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  تشهد مدارس الكويت اخليرية 
املنتشرة ف��ي ش��م��ال لبنان على 
جناح املبادرة املميزة التي أطلقتها 
مجموعة من الشخصيات الكويتية 
الفاعلة في مجال العمل اخليري 
قبل أربعة أع��وام كما حتولت إلى 
ساحة لصناعة األم��ل واملستقبل 
لعشرات آالف األطفال السوريني 

النازحني في لبنان.
 وم��ن ثماني م���دارس افتتحها 
)املركز الدولي للتعليم النوعي( 
التابع للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية ع��ام 2013 ارت��ف��ع عدد 
م���دارس الكويت اخليرية اليوم 
ليصل إل��ى 30 م��درس��ة منتشرة 
ف��ي معظم مناطق ش��م��ال لبنان 
حيث يقيم مئات آالف النازحني 

السوريني.
 وشهد ع��دد الطالب السوريني 
ال��ذي��ن حتتضنهم ه��ذه امل���دارس 
سنويا ارتفاعا مطردا ليتجاوز هذا 
العام ال 13 ألف طالب مما يرفع 
العدد اإلجمالي للطالب الذين أمنت 
مدارس الكويت اخليرية تعليمهم 
ألكثر م��ن 45 أل��ف طالب م��ن عام 

2013 حتى العام احلالي.
 وك��ان امللتقى األول ل)امل��رك��ز 
الدولي للتعليم النوعي( الذي عقد 
في شمال لبنان أمس األحد قد سلط 
الضوء على النجاح الكبير والنقلة 
النوعية التي أحدثتها هذه املبادرة 

في حياة عشرات آالف االطفال.
 وأب���رز ع��دد م��ن القائمني على 
امل��رك��ز وع��ل��ى ه���ذه امل����دارس في 
تصريحات متفرقة لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( اليوم االثنني على 
هامش امللتقى أهمية ال��دور الذي 
تقوم به م��دارس الكويت اخليرية 
ف��ي توفير اخل��دم��ات التعليمية 
النوعية والشاملة الالف االطفال 

السوريني.
 وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس 
التنفيذي للمركز خليل حمادي 
»إن املركز الدولي للتعليم النوعي 
أس���س ع���ام 2013 ب��ه��دف تقدمي 
التعليم النوعي لالطفال السوريني 
ورك��ز عمله على لبنان نظرا إلى 
احلاجة املاسة ملثل ه��ذا املشروع 
مع وجود أكثر من مليون ونصف 
املليون ن��ازح س��وري بينهم مئات 

آالف االطفال«.

 وأض�����اف ح���م���ادي أن ت��أم��ني 
التعليم لالطفال السوريني »يشكل 
قضية ملحة ت��وج��ب ال��دع��م من 
أج���ل حت��ص��ني ال��ش��ع��ب ال��س��وري 
واحملافظة على مستقبل أطفاله 
لذا بذل املركز التعليمي في لبنان 
والكويت طيلة أرب��ع سنوات كل 

اجلهود املمكنة لتوفيره ودعمه«.
 ول��ف��ت إل��ى ح��رص امل��رك��ز من 
خ��الل ه��ذه امل���دارس على »تأمني 
تعليم نوعي ال يقتصر على املنهج 
ال��دراس��ي العادي إمن��ا يطمح إلى 
بناء ان��س��ان الغد املتعلم املثقف 
وحامل القيم السامية وصاحب 

االخ����الق ال��رف��ي��ع��ة وال��ف��اع��ل في 
مجتمعه«.

 وأكد أن الكويت حكومة وشعبا 
وم��ؤس��س��ات حملت على عاتقها 
مساعدة األخ���وة ال��س��وري��ني منذ 
بداية االزم��ة في بالدهم مستذكرا 
مبادرات الكويت منها مبادرة مركز 
التعليم النوعي التي تعكس القيم 
االسالمية والوطنية التي تفرض 
مساعدة احمل��ت��اج وال��وق��وف الى 
جانبه.  من جانبه شدد املستشار 
اإلع��الم��ي الدكتور عصام الفليج 
على أهمية توفير التعليم لالطفال 
كافة محذرا من مغبة تركهم دون 

تعليم مم��ا ق��د ينتج عنه مشاكل 
اقتصادية واجتماعية وامنية في 
املستقبل وي��ؤدي ال��ى انحرافات 
قيمية وتطرف وغيرها من الظواهر 

السلبية.
 وأش������اد ال��ف��ل��ي��ج ب��اخل��دم��ة 
»امل��ت��م��ي��زة« ال��ت��ي يقدمها املركز 
الدولي للتعليم النوعي من خالل 
ت��وف��ي��ر ه���ذا ال��ن��وع م��ن التعليم 
لالطفال وتنمية القيم الصحيحة 
لديهم االمر الذي تغفل عنه الكثير 
م��ن املؤسسات التربوية إضافة 
ال��ى تنمية امل��ه��ارات لديهم في كل 
امل��ج��االت مم��ا مينح الطالب آفاقا 

أوس��ع لالنخراط في سوق العمل 
واالنتاج مستقبال.

 ودع�����ا ف���ي ه����ذا امل���ج���ال كل 
املؤسسات اخليرية ف��ي الكويت 
وغيرها م��ن ال���دول ال��ى دع��م هذا 
امل����ش����روع وت����أم����ني ت��وس��ع��ت��ه 
واستمراره لتوفير التعليم لالطفال 

احملتاجني.
 م��ن ناحيته ق��ال امل��دي��ر العام 
للتعليم في املركز الدولي للتعليم 
النوعي طارق العبدالله إن املركز 
حريص أيضا على توفير فرص 
عمل لعدد كبير من النازحني ضمن 
ال��ط��واق��م التعليمية واالداري����ة 

للمدارس التي يديرها في لبنان.
 وأض���اف العبدالله أن املركز 
يطمح إلنشاء معاهد فنية ومهنية 
تساعد اخلريجني م��ن النازحني 
على االن��خ��راط في العمل وكسب 
عيشهم آمال أن يزداد عدد املدارس 
خالل االعوام املقبلة الستيعاب عدد 
أكبر من االطفال السوريني وتأمني 

التعليم النوعي لهم.
 ب���دوره أك��د االس��ت��اذ ف��ي كلية 
التربية بجامعة الكويت الدكتور 
غ���ازي ال��رش��ي��دي وامل��ت��ط��وع مع 
امل��رك��ز ال��دول��ي للتعليم النوعي 
أه��م��ي��ة ت��رك��ي��ز ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 

على م��ج��ال التعليم ك��ون��ه يبني 
مستقبل االجيال ويؤثر على دولنا 

ومجتمعاتنا ومستقبلنا.
 وأشاد الرشيدي باجلهود التي 
بذلها املركز في لبنان منذ اطالقه 
خالل أربع سنوات واصفا ما حتقق 
م��ن اجن����ازات خ��الل ه��ذه امل���دة ب 

»الرائع«.
 م��ن جهته أع���رب م��دي��ر مكتب 
امل��رك��ز ال��دول��ي للتعليم النوعي 
ف��ي ل��ب��ن��ان مصطفى ع��ل��وش عن 
الشكر لدولة الكويت ومؤسساتها 
اخليرية التي حملت على عاتقها 
اطالق هذا املشروع واستمراريته 

اضافة الى دعمها املستمر ملشاريع 
اغاثية اخ��رى ملصلحة النازحني 

واحملتاجني في لبنان.
 وذك����ر ع��ل��وش »ان جت���اوب 
االه��ال��ي م��ع امل���دارس ك��ان ممتازا 
ن��ظ��را إل��ى م��ا تقدمه م��ن مستوى 
متميز من الناحية العلمية والقيمية 
االخ��الق��ي��ة ب��ه��دف ب��ن��اء مستقبل 
اف��ض��ل ل��الط��ف��ال وحت��ض��ي��ره��م 
للمساهمة بعد انتهاء هذه احملنة 

في اعادة بناء بلدهم ومجتمعهم«.
 من جانبه أع��رب مدير مدرسة 
)اإلنساني األولى( التابعة ملدارس 
الكويت اخليرية احمد الزهوري 
ع��ن الشكر ل��دول��ة الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا وللمركز الدولي 
للتعليم ال��ن��وع��ي ه���ذه امل��ب��ادرة 

»املميزة«.
 واض��اف الزهوري أن »األخوة 
ف���ي ال���ك���وي���ت ك���ان���وا س��ب��اق��ني 
ف��ي ال��وق��وف ال��ى ج��ان��ب الشعب 
السوري واغاثة احملتاجني« الفتا 
الى ان املدارس الكويتية »ساهمت 
في اح��داث نقلة نوعية في حياة 
االطفال الذين عانوا آث��ار احلرب 
املدمرة فأعادتهم الى مقاعد الدراسة 
وامنت لهم خدمات تعليمية ذات 

جودة عالية«.
 وك��ان امل��رك��ز ال��دول��ي للتعليم 
ال��ن��وع��ي ب���دأ ملتقاه األول اول 
امس االح��د في مدينة )طرابلس( 
ب��ح��ض��ور امل���دي���ري���ن وال��ط��اق��م 
التعليمي ل 30 م��درس��ة يشرف 
عليها املركز حتت اس��م )م��دارس 

الكويت اخليرية(.
 وش���ارك العشرات م��ن أولياء 
األمور واملئات من الطلبة في امللتقى 
ال���ذي تضمن ع��روض��ا مسرحية 
وعلمية ونشاطات رياضية اضافة 
الى معرض للرسومات واملنتجات 

احلرفية.
 وكانت تقديرات للمؤسسات 
الدولية املعنية بشؤون الالجئني 
وتعليم األطفال قد أظهرت وجود 
حوالي نصف مليون طفل سوري 
بعمر التعليم في لبنان وأن قرابة 
نصفهم فقط يتلقون تعليما معترفا 
به رسميا من خالل خطط مشتركة 
بني وزارة التربية اللبنانية واالمم 
املتحدة ومدارس تابعة ملؤسسات 

خيرية وانسانية. 

جانب من األعمال الفنية التي صنعها طالب مدارس الكويت اخليرية في لبنان تقديرا للكويت

أطلقتها مجموعة من الشخصيات الكويتية الفاعلة في العمل اخليري
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عدد من الفتيات اللواتي يتلقني تعليمهن في مدارس الكويت اخليرية بلبنان 

أحمد الزهوري مصطفى علوش  طارق العبدالله  خليل حمادي 

خالل احتفال »الصحة« باليوم العاملي لـ »الدرن«

القطان: إعادة فحص عمالة بعض الدول سنويا 
عند جتديد إقاماتهم وعند عودتهم من سفرهم

ريا�ض عواد 

اعلنت الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة 
في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة ماجدة القطان 
صباح أمس انخفاض عدد املصابني مبرض الدرن 
في الكويت بحدود 56 حالة وفق احصائية الوزارة 

املعتمدة من منظمة الصحة العاملية لعام 2015.
  وأك��دت القطان في تصريح للصحافيني على 
هامش احتفال ال��وزارة باليوم العاملي للدرن الذي 
يصادف 24 م��ارس من كل عام ان معدل االصابة 
مبرض الدرن في الكويت يتراوح ما بني 20 الى 22 

حالة لكل 100 الف نسمة.
   وقالت انه وفقا إلحصائية الوزارة بنهاية عام 
2015 بلغ اجمالي عدد املصابني مبرض الدرن في 
الكويت 724 حالة مقارنة مع احصائية عام 2014 

التي اظهرت ان عدد املصابني بلغ 780 حالة.
   وأضافت ان شعار )ل��ن نترك اح��د يعاني من 
ال��درن( هو املعتمد لهذا العام مؤكدة ان الكويت 
تعمل ضمن منظمة الصحة العاملية ال��ى جانب 

التنظيم اخلليجي لوضع استراتيجية متكاملة 
بعد تصنيف املنظمة للدول اخلليجية كدول ما قبل 
التخلص من ال��درن.    وقالت القطان » لقد حددت 
املنظمة ع��ام 2050 ع��ام القضاء على ال���درن في 
العالم ونحن من خالل هذه الترتيبات مع الدول 
اخلليجية وضعنا خطة متكاملة تراجع كل ثالثة 
اشهر من خالل اجتماعات دورية مع مجلس الصحة 
ملتابعة اخر املستجدات ». ظ   واك��دت ان الكويت 
ضمن اجراءاتها الصحية االحترازية تطلب عند 
استقدام العمالة خاصة الدول التي تقع في املنطقة 
االكثر اصابة بالدرن شهادة فحص امل��رض ومن 
ثم يتم اع��ادة الفحص بالكويت م��رة اخ��رى كنوع 
من االج��راءات االحترازية.    وقالت القطان كذلك 
سيتم اعادة فحص عمالة بعض الدول سنويا عند 
جتديد اقاماتهم او عند عودتهم من سفرهم للتأكد 
من خلوهم من املرض مبينة ان الهدف من ذلك وجود 
حاالت كثيرة تكون في مرحلة ما قبل ظهور املرض 

وتسمى )املرحلة الكامنة(.

د. ماجدة القطان خالل االحتفال

في ختام الدورة املكثفة لتجويد وتالوة القرآن مع التعليم التطبيقي

اليعقوب: ملتزمون بعقد املزيد من الدورات العلمية في علوم القرآن الكرمي

صرح صباح اليعقوب مدير عام جمعية 
املنابر القرآنية أن ال��دورة املكثفة في علم 
التجويد وتالوة القرآن الكرمي والتي حاضر 
فيها الشيخ ناصر العنزي املشرف في إدارة 
الشئون التعليمية باجلمعية ق��د حققت 
جن��اح��ات طيبة، وأن��ه��ا تعد ب��اك��ورة عدد 
من ال��دورات العلمية املزمع عقدها في هذا 
العام بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات 

الصلة.
وأش��ار إل��ى أن��ه مت بفضل الله االنتهاء 
من الدورة وإجازة املشاركني فيها على منت 
)الهداية للحضرمي(، وتوزيع الشهادات 

على 7 طالب.
ومن اجلدير بالذكر أن تلك الدورة أقيمت 

بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
في مبنى كلية الدراسات التجارية التابع 
للهيئة، وذل��ك في الفترة من تاريخ 2/6 
الى 3/15 كل أثنني وأربعاء أسبوعيا من 

الساعة ٥ إلى الساعة 8 م .
وأوض����ح ال��ي��ع��ق��وب أن ال����دورة الق��ت 
استحسان كثير من الطلبة حيث أثنوا على 
مضمونها العلمي » ف��ن التجويد« ال��ذي 
يعتبر في مقدمة علوم القرآن التي َيتأكد 

على طالب العلم الشرعي العلم بها.
وعن منطلقات تلك الدورة العلمية املكثفة 
أكد اليعقوب أنها تأتي تفعيال لألهداف التي 
انطلقت من أجلها جمعية املنابر القرآنية 

لتعليم كتاب الله ت��الوة وجتويدا وحفظا 
وفهما، واإلسهام في تنشئة جيل يتحلى 
بالسلوك واخل��ل��ق ال��ق��رآن��ي، إل��ى جانب 
ص��ون اللسان عن اخلطأ في ق��راءة كتاب 
الله، وتوعية الشباب بأهمية حفظ القرآن 

وربطهم بالقرآن واحللقات القرآنية.
وع��ن طبيعة امل��ادة امل��ق��ررة في ال��دورة 
بني اليعقوب أنها تضمنت مقدمة عن فضل 
علم التجويد ونشأته، والشبهات التي تثار 
حول هذا العلم وطرق الرد عليها وتفنيدها، 

وحكم التجويد وفضل تعلمه.
وعلى ع��ادة أه��ل ه��ذا الفن في االعتماد 
على املتون اجلامعة َثمَّ شرح منت )الهداية 
للحضرمي( وقد تضمن العديد من فصول 

علم التجويد مثل باب املخارج والصفات، 
وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام 
امليم الساكنة، وأحكام امل��دود، والالمات 

السواكن.
واختتمت ال��دورة بالتنبيه على بعض 
األخ��ط��اء الشائعة ف��ي ق���راءة كتاب الله، 
والتوجيه للعناية بكتاب الله فهما وتدبرا 
وعمال، وحتقيق قراءته على الوجه الذي 

يرضي الله عز وجل.
وفي ختام تصريحه، دعا اليعقوب عموم 
املواطنني واملقيمني إلى املساهمة بدعم هذه 
املشاريع القرآنية التي تخدم كتاب الله 
الكرمي، انطالقا من قوله صلى الله عليه 

وسلم: »خيركم من تعلم القرآن علمه«، .

جانب من تكرمي املشاركني صباح اليعقوب

»التعريف باإلسالم«: جناح منقطع النظير ملسرحية »حكاية سنفور« الهادفة  
أش��اد مدير عام جلنة التعريف باإلسالم 
م. عبدالعزيز الدعيج بالتفاعل املميز الذي 
حظيت به مسرحية األطفال الهادفة حكاية 
سنفور وال��ت��ي عكست شغف أه��ل الكويت 
بالعمل املسرحي القيمي الذي يعزز األخالق 
وي��رس��خ اآلداب اإلس��الم��ي��ة وي��ح��ث على 

الفضيلة.
موضحا أنه مت عرض املسرحية مبجمع 
ديسكفري مل��دة ثالثة إي��ام متتالية، والقت 
املسرحية استحسان وإطراء احلضور الذين 
ثمنوا اجل��ه��ود احلثيثة التي قدمها فريق 
املسرحية حتى خرجت بأبهى وأجمل صورة، 
هذا وأعلن الدعيج عن إعادة عرض املسرحية 
ي��وم اخلميس ال��ق��ادم امل��واف��ق 30 م��ن شهر 
م��ارس اجل��اري مبجمع ديسكفري لفترتني 
خالل الساعة 5 إلى 8 مساء« وذلك بناء على 

رغبة اجلماهير التي لم تشارك في العروض 
السابقة. 

 ومن ناحيته قال مخرج مسرحية حكاية 
سنفور محمد إياد: التوفيق لله جل وعال ثم 
جلمهورنا الكرمي الذين ملسنا منهم تفاعال 
منقطع النظير واألجمل هو تواجد الصغار 
وتفاعلهم مع أبطال املسرحية وحرصت خالل 
هذا العمل أن يكون إضافة لألعمال املسرحية 
الكويتية الهادفة فتم التركيز على ضرورة 
اداء الصالة في أوقاتها ومعاملة اآلخرين 
ب��اإلح��س��ان وع���دم التعالي على الضعفاء 
وكذلك التحذير من الكذب واالجتهاد في طلب 
العلم واحترام الوالدين وتوقيرهما والسعي 

في قضاء حوائج األخرين.
وتابع إياد: حقيقة سعادتي بهذا النجاح 
ال تصفها ال��ك��ل��م��ات، فطموحنا ل��ي��س من 

أج��ل حتقيق أرب���اح م��ادي��ة وزي���ادة أرص��دة 
وجنومية، فريع املسرحية يصب لصالح 
جلنة التعريف ب��اإلس��الم، ول��ك��ن مكسبنا 
احلقيقي هو تغير األجيال لألفضل من خالل 
العمل املسرحي ال��ذي يالقي إقباال لديهم، 
فنحن بحاجة شديدة لتعزيز القيم عند النشء 
الذين هم قادة املستقبل وعليهم يقع عبء تقدم 

األمة ونهضتها.
وأختتم إياد بشكر كل من تفاعل وتعاون 
وشارك في هذا العمل املسرحي القيمي، مؤكدا 
أنه ينتابه شعور بالفرح والسرور عندما 
يتذكر مئات األطفال الذين حضروا عروض 
املسرحية وشاهد االبتسامة تعلوا محياهم 
وضحكات الفرح تعلو من أفواههم، وكذلك 
استمتاع أرباب األسر بهذه األجواء العائلية 

التي تناسب اجلميع

تتمات

عدد من أعضائها

املقدمة س��واء تعديل قانون اجلنسية أو 
تعديل قانون احملكمة اإلداري���ة ونحن نؤكد 

ونبني أن هذه بالنسبة لنا خط احمر .
وأضاف: مجلس األمة سيد قراراته لكن لن 
نقبل ولن نسمح بأن متس وحدتنا الوطنية 
وتتعرض هويتنا الوطنية للتمزيق من خالل 
مشاريع ق��وان��ني ق��دم��ت.  وبالتالي نوصل 
الرسالة الى الزمالء النواب كما أوصلناها إلى 

رئيس مجلس األمه برفضنا ملثل هذه القوانني.
 وزاد: ونتمنى على مجلس األمة أن يتجاوز 
جلسة الغد ويبشر القاعدة الكبيرة واملواطنني 
بأن هذه القضية انتهت وبالتالي يتفرغ أعضاء 
مجلس األمة ملشاريعهم املوجودة على جدول 

األعمال .
واختتم بقوله : ومن ثم إذا أصر األعضاء 
وأص��ر مجلس األم��ة فنحن أيضا لنا أدواتنا 

ولنا أسلوبنا ملواجهة كل نائب في عقر داره 
ومواجهته وثنيه عن االستمرار في مثل هذه 

القوانني.
من جانبه قال عضو مجموعة ال 80 يوسف 
ال��زواوي: التقينا رئيس مجلس األمة  ونعلن 
م��ن بيت األم��ة االن��ط��الق الرسمي ملجموعة 
الثمانني التي تعمل على التصدي لتعديالت 

قانون اجلنسية.
وتابع ال���زواوي: ونقول للنواب من عقر 
داره��م بيت األم��ة اح��ذروا العبث في الهوية 

الوطنية واحذروا شرعنة التدليس والتزوير.
ويعقد مجلس االم��ة اليوم جلسة حاسمة 
وساخنة م��درج عليها قنبلتان موقوتتان 
يخشى ان تنجران اجللسة في أي حلظة وهما 
التصويت على طلب رفع احلصانة عن النائبني 
جمعان احلربش و نايف امل��رداس في قضية 
ترديد خطاب البراك املسيء للذات االميرية “ 
لن نسمح لك “ والقنبلة الثانية هي التصويت 

على تقرير تعديالت قانون احملكمة اإلداري��ة 
إلخ��ض��اع ق���رارات سحب اجلناسي لرقابة 

القضاء .

ترقية الدوسري
واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( عقب االجتماع 
االسبوعي ملجلس ال��وزراء انه اح��اط مجلس 
ال����وزراء علما بقبول االستقالة التي تقدم 
بها رئيس دي��وان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 

عبدالله الزبن تقديرا لالسباب التي قدمها.
وذك��ر ان مجلس ال���وزراء عبر ع��ن شكره 
وت��ق��دي��ره للجهود املخلصة ال��ت��ي ق��ام بها 
عبدالعزيز الزبن خالل مدة خدمته متمنيا له 

دوام التوفيق .
وس��ب��ق للجسار ان شغل منصب وزي��ر 

الكهرباء واملاء ووزير االشغال العامة.


