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رئيس الوزراء عّزى رئيس موريتانيا 
بوفاة العالمة محمد املختار ولد أباه

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور له بإذن اهللا 

تعالى العالمة املوريتاني د.محمد املختار ولد أباه.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية 
الرئيــس محمد  إلى 
ولد الشيخ الغزواني 
رئيــس اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية 
ضمنهــا  الشــقيقة 
سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته 
بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالــى العالمة 
املوريتانــي د.محمد 
املختــار ولــد ابــاه، 
راجيا ســموه لذويه 
جميل الصبر وحسن 

العزاء.

ولي العهد عّزى رئيس موريتانيا 
بوفاة العالمة محمد املختار ولد أباه

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األميــر 
األحمــد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس 
اجلمهورية اإلســالمية 
املوريتانية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بوفــاة املغفور له بإذن 
العالمــة  تعالــى  اهللا 
د.محمــد  املوريتانــي 
املختار ولد اباه، سائال 
سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته 
ويلهــم ذويــه جميــل 
الصبر وحسن العزاء.

جمعيات النفع العام: نرفض جرمية اإلساءة 
لكتاب اهللا ونثّمن موقف حكومة الكويت

رفض عدد من جمعيات النفع العام الكويتية، 
في بيان مشــترك، قيام أحد املتطرفني بدولة 
الســويد بحرق املصحف الشريف أمام مرأى 
ومسمع العالم كله، بعد أن حصل على موافقة 
رســمية مــن احلكومة، مســتنكرة االنتقائية 
والتوظيف السيئ للحق في التعبير عن الرأي 
بحرية، فبينما يرفض الغرب املساس ببعض 
أفــكاره وقناعاته كما حــدث من تداعيات بعد 
منع الشعارات امللونة في كأس العالم مؤخرا، 
فإنهم ينتهكون مقدســات نحو ملياري مسلم 
حول العالم بكل سهولة، مثمنة املوقف املشرف 
حلكومــة الكويت التي أدانت هذه الواقعة في 

بيان رسمي أصدرته وزارة اخلارجية.
وبينــت ملدعــي احلرية وحقوق اإلنســان 
ان العهــد الدولــي اخلاص باحلقــوق املدنية 
والسياســية، رغم أنه نص في البندين األول 
والثاني من املادة ١٩ ان «لكل إنســان حق في 
اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنســان حق 
في حرية التعبير، ويشــمل هذا احلق حريته 
في التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار 
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود، 
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 
فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها»، إال أنه عاد 
ووضــع العديد من الضوابط في البند الثالث 
من املادة نفســها والتي نصت على «تستتبع 
ممارسة احلقوق املنصوص عليها في البند ٢

من هذه املادة واجبات ومســؤوليات خاصة، 
وعلــى ذلك يجوز اخضاعهــا لبعض القيود، 
ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون 
وان تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين 
أو سمعتهم، وحلماية األمن القومي أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة»، كما 
حظرت املادة ٢٠ من العهد نفسه أي دعوة إلى 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل 

حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتساءلت جمعيات النفع العام: أي حتريض 
على الكراهية والعنصرية والعنف أكثر من حرق 
كتاب اهللا املقدس للمسلمني الذين يشكلون قرابة 
ثلث سكان العالم؟ في املقابل نحن املسلمني كنا 
وما زلنا نحترم جميع األديان اإللهية ونؤمن 
بكتب اهللا وال نفرق بني أحد من رسله، ويكفي 
للعالم أن يقرأ القرآن الكرمي ليعرف عظيم ما 

جاء فيه حول األديان والرسل السابقني.
وأضافــت: وال يفوتنــا أن نؤكــد أننا ضد 
أي تطرف فــي مواجهة التطرف الغربي، وان 
علينا ممارسة الرفض واالستنكار دون عنف 
أو إساءة، وان أي تصرف خارج إطار السلمية 
مرفوض ومستنكر، غير ان العالم ال يجب ان 
يرى املشــهد فقط من زاوية واحدة، بل عليه 
ان يقرأ املشــهد كامال ويعمل على نزع الفتيل 
الــذي يهدد التعايش الســلمي في املجتمعات 

اإلنسانية.

اجلمعيات املوقعة على البيان
اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية 
حلقوق اإلنسان، اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان، جمعية الدكتور الكويتية، اجلمعية 
الكويتية لفاقدي األطراف، جمعية الصدفية 
في الكويت، جمعية مكافحة البهاق، اجلمعية 
التعليمية،  الكويتية إلداريي املؤسسات 
جمعية دار اخلبــرة للتنمية والتطوير، 
جمعية الكاريكاتيــر الكويتية، اجلمعية 

البرملاني،  الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 
جمعية العالج الطبيعي الكويتية، اجلمعية 
الكويتية للعمل الوطني، رابطة االجتماعيني 
الكويتية، جمعيــة الرياضيني الكويتية، 
اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني، 
للحماية من أخطار  الكويتيــة  اجلمعية 
احلريق، جمعية املقاصد التعليمية، وجمعية 

اإلصالح االجتماعي.

وزير اخلارجية: نشر قيم احلوار والتسامح 
ونبذ الكراهية بدًال من التحريض على العنف

أعرب وزير اخلارجية الشــيخ ســالم العبداهللا في 
بيان له عن إدانة واســتنكار الكويت الشــديدين إقدام 
أحد املتطرفني في مدينة (الهاي) في هولندا على متزيق 
وحرق نسخة من املصحف الشريف في خطوة استفزازية 
أخرى وبعد يوم فقط من عمل مشني مماثل في السويد 
قائال: إن «هذه األعمال من شأنها تأجيج مشاعر املسلمني 

حول العالم».
ودعا الوزير العبداهللا جميع الدول واملنظمات الدولية 
الى مضاعفة جهودها وحتمل مســؤولياتها لوقف مثل 
هــذه األعمال املنبوذة واإلســاءات املتعمــدة واملتكررة 
والعمل على نشر قيم احلوار والتسامح ونبذ الكراهية 

والتطرف بدال من التحريض على العنف.

استنكر إقدام أحد املتطرفني في «الهاي» على متزيق وحرق نسخة من املصحف الشريف

الشيخ سالم العبداهللا

األمير عّزى رئيس موريتانيا 
بوفاة العالمة محمد املختار ولد أباه

«األوقاف»: فتح باب التسجيل للراغبني في أداء احلج األحد وملدة شهر

أسامة أبو السعود

دعــت إدارة احلــج والعمرة بــوزارة االوقاف 
والشــؤون االســالمية الراغبني فــي أداء فريضة 
احلج ملوســم حج ١٤٤٤هـ/ ٢٠٢٣م الى التسجيل 
http://hajj-register.awqaf.gov.kw :عبر املوقــع
وذلك خالل الفترة من االحد ٢٩ اجلاري حتى ٢٨

فبراير املقبل.

وأعلنت الوزارة فــي بيان لها تلقت «األنباء» 
نسخة منه ان الشريحة املستهدفة هم املواطنون 
واملقيمــون على ارض الكويت. وفيما يخص فئة 
املقيمــني بصورة غير قانونيــة، أوضحت وزارة 
االوقاف انه ستكون لهم منصة خاصة حني ورود 
موافقة السلطات في اململكة العربية السعودية.

وفيما يخص معايير املفاضلة املعتمدة، اشارات 
الى ان املواطنني الذين لم يسبق لهم احلج سيتم 

الفرز بعد انتهاء التسجيل وفقا ملعايير املفاضلة 
املعتمدة. وأشارت الى ان عملية استكمال التسجيل 
ستتم بعد حصول احلاج على املوافقة النهائية، 
حيث يقوم احلاج باستكمال التسجيل لدى احلملة 

التي يرغب التسجيل فيها.
وختمــت بأنــه ميكن االستفســار عبــر اخلط 
٩٩٠٥١٦٩١ او لالستفســار عبر واتساب على ارقام 

.٢٢٣٤٢٣٨٥ - ٢٢٣٤٢٢٣٨

التسجيل عبر موقع احلج للمواطنني واملقيمني

املقيمون بصورة غير قانونية ستكون لهم منصة خاصة حني ورود موافقة السلطات في اململكة العربية السعودية

العوضي: إجنازات «العربي لترجمة العلوم الصحية» تدعو للفخر

عبدالكرمي العبداهللا

قال وزيــر الصحة د.أحمد 
العوضــي إن إجنــازات املركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الصحية تدعو للفخر واالعتزاز، 
الفتا إلى النجاحات املتواصلة 
واإلصدارات املتنوعة والتي تأتي 
تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء 

الصحة العرب.
وذكر د.العوضي في تصريح 
صحافــي على هامش ترؤســه 
اجتمــاع مجلس أمنــاء املركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الصحية أن مجلس أمناء املركز 
عاقد العزم على حتقيق املزيد من 
النجاحات في كل خطط املركز 
وأهدافه القريبة والبعيدة التي 
نــص عليها في قرار إنشــائه، 
مشــيرا إلــى أن املركز يواصل 
الطبيــة والصحية،  إصداراته 
مبينا انه ضمن سلسلة املناهج 
العربيــة املترجمــة  الطبيــة 
واملؤلفــة مت إصدار ٢٢٥ كتابا، 
أما في سلسلة األطلس الطبية 
املتخصصة فقــد مت إصدار ٢٤

مجلدا و١١ إصدارا في سلســلة 
املعجم املفســر للطب والعلوم 
الصحيــة. وتابــع أنــه ضمن 
سلسلة الثقافة الصحية املوجهة 

إصدار مجلته تعريب الطب التي 
صدر منها حتــى اآلن ٦٦ عددا 
ويضاف إلى كل هذه اإلصدارات 
إنتاج كتب إلكترونية متخصصة 
ونشــرات شــهرية إلكترونية 
ترصد أنشطة املركز وإجنازاته 
ومتابعــة األحــداث الصحيــة 
اجلاريــة فــي الشــهر نفســه، 

الطبي والصحي.
بــدوره، قــال األمــني العام 
املســاعد د.مرزوق الغنيم إنه 
رغم آثار جائحة كورونا، إال أن 
املركز قام بإصدار ٢٤ كتابا أولها 
عن «كوفيد-١٩»، حيث كان أول 
كتاب عن الوباء باللغة العربية.

وأفاد بــأن املركز قام خالل 
العامــني املاضيــني بإصدار ٥٦

كتابــا مــا بــني كتــب مترجمة 
ومناهج مؤلفة وثقافة صحية 
ومجلة تعليم الطب، وهذا يعد 
إجنازا كبيرا في مجال النشــر 
العلمي مت توزيعه على كل الدول 
العربيــة األعضاء فــي جامعة 
الدول العربية ووزارات الصحة 

وجامعات ومختصني.
وأعلن عن تدشــني فرع من 
فــروع الثقافة الصحيــة التي 
يصدرهــا املركــز، حيث صدر 
أول كتاب من سلســلة الثقافة 
الصحية لألطفال لتنمية التفكير 
العلمــي القائم علــى احلقائق 

واألدلة والبراهني املبسطة.
ولفت الــى أن اجلهود التي 
يقوم بهــا املركز هــي نتاج ما 
يطــرح في اجتماعــات مجلس 
األمنــاء ومــا نقدمه مــن تأييد 
ليصبح املركز شــعلة مضيئة 
في مجال تعريب العلوم الطبية.

الفتا إلــى أن املركــز يتواصل 
مع املؤسسات العربية املعنية 
بالترجمة إلى اللغة العربية في 
العلوم الصحية والطبية وتبادل 
اخلبــرات والتجارب الناجحة، 
كما أن املركز يتطلع إلى تفعيل 
اإلفادة القصــوى من إجنازاته 
وإصداراته فــي ميدان التعليم 

وزير الصحة أعرب عن تطلعه لإلفادة القصوى من إصداراته في التعليم الطبي والصحي

د.أحمد العوضي ود.مرزوق الغنيم يتفقدان معرض إصدارات املركزوزير الصحة د.أحمد العوضي مترئسا اجتماع مجلس أمناء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية (محمد هاشم)

للقارئ العربي غير املتخصص، 
فقد مت إصدار ١٧٦ كتابا وجميعها 
تواكب األحداث الصحية وتزويد 
الطبيــة  القــراء باملعلومــات 
الالزمة لتعرف ســبل الوقاية 
مــن األمــراض املختلفة وبيان 

أعراضها وعالجها.
وأوضح أن املركز استمر في 

الغنيم: رغم آثار «كورونا» إال أن املركز قام بإصدار ٢٤ كتابًا أولها عن «كوفيد - ١٩»

األطباء املشاركون في املؤمتر العاملي للجراحني زاروا
كلية القانون: حتظى بسمعة طيبة إقليميًا ودوليًا

آالء خليفة

قام وفد من األساتذة األطباء 
املشــاركني في املؤمتر العاملي 
الثامن عشر للجراحني - الذي 
نظمته وزارة الصحة - بزيارة 
لكلية القانون الكويتية العاملية 

.KILAW
وقد تــرأس الوفد الطبيب 
موســى  الكويتــي  اجلــراح 
خورشيد، وضم كال من األساتذة 
األطباء اجلراحني: أسماء الراشد، 
ووضــاح الرفاعي، وســتيفن 
ســتيان، وســكوت شــيكورا، 
وناتــان زيونــدل، وميشــيل 
روســلن، ومارينــا كوريــن، 

الوفد رئيــس الكلية أ.د.محمد 
املقاطع، ورئيســة قسم اللغة 
العربية د.سهام الفريح، وعدد 
مــن أعضاء الهيئتــني اإلدارية 

واملكتبة، واطلع على نظام كل 
من التسجيل والتقومي، وتعرف 
التقنيات احلديثة املســتثمرة 
فيهما، ووســائل التواصل بني 
اجلهات اإلدارية املعنية ومدرس 
املقــرر من ناحية والطالب من 
ناحية أخرى، وإدخال التعليم 
الرقمــي عنصــرا أساســيا في 
طرائــق التدريس. كمــا اطلع 
الوفــد علــى مرافــق الكليــة، 
واملبانــي اجلديدة، وما ضمته 
من مرافــق متطورة، الســيما 
املســرح، واملالعب الرياضية، 
وصاالت التربية البدنية، وحمام 
السباحة اخلاص بكل من الطالب 

والطالبات.

والتدريسية بالكلية.
وأشار الوفد الزائر - بداية 
- إلــى أن إدراج كلية القانون 
الكويتية العاملية ضمن برنامج 
الزيــارات امليدانية لألســاتذة 
األطباء املشــاركني في املؤمتر 
العاملــي للجراحــني، إمنا جاء 
نظرا إلى الســمعة األكادميية 
والعلمية املتميزة التي حتظى 
الكليــة على املســتويني  بهــا 

اإلقليمي والدولي.
وجال الوفــد الطبي الزائر 
فــي مختلــف أرجــاء الكليــة، 
األقســام  اجلولــة  وشــملت 
العلمية، والقاعات الدراســية، 
وقاعــة احملكمــة الصوريــة، 

د.محمد املقاطع مســتقبال وفد األطباء املشاركني في املؤمتر العاملي الثامن عشر 
للجراحني خالل زيارتهم لكلية القانون الكويتية

وهاني القاضي، وكازيونوري 
كساما، وأشرف حداد، وستيفن 

ويكسنر، وألبرتو فيريرس.
وكان في مقدمة مستقبلي 

أكدت أن شعار حرية التعبير يستخدم بطريقة سيئة

إبالغ ١٨٠٠ معلم وافد بإنهاء خدماتهم ٥ فبراير
عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم ٥ فبراير املقبل 
موعدا البالغ ما يقــارب ١٨٠٠ معلم ومعلمة 
من الوافدين بإنهاء خدماتهم وتسليمهم كتبا 
بذلك وإعطائهم فرصة حسب النظم واللوائح 
املعمول بها لتجهيز انفسهم لقرار االنهاء الذي 
سيكون نافذا مع نهاية العام الدراسي احلالي.

وفي هذا الســياق، أكدت مصادر تربوية 
لـ «األنبــاء» ان «التربية» ماضية في عملية 
االحــالل والتكويت في الهيئــات التعليمية 
خاصة باملواد التي تتوافر فيها اعداد كافية من 
املعلمني سواء الكويتيون أو أبناء الكويتيات، 
الفتة الى ان هناك بعض التخصصات يشغلها 
الوافــدون وتوجد فرصة لإلحــالل وتعيني 

املواطنني فيها.
وأوضحت املصادر أن الوزارة أعلنت في وقت 
مبكر من هذا العام وبالتحديد قبل يومني عن 
احتياجاتها للعام الدراسي املقبل من الكويتيني 
وأبناء الكويتيات وغير محددي اجلنسية وأبناء 
دول مجلس التعاون، مشيرة الى ان ذلك وفق 

خطــة وضعها قطاع التعليم العام اســتعدادا 
للعام املقبل إلعــداد البديل بعد انهاء خدمات 

الوافدين الذين سيتم ابالغهم.
مــن جانب آخر، دعا وكيــل التعليم العام 
اسامة السلطان  املناطق التعليمية في كتاب، 
تلقت «األنباء» نسخة منه، إلى ضرورة االلتزام 
بالقرارات الصادرة من اجلهات الرقابية والعمل 
علــى تالفي املالحظــات الواردة فــي التقرير 
الســنوي اخلتامي من خالل اتخاذ اإلجراءات 

التالية:
٭ إحالة املوظف العائد بعد انقطاع طويل إلى 
الشؤون القانونية وهي االدارة املعنية بتحقيق 
واعتماد الطبيات واملوافقة على اعادة صرف 
الراتب ويصدر القرار بتوقيع مدير عام املنطقة.

٭ االلتزام بالصياغة الواضحة والشاملة من 
حيــث عدم وجود مالحظات أو مخالفات على 
الشركة املنفذة لألعمال والتي بناء عليها تستحق 

سداد الدفعة اخلاصة.
٭ ضرورة إعداد مذكرة تســوية البنك بصفة 
شــهرية من قبل املناطق التعليمية واملدارس 

وتسليمها إلى اجلهات الرقابية بالدولة.

السلطان: إحالة املوظف العائد بعد انقطاع طويل إلى «القانونية»

بوشهري لـ «األنباء»: «جنمة السالمة» للعام ٢٠٢٢
لفريق طبي في مركز الكويت ملكافحة السرطان

عبدالكرمي العبداهللا

حصل فريق سرطان الرأس والرقبة 
مبركــز الكويت ملكافحة الســرطان على 
جائزة جنمة الســالمة املقدمة من وزارة 
الصحــة بالتعــاون مــع إدارة اجلــودة 

واالعتراف.
وقال رئيس الفريــق ورئيس وحدة 
ســرطان الرأس والرقبة مبركز الكويت 
ملكافحة الســرطان د.أحمد بوشهري في 
تصريح لـ «األنباء» إن املشــروع معني 

مبرضى سرطان الرأس والرقبة في مركز 
الكويت ملكافحة السرطان، ويعتبر األول 
من نوعه في الكويت، وهو مشروع فريق 
متعدد التخصصات وحتديد مسار عالجي 
لرعاية مرضى سرطان الرأس والرقبة.

وبني أن الفريق املتعدد التخصصات 
يشمل العالج اإلشعاعي لألورام، وعالج 
النطق والبلع، والتغذية العالجية، والعالج 
الطبيعي واملهني وأيضا يشمل الصحة 
النفسية، كما أنه مؤخرا مت انضمام الفريق 

اجلراحي وفريق التمريض.


