هناك، مؤكدا أن بالده تهدف الى 
حتقيق األمن والســالم واالســتقرار في 
العراق، مشــيرا الى التطور الذي حدث 
خالل األيام القليلة املاضية إال انه بدأ في 
التحسن، مضيفا «زمالئي في السفارة في 

بغداد أدرى بالوضع هناك».

وزير التربية اطلع على مطالب مدربي «التطبيقي» 
اطلع وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.علي املضف 
رابطة أعضاء هيئة التدريب 
التطبيقيــة  الكليــات  فــي 
ووعد بالعمل على دراستها 
وتبنيها مبا يتوافق مع النظم 

واللوائح.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
للوزيــر املضــف مــع وفق 
الرابطــة برئاســة فيصــل 
الضاحــي، وعضوية كل من 
نائب الرئيس خليل الشطي، 
وأمــني الصنــدوق م.علــي 
الســهلي، وأمني السر محمد 
العازمي، وبحضور مدير عام 
هيئة «التطبيقي» د.جاســم 
األنصاري، ونائب املدير العام 
للشــؤون اإلداريــة واملالية 
د.حسن الفجام، ومدير اإلدارة 
القانونيــة بالهيئــة د.فهــد 
اجلمعــة، وكان لقــاء مثمرا 
مت خاللــه عرض العديد من 
القضايا امللحة ألعضاء هيئة 

التدريب بالكليات.
أبــرز القضايا  وكان من 
التــي طرحها وفــد الرابطة 
خــالل اللقاء موضــوع بدل 
الشاشــة نظرا ملا متثله من 

وتعديل املؤهــل العلمي في 
النظــم املتكاملــة، وقد وعد 
الوزير بدراسة هذه القضايا 
وإقرار مــا يتوافق منها مع 
اللوائح والنظم املعمول بها.

وطرح وفد الرابطة أيضا 
خالل اللقاء قضية الساعات 
العمليــة اإلكلينيكية (كلية 
التمريض) وســيتبنى هذا 
األمر مدير عام الهيئة د.جاسم 
األنصاري لدراسته وتقدمي 
مذكــرة تفصيليــة بشــأنه 

وتقدميها للوزير.
وثمنــت الرابطة للوزير 

املضــف حفاوة االســتقبال 
وســعة صدره واســتماعه 
باهتمام بالغ لكافة القضايا 
التــي طرحها الوفــد، مؤكدا 
تفاؤلها بحل جميع القضايا 
العالقــة فــي ظــل وجــود 
د.املضف علــى رأس وزارة 
التعليــم  التربيــة ووزارة 
العالــي، وأنها متــد اياديها 
للتعاون في كل ما من شأنه 
االرتقاء بالعملية التعليمية 
والتدريبية ويحقق طموحات 
التدريــب  هيئــة  أعضــاء 

بالكليات التطبيقية.

مدربو الكليات: لقاء مثمر مع وزير التربية بحضور قيادات الهيئة

د.علي املضف مستقبال وفد رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية بحضور قيادات الهيئة

خطورة، وقــد أبدى الوزير 
اهتماما بهذه القضية ووعد 
بدراســتها، كمــا طــرح وفد 
الرابطة قضية ترقيات أعضاء 
هيئــة التدريــب مــن حملة 
الدبلوم ووعد الوزير أيضا 
بتبني هذه القضية وإنصافهم 
من خالل التنسيق مع مجلس 

اخلدمة املدنية.
وطالب الوفد بإقرار بدل 
نقــدي ٢٠٠ دينــار حلملــة 
املاجستير، ٤٠٠ دينار جلملة 
الدكتــوراه أســوة مبعلمي 
وزارتــي التربية واألوقاف، 

«التعليم اخلاص» تتجاوب مع ما نشرته «األنباء»: ال إلزام 
بشراء زي الطلبة من املدرسة.. وتتوعد من يخالف

عبدالعزيز الفضلي

جتاوبــت إدارة التعليم 
اخلاص، متمثلة في مراقب 
حامــد  املاليــة  الشــؤون 
الشــمري، مــع ما نشــرته 
«األنبــاء» فــي عددها أمس 
بخصوص شكوى عدد من 
أوليــاء األمــور مــن بعض 
التــي  املــدارس اخلاصــة 
جتبرهــم على شــراء الزي 
املدرسي من املدرسة نفسها 

وبقيمة ٥٠ دينارا.
وقال الشمري في تصريح 
لـــ «األنبــاء» انــه حســب 
النظــم واللوائــح املعمول 

للرسوم الدراسية املعتمدة 
حتت أي مسمى ما لم حتصل 
على موافقة الوزارة املسبقة، 
مشددا على أنه ال يجوز أيضا 
الكتب  إلزام الطالب بشراء 
املدرســية أو الزي املدرسي 
أو إلزامهــم باالشــتراك في 
أو  اخلدمــات اإللكترونيــة 
النقل واملواصالت.  خدمات 
أنه غير مســموح  وأضاف 
للمدارس اخلاصة بتحصيل 
أي رســوم إضافيــة نظير 
خدمات التحصيل اإللكتروني 
للرسوم الدراسية، ويترتب 
علــى مخالفة ذلــك تطبيق 

اجلزاءات احملددة.

وأوضح أنه مت التواصل 
وإبالغ املدرسة التي اشتكى 
منهــا أوليــاء األمــور برفع 
املدرســي  الــزي  أســعار 
وإجبارهم على الشراء منها، 
الفتا إلى أن املدرسة تراجعت 
عن هذا األمر وتركت حرية 

االختيار لولي األمر.
وأكــد الشــمري: اننا لن 
نسمح ألي مدرسة مبخالفة 
النظم الصــادرة من وزارة 
التربيــة، وعلينــا جميعــا 
تنفيذها، مشيرا إلى أنه من 
يخالف ذلك سيتم معه اتخاذ 
اإلجراءات القانونية في حال 
تلقي شكوى في هذا اجلانب.

الشمري شدد على عدم حتصيل أي رسوم إضافية نظير خدمات التحصيل اإللكتروني

حامد الشمري

بها فإنــه ال يحق للمدارس 
اخلاصة حتصيل أي رسوم 
أو مصاريف أخــرى خالفا 

تعاونية الشامية والشويخ توّقع
عقد بناء مواقف سيارات متعدد األدوار

عبداهللا الراكان 

أعلن رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الشــامية والشــويخ التعاونيــة خالد 
الدرباس أنه مت االنتهاء من جتديد أرفف 
السوق املركزي وكذلك مت تغيير جميع 
الثالجات والفريزرات بأخرى جديدة، 
ومت عمل جتديد شــامل لفرع اجلمعية 
مبنطقة الشويخ اجلنوبي وكذلك تغيير 
ديكور الصيدلية وقسم التجميل، كما 
مت االنتهاء من أكبر املشروعات احليوية 
باجلمعية وهو مشروع «إنشاء مبنى 
مخازن اجلمعية مبنطقة الري بالشويخ 
الصناعية» على مساحة نحو ٢٠٠٠ متر 
مربع تقريبــا ويتكون من ثالثة أدوار 
(سرداب + أرضي + ميزانني) باإلضافة 

إلــى تخصيص واجهة املبنى كمحالت 
استثمارية وعددها (١١) محال في أنشطة 

متعددة ستطرح الحقا لالستثمار.
وأكد الدرباس أن هذا املشروع يعد 
نقل نوعية للجمعية إذ سوف يدر دخال 
من التأجير واالستثمار ويوفر القيمة 
اإليجارية التي تسددها اجلمعية سنويا. 
كما أوضح أمني الصندوق باجلمعية 
نواف اليتامى أنه جار حاليا العمل على 
االنتهاء من استخراج كافة التراخيص 
للمحالت املســتمرة باملبنى وعددها ١١

محال في أنشطة متعددة ومن ثم طرحها 
لالســتثمار من قبل الغير وفقا لآللية 
املتبعة لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

في هذا الشأن.
مــن جهة أخرى، قــال الدرباس إنه 

مت توقيع عقد مع شــركة العز العاملية 
للتجــارة العامة واملقــاوالت وميثلها 
رئيس مجلس اإلدارة م.ســعيد املانع، 
لبنــاء مواقف ســيارات متعدد األدوار 
(ســرداب + أرضي) على مساحة ٥٧٠
مترا مربعا وبحضــور مكتب الدويلة 
(املشــرف) علــى املشــروع، وســوف 
يستغرق إجناز املشروع مدة ٣٠٠ يوم 
وبقيمة ٥٢٨٥٠٠ دينار، وســوف يسع 
لعدد ١٧٤ سيارة، باإلضافة إلى املواقف 
املجاورة التي مت استحداثها من قبل وهي 
في حدود ٥٦ موقفا، أي أن إجمالي عدد 
املواقف اخللفية بعد تنفيذ املشــروع 
٢٣٠ موقفا، وسوف تخفف هذه املواقف 
مــن الضغط واالزدحام علــى املواقف 

األمامية باجلمعية.

عدد من حضور توقيع العقد في لقطة جماعية  (متني غوزال)جانب من توقيع العقد

تعاونية الوفرة: توزيع أعلى عائد أرباح 
للمساهمني بنسبة ١٢٪

عقــدت جمعية الوفرة 
التعاونيـــة جمـــــعيتها 
العادية مســاء  العمومية 
أمــس فــي مدرســة  أول 
موضي ســلطان العيسى 
الوفرة السكنية،  مبنطقة 
وذلــك ملناقشــة واعتماد 
التقريرين اإلداري واملالي 
للســنة املاليــة املنتهيــة 
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١، بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة علي 
ســعود املطيــري وممثل 
وزارة الشؤون االجتماعية 

عادل وسمي الفضلي وممثل مكتب أصول 
لتدقيق احلسابات د.عايد الهطالني، وعدد 
غفير من السادة أعضاء اجلمعية العمومية.  
وناقش االجتماع بكل شــفافية التقريرين 

اإلداري واملالــي، وأعلــن 
علي املطيري توزيع أعلى 
أرباح للمســاهمني  عائــد 
بنسبة ١٢٪، وأن اجلمعية 
حققت مبيعــات قاربت ٦

ماليني دينار، باإلضافة إلى 
توزيع السالل املتميزة على 

مساهمي اجلمعية.
أعمــال  ختــام  وفــي 
اجلمعيــة، توجــه رئيس 
مجلــس اإلدارة بالتهنئــة 
والشــكر اجلزيل ألعضاء 
مجلــس اإلدارة وجميــع 
العاملني باجلمعية على جهودهم املبذولة 
خلدمــة وحتقيــق رؤية ورســالة وأهداف 
اجلمعية في النفع العام للمساهمني وأهالي 

منطقة الوفرة.

علي املطيري

مواصلة االستعداد 
النطالق العام 

الدراسي
عبدالعزيز الفضلي

عقدت مدير إدارة الشؤون 
التعليمية فــي منطقة مبارك 
الكبير التعليمية أنوار املوسى 
اجتماعــا مع التواجيه الفنية 
ملناقشة وبحث آخر املستجدات 
الدراســي  لالســتعداد للعام 

اجلديد.
وأكــدت املوســى خــالل 
االجتمــاع ضــرورة االلتــزام 
باللوائــح والنظــم املعمــول 
بها، خاصة أن العودة ستكون 
شاملة للطلبة في العام اجلديد، 
مشــددة على أهميــة تكاتف 
اجلهود لتوفير أفضل األجواء 
لهيئاتنا التعليمية والطالبية.


