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من أجواء اجلولة
٭ حضر مستشار عمادة القبول والتسجيل 
علــي الشــمري جانبا من اللقــاء ورافق 
«األنبــاء» في اجلولة الــى صالة القبول 

والتسجيل.
٭ حرص موظفو عمادة القبول والتسجيل 
علــى انهاء كل امللفــات املتعلقة بطلبات 
التقدمي من خالل مراجعة جميع البيانات 

واألوراق والتأكد من صحتها ومطابقتها 
حتى يتم اإلعالن عن أسماء املقبولني في 

أسرع وقت ممكن.
٭ دور بــارز لرجــال األمــن والســالمة 
الذين كانوا متواجدين في صالة القبول 
والتسجيل لعملية تنظيم وترتيب إدخال 

الطلبة بسالسة ويسر وسهولة.

تقمص الروح أو التناســخ أو إعادة 
امليــالد عبــارات تقــول ان اجلوهر غير 

املادي للكائن احلي يبدأ حياة جديدة!
أرسل لي قارئي الكرمي «أبومنيف» في 
اإلمييل طلبا أن أكتب عن تناسخ األرواح.

قضية تناسخ األرواح قضية مطروحة 
من دهــور وأزمان وأوقات، وهو اعتقاد 
أن الــروح تنتقل من اجلســد بعد موته 
لتسكن في جسد آخر، فإن كان اإلنسان 
ســيئا انتقلت روحه إلى جســد حيوان 
عقوبة له، وإن كان حسنا انتقلت روحه 
الى جســد آخر، وتستمر هذه الروح في 
االنتقال من أجســاد إلى أجســاد أخرى 

إلى ما ال نهاية.
وهنا نأتــي لنتوقف قليال، فما حكم 

االعتقاد بتناسخ األرواح؟
إن الناظر في عقيدة تناسخ األرواح 
يدرك أنها تناقض ما جاءت به الشرائع 
والديانات الســماوية ولهــذا األمر أكثر 

من وجه:
- أوال: ان الروح (عالم غيبي) وسر من 
أســرار اهللا تبارك وتعالى التي استأثر 
بعلمها فال يعلم حقيقتها إال هو سبحانه، 
قــال تعالى: (ويســألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 

إال قليال) اإلسراء ٨٥.
ـ ثانيا: إن األمور الغيبية - ومنها الروح 
- طريق معرفتها هو الوحي اإللهي الذي 
أنزله اهللا على رسله وأنبيائه، فأين الدليل 

الصحيح على هذه اخلالفة الفاسدة؟
الدنيويــة  ـ ثالثــا: إن واقــع احليــاة 
واملبــادئ العلميــة يؤكد بطــالن هذه 
اخلالفة املزعومة الفاســدة، ألن العلم 
احلديث لم يكتشف أي ظاهرة تشير الى 
تقمص األرواح أو تناسخها أو حلولها 
في املخلوقات، وإن أسرار املوت وعالم 
البــرزخ والقبــر ال ميكن اكتشــافها او 
اختراقهــا، وهذا ما يؤكد أن الروح أمر 
غيبي ال قدرة للبشر على معرفة أسراره 

وحقائقه بالتجربة واملشاهدة.

ومضة: ما أحوج مجتمعنا املسلم اليوم  ٭
الى من يبّسط له مثل هذه احلقائق، وقد 
كان في الســابق للمســجد دور رائد في 
متكني عقيدة املســلم ونصرة التوحيد، 
وبيــان ان الديــن عند اهللا اإلســالم في 
رسائل تستعني بالتكنولوجيا وامليديا؛ 

لنشر عقيدة املسلم وفق الكتاب والسنة 
وبيان التوحيد وأركانه.

٭ آخر الكالم: أرى وجوبا قيام وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وكلية الشريعة وكل 
جمعيات النفع العــام ذات االختصاص 
واألهداف ان تتعاون في نشــر رســائل 
موجزة تعرض اإلميان باليوم اآلخر بدءا 
مــن (فتنة القبر وقيام الســاعة وعذاب 
القبر ونعيمه والنفخ في الصور والبعث 
واحلشــر وأهوال يــوم القيامة واجلزاء 

والصراط واجلنة والنار وهكذا..).

٭ زبدة احلچي: ما أطرحه اآلن عليكم يخص 
العقيدة اإلســالمية وملة اإلسالم بعيدا 
عن الفلسفة ومفهوم التجسد وما يضم 
ملف (تناسخ األرواح) املليء باخلرافات 
واخلزعبالت، ولو سألني أحد عن تناسخ 
األرواح فــي القــرآن أقول لــه اقرأ اآلية 
الكرميــة: (كيف تكفرون بــاهللا وكنتم 
أمواتًا فأحياكم ثــم مييتكم ثم يحييكم 

ثم إليه ترجعون) سورة البقرة (٢٨).
لقد قرأنا في شبابنا عن إخوان الصفا 
وحديثهــم عــن انتقال الــروح من بدن 

اإلنسان الى اجلماد!
الروح بعد املوت تذهب الى خالقها، وال 
تدخل - عزيزي القارئ - مع املشككني 
واملرتدين في قضية تناسخ األرواح، وهل 

تعيش الروح أكثر من حياة؟
هناك من العلماء من يرى أن تناسخ 

األرواح قول كفري.
والتزال القضية مفتوحة، وكم قرأنا 
مــن آراء مازالت تعلل تناســخ األرواح 
بآيات قرآنية وبحجج عقلية، وكله طبعا 
اجتهاد يحاولون فيه إثبات وجهة نظرهم 

اخلاصة.

٭ دعاء
ادعوا معي ألخي العزيز محمد التركي 
املليفي - بوخالد - الذي يجري فحوصات 
طبية للقلب وهو بالفعل صاحب أطيب 
قلب محــب لوطنــه وشــعبه وصحبه 
وأصدقائــه وجيرانه فــال تبخلوا عليه 
بالدعاء، جزاكم اهللا خيرا.. طهور يا أبا 
خالد، وإن شاء اهللا نشوفك في ديوانيتك 

عاجال غير آجل يا حبيب الكل.
في أمان اهللا.

ومضات

تناسخ األرواح!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

سون  مصادر لـ «األنباء»: أساتذة باجلامعة يدرِّ
«أونالين» ويتقاضون رواتبهم وهم باخلارج

ثامر السليم

بالرغم من عودة الدراسة احلضورية بكل 
املقررات الدراســية بجامعة الكويت، وفي 
مخالفة جديدة للوائح والقوانني، قام عدد 
من األساتذة بتحويل بعض مقرراتهم التي 
تدرس حضوريا إلى «أونالين» باالتفاق مع 
الطلبة مع انهم يتقاضون رواتبهم كاملة 
عنها، مما دفع اإلدارة اجلامعية اجلديدة إلى 
تطبيق سياســة «العني احلمراء» ملعاجلة 

هذه املخالفات.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر جامعية 
لـ «األنباء» ان إدارة اجلامعة ممثلة بعمادة 
القبول والتسجيل خاطبت عددا من الكليات 
طالبة قائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا 
بالتدريس «أونالين»، مشيرة إلى ان األسماء 
رصدت ومت إرسالها الى الكليات التي تفاجأت 
هي األخرى وتبــني عدم علمها بالتدريس 

«عن بعد» مع استفادتهم من بدل اإلضافي 
النقدي.

وأشارت املصادر إلى ان هناك محاوالت 
للتعتيم علــى األمر و«طمطمة» املوضوع 
قبل تفاقمه، لكن عميد القبول والتسجيل 
باإلنابة د.عبداهللا الهاجري أصر على تطبيق 
الالئحة، مبينة ان املوضوع بكامل تفاصيله 
وصل الى مديرة اجلامعة باإلنابة د.سعاد 
الفضلي التي رفضت مثل تلك التجاوزات، 
وهناك ضغوطات لسحب الشكوى في مقابل 
عدم تكرار األمر مرة أخرى من قبل األساتذة 

وتعهدهم بتدريس املقررات حضوريا.
ولفتت املصادر إلى ان عددا من األساتذة 
فــي جامعــة الكويت اســتنكروا مثل تلك 
التصرفات الدخيلة على املجتمع اجلامعي، 
داعني إلى ضرورة تطبيق اللوائح والنظم 
بحق األســاتذة ممن جتــاوزوا مع الطلبة 

وحماية املؤسسة األكادميية.

اإلدارة اجلامعية طّبقت سياسة «العني احلمراء» بحقهم

عبداهللا الهاجري لـ «األنباء»: ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ طالب متوقع 
قبولهم للفصل الدراسي الثاني بينهم ٣٦٥ من الفصل األول

عميد القبول والتسجيل باإلنابة أكد أن إعالن األسماء فور االنتهاء من التقدمي

الطلبة خالل عملية التسجيل بصالة القبول والتسجيل (ريليش كومار) د.عبداهللا الهاجري  

الكويـت بجامعـة  للدراسـة  عملهـم..  رأس  علـى  هـم  ممـن  للموظفـني  التـام  التفـرغ  شـرط  مـن  اسـتثناء  ال 
األكادمييـة القـدرات  اختبـار  تأديـة  دون  الكليـات  بعـض  فـي  الكويتيـات  وأبنـاء  الكويتيـني  الطلبـة  قبـول 

حدثنا عن عملية القبول 
للفصل الدراسي الثاني؟

٭ العمادة أعلنت عن ١٠ أيام 
لفتح باب قبول الطلبة املتقدمني 
املستوفني للشروط الى جامعة 
الكويــت للطلبة املســتوفني 
شروط القبول من الكويتيني 
الكويتيــات ومواطني  وأبناء 
دول مجلس التعاون واملقيمني 
بصورة غير قانونية وليسوا 
من أبنــاء الكويتيات خريجي 
النظام املوحد واملعهد الديني 
واملــدارس األميركية، وكذلك 
خريجو املــدارس اإلجنليزية 
فيهــا  تخرجهــم  واملتوقــع 
الكويت  (خلريجــي مــدارس 
فقط)، في الفترة من ٣١ ديسمبر 
الى ١٠ يناير حيث سيكون هناك 
قبول فوري ملن تنطبق عليهم 
الشــروط للطلبــة الكويتيني 
وأبنــاء الكويتيــات وليســوا 
بحاجــة الــى مراجعــة صالة 
القبــول حيــث يتقدمون عبر 
املوقع االلكتروني والتسجيل 
ويتــم قبولهم مباشــرة ممن 

استوفى الشروط.
احلدود الدنيا

كم النسب احملددة ملن يحق لهم 
التقدمي؟

٭ احلــدود الدنيــا للقبول في 
جميع كليات اجلامعة بالنسبة 
وأبنــاء  الكويتيــني  للطلبــة 
الكويتيــات املطبقــة للفصــل 
الدراسي الثاني هي املعدل املكافئ 
لكل تخصص والذي يحسب في 
ضوء نتائج اختبارات القدرات 
األكادمييــة ونســبة الشــهادة 
الثانوية للطالب بشرط حصول 
الطالب املتقــدم للجامعة على 
نسبة في الشــهادة الثانوية ال 
تقل عن ٧٠٪ للقسم العلمي و٧٨٪ 
للقسم األدبي، عدا تخصصات 
كلية العلوم والتي يكون القبول 
فيهــا وفقا لنســبة الطالب في 
الشهادة الثانوية. وعليه، فإن 
الذين يرغبون في التقدم إلى أي 
تخصص يجب عليهم أن يكونوا 
مستوفني لهذه احلدود الدنيا وكل 
شروط القبول األخرى ولن يقبل 
أي طلب التحاق إال من الطلبة 
احلاصلني على النسب املذكورة 

كحد أدنى.

كم عدد املتقدمني لعمادة القبول 
والتسجيل الى يومنا هذا؟

الــى  املتقدمــني  بلــغ عــدد  ٭ 
عمادة القبول والتسجيل وفق 
احصائيات العمادة الى يومنا هذا 
٢١٧٦ طالبا وطالبة ضمن خطة 
القبول للفصل الدراسي الثاني، 
وأتوقع ان يرتفع عدد املتقدمني 
حتى نهاية فترة التسجيل والتي 
من املقرر يوم ١٠ يناير هو آخر 
يوم للتقدمي للفصل الدراســي 

الثاني.

من تستقبل صالة التسجيل 
«زين»؟

٭ الصالــة تســتقبل الطلبــة 
وأوليــاء أمورهــم ممــن لديهم 
استفســارات خاصــة بالقبول 
والتســجيل أو ممن يواجه أي 
مشــكلة في عملية التســجيل، 
وكذلــك يتــم اســتقبال الطلبة 
املتوقع تخرجهــم من املدارس 

العنوان املذكور سلفا.
كادر عاٍل

كيف هو العمل في صالة القبول 
في ظل عدم وجود ازدحام كما 

كان في السابق؟
٭ العمل في صالة القبول يتم 
علــى اعلى مســتوى مــن قبل 
الــكادر املوجود من قبل عمادة 
القبــول والتســجيل، والكادر 
اإلداري علــى مســتوى عــاٍل 
من حيــث إدارة عملية القبول 
والتســجيل والتنسيق، كما ان 
هذه آخر سنة لعملية التسجيل 
فــي صالــة زين، حيث ســيتم 
االنتقال الى الشدادية وحرصنا 
على التريث في عملية االنتقال 
حاليــا حتى االنتهاء من عملية 
تسجيل الطلبة واالطمئنان على 
امورهم، واملالحظ عدم االزدحام 
في صالة التسجيل وذلك لتفعيل 
عملية التســجيل عبــر «االون 
الين» وما نشــاهده من تواجد 
البعض في الصالة اما الستكمال 
أوراق ناقصة او مشــكلة متت 
له خالل عملية التســجيل عبر 

«االون الين».
ومت حتديد مراجعة الصالة 
لعــدد من الشــرائح وهم أبناء 
الديبلوماسيني ممن لديه مشكلة 
من حاملي شهادات التخرج من 
اخلارج خريجي املدارس خارج 

الكويت وطلبة املنح.
ماذا عن تعاون الكليات مع 

العمادة؟
٭ هناك تعــاون كبير من قبل 
الكليــات مــع بدايــة كل فصل 
دراســي، حيث تقــوم العمادة 
بتوجيه مخاطباتها الى الكليات 
للوقــوف على الســعة املكانية 
والتي على ضوئها يتم حتديد 
الشــواغر بالتعاون مــع ادارة 
التخطيط ومكتــب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط، ومن خاللها 
تتم دراسة حاجة سوق العمل 
والقدرة للكلية ومن ثم تسعي 
عمادة القبول والتســجيل الي 
الوصول الى رأي توافقي فيما 
بينهــم عن مدى حاجة ســوق 
العمــل الفعليــة فيمــا تطرحه 

الكليات من عدمه.

ماذا عن تعاونكم مع احتاد 
الطلبة؟

٭ هناك تعاون فيما بيننا وبني 
ممثلي الطلبة والطالبات وهو 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فــرع اجلامعــة واجتماعــات 
ولقــاءات للوقــوف علــى أبرز 

مركــز علــوم البحــار التابــع 
لكلية العلوم بجامعة الكويت، 
والواقــع في منطقــة الفنطاس 
لفتــح مقــررات من شــأنها أن 
تخدم طلبــة وطالبات املناطق 
اجلنوبية بالكويت، حيث جاء 
هذا االتفاق تســهيال على طلبة 
وطالبات اجلامعة بهذه املناطق 
وتخفيفا عنهم من بعد املسافة 
إضافة إلــى أن توفير مثل هذه 
املقررات هناك ميثل اســتغالال 
أمثــل ملوارد ومنشــآت جامعة 

الكويت في مختلف مناطقها.
القبــول  وقامــت عمــادة 
والتســجيل بجامعة الكويت 
بعمل حصر للطلبة والطالبات 
القاطنني في املناطق البعيدة، 
حيث اتضح أن هناك ما يقارب 
٨٣٩ طالبا من منطقة صباح 
األحمــد الســكنية إضافــة لـ 
٣٩ طالبــا وطالبة من منطقة 
الوفرة السكنية، وغيرها من 
املناطــق، ومن أجل تســهيل 
انخراط هذه األعداد باجلامعة 
وحل مشاكل التسجيل وبعد 
املسافة بني مناطقهم السكنية 
ومباني جامعــة الكويت في 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
بالشــدادية، مت االتفــاق على 
فتــح شــعب دراســية أولية 
مبوقع الفنطاس قســم علوم 
البحــار لكــي يخــدم هــؤالء 
الطلبــة املســتجدين وذلــك 
اعتبارا من الفصل الدراســي 
الثانــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لكليــات 
اآلداب والتربيــة والشــريعة 
علــى أن يجري إضافة بعض 
الكليــات األخــرى بالفتــرة 
القادمة بالتنسيق مع أقسام 
هذه الكليات وحتديد الطاقات 

االستيعابية املقررة لها.
كلمة أخيرة

كل الشــكر والتقديــر الــى 
مجموعة العمل املشــرفة على 
عملية تسجيل املستجدين في 
صالة زين بإشراف وإدارة مديرة 
القبول سمر العوضي وبقيادة 
مساعد العميد لشؤون القبول 
واخلريجــني د.ذيــاب احلامد، 
ونعمل خالل انتقالنا الى املوقع 
اجلديد لصالة التســجيل على 
تســهيل عملية التســجيل قدر 
اإلمكان عبر اســتخدام وسائل 
التكنولوجيــا ملنــع االزدحــام 
الشــديد الذي كان في السابق، 
حيــث تــكاد صالة التســجيل 
شبه خالية كما يبدو ملن يراجع 
الصالة، وكذلك نسعى الى تفعيل 
ادواتنــا في شــبكات التواصل 
االجتماعي التابعة لعمادة القبول 
والتسجيل إليصال املعلومات 
الصحيحــة للطلبــة واوليــاء 

امورهم قدر االمكان.

املشــاكل التي تواجــه الطلبة، 
ونسعى الى تذليلها ان وجدت، 

فاالحتاد هو صوت الطلبة.

ما الرسالة التي تريد توجيهها 
الى موظفي عمادة القبول 

والتسجيل؟
٭ نحن فريق عمل واحد هدفنا 
خدمــة جامعــة الكويــت، وفي 
احلقيقــة «رايتهــم بيضة» في 
تسهيل كل الصعوبات والعراقيل 
وتخفيف االزدحام وتيسير كل 

املشاكل التي ان وجدت.

كثر اللغط في اآلونة األخيرة 
عن استثناء من شرط التفرغ 
التام للدراسة بجامعة الكويت 
بالنسبة للموظفني الذين على 

رأس عملهم، ماهو توضيحكم؟
٭ ال استثناء من شرط التفرغ 
التام للدراسة بجامعة الكويت 
بالنسبة للموظفني الذين على 
رأس عملهــم، وفيمــا يخــص 
املوظفني الذين على رأس عملهم 
ويرغبون في الدراســة بكليات 
جامعة الكويت للفصل الدراسي 
الثانــي مــن العــام اجلامعــي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، فإنه وفقا للبند ٢٧
من قواعــد االلتحاق باجلامعة 
يشــترط تزويد عمادة القبول 
والتسجيل مبا يفيد التفرغ التام 
للدراسة وال يوجد استثناء من 

ذلك.
املناطق اجلنوبية

ماذا عن استغالل موقع مركز 
علوم البحار في الفنطاس لفتح 

مقررات تخدم طلبة املناطق 
اجلنوبية؟

٭ قمــت باالجتماع مــع قطاع 
التخطيط ممثل بالقائم بأعمال 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
د.هدى احملمود إضافة ملمثلني من 
قسم علوم البحار بتوجيهات من 
مدير اجلامعة باإلنابة د.سعاد 
الفضلي،، وجــرى خالل اللقاء 
االتفــاق على اســتغالل موقع 

د.عبداهللا الهاجري والزميل ثامر السليم خالل جولة بصالة القبول والتسجيل

األجنبية وأبناء الديبلوماسيني 
وطلبة املنح الدراســية وكذلك 
الطلبــة املقيمني بصــورة غير 

قانونية.
كوتة محددة

هل من شرائح تقوم مبراجعة 
صالة زين؟

٭ نعــم، وهــي كل مــن أبنــاء 
الديبلوماســيني وأبناء أعضاء 
هيئة التدريــس وأبناء الهيئة 
اإلدارية في اجلامعة أيضا يتم 
قبولهم من خالل كوتة محددة، 
ودول مجلــس التعــاون يتــم 
قبولهــم أيضا مــن كل دولة ما 
يقــارب ٤ مقاعد، باإلضافة الى 
املنح الدراسية من وزارة األوقاف 
والهيئــة اخليريــة اإلســالمية 

العاملية واليونسكو.
إعالن املقبولني مباشرة

٭ متى سيتم اعالن املقبولني 
في الفصل الدراسي الثاني؟ 

وكم عدد املقبولني في الفصل 
الدراسي الثاني؟

سيتم اإلعالن عن أسماء املقبولني 
مباشــرة بعد االنتهاء من فترة 
التســجيل، حيث مــن املتوقع 
قبول ما بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠ طالب 
من بينهم ٣٦٥ طالبا مت تأجيل 

قبولهم من الفصل األول.

هل هناك مراعاة لذوي 
االحتياجات اخلاصة فيما يتعلق 

بنسب القبول؟
٭ نعم، مت ذلك وهناك نســب 
دنيــا محــددة للطلبــة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة مــن 
الكويتيني وأبنــاء الكويتيات 
القبول  املســتوفني لشــروط 
املنصــوص عليهــا تقــل عن 
احلــدود الدنيــا للقبــول في 
اجلامعة، وهــذه احلدود هي: 
العلمــي و٧٢٪  ٦٥٪ للقســم 
للقســم األدبي، على أن يقدم 
الطالب ضمن أوراقه شــهادة 
إثبــات إعاقة ســارية املفعول 
من الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة وتقارير طبية، وهؤالء 
الطلبــة عليهم مراجعة صالة 
القبول والتسجيل في مواعيد 
العمل الرسمية لتقدمي طلبات 
التحاقهــم باجلامعــة للفصل 
الدراســي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
أما إذا كانت نسبة الطالب ٧٠٪ 
العلمي و٧٨٪  فأعلى للقســم 
فأعلى للقســم األدبي فيمكنه 
التقدم الكترونيا من خالل نظام 
تقدمي طلبــات االلتحاق على 

ملشاهدة الڤيديو

قال عميد القبول والتسجيل باإلنابة بجامعة الكويت د.عبداهللا الهاجري ان العمادة أعلنت عن فتح باب قبول الطلبة املتقدمني املستوفني للشروط الى جامعة الكويت في الفترة من ٣١ ديسمبر الى ١٠ يناير، حيث سيكون 
هناك قبول فوري ملن تنطبق عليهم الشروط للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات وليسوا بحاجة الى مراجعة صالة القبول حيث يتقدمون عبر املوقع االلكتروني والتسجيل ويتم قبولهم مباشرة ممن استوفى الشروط، مشيرا 

الى ان الصالة تستقبل الطلبة وأولياء امورهم ممن لديهم استفسارات خاصة بالقبول والتسجيل أو ممن يواجه أي مشكلة في عملية التسجيل. وأشار د. الهاجري، في حوار خاص مع «األنباء» على هامش جولته في عمادة القبول 
والتسجيل الى انه سيتم اإلعالن عن أسماء املقبولني مباشرة بعد االنتهاء من فترة التسجيل، حيث من املتوقع ان قبول ما بني١٥٠٠ و٢٠٠٠ طالب من بينهم ٣٦٥ طالبا مت تأجيل قبولهم من الفصل األول، الفتا الى انه مت 

تخصيص ١٠٠ مقعد للطلبة املقيمني بصورة غير قانونية مت قبول ٩٠ مقعدا في الفصل الدراسي األول على ان يتم قبول الـ١٠ مقاعد املتبقية في الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

ثامر السليم


