
أصدر مركز الكويت لتوثيق 
العمل اإلنساني “فنار” العدد 
الـ 11 من مجلته “فنار” الربع 
سنوية املتخصصة في مجال 
ــري،  ــي الــعــمــل اإلنــســانــي واخل
حــيــث يــتــنــاول الــعــدد عناية 
ــة الكويت بالقرآن الكرمي  دول
وعلومه ورعايتها حلافظيه، 
وجهودها الرسمية والشعبية 
ــه ســواء  ــل ــاب ال ــت ــة ك ــدم فــي خ
القطاع احلكومي أو اخلــاص 
أو مــؤســســات املجتمع املدني 
واجلمعيات واملبرات اخليرية، 
وشعبيا على مستوى األفــراد 
والعائالت واألوقــاف واألثالث 

اخليرية.
ـــد خــصــصــت املــجــلــة في  وق
هذا العدد ملفاً رئيساً بعنوان 
“الكويت.. حافظة لكتاب الله”، 
يتناول دور الكويت في خدمة 
الــقــرآن محليا وخــارجــيــا، فلم 
يقتصر هذا االهتمام فقط على 
عملية تعليم وحتفيظ القرآن 

أو دعم حافظيه ومعلميه فقط، 
بل تخطى ذلك إلى أبعاد أخرى، 
منها بناء دور حتفيظ القرآن 
الــكــرمي، واملساجد وملحقاتها 
مــن مــراكــز التحفيظ، وطباعة 
املــصــاحــف وتــوزيــعــهــا محليا 
ــا، وكــفــالــة احلــفــاظ،  وخــارجــي
وتــنــظــيــم املــســابــقــات احمللية 
والدولية حلفظ القرآن وتدبر 
علومه وفقهه وأحكامه وتفسير 

معانيه.
كما يتضمن الــعــدد مقابلة 
مـــع رئــيــس جــمــعــيــة املــنــابــر 
القرآنية الدكتور أحمد الباطني 
ـــدأت أول  يــتــنــاول فــيــه كــيــف ب
جمعية كويتية متخصصة في 
خدمة الــقــرآن الــكــرمي ومــا هي 
أبرز احملطات واإلجنــازات التي 
قدمتها اجلمعية منذ التأسيس 

في عام 2015.
ويضم العدد باقة متنوعة 
ــات الشيقة من  ــوع ــوض ــن امل م
ضمنها تقرير موجز عن الهيئة 

العامة للعناية بطباعة ونشر 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما التي تأسست عام 
2011، وتطمح إلى تنفيذ أحد 
أكبر املشاريع العاملية واملنطوي 
على عزم الهيئة إنشاء مطبعة 
الــكــويــت للمصحف الشريف 
لــطــبــاعــة 5 مــاليــن مصحف 

سنوياً.
ويرصد العدد مجموعة من 
األبواب من ضمنها دور كتاتيب 
الكويت القدمية في وضع نواة 
التعليم األولى في الكويت وفي 
ــت نهضت بكتاب  ــوق نــفــس ال
الله وعلمته للكويتين ودور 
األوقــاف واألثــالث اخليرية في 
ذلك، وأهم املسابقات واجلوائز 
احمللية والدولية التي قدمتها 
الكويت للعالم في سبيل خدمة 
القرآن الكرمي وعلومه. ومبادرة 
“الشفيع” التي ّخرجت 7500 
حــافــظ و3500 خــامت للقرآن 
الكرمي من 25 دولة في 9 أعوام.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
املنابر القرآنية د. محمد الشطي عن بدء دورة 
)أســس فهم وتدبر القرآن الكرمي( لألستاذ 
الدكتور اجليالني بن التوهامي مفتاح مدرس 
ــراءات والتفسير مــن جمهورية تونس  ــق ال

الشقيقة.
وأوضــح الشطي أن الــدورة تعقد عن بعد 
online عبر بــرنــامــج زووم ويــوتــيــوب، 
ــام بداية من 17 وحتى 21 /  وستمتد 5 أي
1/ 2021م، وذلك من الساعة 8 إلى 9 مساًء 
بتوقيت مكة املكرمة ومــن الساعة 7 إلــى 8 

بتوقيت مصر.
ومن أهم محاورها العلمية استعراض أهم 
األسس واملفاتيح لفهم القرآن الكرمي، ومحاور 
ــرآن الــكــرمي وغــايــاتــه وأهــدافــه،  ــق رســالــة ال
ونــظــرات حــول فهم ســورة احلــجــرات فهماً 
نسقياً يربط بن الفكر والوجدان والواقع، إلى 
جانب تزويد املشاركن بتصور جديد يقربهم 
من الــقــرآن الــكــرمي، مبا يهدف إلــى النهوض 
بالهمم وحتفيز العزمية لفهٍم أفضل للقرآن 

الكرمي.
كما تتميز الدورة هذه بأنها: دورة مجانية 
ـــزووم واليوتيوب للرجال  عبر برنامج ال
والنساء، ويحصل املشارك فيها على شهادة 

حضور.
وعن أهمية تلك الــدورات أوضــح الشطي 
بأن لدى جمعية املنابر القرآنية بفضل الله 
العديد مــن الــــدورات القرآنية املتخصصة 
في علوم الــقــرآن الكرمي والتي تأتي ضمن 
جهود اجلمعية  فــي مجال نشر كتاب الله 
تعالى وتعليمه لعامة املسلمن داخــل دولة 
الكويت وخارجها، كما تندرج ضمن سلسلة 
من الــدورات العلمية النادرة التي تهدف إلى 

عرض وشرح وتيسير علوم القرآن الكرمي، 
وعرضها بطريقة ميسرة جتمع بن التأصيل 
العلمي واملعاصرة. وقد سبقت هذه الــدورة 
مجموعة من الـــدورات املتميزة مثل )دورة 
علم الرسم القراني(، ودورة ) قواعد التجويد 
وعالقتها مبعاني القران الكرمي( ودورة ) 
طريق االهتداء إلى علم الوقف واالبتداء( التي 

أقيمت بداية الشهر اجلاري.
وأضــاف الشطي: ال يسعنا في اخلتام إال 
أن نشكر متبرعينا الكرام وأهل اخلير وطلبة 
ــذه املــبــادرات  العلم، وأن ندعوهم لــدعــم ه
القرآنية التي تسهم في نشر كتاب الله تعالى 
وتيسير علومه للطالب واملهتمن، وتعن على 
تدبر معانيه الربانية السامية، وأن يتواصلوا 
مع جمعية املنابر القرآنية من خالل املوقع 
اإللكتروني للجمعية almanabr.org أو 
ــالل حساباتنا فــي وســائــل التواصل  مــن خ
االجتماعي باسم املنابر القرانية، أو االتصال 

هاتفياً.
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ــر التربية ووزيــر التعليم  ــرأس وزي ت
العالي الدكتور علي املضف أمس، اجتماع 
ـــي التربية  اللجنة املشتركة بــن وزارت
والصحة ملناقشة مقترح خطة العودة 
التدريجية لــلــمــدارس للفصل الــدراســي 
الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021 في 

ظل جائحة “كورونا”.
ــد املضف فــي االجتماع وفــق بيان  وأك
لــوزارة التربية حرص الــوزارة بالتعاون 
مع )الصحة( على اتباع جميع املعايير 
واالشتراطات الصحية على نحو يضمن 
ســالمــة الطلبة والــهــيــئــتــن التعليمية 

واإلدارية وجميع العاملن باملدارس.
وأوضــح أن االجتماع ناقش مقترح 
خطة العودة التدريجية للمدارس والعمل 
على اتخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن، 
إضافة إلى السعي إلطالق حملة تطعيم 
شاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، 
مبيناً أنه سيتم االتفاق على األولويات 
ــوزراء التي تصب  والــقــرارات مبجلس ال

بفائدة العملية التربوية.
مــن جانبه قــال وكيل وزارة التربية 
باإلنابة الوكيل املساعد للتنمية التربوية 

واألنــشــطــة فيصل املقصيد فــي تصريح 
صحفي نقله البيان: إن “االجتماع هو األول 
من نوعه للتنسيق بن وزارتـــي الصحة 
والتربية، وذلــك لبحث موضوع العودة 
التدريجية لــلــمــدارس للفصل الــدراســي 

الثاني”.
وأضاف املقصيد أنه مت خالل االجتماع 
ـــــدارس من  ــراض خــطــة عــــودة امل ــع ــت اس
قبل وزارة التربية ووضـــع الكثير من 
االشــتــراطــات الصحية فــي حــال العودة 
التدريجية أو االستمرار في عملية التعليم 

عن بعد.
وأفـــاد أنــه مت التوصية بتشكيل فرق 
فعلية في املناطق التعليمية للتنسيق مع 
املناطق الصحية من قبل وزارتــي التربية 
والصحة لبحث ودراســة البيئة املدرسية 
الصحية على أرض الواقع، الفتاً إلى عقد 
اجتماع آخــر األســبــوع املقبل مــع أعضاء 
ــة األمــــور بشكل  ــدراس وزارة الــصــحــة ل

تفصيلي.

املضف: نسعى إلطالق حملة تطعيم شاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

 »التربية« و»الصحة« تبحثان مقترح 
خطة العودة التدريجية للمدارس 

د. علي املضف

أعلن معهد دسمان ألبحاث وعالج أمراض 
السكر التابع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
إبـــرام اتفاقية تــعــاون مــع منظمة الصحة 
العاملية تهدف إلى تقدمي التدريب املتطور 
لــالرتــقــاء مبستويات ومعايير الرعاية 
الصحية اخلاصة مبرض السكري في مراكز 

الرعاية األولية في الكويت.
وقــال املدير العام للمعهد الدكتور قيس 
الدويري في تصريح صحفي أمس: إن اختيار 
)الصحة العاملية( للتعاون مع املعهد يأتي 
من منطلق جهوده في أبحاث ومكافحة مرض 
السكري ومضاعفاته ونشر الوعي حول سبل 

الوقاية منه على مدى السنوات املاضية.
وأشار الدويري إلى أنه يأتي أيضاً بسبب 
حصول املعهد على اعتماد املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 
كمركز مرجعي متعاون ملرض السكري في 

الكويت ودول )اخلليجي(.
وأوضــح أن االتفاقية تهدف إلــى إنشاء 
منصة إلكترونية فعالة تعنى بأبحاث 
السكري وتعزيز الوعي العام حول مرض 
السكري ومضاعفاته وكذلك بــذل اجلهود 

للحد من معدالت اإلصابة به.

وأضـــاف أن االتفاقية تهدف أيــضــاً إلى 
حث أفــراد املجتمع التباع منط حياه صحي 
استنادا الى أحدث التوصيات واإلرشــادات 

واملعايير الطبية العاملية املعتمدة.
ــّن أنها تنص على إجــراء العديد من  وب
األنشطة واملــمــارســات البحثية والطبية 

واالداريــة حول مرض السكري ومضاعفاته 
املختلفة إضافة إلــى جــراء برامج ودورات 
ــول الــوقــايــة والتحكم بالقدم  تدريبية ح
السكرية مخصصة للعاملن في هذا املجال 

لتحقيق رسالة املعهد ورؤيته.
اجلدير بالذكر أن معهد دسمان للسكري 
ـــذي أنــشــأتــه مؤسسة الــكــويــت للتقدم  وال
العلمي يحرز تقدماً ملحوظاً ال سيما في 
ــدداً كبيراً جداً  مجال األبــحــاث، وقــد نشر ع
من الــدراســات في دوريـــات عاملية مرموقة 
ومحكمة، ويولي جل اهتمامه للبحث العلمي 
في املقام األول، إال أن ذلك يسير جنباً إلى 
جنب مــع اخلــدمــات التي يقدمها كالعالج 
فــي مختلف تخصصات مضاعفات مرض 
السكري، والتوعية ملرضى السكري وللعامة 
من أجل الوقاية من املــرض والتدريب على 
مستوى متقدم ومتكامل، وعلى أثر ذلك قد 
نــال املعهد عــدة جوائز واعــتــمــادات محلية 
وإقليمية وعاملية إستحقها عن جدارة، ومن 
بينها مؤخراً جائزة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم املرموقة ألفضل كلية أو معهد أو 
مركز طبي في العالم العربي والتي نالها 

معهد دسمان للسكري.

معهد دسمان للسكري يبرم اتفاقية تعاون مع 
منظمة الصحة العاملية لالرتقاء بالرعاية الصحية

د. قيس الدويري

نظمت كلية القانون الكويتية 
ــرمي الــفــرق  ــك الــعــاملــيــة حــفــل ت
الــطــالبــيــة املــمــثــلــة للكلية في 
املسابقات الــدولــيــة والعربية 
ــالل العام  الــتــي مت تنظيمها خ
اجلامعي 2019-2020 وحقق 
فيها الــطــالب مــراكــز متقدمة، 
ــس الــكــلــيــة أ.د.  ــي بــحــضــور رئ
محمد املقاطع وعميدها د. فيصل 
الكندري وعدد من أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة احملتفى بهم 
واألســاتــذة املشرفن على تلك 

الفرق الطالبية.
 وذكــر أ.د. محمد املقاطع أن 
الكلية منذ نشأتها وهي تنطلق 
من رؤية استراتيجية راسخة في 
نوع وطبيعة التعليم والتدريب 
الــــذي تــقــدمــه لــطــالبــهــا، ويتم 
تأهيل أعــضــاء هيئة التدريس 
وكادرها الفني والوظيفي على 
تقدميه بصورة متميزة، بلوغاً 
للممارسات والتجارب األفضل 
بن جامعات ومؤسسات التعليم 

العالي محلياً عاملياً.
 وأشــار املقاطع إلى أن الكلية 
حققت متيزها األكادميي واإلداري 
من منطلقات استراتيجية ثالثة 
متثلت بداية في مرحلة التميز في 
التعليم وقد مت إجنازها وحتقيقها 
خــالل العشر سنوات املاضية، 
ومرحلة النموذج وهي املرحلة 
الــتــي بـــدأت مــع انــطــالقــة العام 
اجلامعي احلالي۲۲۲۲/۲۲۲۲، باإلضافة 
إلى مرحلة املرجعية األكادميية 
الشاملة والتي ستنتقل لها الكلية 

في عام 2030/ 2031.
ــرب املقاطع عن سعادته  وأع
ــي حققتها فــرق  ــت بــاملــراكــز ال
الكلية في املسابقات القانونية 
التي شاركت فيها مــؤخــراً رغم 
ــث إن  ــي ــة كــــورونــــا، ح ــح ــائ ج
األساتذة والطلبة كانوا على قدر 
املسؤولية وحققوا مراكز متقدمة 
في كافة املسابقات التي شاركوا 
فيها باسم الكلية، مقدراً اجلهود 
ــتــي قــدمــوهــا خــالل  املــضــنــيــة ال

مشاركتهم في تلك املسابقات، 
مشيراً إلى أن فريق الكلية الذي 
شــارك فــي مسابقة فيليب سي 
جيسب حقق املركز التاسع من 
أصــل 745 فريقا طالبياً عاملياً 
في املذكرات اخلطية، باإلضافة 
إلــى مسابقة احملكمة اجلنائية 
الدولية التي حقق فيها فريق 
ــل مــذكــرة  ــض ــزة أف ــائ الــكــلــيــة ج
كفريق جــديــد. وكــذلــك مسابقة 
قطر لألمن السيبراني التي حقق 
فيها فريق الكلية املركز السادس 
من أصــل 10 فــرق عاملية، فضال 
عــن البطولة الوطنية الثالث 
ملناظرات اجلامعات والكليات 
والــتــي حقق فيها فريق الكلية 

املركز األول.
ـــن نــاحــيــة أخــــرى كشف  وم
املقاطع أن الكلية ستشهد حتوالت 
مهمة في تقدمي التعليم اجلامعي 
ــة املقبلة  ــل ــرح ــي فـــي امل ــوع ــن ال
عــلــى مــســتــوى الــبــكــالــوريــوس 
واملاجستير معا بانتقالها إلى 
جامعة بعد أن كانت كلية، وهو 
ــــذي ســتــتــحــول له  ــوح ال ــم ــط ال
الكلية بعد عامن، واستعداداً 

لذلك مت مــؤخــراً نشر إعــالن عن 
وظائف هامة للكويتين للعمل 
فيها كــأعــضــاء هيئة تــدريــس 
ــي كافة  ومــســاعــديــن علمين ف
التخصصات باإلضافة الى تقدمي 

منح للماجستير والدكتوراه.
 من جانبه أوضح عميد كلية 
الــقــانــون الكويتية العاملية د. 
فيصل الكندري أن العالم شهد 
شلال في مؤسساته التعليمية 
ــا كانت  ــورون بسبب جائحة ك
نتيجته اضطرابا في نظم التعليم 
في جميع الدول، األمر الذي دفع 
دوال إلــى إيــجــاد سبل ووسائل 
حديثة مستعينة بالتكنولوجيا 
ــدمي خدمة  ــق لــالســتــمــرار فــي ت

التعليم.
وأشــار الكندري إلــى أن كلية 
القانون الكويتية العاملية حرصت 
منذ بداية جائحة كورونا على 
استمرار التعليم في الكلية وعدم 
توقفه مستعينة بنظام التعليم 
عن بعد فنجحت به، معربا عن 
فخر الكلية مبــا حققه طلبتها 
وطالباتها من اجنـــازات مبهرة 
في املسابقات القانونية العربية 

والعاملية رغــم جائحة فيروس 
كورونا.

ــدري: إن الكلية  ــن ــك ـــال ال وق
حريصة على دعم قدرات الطالب 
وصــقــل مواهبه التعليمية من 
خــــالل فــتــح بــــاب املــشــاركــة 
ــات  ــق ــاب ــس واملـــنـــافـــســـة فــــي م
متخصصة في القانون الدولي 
أو التجاري أو اجلنائي وسواها 
باللغتن العربية واإلجنليزية، 
بــعــد الــعــمــل عــلــى تــأهــيــلــهــم 
وإكسابهم املهارات الالزمة وصقل 
شخصياتهم ليكونوا في املستوى 
املنشود لرفع اسم الكويت عاليا 
فــي مختلف املسابقات. ومتثل 
اإلجنـــاز الكبير بحصول طلبة 
الكلية على املركز التاسع عاملياً 
من بن 745 فريق عاملي باللغة 
االجنليزية في مسابقة فيليب 
سي جيسب حيث  جتــاوز طلبة 
ــم مــن جامعات  ــالءه الكلية زم

عريقة عاملياً بالقانون.
وأكد الكندري أن الكلية تسعى 
لتزويد ســوق العمل الكويتي 
ــات تعليمية علمية  ــرج ــخ مب
وعملية متميزة متلك خبرة عاملية 

في القانون .
ــــن جـــانـــبـــهـــا أوضـــحـــت   م
مديرة إدارة التطوير الطالبي 
واملسابقات أ. هناء اإلبراهيم أنه 
رغم التباعد الذي فرضته جائحة 
ــروس كــورونــا فـــإن الكلية  ــي ف
تسمو بإجنازاتها، ورغم توقف 
ــي أغــلــب اجلــامــعــات  التعليم ف
ومــؤســســات التعليم مبختلف 
مستوياتها واصلت كلية القانون 
الكويتية العاملية مسيرتها في 
التميز من خالل التعليم عن بعد، 
وتذليل الصعاب أمــام طلبتها 
ــي الســتــكــمــال الـــدراســـة وفــي  ف
الوقت ذاته متابعة التدريب على 
املسابقات القانونية باالستعانة 
بفريق املدربن من أساتذة الكلية.

 وأشارت اإلبراهيم إلى حرص 
إدارة الكلية وكعادتها سنويا 
على االحتفاء بطلبتها املميزين 
الذين حققوا مراكز متقدمة في 
كافة املسابقات التي شاركوا بها 
باسم الكلية، مؤكدة بــان إدارة 
الكلية كانت الداعم األكبر ماديا 
أو معنويا لتحقيق تلك اإلجنازات 

والنجاحات. 

قالت رئيسة قسم التطوير والتدريب 
بالقسم النسائي بإدارة شؤون القرآن الكرمي 
والسنة النبوية بجمعية النجاة اخليرية، 
عبير الهجرس: رغم حتديات جائحة كورونا 
إال أن اإلدارة قامت بعمل سلسلة مميزة 
من احملاضرات والــدورات واألنشطة “عن 
بعد” وذلك تطبيقاً لإلجراءات االحترازية 

واحلرص على تفعيل التباعد االجتماعي.
وبينت الهجرس أن مــن إجنـــازات إدارة 
شؤون القرآن الكرمي خالل عام 2020: تقدمي 
202دورة “الزهراوان” والتي تهتم بحفظ 
وتثبيت سورتي البقرة وآل عمران خالل فترة 
زمنية محددة واخلاصة بشريحة العنصر 
النسائي من عمر 1٨ سنة فما فــوق، وكذلك 
إقامة حلقات “اجلنان” والتي تهدف إلى حفظ 
القرآن الكرمي كامالً بإتقان من خالل حلقات 

جماعية حلفظ والتدبر  واإلتقان.
وتــابــعــت: كــمــا أقــمــنــا “حلقات فــرديــة 
ملــدارســة القرآن” عبارة عن حلقة قرآنية 
فردية أسبوعية لدراسة ما تفضله  الطالبة 
من قرآن أو جتويد أو تفسير والقت تفاعالً 
ــات، كــمــا أقــمــنــا  دورة  ــارك ــش ــن امل ــزاً م ــي مم
“اإلتقان” لتجويد القرآن وهي عبارة عن 
دورة شرح التجويد من كتاب غاية املريد، 

 ويتم فيها دراسة أحكام التجويد ومناقشتها 
وتطبيقاها من خالل اجتماع بن الشيخة 

 واملشتركات على زووم.
 مضيفة: وحرصنا  كذلك أن نقيم دورة 
قرآنية خاصة لغير الناطقن بالعربية  وذلك 
لتحفيزهم على حفظ وتدبر القرآن  الكرمي، 
وتــالوة قصار السور والتعرف على أسباب 
نزولها ، بجانب إقامة دورة “جمعيتنا ترتل” 
ــي  مــبــادرة ملوظفي النجاة اخليرية من  وه
الرجال والنساء حلفظ سورتي البقرة وآل 
عمران،  كما اقمنا مقرأة تصحيح تالوة  والتي 

قدمها الشيخ جزاع الصويلح.
وأعلنت الهجرس إقامة برنامج )ليتدبروا 
آياته( اخلاص للنساء والذي تقدمه دكتورة 
التفســير وعــلــوم الــقــرآن د. مشاعل  اللهو 
الساعة 6:30 مساًء كل يــوم أثنن،   وتــدور 
محاور البرنامج حول تدبر القرآن وعالقته 
بالتفسير، وتوضيح مفاتيح التدبر  بأسلوب 
علمي ميسر، وتزويد املشاركات بخطوات 
عملية متدرجة تعينهن على  االرتــقــاء في 
درجات تدبر القرآن. وختاماً تقدمت الهجرس 
بشكر داعــمــي إدارة شــؤون الــقــرآن الكرمي 
والسنة املطهرة سائلة املولى جل وعــال أن 

يجعل القرآن العظيم شفيعاً لهم يوم القيامة.

املقاطع: اجتزنا مرحلة التميز.. وبدأنا في مرحلة النموذج ونسعى لنكون املرجعية األكادميية

كلية القانون الكويتية العاملية حتتفي بطلبتها 
املشاركني في املسابقات الدولية والعربية

أ.د. محمد املقاطع يلقي كلمته

الهجرس: »النجاة اخليرية« قدمت أنشطة 
2020 »عن بعد« قرآنية رائدة للنساء خالل 

حلقات الفرقان ملدارسة القرآن

فريق البطولة الوطنية الفائز باملركز األول


