
أص�����درت ج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال��ت��راث 
اإلس���ام���ي ب��ي��ان��اً ل��ه��ا ح��م��ل ع��ن��وان: 
»اخل���روج على احلكام ال يأتي بخير« 
، وق��د ج��اء في بداية البيان: أن��ه ومن 
منطلق التمسك بالكتاب والسنة بفهم 
سلف األم��ة ال��ذي س��ارت عليه جمعية 
إحياء التراث اإلسامي، وحرصا منها 
على وأد كل فتنة يراد منها إثارة الفوضى 
في باد املسلمني وبادنا خاصة؛ فإن 
اجلمعية تستنكر التسريبات األخيرة 
ال��ت��ي ت��دع��و ل��ل��ث��ورات، وإح���داث الفنت 
والقاقل بني الناس، وحتريضهم للتآمر 
على دول��ه��م، واخل���روج على احلكام، 
وزعزعة األمن واالستقرار، وتؤكد بأن 
هذه األفعال ال تأتي بخير، بل عاقبتها 
اخلوف واالضطراب واحلروب األهلية، 
مت��ام��اً ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي ب��ع��ض ال���دول 
العربية؛ لذا فإن اجلمعية تؤكد ثبات 
، وهو  موقفها على منهجها الواضح البنينّ
منهج أهل السنة واجلماعة، القائم على 
القرآن العظيم والسنة النبوية، بفهم 

سلف األمة.
وأوض��ح��ت اجلمعية ف��ي بيانها أن 
منهجها ه��ذا يدعو إل��ى وج��وب طاعة 
ول��ي األم��ر باملعروف، كما أخبر النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: »على املرء 
املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، 
إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية، 
فا سمع وال طاعة« )صحيح مسلم(، 
ويدعو إلى الصبر، قال - صلى الله عليه 
وسلم -: »من رأى من أميره شيئا فكرهه 
فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة 

شبرا فيموت، إال م��ات ميتة جاهلية« 
)صحيح البخاري(.

وج��اء في البيان كذلك أنه ال ينبغي 
منازعة والة األم��ر وال اخل��روج عليهم؛ 
فقد قال شيخ اإلسام ابن تيمية - رحمه 
الله -: »ولعله ال يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إال وك��ان في 
خروجها م��ن الفساد م��ا ه��و أعظم من 
الفساد ال��ذي أزال��ت��ه« ]»منهاج السنة 
النبوية« الب��ن تيمية  ، وق��ال سماحة 
الشيخ ابن باز رحمه الله بعد أن ساق 
األدل����ة ف��ي ع���دم ج���واز اخل����روج على 
احلكام: »فهذا يدل على أنه ال يجوز لهم 
منازعة والة األمور، وال اخلروج عليهم 
إال أن پ��روا كفراً بواحاً عندهم من الله 

فيه ب��ره��ان؛ وم��ا ذاك إال ألن اخل��روج 
على والة األم��ور يسبب ف��س��اداً كبيراً 
وشراً عظيماً«. )مجموع فتاوى ومقاالت 
الشيخ ابن باز . وإن الطاعة والصبر ال 
تعنيان عدم النصح، بل الواجب تقدمي 
النصيحة واملشورة واملوعظة احلسنة 
وفق الضوابط الشرعية، والدعاء لهم 
بالصاح، وال تكون النصيحة سبباً 
فيما هو أكبر منها من الضرر والفتنة ؛ 
فا يجوز إزالة الشر مبا هو شر منه، بل 

يجب درء الشر مبا يزيله أو يخففه.
كما ج��اء في البيان أي��ض��اً: أن األمة 
اآلن بحاجة إلى توحيد الكلمة، ورص 
الصفوف، والتناصح باحلسنى، وعدم 
الدخول في نزاعات وخافات وال سيما 

ف��ي بلدنا )ال��ك��وي��ت(؛ فالواجب علينا 
إغاق أب��واب الشرور والفنت، والسعي 
لبناء مجتمع آمن مستقر، وإحالة تلك 

التسريبات للقضاء ليفصل فيها.
وأكدت جمعية إحياء التراث اإلسامي 
ف��ي ختام البيان أن��ه ق��د ك��ان لها دور 
مهم منذ تأسيسها في ترسيخ العقيدة 
السلفية الصافية، والتحذير من مناهج 
الغلو والتطرف والتكفير، ومحاربة 
مناهج أهل البدع والتطرف واخل��روج 
والتمرد على والة األم��ور، وح��ذرت من 
العنف واإلرهاب. ونسأل الله أن يحفظ 
الكويت وب���اد املسلمني م��ن ال��ش��رور 
والفنت، وأن يدمي عليها نعمة االستقرار 

والرخاء والتقدم

أكد إعاميون وأكادمييون في 
اجللسة الثانية من فعاليات ملتقى 
اإلعام الكويتي األول )عن بعد( 
أن وسائل التواصل االجتماعي 
احلديثة أصبحت مصدرا أساسيا 
م��ن م��ص��ادر املعلومات اليومية 
وج��زءا ال يتجزأ من عمل اإلعام 

التقليدي. 
واع���ت���ب���ر امل����ش����ارك����ون ف��ي 
اجل��ل��س��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت بعنوان 
)ب��ني اإلع��ام ووسائل التواصل 
االجتماعي( مساء أول أم��س أن 
اإلع���ام التقليدي ب��ات يحاكي 
طريقة وأسلوب وسائل التواصل 
االجتماعي بعملها في العديد من 
برامجه التي يقدمها خصوصا 
ف��ي ت��ن��اول��ه جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وتقاريرها.  
وق����ال����ت أس����ت����اذة اإلع�����ام 
اإللكتروني والسياسي في جامعة 
الكويت الدكتورة فاطمة السالم: 
إن اإلع��ام الكويتي في ظل أزمة 
كورونا متيز بالتعامل الواقعي 
واملهني مع األح��داث اليومية من 
خ���ال ت��رك��ي��زه ع��ل��ى امل��رت��ك��زات 
وال��ث��واب��ت الوطنية واحملافظة 
على املهنية واالحترافية ومواكبة 
ال��ت��ط��ورات.   وأض��اف��ت السالم 
أن ال��ظ��روف االستثنائية التي 
يعيشها ال��ع��ال��م ال��ي��وم بسبب 

جائحة كورونا غيرت أبجديات 
وأس����ل����وب وم���ام���ح األج���ن���دة 
اإلع��ام��ي��ة ف��ي عملها ال��ي��وم��ي 
حيث أضيف لها بند جديد وهو 
)السوشيال ميديا(.  وأوضحت 
أن اإلعام اإللكتروني أصبح من 
أهم التخصصات التي تدرس في 
أع��رق اجلامعات باعتبارها من 
أهم املنجزات اإلنسانية في القرن 
الواحد والعشرين، مشيرة إلى أن 
سهولة وسرعة الوصول إليه من 

أهم مميزاته. 
 ومن جهتها قالت أستاذة علم 
االت��ص��ال واالجتماع في جامعة 
الكويت الدكتورة بشاير الصانع 
ف��ي مداخلتها أن ه��ن��اك تفاوتا 
في أداء اإلعاميني في ظل أزمة 
ك��ورون��ا، الف��ت��ة إل��ى أن اإلع��ام 
الكويتي ك��ان على ق��در هائل من 
املهنية في مقابل بعض األخطاء 
وه���ذا وارد وي��ح��دث ف��ي جميع 

الدول".  
 وأش������ارت إل����ى أن اإلع����ام 
التقليدي منذ فترة ليست قصيرة 
اع��ت��م��د ع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي مستفيدا م��ن النقلة 
التكنولوجية الهائلة مضيفة 
أن ال��ع��دي��د م��ن وس��ائ��ل اإلع��ام 
التقليدي حتولت إلى قنوات على 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة.   وم��ن جهته 

حتدث اإلعامي عبدالله بوفتني 
ع���ن جت��رب��ة ب��رن��ام��ج��ه )ظ���رف 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي( ال����ذي ق��دم��ه على 
تلفزيون الكويت بطريقة الطرح 
املتحرر من الكاسيكية الرسمية 
العامة محاكيا أسلوب وسائل 
التواصل االجتماعي من اختيار 
املواضيع وتعاطيه مع اجلمهور 
واملسؤولني بشكل مباشر ويومي 
مضيفا أن البرنامج جتربة جديدة 
وتهدف إلى تغيير النهج اإلعامي 
الرسمي ليكون قادرا على مواكبة 

ظروف املرحلة.  
 وب����دوره����ا ق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة 
والصحفية رمي امليع أن جائحة 
كورونا نقلت اجلمهور إل��ى عام 
2022 من خال ماحقة التطورات 
اليومية معتبرة انه ال ميكن الفرار 
من التطور التكنولوجي فهو "أمر 
واقع" ويجب التعامل معه يوميا 
في تلك املعركة اإلعامية التي 

سببتها اجلائحة. 
  وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د اخلبير 
اإلعامي طال الكشتي أن اإلعام 
ال��ك��وي��ت��ي ل��م ي��غ��ب ع��ن خ��ارط��ة 
األخ��ب��ار على ش��اش��ات القنوات 
اإلخبارية باملنطقة وعلى مستوى 
دول اخلليج مضيفا أن اإلع��ام 
الكويتي تعامل بحرفية في أزمة 

جائحة كورونا.  
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3 حاالت وفاة 578 شخصاً وتسجيل  شفاء 

536 منها ملواطنني  »19 833 إصابة جديدة بـ »كوفيد  »الصحة«: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
اخلميس تسجيل 833 إصابة جديدة 
مب��رض ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 19( 
خال ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في 
الباد إلى 52840 حالة فيما مت تسجيل 
ثاث حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض، 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 382 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من 
بني احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخ��رى قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوض���ح السند أن ح��االت اإلصابة 
ال833 السابقة تضمنت 536 حالة 
ملواطنني كويتيني و297 ح��ال��ة لغير 

الكويتيني.
وأض��اف أن املصابني حسب املناطق 
الصحية ج���اءوا ب��واق��ع )254 حالة 
مبنطقة األحمدي الصحية( و)200 حالة 
مبنطقة اجلهراء الصحية( و)173 حالة 
مبنطقة الفروانية الصحية( و)136 
حالة مبنطقة حولي الصحية( و)70 

حالة مبنطقة العاصمة الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلص��اب��ة بالفيروس ذك��ر أنها 
ج��اءت بواقع )40 حالة مبنطقة جابر 
العلي( و)36 حالة مبنطقة سعد الله( 
و)35 ح��ال��ة مبنطقة ص��ب��اح السالم( 
و)34 حالة مبنطقة العيون( و)32 حالة 
مبنطقة العارضية( و)30 حالة مبنطقة 

املنقف(.
وع��ن آخ��ر املستجدات ف��ي العناية 
املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 150 حالة 
ليصبح ب��ذل��ك املجموع الكلي جلميع 

احل���االت ال��ت��ي ثبتت إصابتها مبرض 
)كوفيد 19( وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 

الطبية الازمة 9772 حالة.
وبنينّ السند أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خال ال24 ساعة قبل املاضية 
بلغ 5011 مسحة مشيرا إلى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 422885 فحصاً.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني إلى 
مداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 

إستراتيجية التباعد البدني موصيا 
ب��زي��ارة احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لاطاع على اإلرش���ادات والتوصيات 
وك��ل ما من شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
شفاء 578 إصابة خال ال24 ساعة قبل 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسمن مرض )كوفيد 19( 42686 حالة.

استنكرت التسريبات األخيرة التي تدعو للثورات وإحداث الفنت والقالقل بني الناس

»إحياء التراث اإلسالمي«: اخلروج على احلكام ال يأتي بخير
خالل اجللسة الثانية من فعاليات ملتقى اإلعالم الكويتي األول »عن بعد«

إعالميون وأكادمييون: وسائل التواصل مصدر 
للمعلومة وجزء من عمل اإلعالم التقليدي
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د. عبد الله السند

أوص���ى ملتقى )وب���اء ك��ورون��ا وآث���اره 
التاريخية والبيئية واالجتماعية على دول 
مجلس التعاون اخلليجي( ال��ذي نظمته 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الكويتية مساء أول أمس بضرورة استثمار 
امللتقيات وحتويلها لتعاون علمي حقيقي 

يستفاد منه محلياً ودولياً.
وذكرت )التطبيقي( في بيان صحفي أمس 
اخلميس أن امللتقى أوصى أيضاً بأهمية إعداد 
قاعدة بيانات وأرشفة كل ما يخص األوبئة 

ومراحل تكونها وانتشارها وطرق عاجها.
وأش��ار البيان إل��ى أن التوصيات حثت 
م��ؤس��س��ات التعليم املختلفة على أهمية 
تدريس وتثقيف الطلبة بكل ما يتعلق في 
األوبئة تاريخيا واجتماعيا خللق ثقافة لدى 
الشباب في مواجهتها. وأض��اف أن امللتقى 
أوصى فيما يتعلق بالبعد البيئي اجلغرافي 
بأهمية حتقيق التنمية املستدامة ملنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( 
امللتزمة بها جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي خصوصا تلك املرتبطة باملياه 
س��واء كانت بيئية أو اقتصادية وتطبيق 

القوانني التي حتد من التغير املناخي.

وأفاد أن من التوصيات تقييم اإلجراءات 
احلكومية التي اتخذت أثناء األزمة وتطوير 
م��ا جن��ح منها وبحث أس��ب��اب م��ا ل��م ينجح 
وإيجاد احللول لها إل��ى جانب مقارنة هذا 
التقييم مع اإلج��راءات التي اتخذت في دول 
مجلس التعاون ودول العالم لاستفادة من 

جتاربها.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن عميد كلية التربية 
األساسية في )التطبيقي( الدكتور فريح 
العنزي تأكيده على أهمية توطيد أواص��ر 
التعاون اخلليجي املشترك في املجال البحثي 
ب��ه��دف تطوير األداء العلمي واستثمار 
امللتقيات وحتويلها إلى تعاون علمي حقيقي 
ينعكس بشكل اي��ج��اب��ي على املؤسسات 

األكادميية.
وأض����اف ال��ع��ن��زي أن ق��س��م ال��دراس��ات 
االجتماعية بالهيئة يهدف من خال تنظيم 
ه��ذا امللتقى ب��ال��ظ��روف االستثنائية التي 
تعيشها العالم إلى تأكيد أهمية اجلزء العلمي 
امل��ط��ل��وب م��ن املتخصصني وامل��ه��ت��م��ني في 
تسليط الضوء على جائحة فيروس كورونا 

املستجد واآلثار املترتبة عليه.
وأش��ار إلى أن امللتقى تناول عدة محاور 

هامة ومتعلقة بالبعد االجتماعي والتاريخي 
واجل��غ��راف��ي والبيئي مثنيا على جهود 
الباحثني امل��ش��ارك��ني وه��ي ش��راك��ة علمية 
خليجية تهدف إلع��داد قاعدة بيانات علمية 

مشتركة خال فترة األزمة احلالية.
م��ن جانبه أك��د رئ��ي��س قسم ال��دراس��ات 
االجتماعية بالهيئة الدكتور نايف الدوسري 
بحسب البيان أن امللتقى ج��اء إلب��راز آثار 
جائحة )ك��ورون��ا( وإميانا من القسم بدور 

البحث العلمي في كشف حقيقة التحديات 
وقياس اآلثار إلعادة التعامل والتعاطي مع 
عالم جديد. وذك��ر ال��دوس��ري أن اجللسات 
ال���ث���اث للملتقى ت��ض��م��ن��ت أوراق عمل 
علمية عميقة أسهمت في إزال��ة حالة الهلع 
والضبابية ومتكن املجتمع اخلليجي من 
جتاوز حالة االرتباك واالستمرار في مسيرة 

التنمية والتقدم.
ولفت إل��ى أن خاصة األوراق التي مت 
تقدميها خرجت بعدد من التوصيات ذات 
األب��ع��اد الواقعية منها اعتماد الواقعية 
واملوضوعية واالبتعاد عن العاطفية عند 
التعامل مع اخللل الدميوغرافي )السكاني( 
وض��رورة تفعيل السياسات السكانية التي 
وردت في اخلطة التنموية اخلمسية وربط 
حاجات سوق العمل مع مخرجات التعليم 
العالي لتقليل االعتماد على العمالة الوافدة 

والبطالة املقنعة.
وناقش امللتقى ال��ذي انطلق مساء أمس 
عدة محاور مثل تاريخ األوبئة في منطقة 
اخلليج العربي مبشاركة كوكبة متميزة من 
أساتذة القسم األكفاء من خال أطروحاتهم 

العلمية.

نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ملتقى »آثار كورونا على اخلليج« يوصي
بتحويل امللتقيات إلى تعاون علمي حقيقي

د. فريح العنزي

أك��دت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الكويتية أم��س اخلميس أن علم 
البيانات ساهم ف��ي حتديد ومتابعة مدى 
التزام األف��راد باحلجر الصحي املنزل خال 

أزمة جائحة كورونا املستجد )كوفيد 19(.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة 
مبناسبة اختتام مؤمتر )امل���رأة ف��ي مجال 
علم البيانات( الثاني ال��ذي نظمته الهيئة 
أم��س بالشراكة م��ع جامعة )ستانفورد( 
األمريكية )ع��ن بعد( مبشاركة نخبة من 

النساء املتخصصات في هذا املجال.
ونقل البيان عن ممثلة الكويت في املؤمتر 
أسيل املسعد قولها إن علم البيانات ساهم 
بشكل فعال خ��ال جائحة )ك��ورون��ا( عبر 
تصميم اخل��رائ��ط اجلغرافية التوضيحية 

ألماكن انتشار الفيروس.
وأضافت املسعد أن علم البيانات ساهم 
كذلك في اتخاذ القرارات واإلجراءات الصحية 
واب��ت��ك��ار أدوات تقنية ب��ن��اء ع��ل��ى حتليل 
البيانات ودراس��ة السلوك البشري الرقمي 
إضافة إلى متابعة مدى التزام األفراد باحلجر 
وجمع معلومات التنقل وحجوزات الطيران 

لتتبع اإلصابات املشتبه بها.
من جانبها ذكرت رئيسة قسم الكمبيوتر 
باملعهد العالي لاتصاالت واملاحة املهندسة 

معصومة بوشهري وف��ق البيان أن الهدف 
من تنظيم هذا املؤمتر هو نشر الوعي حول 
أهمية البيانات وكيفية االستفادة منها في 
م��ج��االت االق��ت��ص��اد والصحة واالت��ص��االت 
والتكنولوجيا ونظم املعلومات واجلغرافية 
وتنمية العنصر البشري وربطها بالتغيير 
ال���ذي سيحدث بالعالم بعد ه��ذه األزم��ة 

الصحية.
وتناول املؤمتر في جلساته أهمية البيانات 
في مجاالت احلياة املختلفة خصوصا في 
املجال الصحي وكيفية استخدام البيانات 
الصحية بشكل عام وبيانات فيروس )كوفيد 
– 19( بشكل خاص واإلج���راءات املطلوبة 
إلدارة البيانات الصحية بشكل فعال وضمان 

جودتها وإمكانية الوصول لها.
كما ناقش كيفية استخدام تقنيات نظم 
البيانات اجلغرافية وطريقة استخدام تقنية 
الواقع املعزز في أنظمة املعلومات اجلغرافية 
والبيانات ثاثية األبعاد باستخدام تقنية 

)الليزر(.
وناقشت اجللسة اخلتامية أهمية علم 
البيانات واستخدامه في تطبيقات الذكاء 
االص��ط��ن��اع��ي مثل )روب���وت���ات( ال��دردش��ة 
التفاعلية وأدوات االستماع لوسائل التواصل 

االجتماعي وغيرها.

في ختام مؤمتر »املرأة في مجال علم البيانات« بالشراكة مع جامعة »ستانفورد«

»التطبيقي«: علم البيانات أسهم في 
متابعة التزام األفراد باحلجر املنزلي


