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فهرتني التون: الرئيس التركي يبذل جهدًا كبيرًا لوقف احلرب 
الروسية ـ األوكرانية واتهامنا بالتحيز لروسيا وإيران غير صحيح

التقى رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالــد املرزوق مع مدير قطــاع التواصل 
واإلعالم في الرئاسة التركية فهرتني التون 
بحضور مراسلنا في تركيا الزميل الفان 

منلي.
وأكــد التــون، خالل اللقــاء، أن عالقة 
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان 
بالكويت مميزة جدا وفي تطور مســتمر 
ويغضب حني يعلم بإصابة الكويت بأي 

مكروه.
وقال التون ان الرئيس أردوغان يبذل 
جهــدا كبيــرا لوقــف احلرب الروســيةـ  
األوكرانية، مشــيرا إلــى أن اتهام الغرب 
لتركيــا بتحيزها لروســيا وإيــران غير 
صحيح، بدليل أن تركيا أحد املستفيدين 
مــن انتهاء احلرب حتى تعــود صادرات 

أوكرانيا لنا.

وأضاف أن االحتاد األوروبي استوعب 
أن استمرار احلرب سيستنزفهم، وطلبوا 
من الرئيس أردوغان التدخل للوســاطة 
كونه الوحيــد الذي على اتصال دائم مع 
الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني والرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي، وقد قام 
بالفعل باالتصال بالرئيسني قبل يومني.

وأكد التون أن أبواب تركيا مفتوحة ألي 
مستثمر، وخاصة املستثمر الكويتي، مشيرا 
إلى أن حجم االســتثمارات الكويتية في 
تركيا كبير جدا، كما أن كثيرا من الكويتيني 
ميتلكون عقارات في تركيا وهذا يسعدنا.
وشدد على أن الرئيس التركي يسعى 
دائما للحلول الســلمية والفعالة جلميع 
املشاكل التي مير بها العالم مع قادة العالم.
لكنه قال إن اغلب السياســيني ليسوا 
صادقني وهذا ما يعرقل ويؤخر احللول.

ً مدير قطاع التواصل واإلعالم في الرئاسة التركية أكد خالل لقائه رئيس التحرير أن عالقة تركيا والكويت مميزة جدا

االحتاد األوروبي استوعب أن استمرار احلرب سيستنزفهم وطلبوا من الرئيس أردوغان الوساطة

الرئيس أردوغان يسعى دائمًا للحلول السلمية والفعالة جلميع املشاكل التي مير بها العالم

أبوابنا مفتوحة ألي مستثمر وخاصة الكويتي وحجم االستثمارات الكويتية في تركيا كبير جدًا

السماح للطلبة الكويتيني بااللتحاق بجامعة قبرص 
وجامعتي Koc وHacettepe في تركيا

أصــدر وزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق 
Koc الطلبــة الكويتيني في جامعتي

وHacettepe  في تركيا.
وجاء في القرار: مادة أولى:  ُيسمح 
للطلبة الراغبني بالدراسة ببرنامج 
البكالوريوس تخصص الطب البشري 
في اجلمهوريــة التركيــة االلتحاق 

مبؤسسات التعليم العالي التالية:
.Koc University - ١

.Hacettepe University - ٢
مادة ثانية:يجب أن يتبع البرنامج 
الدراســي الذي سيلتحق به الطلبة 
نظام التعليم التقليدي، وأن تكون 
الدراسة بنظام احلضور املنتظم خالل 

األسبوع الدراسي.
مــادة ثالثــة: يجــب أن يكــون 

البرنامج الدراســي الذي سيلتحق 
به الطلبة قد اجتاز املدة الدراســية 
احملددة ملنح الدرجة العلمية، وذلك 
بتخريــج الدفعة االولــى من الكلية 

التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات 
الدراسة  املنظمة لاللتحاق ولنظام 
العالــي  التعليــم  فــي مؤسســات 
خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة 

أن تكــون الدرجــات العلميــة قــد 
استوفت متطلبات احلصول عليها 
وفقا للقرارات املنظمة لها الصادرة 
مــن وزارة التعليم العالي في دولة 
الكويــت. كما أصدر وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني قرارا بالسماح للطلبة 
The University الكويتيني بااللتحاق بـ
of Cyprus، عدا التخصصات الطبية.

«التربية» توقف عالوة «التخصص النادر»
عن ٤٠٢ معلم!

عبدالعزيز الفضلي

أبلغ ديوان اخلدمة املدنية وزارة التربية 
بوقف صــرف عالوة بدل التخصص النادر 
عن ٤٠٢ معلــم لغة عربية بعد ما مت نقلهم 
ملرحلة تعليمية أخرى غير مقرر لها البدل.

جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان اخلدمة 
املدنية لوكيل وزارة التربية متضمنا كشفا 
باألســماء املشــمولة به، وتلقت «األنباء» 
نسخة منه، وجاء فيه: باإلشارة إلى كتبكم 
وآخرها بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢ بشأن اإلفادة 
عن مــدى أحقية عضو الهيئــة التعليمية 

لعالوة التخصص النادر في حال نقله من 
املرحلة التعليمية التي استحق عنها العالوة 
إلى مرحلة تعليميــة أخرى، نود اإلحاطة 
بأنه مت بحث املوضوع ويفيد الديوان بأنه 
ملا كان عضو الهيئة التعليمية املستفســر 
عنه قــد نقل من مرحلة تعليمية مقرر لها 
بدل التخصص النادر إلى مرحلة تعليمية 
أخرى غيــر مقرر لها البــدل ومن ثم فإنه 
يكون قد فقد شــرط اســتحقاق هذا البدل 
من تاريخ نقله مع ما يترتب على ذلك من 
وقف صرفه لبدل التخصص النادر اعتبارا 

من تاريخ نقله.

مصادر لـ «األنباء»: ال «تعارض مصالح» في ترّشح «مكلفني» 
في مجلس اجلامعة ملنصب املدير العام

ثامر السليم

يلتئم اليوم األحد مجلس اجلامعات 
احلكومية ملناقشــة العديد من البنود، 
أبرزها قرار تشكيل جلنة اختيار مدير 
جامعة الكويــت، بعد رد إدارة الفتوى 
والتشريع الذي انفردت «األنباء» بنشره 
يوم األربعاء املوافق املاضي حتت عنوان 
(«الفتوى والتشريع»: قرار تشكيل جلنة 
الختيار مدير للجامعة من خارجها غير 
مشــروع)، بعد رفض مجلس اجلامعة 
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
تشكيل جلنة الختيار مدير للجامعة من 
خــارج اجلامعة ذاتهــا. وأكدت مصادر 
جامعية لـ«األنباء» أن مجلس اجلامعات 
احلكومية سيبحث في اجتماعه، رد إدارة 

أستاذين فقط بينما أغلبيتها من خارج 
اجلامعــة، إذ كانت تشــمل األمني العام 
ملجلس اجلامعات احلكومية وعضوين 
مــن املجلس ذاته يعهد إليهم تشــكيل 
اللجنة من قبل مجلس اجلامعة، ورفع 
أســمائها إلى الوزيــر لتحديد الرئيس 
وأمني الســر وإصدار قرار بتشــكيلها، 
األمر الذي دفع «الفتوى والتشريع» إلى 
رفــض ذلك القرار والتأكيد على أحقية 
اجلامعة في تشكيل اللجنة. واستغربت 
املصادر مما يردده البعض بأن مجلس 
اجلامعــة احلالي بـــ «التكليف» فكيف 
يســند إليه قرار اختيار املدير، مؤكدة 
أن هذه ليســت احلالة األولى التي يتم 
فيهــا اختيار مدير اجلامعة من مجلس 
بالتكليف بل هناك حاالت كثيرة مشابهة 

الختيار مجلس اجلامعة بـ «التكليف» 
تشــكيل جلنة واختيار مدير باألصالة 
وهم بالتكليف، فضال عن أنه ال يوجد في 
القانون ما مينع ذلك أو يقدح في أعضاء 
املجلس احلالي بوصفهم بـ «التكليف».
وأكــدت املصادر أن ترشــح بعض 
أعضــاء مجلس اجلامعــة احلاليني من 
املكلفني فــي مناصبهم ملنصــب املدير 
العام ال يطوله شبهة «تعارض املصالح» 
في ظل تشــكيل جلنة أكادميية تطبق 
معاييــر احترافية وتعنــي بانتقاء من 
لديه برامج ومشــاريع وتقلد مناصب 
أكادميية مختلفة ومتنوعة، مستنكرة 
محاولــة الطعــن والتشــكيك بأعضاء 
مجلس اجلامعة من أكادمييني وأساتذة 
مشهود لهم بالكفاءة والبحث العلمي.

املجلس يناقش قرار تشكيل جلنة اختيار مدير اجلامعة اليوم

«الفتوى والتشريع» واتخاذ قرار بشأن 
تشكيل اللجنة محل اخلالف، الفتة إلى 
أن االجتماع سيناقش رد اإلدارة حول 
الرأي القانوني بشأن قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي املتعلق بتعديل 
إجــراءات وطريقــة اختيار املرشــحني 
ملنصب مدير اجلامعة بناء على موافقة 

مجلس اجلامعات احلكومية.
ورغــم إلغــاء قــرار إدارة الفتــوى 
والتشــريع بإلغاء قرار تشكيل اللجنة 
الســابقة إال أن املصادر جددت رفضها 
للقرار الســابق (امللغــى) الفتة إلى أن 
اجلامعــة هــي املعنية بالقــرار وليس 
مجلس اجلامعات احلكومية الذي حاول 

إقحام نفسه في شأن جامعي خاص.
وأضافــت أن اللجنــة كانــت تضم 

إجراء ٣ عمليات 
جتميل بعملية واحدة 

في مستشفى جابر
أعلــن مستشــفى جابــر 
األحمد أمس استحداث طريقة 
جديــدة لعمليــات التجميل 
متثلت في إجراء ٣ عمليات 
بعمليــة واحدة باســتخدام 
طريقة جديدة تطبق للمرة 
األولى في الكويت ومنطقة 

الشرق األوسط.
وقال اختصاصي اجلراحة 
العامة واملناظير والسمنة في 
املستشفى د.حمود الرشيدي 
في تصريح صحافي إن هذه 
الطريقــة أطلق عليها اســم 
عملية «شد البطن املخفية» 
وجتــرى ملــن يشــتكي من 
انفصــال عضلــي مــن غير 
ترهــالت باجللــد ومن غير 
اللجوء إلى اجلرح العرضي 

التقليدي.

مصادر لـ «األنباء»: التسليم النهائي ملبنى 
«أمن املنشآت» في أكتوبر ٢٠٢٤

املشروع نفذته «األشغال» في «صبحان الصناعية» ومت إجراء التسليم االبتدائي

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر مطلعــة أن موعد 
التســليم النهائــي املتوقع 
اإلدارة  مبنــى  ملشــروع 
العامة ألمن املنشــآت الذي 
يقع فــي منطقــة صبحان 
الصناعية وتشــرف عليه 
وزارة األشغال سيكون في 

أكتوبر ٢٠٢٤.
أن  املصــادر  وذكــرت 
املشــروع مت تنفيــذه ومت 

إجراء التسليم االبتدائي له إلى اجلهة املستفيدة 
«وزارة الداخلية»، مضيفــة أن عقد الصيانة 
له بدأ بعد التسلم االبتدائي للمشروع وميتد 
إلى فترة عامني بعد تاريخ التسليم االبتدائي.

ولفتت إلى أن املشــروع يقع على مسطح 
أرض ٤٠ ألــف متر مربع ومســاحة بناء كلية 
٢١٥٠٠ متر مربع، موزع على ٨ مبان، باإلضافة 
إلى مواقف السيارات واملسطحات اخلضراء.

وأوضحت أن مباني املشــروع الـ ٨ تشمل 
«املبنــى اإلداري، ومبنى التدريــب والرماية، 
ومبنــى املهاجع واخلدمــات، ومبنى الورش، 
واملسجد، ومبنى محطة التكييف، ومبنى محطة 

الكهرباء، والسور والبوابات».
ويتميز املشــروع باستخدام أحدث النظم 
الذكيــة والصديقة للبيئة مــع وجود محطة 

معاجلة للمياه باملشروع إلعادة استخدامها في 
أعمال الزراعة، باإلضافة إلى احتواء املشروع 
على جهاز حفظ الطاقة capastor Bank لتقليل 
الفقد في الطاقة الكهربائية، كذلك معلقات إنارة 
LED متنوعة كلها تتميز بتقنية جديدة وهي

باإلضافة إلى املباني الذكية التي يتم التحكم 
.Motion sensor في إضاءتها عن طريق

كما يتميز املشروع بنظام امني متكامل بـ 
٢٤٠ كاميرا مراقبة يتم تسجيلها في سيرفرات 
تستوعب سنة كاملة من التسجيل، باإلضافة 
إلى نظام البصمة Access Control System في 
بعض األماكن احلساســة، وكذلك نظام إنذار 
حريق، ٦٧٤ كاشف دخان يرصد ويستشعر أي 
دخان وإنذار املتواجدين، ونظام الساعات التي 
يتم التحكم فيها عن طريق األقمار االصطناعية.

واجهة مبنى اإلدارة العامة ألمن املنشآت

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وفهرتني التون ومراسل «األنباء» في تركيا الفان منلي


