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املهندس يوسف الفوزان 
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استضافت الكلية األسترالية 
في الكويت ورشــة عمل »لينكد 
إن«، حيث استهلها ممثلو لينكد 
إن مبحاضرة بعنوان«كيف تعزز 
بياناتك«، حيث قدم خبراء لينكد 

إن مجموعة من النصائح.
ـــــد اســتــقــطــبــت ورشــــة  وق
ــن طــاب  ـــددا كــبــيــرا م الــعــمــل ع
الكلية االسترالية في الكويت 
واخلـــريـــجـــني، أعـــضـــاء هيئة 
التدريس، واملوظفني، باالضافة 
ــني  ــؤول ــس ــد مـــن امل ــدي ــع الــــى ال
التنفيذيني من قطاعات مختلفة، 
ـــد اخــتــتــمــت ورشــــة العمل  وق
بسحب مت خاله تقدمي العديد 
من اجلوائز القيمة، التي شملت 
تذكرة سفر الــى دبــي مقدمة من 

اخلطوط اجلوية االماراتية.
ـــد أعـــربـــت مـــديـــرة مــركــز  وق
توظيف اخلريجني الدكتور زينه 
نعمة »عن تقديرها لتواجد »لينك 
إن« في حرم الكلية االسترالية 
في الكويت، واشادت بالنصائح 
ــراء لينكد ان  ــب الــتــي قــدمــهــا خ
ــــدت انها  ــــرواد الـــورشـــة واك ل

كانت في غاية االهمية لطاب 
ــني، مشيرة  ــج ــري الــكــلــيــة واخل
الــى ان »لينكد إن« تلعب دورا 
اساسيا في وقتنا احلاضر في 
مجال التوظيف عبر االنترنت 

والتواصل املهني.
وتــقــدمــت د. نعمة بالشكر 

ــر الــــى »لــيــنــكــد إن«  ــدي ــق ــت وال
الختيارهم الكلية االسترالية، 
ــى  ـــت شـــكـــرا خـــاصـــا ال ـــه ووج
اخلــطــوط اجلــويــة االمــاراتــيــة، 
ومنتجع بيو سفير الصحي، 
أسنان تــاور، وفندق ريجينسي 

على رعايتهم ودعمهم للحدث.«

جانب من تكرمي املشاركني في ورشة العمل

الكلية األسترالية في الكويت 
تنظم ورشة عمل »لينكد إن«

يفتتح الشيخ عبدالله األحمد مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس االدارة، 
غدا الثاثاء مؤمتر ومعرض الكويت التاسع 
الدارة النفايات في فندق الــراديــســون بلو 
ــدة يــومــان يناقش فــي اهم  الـــذي يستمر مل
موضوعات التخلص االمن ملختلف النفايات، 
كما تستعرض فيه الشركات العارضة في 
املعرض املصاحب اخر ما توصلت اليه معدات 

ادارتها.
 وقـــال رئــيــس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
واملــعــرض التاسع الدارة النفايات، جمال 
عمران، ان الهدف من إقامة هذا احلدث الدولي 
والذي تنظمه »بروميديا العاملية« في دولة 
الكويت هو ملتابعة وماحقة كل ما هو جديد 
من تكنولوجيا إدارة النفايات مؤكدا بان 
احــتــواء أوراق العمل تتنوع مابني كيفية 
جمع مختلف أنواع النفايات والتخلص االمن 
منها وحا ملشكات مخلفات البناء والهدم 
ومعاجلة النفايات االلكترونية، واملياه 
والتربة، والناجتة عن مشاريع النفط والغاز 
ــرة، والطبية  ــط والــبــتــروكــيــمــاويــات، واخل
وعمليات الصرف الصحي، وإعــادة التدوير 

واملنزلية.
ـــاف عــمــران فــي بــيــان صحافي ان   وأض
هذا احلــدث يــزوره سنويا عــددا من املهتمني 
بــادارة وتدوير النفايات احملليني والدوليني 
ومسئولي وموظفي الــــوزارات اخلليجية 

والعربية، ويشاركفي املعرض املصاحب 
للمؤمتر كبرى الشركات العاملية واحمللية 
التي تهتم بتقدمي حلول وتكنولوجيا حديثة 
في مجاالت إدارة وتدوير النفايات وكيفية 

احملافظة على البيئة.
 واوضح ان تدوير النفايات من املواضيع 
الرئيسية التي تلقى اهتماما كبيرا في الدول 
املتقدمة، مؤكدا بان عمليات إعــادة التدوير 
جتاوز االستثمار فيها 500 مليار دوالر عامليا، 
مضيفا بان حتويل النفايات إلى طاقة أصبح 

اليوم قطاعا هاما يتجاوز االستثمار فيه 3.5 
مليار دوالر عامليا، فيما بلغ عــدد محطات 
الكهرباء التي تعتمد على استخدام النفايات 
وحتويلها إلى طاقة 668، مضيفا بانة وفقا 
لإلحصائيات ونتيجة للتطور التكنولوجي 
في تقنيات تشغيل محطات حتويل النفايات 
الى طاقة فقد أصبح اغلبها مجديا اقتصاديا 

حتى عندما تكون أسعار النفط كما هو عاليه.
 واكد على اهمية مشاركة ورعاية شركة 
مطاحن الدقيق واملــخــابــز الكويتية وبنك 

الكويت الدولى اللذان قدموا رعايتهم ضمن 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة الرســــال رســائــل 
التوعية للمجتمع باهمية احلفاظ على البيئة، 
مؤكدا بان شركة التقدم التكنولوجي الراعي 
الرئيسي للمؤمتر واملشاركني باجهزة حديثة 
لتحويل النفايات اخلطرة والطبية الى نفايات 
امنه %100، كما تــشــارك شركة القناص 
اخلليجية بحاويات تعمل تلقائيا بالطاقة 

النظيفة واليات حديثة.
 وقال عمران أن من أهم تلك املوضوعات 
املطروحة في املؤمتر هي عن مبادئ االقتصاد 
الــدائــري، وهــو من موضوعات الساعة في 
الـــدول املتقدمة، وهــو مصطلح عــام يعني 
ــذي ال ينتج نفايات  االقتصاد الصناعي ال
أو يحدث تلوثا، وعن آلية حتويل النفايات 
الى طاقة وإدارة املخلفات، ومعاجلة املياه 
امللوثة، معاجلة النفايات الطبية واخلطرة، 
كما تقام في اليوم الثاني واألخير للمؤمتر 
جلسة حوارية حتت اســم »عوائق وحلول 
النفايات« يرأسها أ.د. فيصل الشريفي رئيس 
اللجنة العلمية للمؤمتر، يتحدث فيها سعادة 
الشيخ عبدالله احلممود الصباح مدير الهيئة 
العامة للبيئة ود. فاضل صفر وزير األشغال 
ووزيــر الدولة لشؤون البلدية األسبق ود. 
حسن كمال عضو املجلس البلدي، املهندس 
عدنان سيد محسن مدير إدارة البيئة في بلدية 

الكويت.

األحمد يفتتح غدا مؤمتر إدارة النفايات التاسع

 عمران: تدوير النفايات من املواضيع الرئيسية 
التي تلقى اهتماما كبيرا في الدول املتقدمة

613 مخالفة في مارس املاضي بلدية »اجلهراء« حررت 
كشفت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت عن حتقيق 
العديد من اإلجنـــازات بفرع بلدية محافظة اجلهراء والتي 
أسفرت عن حترير )613( مخالفة ورفــع )6775( درب من 

املخلفات وحتصيل رسوم بلغ اجماليها )26014( د.ك.
 ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء م. 
محمد العرادي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
من قبل مراقبتيها ) األغذية واألسواق – احملات واإلعانات ( 
برفع وإزالة ) 750( إعان من الشوارع وامليادين، باإلضافة 
إلــى الكشف علــــــــى ) 678( محل وحترير عــدد ) 289( 
مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي مت إرسالها ملختبر وزارة 
الصحة ) 143( عينة، ومت الكشف علي )1617( سيارة 
لبرادات اخلضار والفواكة والكشف ايضا علي )29106( طن 

من الفاكهه واخلضار.
 وبني العرادي بأن فريق الطوارئ باحملافظة قام بتحرير 
عدد ) 96( مخالفة إلى جانب ازالــة )12( تعدي على أماك 
الدولة و)55( ازالة اعانات غير مرخصة على أماك الدولة 
ومت الكشف علي )55( عقار اليصال التيار الكهربائي و)43( 
شكوي للرقابة الهندسية ومخالفتني هندسية فيما بلغ عدد 

الشكاوي املتلقاة على اخلط الساخن ) 49( شكاوى.
ــأن ادارة التراخيص على خدمات  ــرادي ب ــع  وكــشــف ال
البلدية قامت بإصدار وجتديد ) 523( ترخيص برسوم بلغ 
إجماليها )25214( د.ك من قبل مراقبتي التراخيص الصحية 
ــات حيث اشتملت على إصـــدار ) 34(  ــان وتــراخــيــص اإلع
ترخيص صحي جديد وجتديد عدد ) 14( ترخيص ملركبات 
نقل مــواد غذائية وجتديد عدد ) 73 ( تصريح نقل وتوزيع 
مياه شرب )غير مخصصة للبيع ( من قبل مراقبة التراخيص 
الصحية، فيما قامت مراقبة تراخيص اإلعــانــات بإصدار 

وجتديد )261 ( ترخيص إعــان، فيما مت اصــدار عدد )82( 
ترخيص اعــان مركبات وجتــدد عدد)11( ترخيص اعان 

مؤقت. وترخيص مكتب دعاية واعام.
 وتابع العرادي بأن إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
قامت بتحصيل رســوم بلغت )800( د.ك وقامت بوضع ) 
43( ملصق، باإلضافة رفــع عــدد )25( سيارة مهملة إلى 
جانب توجيه )116( انذار وتوجيه )106( تعهدا ورفع عدد 
) 3147( درب من املخلفات العضويـــــــــة وعدد ) 1953( 
درب من السكراب واألشجار وعدد ) 1675 ( درب من نفايات 
اإلنشائية واألنقاض، وعدد ) 93 ( درب من مياه عذبة وعدد 

)32(مجاري السائلة، ومت توزيع عدد )4481( حاوية فيما 
بلغ عدد املخالفات )13( مخالفه اشغاالت الطرق.

 وبني العرادي بأن إدارة السامة بفرع بلدية احملافظة قامت 
بإصدار تراخيص جديدة واستام كفاالت سكن خاص، وافراج 
عن كفاالت، واصــدار شهادات سامة بلغ إجماليها ) 148 
(معاملة اشتملت على )8( رخص جديدة وجتديد لسكن خاص 
واحلكومي وباالضافة الي عدد )1( تنبية ومخالفات وحوادث 
و)61( اصــدار شهادة نظافة للسكن اخلــاص واالستثماري 
وعدد )20( استام وافــراج عن كفالة نقدية و)4( تراخيص 
وكتب ألماك الدولة واستخراج )4( تصاريح اوامر عمل وعدد 

)11( رخصه تشوين جديد وجتديد.
 واختتم الــعــرادي حديثه أن ادارة التدقيق واملتابعة 
ــدد )240( معاملة هندسية  الهندسية قــامــت بــاصــدار ع
ومخالفات وشكاوي واشتملت علي )58( رخصة ايصال 
تيار كهربائي للسكن اخلــاص واملـــزارع واجلواخير وعدد 
)66( شهادة حتديد اوصــاف و)25( معاملة استام حدود 
وعدد)20( توكيل مقاول وعدد )14( تعهدات واشراف مكتب 
هندسي و)50( معاملة انهاء اشراف مكتب هندسي واعطاء 
)4( مخالفات للسكن اخلاص وازالة مخالفتني للسكن اخلاص 

وتلقي شكوتني للسكن اخلاص.
 ودعت إدارة العاقات العامة أصحاب احملات واملطاعم 
ومنافذ تداول األغذية بضرورة التعاون مع مفتشي البلدية 
خال احلمات امليدانية التي تنفذها األجهزة الرقابية بجميع 
احملافظات والتقيد بأنظمة وقوانني البلدية جتنبا للمساءلة 
القانونية، مشيرة إلى أن احلمات التفتيشية امليدانية مستمرة 
ضمن برنامجها الفعال على مختلف املنشئات واملــخــازن 

الغذائية واملطابخ املركزية.

إزالة املخلفات

الشيخ عبدالله األحمد

 قــال املدير العام لـــادارة العامة للطيران 
املدني الكويتي املهندس يوسف الــفــوزان إن 
مشروع )احلزمة 3( أحد املشاريع املهمة في 
خطة تنمية مطار الكويت الدولي ويستهدف 
رفع كفاءة مستوى سامة احلركة اجلوية في 

املطار.
 وأضــاف الفوزان في لقاء مع )كونا( أمس 
األحــد أن مشروع )احلزمة 3( يتضمن أربعة 
مشاريع رئيسية هي إنشاء مدرج طائرات جديد 
)املدرج الثالث( وتطوير البنية التحتية للمطار 
وإنــشــاء بــرج مراقبة جــوي جديد إضافة إلى 

إعادة تطوير وإنشاء املدرج الشرقي.
 وأوضح أن املشروع مت توقيعه مع شركتي 
)آفيك( الصينية وشركة دار الهندسة الكويتية 
في شهر مــارس املاضي بقيمة تبلغ 8ر149 
مليون دينار كويتي )نحو 7ر490 مليون دوالر 
أمريكي( ومن املقرر بدء العمل فيه خال شهر 

يونيو املقبل.
 وذكـــر أن املــشــروع سيساهم فــي تشغيل 

مبنى الركاب اجلديد )تي 2( إضافة إلى تزويد 
منظومة املــاحــة اجلــويــة بــأحــدث األجــهــزة 

التكنولوجية ليواكب املواصفات العاملية.
 وبــني أن مشروع )املــدرج الثالث( اجلديد 
سيكون مخصصا الستقبال الطائرات العماقة 
ذات الطراز )أيــه 380( ويساهم في تخفيف 
الضغط عن املدرج احلالي مما يؤدي إلى زيادة 

الطاقة االستيعابية حلركة الطائرات.
 وأفاد الفوزان بأن املدرج سيبلغ طوله 5ر4 
كيلومتر وعرضه 60 مترا في حني يبلغ طول 
)املدرج الشرقي( احلالي 5ر3 كيلومتر وبعرض 
45 مترا ومن املقرر زيادة طول )املدرج الشرقي( 
احلالي إلى 5ر4 كيلومتر وتوسعة عرضه إلى 
60 مترا بعد االنتهاء من إنشاء )املدرج الثالث( 

و)برج املراقبة اجلديد(.
 وقال إن مشروع تطوير البنية التحتية ملطار 
الكويت الدولي سوف يسهم في ربط املشاريع 
اجلديدة بعضها ببعض وتشغيلها وحتديث 
أنظمتها بأحدث األنظمة العاملية حيث سيتضمن 

املبنى اإلداري اجلديد لــادارة العامة للطيران 
املــدنــي ومحطتني لــاطــفــاء ومــديــنــة الشحن 
ــي 2( إضافة إلــى مشروع إنشاء  ــوي و)ت اجل

مواقف لطائرات األسطول األميري.
 وذكر أن مشروع برج املراقبة اجلوي اجلديد 
سيتميز عن البرج احلالي بارتفاعه الــذي ال 
يقل عن 70 مترا وموقعه االستراتيجي مما 
يعزز الرؤية للمراقب اجلوي للمدرج احلالي 

باإلضافة إلى املدرج الثالث اجلديد.
ــة اجلـــوي اجلــديــد  ــب ــراق  وبـــني أن بـــرج امل
سيتزود بأربعة أنظمة رئيسية جديدة هي 
نظام رادار متطور جــدا وهــو األول من نوعه 
ــط إضافة إلــى نظام التحكم  في الشرق األوس
اآللي بالطائرات الفتا إلى أن البرج سيحتوي 
ــاالت املــتــطــور بــني املــراقــب  ــص على نــظــام االت
اجلوي وطاقم الطائرة إضافة إلى نظام اإلنارة 

اإلرشادي للطائرات.
 وأكد الفوزان أن خطة تنمية مطار الكويت 
ــادة سعة املطار لناحية  الــدولــي تستهدف زي

أعداد املسافرين وحركة الطائرات ورفع كفاءة 
األنــظــمــة واخلــدمــات املــقــدمــة مــن قبل املطار 
الستيعاب التطور في حركة املاحة اجلوية 
واستقبال الطائرات العماقة إضافة إلى تطبيق 

سياسة األجواء املفتوحة.
 وعــن مشروع مبنى الــركــاب املساند الذي 
يقع فــي املنطقة الشمالية فــي مطار الكويت 
الــدولــي ذكــر أن مساحته تبلغ نحو 55 ألف 
ــادة حركة املطار  متر مربع وسيعمل على زي
بنحو 10 في املئة سنويا وسيساهم في توفير 
طاقة استيعابية مساندة ملطار الكويت بنحو 
5 مايني راكب سنويا إضافة إلى توفيره نحو 

2450 موقفا.
 وأوضـــح أن مبنى الــركــاب املساند يضم 
14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات 
جسور وخمس بوابات أرضية عاوة على ضمه 
10 بوابات للقادمني منها 9 بوابات للجسور 
وبوابة أرضية مبينا أن املبنى سيخدم شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية والشركات التابعة 

لها.
 وقــال إن )الطيران املدني( وقعت مشروع 
مبنى الركاب املساند العام املاضي مع شركتي 
)جنكيز( التركية والشركة الكويتية األولى 
بقيمة تبلغ نحو 89ر52 مليون دينار )نحو 
2ر173 مليون دوالر( متوقعا االنتهاء منه 
نهاية شهر نوفمبر املقبل واملقرر تشغليه في 

الربع األول من 2018.
 أما عن مشروع مبنى الركاب اجلديد )تي 
2( الــذي تشرف عليه وزارة األشغال العامة 
الكويتية أفاد الفوزان بأنه مبنى جديد للركاب 
مساند ملطار الكويت الدولي وليس مطارا جديدا.  
وذكــر أن )تــي 2( الكائن جنوب مبنى املطار 
ما بني املدرجني القائمني سيكون مصمما وفق 
أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات وسيوفر 
أعلى مستويات الراحة للركاب ويضع معيارا 
بينيا جديدا ملباني املطارات بشكله ومميزاته.  
وأشار إلى أن تصميم املبنى سيكون مرنا قابل 
للتوسع مستقبا مضيفا أنه سيستوعب مبدئيا 

نحو 13 مليون راكب سنويا مع إمكانية التوسع 
ليزيد إلى 25 مليون مسافر الفتا إلى إمكانية أن 
يستوعب 50 مليون راكب مع مزيد من التطوير 

ليكون محورا إقليميا جديدا في منطقة اخلليج.
 وذكر أن تصميم املبنى عبارة عن هيئة تتألف 
من ثاثة أجنحة متناظرة من بوابات املغادرة 
متتد كــل واحـــدة منها مسافة 2ر1 كيلومتر 
وكل هذه الواجهات متتد من مساحة مركزية 

ارتفاعها 25 مترا.
 وبني الفوزان أن املدرج قابل لزيادة قدرته 
االستيعابية ما بني 30 و51 مدرجا لاتصال 
في مرحلته األولــى بهدف تقليل مسافة املشي 
إلى حد أدنى مسافته أقل من 600 متر من نقطة 

املركز إلى نقطة النهاية ملبنى املطار.
 وأشار إلى أن مساحة املهبط تبلغ نحو 150 
هكتارا ومساحة ومنطقة املدرجات تبلغ نحو 
360 هكتارا أما املساحة املبنى اإلجمالية فتبلغ 
نحو 140 ألف متر مربع وارتفاعه يصل إلى 

39 مترا. 

)2 مبنى الركاب املساند مبنى الركاب اجلديد )تي 

جمال عمران

تتمات

خادم احلرمني
ووجهت األوامــر الى تعيني األمير عبدالعزيز بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة لشؤون 
الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية 

مبرتبة وزير.
ونصت االوامر على اعفاء وزير االتصاالت وتقنية 
املعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل من 
منصبه وتعيني املهندس عبدالله بن عامر السواحة 

وزيرا لاتصاالت وتقنية املعلومات.
وأوعزت االوامر الى اعفاء وزير الثقافة واإلعام 
الدكتور عادل بن زيد الطريفي من منصبه وتعيني 
الدكتور عــواد بن صالح بن عبدالله العواد وزيرا 
للثقافة واإلعام. كما نصت االوامر الى تعيني الدكتور 

العواد رئيسا ملجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.
ووجهت االوامر ايضا الى اعفاء سفير اململكة لدى 
الواليات املتحدة األمريكية األمير عبدالله بن فيصل 
بن تركي بن عبدالله آل سعود من منصبه وتعيني 
األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا 
للمملكة لــدى الــواليــات املتحدة األمريكية مبرتبة 

وزير.
من جهة أخــرى، بدأ الرئيس املصري عبد الفتاح 
ــارة رسمية الــى اململكة العربية  السيسي أمــس زي
السعودية فــي مؤشر على حتسن الــعــاقــات بني 

البلدين بعد فترة توتر.
وكان العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
برفقة كبار مسؤولي الباد في استقبال السيسي في 
املطار قبل التوجه إلى مأدبة غداء اقيمت على شرفه، 
على ما نقلت وكالة االنباء السعودية التي لم تذكر 

مدة الزيارة.
وكانت الرئاسة املصرية اعلنت في بيان اجلمعة ان 
احملادثات التي سيجريها السيسي تشمل “التشاور 
ــول مختلف القضايا اإلقليمية والــدولــيــة ذات  ح
االهتمام املشترك، وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب الذي 
بات ميثل تهديداً ألمن واستقرار األمــة العربية بل 

واملجتمع الدولي بأكمله”.

احلويلة
لم يتمكنوا من االلتحاق بجامعة الكويت أو البعثات 
اخلارجية والداخلية على نفقة الدولة ، مشيرا إلى أن 
اللجنة  ملست تعاونا من اجلانب احلكومي وستصوت 
على املقترح فــي اجتماع مقبل بعد أن يصلها من 

احلكومة عدد هؤالء الطلبة .
وأضاف احلويلة أن اللجنة ناقشت تعديل القانون 
28 لسنة 2011 ومبا يعالج حرمان شرائح مستحقة 
لهذه البدالت ومنهم املوجهون الذين مت حرمانهم من 
البدل املقدر في 400 دينار رغم استحقاقهم هذا البدل 
، مشيرا إلى وزارة التعليم العالي أبــدت تفهما لهذا 
التعديل وهو ما يفسح املجال أمام إقراره بعد مناقشة 
مــواده في االجتماع املقبل املقرر في الرابع من مايو  

بإذن الله .
ــد حــرص اللجنة التعليمية على دعــم املعلم  وأك
وتوفير االمتيازات املالية واملعنوية املستحقة له 
ومبــا ينعكس على عطائه ، كاشفا عــن مقترحات 
ستتبناها اللجنة بإضافة موظفي التقنيات التربوية 
واألخصائيني النفسيني واالجتماعيني وأمناء املكتبات 

إلى القانون .
وشــدد احلويلة على حــرص اللجنة كذلك على 
الدفع بتطوير مخرجات التعليم السيما مع عدم قدرة 
اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على استيعاب األعداد املتزايدة من الطلبة ، مشيرا إلى 
أن اللجنة ستعمل على تقييم هذا امللف بهدف الوصول 

إلى ما نصبو إليه من حتسني التعليم .
أضــاف أن اللجنة اقترحت التوسع في اإلبتعاث 
ــــادة الــطــاقــة  ــي واخلـــارجـــي وضـــــرورة زي ــل ــداخ ال
اإلستيعابية للجامعة والتطبيقي ، مؤكدا أن إقرار 

صندوق طالب العلم من شأنه املساعدة في احللول .
ــار إلــى أن اللجنة ستواصل خــال اجتماعها  وأش
األحد املقبل مناقشة ما يثار حول تعيينات اجلامعة 
والتطبيقي وتسريب اإلختبارات وملف الشهادات غير 
املعتمدة من أجل تقدمي تقرير متكامل إلى املجلس بعد 

االستئناس بآراء اجلهات املعنية .


