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«الكهرباء» تفتح النار على أبراج االتصاالت 
املخالفة في مناطق السكن اخلاص

دارين العلي

قــام فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملاء بحملة واسعة 
جديدة من نوعها للتفتيش 
االتصــاالت  أبــراج  علــى 
املمنوعة في السكن اخلاص 
وفق قرارات املجلس البلدي.

وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري إن وجود أبراج 
االتصاالت في السكن اخلاص 
وما يتبعها من مخالفات في 
متديــدات الكهربــاء وزيادة 
الضغوط على الشبكة تعتبر 
من املخالفات اجلسيمة وفق 
القرار ٢٠١٧/١٢١ والذي يحظر 
متديد الطاقة الكهربائية دون 

موافقة الوزارة.

الكويت املوكل إليها مراقبة 
وتنظيم هذه األبراج املمنوعة 
من قبلها في السكن اخلاص 
والتي تشكل خطرا على صحة 

األسر والعائالت.
وأوضح أنه مت قطع التيار 
عن عدد من هذه األبراج، وذلك 
بعد توجيه إنذارات ووضع 
ملصقات بضرورة إزالتها إال 
أن عدم االستجابة معها أدى 
إلى تســجيل محضر ضبط 
وإثبات حالة وقطع التمديدات 

املخالفة.
وشــدد علــى أن وجــود 
األبــراج يســتلزم موافقــة 
من البلدية ووزارة الصحة 
املدنــي ووزارة  والطيــران 
املواصالت، وهــذه اجلهات 
ال تعطي تلك التصاريح في 

أماكن السكن اخلاص ملنعها 
مــن قبــل املجلــس البلدي، 
فــإن املخالفــات  وبالتالــي 
اجلسيمة لتلك األبراج املتمثلة 
بالتمديــدات الكهربائية من 
دون علم الوزارة تؤثر على 
سالمة الشبكة وأرواح الناس.

وفي سياق منفصل، قال 
الشــمري إن عــدد احملاضر 
التي مت تنفيذها خالل الشهر 
اجلاري في املنطقة الشمالية 
بلغ ١٠ محاضر ضبط وإثبات 
حالة في محافظات العاصمة 
واجلهراء والفروانية، مؤكدا 
االســتمرار في استراتيجية 
الفريق بالتركيز على بيوت 
الصفيح والعشوائيات التي 
قد تتسبب مبشاكل كثيرة في 

أوقات الذروة.

الشمري: سّجلنا ١٠ محاضر ضبط وإثبات حالة في العاصمة واجلهراء والفروانية خالل الشهر اجلاري

أحمد الشمري

وقال الشــمري إنها املرة 
األولى على مســتوى جهات 
لوقــف  للتحــرك  الدولــة 
مخالفــات هذه األبــراج في 
السكن اخلاص، مشيرا إلى 
أنها مــن اختصــاص بلدية 

قبول ٤٥٢ طالبًا في «شواغر» البعثات اخلارجية

ثامر السليم

أعلنت الوكيلة املساعدة 
لشؤون البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية، الناطقة 
الرســمية لوزارة التعليم 
الســنان  العالــي فاطمــة 
اعتماد وزير التربية ووزير 
العالــي والبحث  التعليم 
العلمي د.علي فهد املضف 
قبول (٤٥٢) طالبا وطالبة 
في خطة الشواغر للبعثات 
اخلارجية لوزارة التعليم 
العالي، ليصبــح إجمالي 
عــدد املقبولني في اخلطة 
األصلية وخطة الشواغر 

الطلبة  ودعت السنان 
االلتــزام باملواعيــد  إلــى 
التــي ســتحدد لهــم مــن 

الــوزارة، وااللتزام  قبــل 
الوقــت  باحلضــور فــي 
احملــدد، لضمــان ســرعة 
إنهاء إجراءاتهم لاللتحاق 
مبقــار االبتعاث، مشــددة 
علــى ضــرورة وأهميــة 
متابعة حسابات التواصل 
االجتماعي الرسمي للوزارة 
لإلطالع على كافة اإلعالنات 
واألخبار التي تهم الطلبة 
املبتعثني، داعية اهللا لهم 
التوفيــق والنجــاح فــي 
حياتهم الدراسية املقبلة.

٭ أســماء الطالب والطالبات 
املقبولني على موقع «األنباء» اإللكتروني.

اعتمدها د.املضف ليرتفع إجمالي املقبولني في اخلطة إلى ٣٩٠٦ طالب وطالبات

د. علي املضف

للبعثات اخلارجية للعام 
اجلامـعـــــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 

(٣٩٠٦) طالب وطالبات.

فاطمة السنان

الرومي: إبداعات طلبة مقرر «التربية اخلاصة»
تخدم املجتمع اخلارجي وكذلك جامعة الكويت

مــن جهتهــا، أوضحت عضو 
هيئــة التدريــس فــي قســم 
املناهــج وطــرق التدريس د. 
بدور العازمــي أنه مت تنظيم 
املعرض في كلية التربية بهدف 
تسليط الضوء على اخلدمات 
املقدمة لذوي اإلعاقة لتسهيل 
وصولهم للخدمات املقدمة لهم.

ســعادته بلقــاء مدير جامعة 
الكويــت مــع طالبــات كلية 
التربيــة الالتــي قدمن خدمة 
تليق بسمعة جامعة الكويت، 
مشــيدا مبــدى حــرص مدير 
اجلامعة على االهتمام وإبراز 
دور املتميزين من أعضاء هيئة 
التدريــس والطلبة ودعمهم. 

الظفيــري على تقدمي األعمال 
املميــزة فــي كليــة التربية، 
وأكد أهمية هذه املبادرة التي 
تخدم املجتمع اخلارجي وكذلك 
جامعة الكويــت، متمنيا لهم 
مزيدا من التوفيق. من جانبه، 
أعرب القائم بأعمال عميد كلية 
التربيــة د.فايز الظفيري عن 

اســتقبل مديــر جامعــة 
الكويــت د. يوســف الرومي 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة 
الظفيــري،  التربيــة د.فايــز 
وعضو هيئة التدريس بقسم 
املناهج وطرق التدريس د.بدور 
العازمي، وعــددا من طالبات 
كلية التربية من مقرر تربية 
فئــات خاصة املشــاركات في 
معرض التصميم الشامل بني 
الواقع واألمل. وأشاد د.الرومي 
مبــدى متيز العمــل اجلماعي 
واإلنتاج الذي قدمته طالبات 
كلية التربية بإشراف د.بدور 
العازمي، وأن هــذا النتاج قد 
أتيــح لــه أن ينظر مــن قبل 
اإلدارة اجلامعية، وهذا يؤكد 
مدى حــرص جامعة الكويت 
على االهتمام بتوفير اخلدمات 
للطلبة وخاصة ذوي اإلعاقة، 
موجهــا الشــكر إلــى د.فايز 

استقبل املشاركات في معرض «التصميم الشامل بني الواقع واألمل»

د.يوسف الرومي مستقبالً د. فايز الظفيري ود. بدور العازمي وعدداً من الطالبات املشاركات في املعرض

مشاركة طالبية

م بيع األصوات؟ القانون الكويتي ملاذا ُيجرِّ
مــع قــدوم موســم االنتخابات 
وإقبال املواطنني على ممارسة حق 
االنتخابات، فإنني أود أن أذكر اجلميع 
بــأن حق االنتخاب كفله الدســتور 
للمواطنــني، ولكــن كّيف املشــرع 
الكويتي هذا احلق باعتباره حقا غير 
مالي وال يجوز تكييفه على خالف 
ذلك، لذا، فإن القانون يجرم كل من 

يقوم بهذا السلوك غير الدستوري، 
كما لو قبل أو طلب فائدة أو من هذا 
القبيل لنفسه أو لغيره للتصويت، 
حيــث يعاقــب القانــون باحلبس 
والغرامــة املالية كل من يقوم بهذه 
املخالفة الدســتورية، وناهيكم عن 
كونها جرمية من الناحية الشرعية، 
حيث لعن اهللا الراشــي واملرتشي 

والوســيط بينهمــا، كمــا جــاء في 
األحاديث النبوية الشريفة، باإلضافة 
إلى االنحــالل األخالقي ملن ميارس 
هذا السلوك لكونه يعزز من وجود 
املفســدين الذين هم أعداء للوطن، 

واهللا من وراء القصد.
الطالبة منى محسن العازمي
كلية الدراسات التجارية

السنان: على الطلبة مراجعة «التعليم العالي» في املواعيد احملددة لهم لسرعة إنهاء إجراءاتهم

أساتذة «الصحة العامة» يستنكرون إغالق الكلية 
وحتويلها إلى قسم في «العلوم الطبية املساعدة»

أصدر عدد مــن أعضاء 
التدريــس والهيئة  هيئــة 
األكادمييــة املســاندة فــي 
كلية الصحة العامة بجامعة 
الكويت بيانا استنكروا فيه 
إلغاء الكلية وحتويلها الى 
قسم في كلية العلوم الطبية 
املساعدة، وجاء في البيان: 
نستنكر نحن املوقعني 
أدناه توجه إدارة اجلامعة 
وإدارة مركز العلوم الطبية 
بجامعة الكويت الى نسف 
كلية الصحة العامة بأقسامها 
العلمية اخلمسة ومتثيلها 
بقسم أوحد في كلية ال متت 
لها بصلــة ككليــة العلوم 

الطبية املساعدة. 
وأضافوا انه من احملزن 
والغريــب أن تأتــي هــذه 
اخلطوة بعد أن كانت قيادة 
الكويت  الكويت وجامعة 
آنذاك ســباقة في اخلليج 
بإنشاء هذه الكلية في عام 
٢٠١٣ والتي تعد من أولى 
كليات الصحة العامة في 
املنطقــة، واألغرب أن يتم 
هــذا النقاش والعالم على 
أعقاب جائحة كورونا التي 
أتــت متزامنة مــع أوبئة 
منتشــرة فــي مجتمعنــا 
بسبب سوء النظام الغذائي 
ومنط احلياة اخلاملة، كداء 
السمنة والسكر وأمراض 
السرطان والقلب - والتي 
تعد أسباب الوفاة الرئيسية 
في الكويت - وباإلضافة 
البيئــي  التلــوث  إلــى 
والتصحر والتغير املناخي 
بالكويت باألخص والعالم 

العامة  في كليــة الصحــة 
وتهميش اآلراء األكادميية 
واملهنية بشــأن مســتقبل 
كلية الصحــة العامة التي 
جرى تأسيسها على أسس 
منهجيــة علمية وأكادميية 
بفريق ضم عددا من اخلبراء 
الدوليني واحملليني في مجال 

الصحة العامة.
وأعربــوا عــن أســفهم 
للظروف التي أجبرتهم على 
كتابة هذا البيان، وقالوا: إننا 
طلبنا لقــاء إدارة اجلامعة 
عدة مرات دون اســتجابة، 
ونعــرب عــن بالغ األســى 
واالســتياء مــن اإلجراءات 
املتخذة والتي سوف تتخذ 
من قبل إدارة اجلامعة بشأن 
إغالق أو ضم كلية الصحة 
العامة إلى كلية أخرى، فحني 
زاد وعي الشعوب بالصحة 
العامــة بســبب اجلائحــة 
وتوجهت الدول الى مضاعفة 
االســتثمار في هــذا املجال 

تأهبــا جلائحــات وأوبئــة 
معاصرة ومستقبلية، نشهد 
اليوم في جامعة الكويت هذا 

التوجه العكسي.
ودعوا مجلس اجلامعة 
إلى عدم اعتماد أي قرارات 
مصيرية تتعلق مبستقبل 
العامــة  الصحــة  كليــة 
وأقســامها  ومنتســبيها 
العلميــة دون االســتماع 
لكافة وجهات النظر العلمية 
واألكادميية ومناقشتها على 
أسس أكادميية اختصاصية، 
وليس اجتهادات من بعض 
األســاتذة الذيــن ال عالقة 
لهم بالتخصصات العلمية 
والبرامج األكادميية في كلية 

الصحة العامة.
 وأكدوا ضرورة تسييد 
روح عمــل الفريق الواحد، 
وترسيخ أسس بيئة العمل 
الصحية، بعيدا عن األهواء 
الفردية وأي أهداف شخصية 
من شأنها أن تلحق الضرر 
البالــغ في مســتقبل كلية 
العامــة وجامعة  الصحــة 
الكويت واملجتمع الكويتي 

بشكل عام.
أخيرا وليس آخرا، نناشد 
مجلس اجلامعات احلكومية 
العاجل  الســريع  التدخــل 
لوقــف هــذه اإلجــراءات، 
متاشيا مع األهداف املنشودة 
املتمثلــة بالنهــوض فــي 
التعليم اجلامعي احلكومي 
وجودتـــــه، واالرتقــــــاء 
باملســتوى األكادميــي في 
الكويــت ليواكب  جامعــة 

التطور العلمي.

ناشدوا مجلس اجلامعات احلكومية التدخل العاجل لوقف القرار 

بشــكل عام، وما يصاحب 
ذلك مــن أمــراض اجلهاز 
التنفســي والرئة والقلب 
والسرطان واالضطرابات 

النفسية.
إدارة اجلامعة  وطالبوا 
بتجميــد كافة اإلجــراءات 
والقــرارات املزمع اتخاذها 
بشــأن هدم كليــة الصحة 
العامــة أو ضمها إلى كلية 
الطبية املســاعدة،  العلوم 
مبوجــب توصيــة غيــر 
مدروســة على أسس غير 
ســليمة للجنة املشكلة من 
قبــل القائم بأعمــال نائب 
مدير اجلامعة ملركز العلوم 
الطبية، (قرار رقم ٥ بتاريخ 
٢٠٢٢/٤/٢٧)، حيــث جرت 
االستعانة بانتقائية شديدة 
بأستاذ مساعد ومدير إداري 
فــي كلية الصحــة العامة، 
وهو ما ينــم عن تعمد في 
عدم إشراك األقسام العلمية 
وكافة أعضاء هيئة التدريس 

املوقعون على البيان
د.دانة الطراح٭ 
د.صالح السرحان٭ 
د.هالة العيسى٭ 
د.إميان العوضي٭ 
د.منار العوضي٭ 
د.فرح بهبهاني٭ 
أ.محمد املري٭ 
أ.نور بن حيدر٭ 
أ.مرمي احلمد٭ 

أ.بدور مال يوسف٭ 
أ.جنان املتروك٭ 
أ.عبداهللا صفر٭ 
أ.قوت املخلد٭ 
أ.عالية الصقر٭ 
أ.غزالن الدويش٭ 
أ.مرمي بوقماز٭ 
أ.حمود اجلالهمة٭ 

«التميز اإلنساني» تسّلم مساعدات أهل الكويت 
لضحايا احلرب العدوانية األخيرة على غزة

في إطار دعمها اإلغاثي 
لســكان قطاع غــزة جراء 
االعتداءات األخيرة، وصلت 
تبرعــات أهــل اخليــر من 
الكويــت والتي لــم تتوان 
فــي نصرة أهل غــزة عبر 
الســنوات املاضية وخالل 
االعتداءات املتكررة عليهم 
من العــدوان اإلســرائيلي 

الغاشم.
فقــد زار ممثــل جمعية 
التميز اإلنساني الضحايا 
هناك ومت إيصال املساعدات 
إليهــم ومنهــم  العاجلــة 
الطفلة رهف سليمان التي 
بترت ساقاها، كذلك بعض 
املنكوبــني واملصابــني في 
احلرب األخيرة ومواساتهم 
باســم الشــعب الكويتــي 

الشقيق.
وقال رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية د.خالد الصبيحي: 
قدمنــا مســاعدات نقديــة 
عاجلــة لهــم، وقــام ممثل 
اجلمعيــة بزيــارة الطفلة 
رهف ســليمان التي فقدت 

عنيفة خالل األيام املاضية 
تســببت في انهيار ودمار 
١٥٠٠ منــزل مــا بــني دمار 
جزئي وكلي، وإصابة أكثر 
من ٣٠٠ حالة غالبيتهم من 
األطفال، في ظل أعباء صعبة 
جعلت نصف سكان القطاع 
يعيشون حتت خط الفقر، 
وسط حصار مستمر أدى 
إلى تدهور أوضاع القطاع 
اإلنســانية بشــكل غيــر 

مسبوق.
وأوضح د.الصبيحي أن 

حملة «نحن معكم أهل غزة» 
تستهدف إيصال املساعدات 
اإلنسانية آلالف املتضررين، 
وتشتمل على توفير املواد 
الغذائية واملساعدات الطبية 
ومبالغ نقدية، وإعانة األسر 
القصــف  املتضــررة مــن 
والدمار الذي خلفه العدوان.
د.الصبيحــي  وأشــاد 
والتفاعــل  بالتجــاوب 
الكبيرين من أهل الكويت، 
حفظهم اهللا، منذ الساعات 
األولــى إلطــالق احلملــة، 
دعما ألهل غــزة وتخفيفا 
مــن معاناتهــم، مؤكــدا أن 
قضية فلسطني هي القضية 
احلية والنابضة في قلوب 
أهل الكويت حكومة وشعبا.
د.الصبيحــي  ودعــا 
الكرام  جمــوع احملســنني 
إلى املسارعة في بذل اخلير 
للمســتضعفني فــي قطاع 
غزة، ودعمهم مبا يعينهم 
على أوضاعهم املأســاوية، 
واستشــعار عظيــم األجر 
والثواب بإغاثة احملاصرين.

جانب من توزيع املساعدات

قدماها ويدها اليمنى، وكذلك 
أسرة الشهيد ياسر النباهني 
الذي استشهد ومعه أبناؤه 
الثالثة، وذلك خالل احلملة 
أطلقتها اجلمعية ومشروعها 
اإلغاثي «نحــن معكم أهل 
غزة» دعما ملختلف الفئات 

املتضررة في القطاع. 
د.الصبيحــي  وتابــع 
قائــال: إن احلملــة تأتــي 
فــي ظل أوضاع معيشــية 
بالغة الصعوبة ألهل غزة، 
الذيــن تعرضــوا لهجمات 


