
أكدت جمعية »الراسخون في 
العلم« اخليرية، حرصها الشديد 
على ضم العلماء املميزين وذوي 
الكفاءات العلمية، إلى طاقمها 
التدريسي؛ إمياناً منها بأهمية 
العلم والعلماء العاملني، وسعياً 
إل��ى ب��ل��وغ ال��غ��اي��ة ف��ي تقريب 
العلوم الشرعية املؤهلة لفهم 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
امل��ط��ه��رة وع��ل��وم��ه��م��ا، والفقه 
اإلس��ام��ي وأص���ول���ه، واللغة 
العربية وعلومها، م��ن خال 
نخبة م��خ��ت��ارة م��ن النابهني 
وال���ن���اب���غ���ني، م���ن ال��ش��ي��وخ 
والعلماء األف��اض��ل واألج���اء، 
وامل��ت��خ��ص��ص��ني م���ن دك���ات���رة 
وأس��ات��ذة اجل��ام��ع��ة الفضاء، 
سفراء نشر العلم في كل مكان، 
إحياء للرسالة السامية للعلم 

والعلماء في أمة اإلسام.
ل���ذا؛ ق��ام��ت اجلمعية بضم 
األستاذ الدكتور محمد حسان 
الطيان إلى هيئتها التدريسية، 
ح��ي��ث يعتبر إض��اف��ة ج��دي��دة 
وب��ص��م��ة مم���ي���زة ف���ي ص��رح 

»الراسخون في العلم«.
واجلدير بالذكر، أن الطيان 
يعد خبيراً في األلكسو لتجويد 
اللغة العربية والنهوض بها، 
وهو عضو مراسل مبجمع اللغة 
العربية بدمشق، وأس��ت��اذ في 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة املفتوحة 
بالكويت، واملنسق العام ملقررات 
اللغة العربية فيها، وعضو 
االحت��اد الدولي للغة العربية، 
وعضو املجلس العلمي ملعجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية.

وذك���رت »ال��راس��خ��ون« أنها 

تعمل جاهدة على توفير نخبة 
فريدة من العلماء واحملاضرين 
وامل��درب��ني املعتمدين، وتقدم 
تعليما شرعيا ومهاريا معاصرا، 
ي��ط��ور شخصية ع��ض��و هيئة 
التدريس، ويزيد كفاءة طابها 
ومنتسبيها، ويرتقي بالثقافة 
ال��ش��رع��ي��ة ألف������راد امل��ج��ت��م��ع 

الكويتي.
كما بينت اجلمعية ضرورة 
حث طلبة العلم في الكويت على 
ال��ت��زام نهج العلماء، ليكونوا 
كوادر وعلماء املستقبل من خال 
زيادة متكنهم العلمي والعملي، 
وإكسابهم اخلبرات املتنوعة، 
ومترسهم على أي��دي نخبة من 
املدربني املميزين وأعضاء هيئة 
التدريس البارزين، العاملني في 

اجلمعية.
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»الراسخون في العلم« تضم الطيان 
لفريقها التدريسي حرصًا منها 

على توظيف الكفاءات
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أك�����دت وزارة ال���دول���ة 
ل�����ش�����ؤون االت�����ص�����االت 
وتكنولوجيا املعلومات، 
أم��س، أهمية مشروع مركز 
 )DWDM( عمليات الشبكة
ف��ي تعزيز البنية التحتية 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات اإلن��ت��رن��ت 
ب���ال���س���رع���ات ال��ع��ال��ي��ة 

للمستخدمني دون انقطاع.
وقالت ال���وزارة في بيان 
صحفي، مبناسبة افتتاح 
امل��رح��ل��ة األول�����ى مل��ش��روع 
م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات الشبكات 
مبقسم جنوب الصباحية: 
إن امل���ش���روع ي���ه���دف إل��ى 
الربط بني املقاسم واملراكز 
احل����دودي����ة وامل��ؤس��س��ات 
والهيئات احلكومية والقطاع 

األهلي.

وأوضحت أن هذا املشروع 
س��ي��خ��دم ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
ب��ال��س��رع��ات ال��ف��ائ��ق��ة التي 
حتتاجها املراكز احلدودية 
ومؤسسات الدولة والهيئات 
احلكومية والقطاع األهلي 
ك��م��ا سيعمل ع��ل��ى تطوير 
وتفعيل خدمة حتديد املواقع 
عبر اخلرائط )ج��ي.آي.اس( 
لتحديد م��واق��ع امل��س��ارات 
للكيبات واأللياف البصرية 

عند تعطلها.
وذكرت أن مدة عقد اجناز 
املشروع ثاث سنوات وبدأ 
العمل به عام 2019 مبقسم 
جنوب الصباحية من خال 
غرفة حتكم خاصة وغرف 
األج���ه���زة وت��وف��ي��ر ق��اع��ات 

للتدريب.

 أصدر وزير اإلعام والثقافة 
ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، عبد الرحمن 
املطيري، ق��راراً بتنظيم إج��ازة 
العروض املسرحية دعماً لرسالة 
امل��س��رح احلضارية والثقافية 
والتنويرية واملجتمعية والقيمة 
الفنية التي يقدمها للمجتمع 
وتأكيداً ملكانة وتاريخ احلركة 

املسرحية الكويتية.
وق�����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
للمجلس الوطني األم��ني العام 
املساعد لقطاع الثقافة، الدكتور 
عيسى األنصاري، في تصريح 
ل���� )ك���ون���ا( أم����س: إن ال��ق��رار 
الوزاري نص على تشكيل جلنة 
إجازة العروض املسرحية التي 
تقدمها الفرق املسرحية األهلية 
واخلاصة ملسرح الكبار وأخرى 

إلجازة عروض مسرح الطفل.
وأض������اف األن����ص����اري، أن 
القرار أل��زم الفرق إي��داع النص 
املسرحي ال���ذي سيتم تقدميه 
بالعرض املطلوب إج��ازت��ه في 
مكتبة الكويت الوطنية حلماية 
حقوق امللكية الفكرية للمؤلف 
املسرحي وفق القانون رقم 75 
لسنة 2019، كما ن��ص القرار 

إلج������ازة ال���ع���رض امل��س��رح��ي 
اخل���اص مب��س��رح ال��ط��ف��ل على 
االل��ت��زام بقانون حقوق الطفل 
رق��م 21 لسنة 2015 في شأن 

الطفل والئحته التنفيذية.
وأوض����ح أن���ه وف���ق ال��ق��رار 
اجلديد ستعتمد إجازة العرض 
املسرحي بعد مشاهدة “البروفة” 
النهائية لكل عناصر العرض من 
قبل اللجنة املختصة على أن تبت 
باملوافقة أو الرفض خال ثاثة 
أي��ام بشرط أن يخلو العرض 
املسرحي من احملظورات الواردة 
بقانون املطبوعات والنشر رقم 

3 لسنة 2006 وتعدياته.
وب���نينّ أن��ه ف��ي ح��ال الرفض 
املسبب ل��ل��ع��رض، ف��إن ال��ق��رار 
ال��وزاري منح الفرق املسرحية 
ف��رص��ة ط��ل��ب إج����ازة ال��ع��رض 
امل��س��رح��ي م���رة أخ����رى خ��ال 
60 يوماً بشرط األخذ مبا ورد 
بأسباب ال��رف��ض، موضحاً أن 
ص���اح���ي���ة إج�������ازة ال���ع���رض 
املسرحي تستمر عاماً كاماً على 
أن يتم جتديده ملدد أخرى حسب 

اإلجراءات املتبعة.
وأكد األنصاري، أن هذا القرار 
يجسد اه��ت��م��ام ال��دول��ة بالفن 
املسرحي ال��ذي يعتبر رسالة 
هادفة للمجتمع وقيمة إبداعية 
ل��ارت��ق��اء ب��ال��ف��ن��ون، ك��م��ا أن��ه 
يسهم بتسهيل إج��راءات إجازة 
ال��ع��روض املسرحية بالدولة 
على أن تستند مرجعية إجازة 
العروض إلى القوانني املنظمة 

ذات العاقة بالدولة.
ولفت إلى أن القرار يؤكد أيضاً 
إعطاء املساحة الكاملة للفنان 
املسرحي لتحمل مسؤولياته من 
خال تقدمي الرسالة املسرحية 
التنويرية ذات املضمون الهادف 
ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ق��ي��م املجتمع 

الكويتي األصيل.

»DWDM« االتصاالت«: مشروع«
 يعزز كفاءة خدمات اإلنترنت 

جانب من افتتاح املرحلة األولى ملشروع مركز عمليات الشبكات مبقسم جنوب الصباحية

األنصاري: القرار يجسد اهتمام الدولة بالفن املسرحي 

وزير اإلعالم يصدر قرارًا بتنظيم 
إجازة العروض املسرحية 

د.عيسى األنصاري

د. ياسر عجيل النشمي و د. محمد حسان الطيان

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، فعاليات ال��دورة 
االلكترونية )26( في )شرح 
الورقات في أص��ول الفقه(، 
والتي سيحاضر فيها الشيخ 
د. صالح العصيمي – املدرس 

باحلرمني الشريفني.
وستبدأ ه��ذه ال��دورة يوم 
السبت امل��ق��ب��ل، وستستمر 
حتى ي��وم 1 يوليو، وميكن 
املشاركة فيها للجنسني من 
خ��ال ح��س��اب االنستجرام 

.alriadah_q8
ودعت اجلمعية اجلمهور 
الكرمي للمشاركة في فعاليات 
األنشطة التي تقيمها، األمر 
ال���ذي ي��ع��ود عليه بالنفع 

والفائدة في دينه ودنياه.
وت����أت����ي ه�����ذه ال������دورة 
م��ن جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسامي مبنطقة األندلس 
استمراراً للنجاح الذي حققته 
ال��دورات السابقة مبشاركة 
كبيرة من الشباب، وخاصة 
ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م م��ن��ه��م، حيث 
تخدمهم مثل ه��ذه البرامج 
وال������دورات ل��ل��ت��واص��ل مع 
الشيوخ والعلماء من داخل 

وخارج الكويت، واالستفادة 
من علمهم وأوقاتهم بإقامة 
الدروس والدورات املباشرة 
فيما هو نافع لهم في دينهم 

ودنياهم.
وق��د سبق للجمعية وأن 
أقامت العديد من ال��دورات 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي مختلف 
العلوم الشرعية في منطقة 
األندلس، باإلضافة لتنظيم 
ال��ع��دي��د م���ن احمل���اض���رات 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة في 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق. علماً 
ب��أن جمعية إح��ي��اء التراث 
اإلسامي في منطقة األندلس 
تضم ال��ع��دي��د م��ن اللجان، 

والتي منها : جلنة الدعوة 
واإلرشاد التي تقوم بالدعوة 
إل��ى ال��ل��ه تعالى باحلكمة 
وامل��وع��ظ��ة احلسنة، وحث 
املسلمني على التمسك بآداب 
وأخاق اإلسام مبا في ذلك 
التحذير م��ن ال��ب��دع والفنت 
والتطرف والغلو، وذلك من 
خال العديد من احملاضرات 
والدروس الشرعية املتنوعة، 
وتوزيع وطباعة النشرات 
وال��وس��ائ��ل اإلرش���ادي���ة في 
األماكن العامة، واملشاركة 
في تنظيم املعارض التربوية 
اخل��اص��ة بتربية الشباب 

وتوجيههم.

»إحيـاء التراث« تنظم دورة 
إلكترونيـة في الفقـه 

انطاقاً بإميان القائمني على اجلمعية الكويتية 
الختافات التعلم، بأهمية دعم الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم واض��ط��راب قصور االنتباه وف��رط النشاط 
وخاصة في الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة 
كوفيد 19، قدمت اجلمعية ج��ائ��زة الطالب املثابر 
للطلبة الذين استطاعوا التعامل مع أسلوب التعلم عن 
بعد بتقبل ومرونة واالستفادة منه في إكمال مسيرتهم 
التعليمية تقديرا ملثابرتهم والتزامهم وحتصيلهم 
األك��ادمي��ي املتميز، وج��اءت ه��ذه اجل��ائ��زة كجزء من 
الشراكة االستراتيجية بني اجلمعية وبنك الكويت 
الوطني )الشريك االستراتيجي ال��دائ��م لنشاطات 

KALD الشبابية(.
ومت التكرمي في اجلمعية الثقافية النسائية في 
منطقة اخلالدية، وحرصاً من اجلمعية على االلتزام 
بالشروط الصحية املفروضة، حيث مت تقسيم حفل 
التكرمي إلى فترات زمنية متتالية بحيث ال يتجاوز عدد 
احلضور في كل فترة عدد محدد مع االلتزام بالتباعد 

اجلسدي ولبس الكمامة وغيرها.
ومت تكرمي جميع املشاركني في املسابقة، وعن 
الطلبة الفائزين باملراكز األولى في املرحلة الثانوية، 
فقد حاز على املركز األول عن فئة البنني الطالب أحمد 
عبد الرحمن املوسى من مدرسة منارات لصعوبات 
التعلم والطالبة ن��ورة طالب سائر العنزي عن فئة 
البنات من مدرسة أم القرى النموذجية، أما املراكز 
األولى في املرحلة املتوسطة فكانت من نصيب الطالب 
محمد خالد النصف من مدرسة منارات لصعوبات 
التعلم والطالبة س��ارة أن��ور عبد الله القحطاني من 

مدرسة الرسالة ثنائية اللغة.
وقالت رئيس اجلمعية الكويتية الختافات التعلم 
آمال الساير: مشروع تنظيم جائزة خاصة بالطلبة 
املتميزين وضع في خطة اجلمعية منذ زمن ولكن كان 
ال بد من اإلسراع في إطاقه في هذه الظروف لتشجيع 
الطلبة ورفع معنوياتهم وحثهم على االستفادة من هذا 
التطور التكنولوجي الذي أصبح التمرس به ضروريا 

لتطوير التعليم وكذلك في جميع نواحي احلياة.
وقد هنأت الساير الطلبة املشاركني على كل ما بذلوه 
من جهد ومثابرة في التعلم عن بعد في ظل ظروف 
وحتديات وأسلوب تعليم مختلف، وخصت بالتقدير 
أولياء األم��ور الداعمني ألبنائهم واملعلمني وإدارات 
امل��دارس التي أب��دت إمياناً صادقاً بقدرات طلبتها، 
كما عبرت الساير عن شكرها العميق لرعاة اجلائزة 
وأعضاء مجلس أمنائها ووزارة التربية وجلنة تقييم 
الطلبة وإدارة اجلمعية الثقافية النسائية وفريق عمل 

اجلمعية.
وق��د عبرت ال��رائ��دة في العمل التطوعي والراعي 
الرسمي للجائزة مها املعجل عن اعتزازها باجلائزة 
قائلة: رؤية الفرحة على وجوه الطلبة والفخر وكذلك 
احملبة على وجوه أولياء األمور واملعلمني قد ملئ قلبي 

بالسعادة والشكر لله تعالى ألنه قد ِمْن علي بان أكون 
جزء من هذا العمل الرائع وش��ارك في هذه الرعاية 
ك��ل م��ن مبرة عيسى حسني اليوسفي وش��رك��ة عا 

للتكنولوجيا و شركة لوكل فليفر املنظمة للحفل.
بدوره، قدم مدير عام شركة مدير عام شركة اإلتقان 
للتعليم مدرسة منارات نوري الداوود الشكر للجمعية 
نيابة عن امل���دارس املشاركة، موضحا: استطاعت 
اجلمعية الكويتية الختافات التعلم عبر هذه املسابقة 
وغيرها من األنشطة أن جتمع كل العاملني من مدارس 
ومؤسسات ون���وادي في حقل واح��د في ص��ورة من 
أبهى صور العمل املشترك الذي يحقق أهداف التنمية 
املجتمعية ليصب في نهاية املطاف في نهر جهود 
ال��دول��ة لرعاية أبنائنا م��ن فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم تكرم الفائزين 
بجائزة الطالب املثابر في التعلم عن بعد

جانب من تكرمي الفائزين

وقعت مناء اخليرية بجمعية اإلص��اح االجتماعي 
اتفاقية شراكة وتعاون إلنشاء مركز مناء الطبي في 
قطاع غزة الذي يأتي ضمن مشروعات “فزعة لألقصى” 
التي أطلقتها وزارة الشؤون االجتماعية في الكويت 
بإشراف من وزارة اخلارجية الكويتية وبالتعاون مع 

اجلمعيات اخليرية. 
ويقع املركز على مساحة أكثر من 1600 م2، حيث 
تبلغ مساحة األرض 558 م2، ويقع الطابق على 
األرضي على مساحة 235 م2، ويقع الطابق األول على 
مساحة 270 م2، والطابق الثاني على مساحة 270 م2، 
والطابق الثالث على مساحة 270 م2، ويخدم منطقة 

يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة. 
وقال سعد العتيبي الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية 
بجمعية اإلص��اح االجتماعي: إن حوالي 200 ألف 
شخص بحاجة إلى مساعدات صحية في قطاع غزة، 
مبيناً أن الهجمات األخ��ي��رة على قطاع غ��زة تسببت 
بنزوح أكثر من 77 أل��ف شخص، فيما تضررت 30 
منشأة صحية في القطاع إضافة إلى أن وباء كورونا 

يشكل “خطراً متواصاً بحسب الصحة العاملية. 
وبني العتيبي أن مشروع مركز مناء الطبي في قطاع 
غزة سوف يساهم في تطوير اخلدمة الصحية املقدنّمة 
إلى املئات من املرضى، فضًا عن العمل على تخفيف 
دي اخلدمات الصحية  األعباء االقتصادية عن كاهل مزونّ

في القطاع. 
وأض���اف أن ال��ه��دف م��ن ه��ذا امل��ش��روع وغ��ي��ره من 
املشاريع الصحية التي تقيمها مناء تخفيف الضغوط 
االقتصادية عن كاهل املرضى، مضيًفا أننّ مناء اخليرية 
تسعى دائًما إلى تعزيز اخلدمات الصحية بالقطاع في 
ظلنّ الظروف املأساوية التي يعيشها، وكذلك نتيجة 
للعجز الذي تعانيه املشافي واملراكز الصحية، األمر 
ال��ذي ينعكس سلًبا على حياة املُواطنني، خصوًصا 

املرضى. 
وأك��د العتيبي أن تفاقم الوضع الصحي في قطاع 
غ��زة تفاقم بشكل كبير مم��ا أدى إل��ى نقص األدوي��ة 
واملستلزمات الطبية األساسية، مبيناً أن قطاع الصحة 
في غزة يعاني بالفعل من “أزمة مزمنة” ونقص في 
الكوادر الطبية واألجهزة واملستلزمات، وفوق ذلك كله، 

كانت غزة متر مبوجة ثانية من “كوفيد19-”. 
ومن جانبه، قال خالد الشامري، مدير اإلغاثة في 
مناء اخليرية: إن مركز مناء الطبي يتكون من 3 طوابق؛ 
الطابق األرض���ي يشتمل على الصيدلية واملختبر 
والتمريض واالستقبال وغرفة الطبيب وأجهزة األشعة 
وبانوراما لألسنان وقسم العظام وصالة انتظار، أما 

الطابق األول فيتكون من قسم القلب واملناظير والباطنة 
والنساء وال��والدة واألن��ف واألذن واحلنجرة وغرفة 
عمليات صغرى، أما الطابق الثاني فيتكون من قسم 
أسنان ومعمل عدد 3 واجللدية وقاعة اجتماعات وغرفة 
إدارة ومخزن، أما الطابق الثالث فيتكون من قسم عيون 
وطب األطفال والعائلة والتأهيل والدعم النفسي وقاعة 

متعدد االستخدامات للتدريب وغرفة متريض. 
وأوضح الشامري أن املستشفيات في قطاع غزة في 
الوضع االعتيادي كانت تواجه حتديات بسبب األعداد 
التي تأتيها ضمن جائحة كورونا، باألخص في الفترة 
التي سبقت أح��داث العنف األخيرة، خاصة وأن غزة 

كانت متر باملوجة الثانية.

العتيبي: يساهم في تطوير اخلدمة الصحية املقّدمة إلى مئات  املرضى 

»مناء اخليرية« توقع اتفاقية إلنشاء
 »مركز مناء الطبي« في قطاع غزة 

العتيبي والشامري يوقعان االتفاقية

جانب من حفل توقيع االتفاقية


