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قوى طالبية تستنكر حرق القرآن وتدعو الدول جلنة عليا ملواجهة الغش في االمتحانات
اإلسالمية إلى التحرك لنصرة ديننا ومقدساتنا

تكليف د.فايز الظفيري للقيام بأعمال مدير اجلامعة

ثامر السليم

أصــدر عــدد مــن القــوى الطالبية 
في جامعــة الكويت بيانــات متنوعة 
حول حرق نســخة مــن القرآن الكرمي 
فــي الســويد، أعربوا فيه عــن اإلدانة 
واالســتنكار ملثل هذه التصرفات التي 
تدعو الى شب فتيل األزمات بني الشعوب 
في عــدم احترامها لألديان الســماوية 
وملن يعتنقونها، مســتنكرين السماح 

بهذا العمل اإلجرامي.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك 
وقفــة جادة مــن قبل شــعوب العالم 
اإلسالمي ذودا عن مقدساتنا ورد فعل 
قوي من املنظمات واملؤسسات الدولية 
ضد مثل هذه السخافات التي أصبحت 

ظاهرة ضد املقدسات اإلسالمية.
وفي هذا السياق، قال االحتاد الوطني 
لطلبــة جامعة الكويت في بيان له انه 
انطالقا من قول احلق جل في عاله (إّنا 
كر وإّنا له حلافظون)،  نحن نّزلنــا الذِّ
تعهــد فيها املولى جل شــأنه وتعالت 
عظمته بحفظه لكتابه الكرمي على مر 
العصــور واألزمــان ليبقــى خالدا في 
العقول والنفوس والقلوب، وهذا التعهد 
الرباني كفيل بالدفاع عن القرآن الكرمي 
واالنتقام من كل من يحاول التقليل من 
قيمته أو تدنيسه والنيل من قدسيته 
وعقابه بأقسى أنواع العقاب الدنيوي، 
ناهيك عن خلوده في العذاب املهني في 

احلياة اآلخرة.
وأكد أن من يتأمل هذا املعنى العظيم 
لآلية الكرمية فإنه يستقر في وجدانه 
كما هو مستقر في وجدان كل مسلم أن 
مثــل هذه احملاوالت الدنيئة للنيل من 
قدسية املصحف الشريف لن تزيده إال 
جالال وعظمة ومكانة في نفوس املسلمني 
بكل بقاع األرض، وسيظل القرآن الكرمي 
كتابا هاديا لإلنسانية جمعاء، وموجها 
لها لقيم اخلير، وإذ يؤكد االحتاد الوطني 
لطلبــة الكويت على إدانته الشــديدة 
لواقعة قيــام أحد املتطرفــني بإحراق 
نسخة من القرآن الكرمي في العاصمة 
أثناء تظاهرات  السويدية ستوكهولم 

رسمية حتت ســمع وبصر السلطات 
هناك، ملا في ذلك التصرف املشــني من 
استفزاز ملشاعر أكثر من  ملياري مسلم، 
ومــا ميكن أن تســببه تلك التصرفات 
من تأجيــج خلطاب الكراهية والعنف 
في وقت يحتاج جميع شــعوب العالم 
إلى إرساء قيم التسامح ومنع اإلساءة 

جلميع األديان واملقدسات.
استفزاز ملشاعر املسلمني

بــدوره، أصدر االحتاد العام لطلبة 
العامــة للتعليــم  الهيئــة  ومتدربــي 
التطبيقــي والتدريب بيانــا صحافيا 
اســتنكر فيه قيام أحد الصحافيني في 
السويد بحرق القرآن الكرمي، مشيرا إلى 
أن االستفزاز األكبر ملشاعر املسلمني أن 
هذا الفعل قد مت مبباركة حكومية، حيث 
حصل الصحافي على إذن من احلكومة 
السويدية قبل قيامه بهذا الفعل الشنيع. 
وأشــار االحتــاد في بيانه الــى أن هذا 
الفعل االســتفزازي لــم يكن األول من 
نوعه ولكن االختالف هذه املرة أنه بإذن 
من حكومة السويد، وهو أمر مرفوض 
كونه ميس مشاعر املسلمني ويستفزهم، 
موضحا أن الغرب دوما يتهم املسلمني 
باإلرهاب والتطرف وهم أساسا منبع 
هذا التطرف مبا يقومون به من أفعال 
مشينة متس الدين اإلسالمي احلنيف 

وتستفز مشاعر املسلمني.
وثمــن االحتــاد لــوزارة اخلارجية 
الكويتية استنكارها لهذا اجلرم، مطالبا 
احلكومات اإلسالمية باتخاذ ما هو أبعد 
من االســتنكار أن تكون هناك مقاطعة 
كاملة بل وطرد السفير السويدي ليعلموا 
أن هذه األفعال الشنيعة أعمال حتريضية 
واستفزازية خطيرة ضد مشاعر أكثر 

من ملياري مسلم حول العالم.
الشعوب املسلمة الغيورة

من جهتها، قالت جمعية طلبة الطب 
الكويتيــة إننــا نعبر عن اســتنكارنا 
وغضبنا كمسلمني حلادثة حرق املصحف 
الشــريف في عدة دول أوروبية خالل 
األيام الســابقة، كما يحزننا ويؤسفنا 

ما وصلنا إليه كأمة عربية وإســالمية 
مــن ضعف وهوان حتــى رأينا كتابنا 
الكرمي ومصحفنا الشريف يحرق علنا 
ونبينا الكرمي يشتم دون أي ردة فعل 
من الدول والشعوب املسلمة الغيورة 

على دينها.
وأشــارت اجلمعية فــي بيانها إلى 
أن حادثة حرق املصحف الشريف في 
الدول األوروبية ما هي إال نتيجة كراهية 
دفينة لإلسالم واملسلمني نشأت عليها 
أجيــال أوروبية عديــدة عبر التاريخ، 
وكبرت ومت تعزيزهــا بوجود قوانني 
منافقة تصور اإلســاءة لإلســالم على 
أنها حرية للــرأي والتعبير بينما هي 

في احلقيقة تطرف وإرهاب.
وتابعت قائلة: نثمن موقف اخلارجية 
الكويتية التي اســتنكرت هــذا الفعل 
املشــني، وندعو الدول اإلســالمية الى 
التحرك لنصرة ديننا اإلســالمي الذي 
هــو أعز ما منلك، كما ندعو املســلمني 
كافة الــى مقاطعة هذه الدول اقتصادا 
وسياحة، كما أن الطريقة املثلى لنصرة 
اإلسالم والقرآن هي تطبيق تعاليم الدين 
والتمسك بها. كما قال تعالى: (إن اهللا 
اشترى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم).

وقفة جادة

من جهتها، أدانت جمعية طلبة كلية 
التربية واقعة حرق املصحف الشريف 
في العاصمة الســويدية ســتوكهولم 
والتي كانــت خالل تظاهــرات أقيمت 
حتت ســمع وبصر اجلهات احلكومية 
املختصــة ودون أن يكون هناك أي رد 
فعل ضد مرتكــب الواقعة، وهو األمر 
الــذي ال ميكن قبولــه أو مروره مرور 
الكرام دون وقفة جادة من قبل شعوب 
العالم اإلسالمي ذودا عن مقدساتنا من 
جهة، كما يجب أن يكون هناك رد فعل 
قوي من املنظمات واملؤسسات الدولية 
ضد مثل هذه السخافات التي أصبحت 
ظاهرة ضد املقدسات اإلسالمية إن أرادت 
هذه املؤسسات واملنظمات حفظ السلم 
واألمن الدوليني كما هو منصوص عليه 

كأهداف في مواثيقها.

ثامر السليم 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في جامعة الكويت أنه مت تكليف أمني 
عام اجلامعــة د.فايز الظفيري للقيام 
بأعمال مديــر اجلامعة اعتبارا من ٢٤
من الشهر اجلاري حتى عودة املديرة 

د.سعاد الفضلي ومزاولتها العمل.
وأشــارت املصادر إلــى أن املديرة 
الفضلي مت إيفادها في مهمة رســمية 
للمشــاركة فــي االجتمــاع اخلامــس 

والعشــرين للجنة رؤســاء ومديري 
اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي 

بدول التعاون.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر مطلعة 
لـــ «األنباء» أنه مت نقــل مديرة مركز 
نظــم املعلومــات مها غــازي القدومي 
للعمل بوظيفة مدير مركز اخلوارزمي 
للتدريــب على تقنية املعلومات بذات 
الدرجــة واملرتــب، علــى أن تصــرف 
البــدالت واملكافــآت املقــررة للهيئــة 
اإلدارية باجلامعة أو البدالت واملكافآت 

املقررة للتخصص أيهما أكبر في حال 
االستحقاق. 

وأشــارت املصادر إلــى أنه مت نقل 
مدير مركز اخلوارزمي للتدريب على 
تقنية املعلومات أنور محمد املوسوي 
للعمــل بوظيفــة مديــر مركــز نظــم 
املعلومات بذات الدرجة واملرتب، على 
أن تصرف البــدالت واملكافآت املقررة 
للهيئة اإلداريــة باجلامعة أو البدالت 
واملكافآت املقررة للتخصص أيهما أكبر 

في حال االستحقاق.

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني مذكرة كان قد 
تقدم بها وكيل وزارة التربية 
بالتكليــف الســابق فيصــل 
املقصيــد، تتضمن تشــكيل 
جلنة عليا مشــتركة ملراقبة 
االمتحانــات بالتعــاون مــع 
مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» أن الهدف 
من اللجنة متابعــة ومراقبة 
ســير االمتحانات واحلد من 
ظاهرة الغش، مشيرة إلى أن 
ظاهرة الغش في االمتحانات 
تعد سببا رئيسيا في اإلخالل 
بالعملية التعليمية وهدم أحد 
أركانها األساســية وهو ركن 
التقــومي، إذ يعــد الغــش في 
االمتحانــات مبنزلــة تزييف 
لنتائج التقومي مما يضعف من 
فاعلية النظام التعليمي ككل 
ويعوقه عن حتقيق أهدافه التي 
يسعى إلى حتقيقها. وأوضحت 
أن اللجنة ســتكون برئاســة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 

العدواني وعضوية كل من:
٭ وكيــل وزارة التربيــة - 

رئيس عام االمتحان
٭ الوكيل املســاعد للتعليم 

العام
٭ الوكيل املســاعد للتعليم 

اخلاص والنوعي
٭ الوكيل املســاعد للشؤون 

القانونية
٭ ممثل عن وزارة الصحة

٭ ممثل عن وزارة الداخلية
٭ ممثل عــن وزارة التجارة 

والصناعة
٭ ممثل عن وزارة اإلعالم

٭ ممثل عن وزارة الداخلية
٭ ممثــل عن الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات.

واملجتمع.
٣ - وضع آلية حملاربة الغش 
عــن طريــق التركيــز علــى 
احلمــالت اإلعالمية، ووضع 
خطة توعوية تربوية لتوعية 
املجتمع وأهل امليدان التربوي 

من أخطار تلك الظاهرة.
٤ - بحث األسباب التي تؤدي 

إلى حدوث ظاهرة الغش.
٥ - التنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة لدراسة مقترح قطع 
اإلرســال عن الهواتف الذكية 
أثنــاء االمتحانات في محيط 

جلان السير.
٦ - وضع الضوابط الصحية 
الالزمــة ألجهــزة  والطبيــة 
التشــويش ومنــع اإلرســال 

فــي مقار جلــان االختبارات، 
ومتابعــة قضيــة ســماعات 

الغش.
التنســيق مــع وزارة   - ٧
ورصــد  ملتابعــة  التجــارة 
الشركات واملواقع التي تعمل 
في مجال تداول أدوات الغش 

وغلقها.
وثائــق  فــي  النظــر   -  ٨
التعليميــة. اجلزء  املراحــل 
اخلــاص بالئحــة الغش في 
االمتحانــات كي تتــواءم مع 

التقدم التكنولوجي.
٩ - اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتعديل الشكل احلالي لورقة 
االمتحــان مبــا يضمــن عدم 

تداولها وصعوبة تسريبها.
١٠ - العمل على وضع اخلطة 
النهائية ملعاجلة ظاهرة الغش 

وتسريب االمتحانات.
وبينت املصــادر أن مهام 
اللجنة لن تقتصر على الصف 
الثاني عشــر فقط، بل تشمل 
طلبة الصفني العاشر واحلادي 
عشــر، الفتة الى انه التوجه 
في التوســع بعمليــة تدوير 
مديري املرحلة الثانوية، حيث 
ســيكون التدوير من منطقة 
ألخــرى ولن تكــن في حدود 

املنطقة الواحدة.

ثّمنت موقف «اخلارجية الكويتية» باستنكارها ذلك الفعل املشنيفي مذكرة رفعها املقصيد واعتمدها العدواني وتتشكل من «التربية» واملؤسسات املعنية

د.حمد العدواني
شعار جمعية طلبة «التربية»

د.فايز الظفيري

شعار احتاد طلبة ومتدربي «التطبيقي»

د. سعاد الفضلي

فيصل املقصيد
شعار احتاد طلبة جامعة الكويت

مها القدومي

شعار جمعية طلبة الطب

أنور املوسوي

وتضمنت املذكرة ضرورة 
أال تقل درجة عضو هذه اللجنة 
عن درجة وكيل وزارة مساعد، 
وتبدأ أعمالها مع بداية الفصل 
الدراسي الثاني للعام الدراسي 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
ومت حتديد مهام اللجنة في 
التنسيق بني اجلهات املعنية 

لتحقيق األهداف التالية:
١ - جمــع املعلومــات عــن 
أساب ظاهرة الغش وتسريب 
املراحــل  فــي  االمتحانــات 
الدراســية املختلفــة وطرح 

التوصيات املالئمة إلنهائها.
اســتبيانات  إعــداد   -  ٢
واستطالع رأي امليدان حول 
ظاهرة الغش وأثرها على الفرد 

رفع العلم وبدء االحتفاالت الوطنية أول فبراير
عبدالعزيز الفضلي 

أعلنــت وزارة التربية أن يوم األول من 
فبراير املقبل سيكون موعدا لرفع العلم وبدء 

االحتفاالت باألعياد الوطنية.
جاء ذلك في نشــرة عممها وكيل وزارة 
التربية علــى كل قطاعات الوزارة ومناطقها 
التعليمية، وتلقت «األنباء» نسخة منها حيث 
قال فيها: استعدادا النطالق االحتفاالت الوطنية 
للعام ٢٠٢٣م ومــا متثله من مظاهر الفرحة 

والبهجة وترســيخ قيم الوالء واالنتماء بني 
أبناء الوطن، وحرصا من وزارة التربية على 
مشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها 
باالحتفاالت الوطنية، يرجى اإلحاطة بأنه تقرر 
حتديد موعد مراسيم رفع العلم الرسمي في 
١/٢/٢٠٢٣م إيذانــا ببدء االحتفاالت الوطنية، 
لذا يرجى االستعداد برفع علم الكويت على 
جميع األبنية واملدارس واملناطق التعليمية من 
بداية مراسيم رفع العلم حتى نهاية االحتفاالت 

الوطنية.

«لولو هايبر» تطلق العرض الترويجي «لولو أوستاف الهند»

أطلقت شركة لولو هايبر 
الرائــدة  الشــركة  ماركــت، 
في مجــال البيــع بالتجزئة 
فــي املنطقة، عــرض «لولو 
أوستاف الهند» في ٢٥ يناير 

في فرع الري.
وقــد افتتحــت العــرض 
الترويجي السكرتيرة األولى 
للسياسة والتجارة في سفارة 
الهند، سميتا باتيل، بحضور 
اإلدارة العليا لشــركة لولو 
هايبر ماركت فــي الكويت، 
ورعاة احلدث، وحشد كبير 
مــن املتســوقني واملهنئــني 

للعالمة التجارية.
قدمت احلملة الترويجية 
التي تستمر قرابة األسبوع 

البقالة  واألســماك ومحالت 
املنتجــات،  مــن  وغيرهــا 
باإلضافــة إلى ذلــك، قدمت 
خاصــة  أســعارا  احلملــة 
وعروضــا حصريــة علــى 
جميع املالبس ذات العالمات 

التجارية الهندية، وكان من 
أبرز ما في قسم املالبس كشك 
خاص مخصص ملالبس النول 

اليدوية األصلية.
مت تنظيــم العديــد مــن 
الفعاليــات واملسابقــــــات 
املثيــرة التي أضفــت املزيد 
والبهجــة  احلمــاس  مــن 
ملهرجان لولو أوستاف الهند، 
وجذبت تفاعال ملحوظا من 
املتسوقني والزوار. وشملت 
هذه العروض عزف املوسيقى 
الوطنية التي قام بها طالب 
من مختلف املدارس الهندية، 
وكذلك عزف موسيقي حيوي 
لفرقــة املوســيقى الهنديــة 

.Bhangra جانب من حملة التنظيف مبشاركة الشباب والصغار (زين عالم) أسامة مندني مع طيور «املكاو»

مــن ٢٥ إلــى ٣١ ينايــر فــي 
جميع منافذ الهايبر ماركت، 
خصومات غير مسبوقة على 
جميع املنتجات الهندية، مبا 
في ذلــك الفواكــه الطازجة 
واللحــوم  واخلضــراوات 

«نبيها نظيفة».. فزعة لتنظيف مصب شاليهات الدوحة
عبداهللا الراكان

الكويتــي  الفريــق  نّظــم 
للطيران احلر وفريق إكسبو 
التراثيــة  للمعــارض   ٩٦٥
واحلرفية واملبدعني الكويتيني 
بالتعاون مع جمعية مشرف 
أمــس،  التعاونيــة أول مــن 
مصــب  لتنظيــف  فعاليــة 
شاليهات الدوحة مقابل جون 
الكويــت، حيــث مت رفع ٢٠٠

كيلو غرام تقريبا من املخلفات 
البالستيكية وغيرها.

وفي هــذه املناســبة، قال 
الكويتــي  الفريــق  رئيــس 
للطيران احلر أســامة مندني 
ان حملتنا جاءت حتت شعار 
«نبيها نظيفة» والذي تبنيناه 
مبشــاركة فريق اكسبو ٩٦٥

بحضور شبابي وكبار السن 
بفزعــة كويتية خلوض هذه 
التجربــة التــي مــن شــأنها 
احملافظة علــى نظافة البيئة 
من االوساخ. وأضاف مندني 
ان هــذه الفعاليــة هي االولى 
مــن نوعها للفريــق الكويتي 
للطيــران وليســت االخيرة، 
مبينا ان هذا املكان في منطقة 
الدوحــة يعتبر مــن االماكن 
شــبه املهجورة، مشــيرا الى 
اننــا منــارس هوايتنــا فــي 
إطــالق الطيور فئــة «املكاو» 
والحظنا فــي االونة االخيرة 
ان هناك الكثير من املخلفات، 
ونسعى لغرس حب النظافة 
فــي نفــوس شــبابنا. ووجه 
رســالة للمواطنني واملقيمني 
علــى أرض الكويت بضرورة 
االهتمــام باملــكان وتركه كما 
يحبــون أن يجــدوه، حتــى 
يتســنى للجميع االســتمتاع 
بهذه االماكن اجلميلة، مشيرا 
الى ان للفرق التطوعية دورا 
مجتمعيا مهما، مطالبا الفرق 
التطوعيــة بضرورة املبادرة 
والقيــام باالعمــال الوطنيــة 
لصالح الوطن. بــدوره، ذكر 
نائب رئيس الفريق الكويتي 
للطيران احلر االعالمي الزميل 
د.طالب الشريف انه مت اختيار 

وبني الشريف مت التواصل 
مــع املســؤولني فــي البلدية 
لالهتمام بهذا املكان وحصلنا 
على موعــد لالجتماع معهم، 
مشيرا إلى ان مطالبنا تتعلق 
باحملافظة على املكان وجعله 
منتزهــا للجميــع، مناشــدا 
قاصدي هذه االماكن االهتمام 
بنظافتها حتى يتسنى للجميع 

االستمتاع بها.
مــن جهته، لفت مؤســس 

فريق اكسبو ٩٦٥ للمعارض 
التراثية واحلرفية واملبدعني 
الكويتيني الباحث محمد كمال 
إلى ان احلملة تهدف لتنظيف 
الشــواطئ خاصة انه حتتاج 
الى حاويــات كبيرة، مضيفا 
ان وضــع مثل هذه احلاويات 
سيقضي على ٧٠٪ من االنقاض 
املوجــودة، متمنيــا من رواد 
املــكان تنظيفه بعــد االنتهاء 

من التنزه والكشتة.

مندني: نسعى للمحافظة على البيئة وغرس حب النظافة في نفوس شبابنا

صورة جماعية للمشاركني في احلملة

إطالق طيور «املكاو» على هامش احلملة

هذا املــكان لتنظيفه واهميته 
وموقعــه املطــل علــى جون 
الكويت مقابل «جال الزور»، 
الفتــا إلــى انها مــن املناطق 
العامليــة واملهمــة وحاضنــة 
لالســماك، كمــا تعتبر وجهة 
ســياحية ومقصــدا لهــواة 
تصويــر الطيور واالســماك، 
مؤكدا ان هــذا املكان تقصده 
اكثر من ١٠ انواع من الطيور 
املهاجرة خاصة «الفالمنغو».

مصادر لـ «األنباء»: مهام اللجنة لن تقتصر على الصف الثاني عشر فقط بل تشمل الصفني العاشر واحلادي عشر

قبول ١٨٣ متقدمًا في دورات قوة اإلطفاء
عبداهللا الراكان

أعلنــت الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريــب عــن املقبولني 
املتقدمني لدورات قــوة اإلطفاء للعام 
التدريبــي الثانــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حلملة 
الشهادة الثانوية دورة رقيب إطفاء، بلغ 
عدد مجتازي اختبارات اللياقة البدنية 
والفحص الطبي واملقابلة الشخصية ٨٨

متدربا، وحملة شهادة الصف التاسع 
فــي دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء 
ممن اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية 
والفحص الطبي واملقابلة الشخصية 

البالغ عددهم ٩٥ متدربا.
وأشارت الهيئة إلى أنه على املتدربني 
املســتجدين بدورات اإلطفاء ضرورة 
مراجعة مركز إعداد رجال اإلطفاء في 
منطقة كبد الستكمال إجراءات القبول 

وفقا للمواعيد التالية:
١- دورة رقيــب مشــغل آلية إطفاء يوم 
اإلثنني املوافق ٢٠٢٣/١/٣٠ الســاعة ٩:٣٠

صباحا.
٢- دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/١/٣١ الساعة ٩:٣٠

صباحــا. وعلى جميع املقبولني االلتزام 
مبواعيد املراجعة املذكورة، متمنني لهم 

التوفيق والنجاح.

ملشاهدة الڤيديو


