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أكثر من  100ألف مستفيد من مشاريعها في رمضان

الشطي« :املنابر القرآنية» ملتزمة بتحقيق رؤيتها
في خدمة القرآن الكرمي والريادة والتميز النوعي
أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية
املنابر القرآنية د .محمد الشطي عن شكره
وامتنانه لكل من أسهم في إجن��اح احلملة
الرمضانية للعام 1440هـ والتي تكللت
بالنجاح والتوفيق بفضل الله ع��ز وجل
أوال ،ثم بتبرع احملسنني في كويت اخلير
والعطاء ،وجهود العاملني عليها في الداخل
واخلارج في ذلك الشهر الفضيل.

“سهام اخلير»

وعبر الشطي عن سعادته بنجاح مشروع
«سهام اخلير» الذي أطلقته «املنابر القرآنية»
حتت شعار «تصيب خيرا ..وتكسب أجرا»،
موضحا أن املنابر القرآنية جمعت فيه 10
مشاريع لرعاية ودعم أهل القرآن في كل من
الكويت وسورية واليمن واألردن وفلسطني
ليشكل باقة من أبواب اخلير في شهر رمضان
املبارك ،لتشمل« :كفالة احلفاظ األيتام»،
و«إفطار صائم ألهل القرآن» و«كسوة العيد»
و «شفاعة عيالي لكفالة احللقات القرآنية» و
«هدى وشفاء لعالج أهل القرآن» ،و«املراكز
القرآنية وامل��س��اج��د وامل��س��اك��ن والفصول
الدراسية التابعة لها» ،ومشاريع الصدقة
اجلارية مثل« :ول��دي احلبيب» ،و «وديعة
ال��ق��رآن» ،وم��ش��روع «م��واه��ب ال��ق��ل��وب» ،و
«رحماء بينهم لتدريب وتأهيل فئات الرعاية

االجتماعية في دولة الكويت».

«فعاليات قرآنية»

وعن املشاريع والفعاليات التي أقامتها
املنابر القرآنية في شهر رمضان املبارك
أوضح الشطي أن «املنابر القرآنية» نظمت
في شهر رمضان املبارك (املسابقة الثانية
للصم واملكفوفني) برعاية كرمية من البنك
األهلي املتحد؛ في س��ورة امللك للمكفوفني
ل��ل��رج��ال ،وف���ي س���ور ال��ف��احت��ة والشمس
والعلق لفئة الصم ،كما مت إطالق فعاليات
املعتكف الرمضاني خلتمات ال��ت�لاوة من
بداية شهر رمضان وحتى  20منه في مسجد
فاطمة الوقيان للنساء ،وقد عقدت تصفيات
املسابقة في يوم  ٥رمضان في مسجد مرمي
ال��ص��ب��اح مبنطقة ب��ي��ان ،ومت بعد انتهاء
فعاليات االختبارات ،حتديد أسماء الفائزين
باملراكز الستة األول��ى في فئة املكفوفني ،
وستة مراكز أولى في فئة الصم.
وأوضح الشطي أن من األنشطة املتميزة
التي مت تنفيذها في شهر رمضان مبادرة
(املعتكف الرمضاني النسائي) وذلك ضمن
مشروع (حبر األمة) والتي مت تنفيذها على
مدى  7أيام حيث بلغ عدد املشاركني في ختمة
التالوة 17مشاركة ،وفي اخلتمة املنفردة
 30مشاركة ،وكان من نتائج املبادرة إجناز

د .محمد الشطي

ختمة كاملة لعدد  15مشاركة ف��ي ختمة
التالوة ،هذا إلى جانب إجناز ثالث ختمات
لعدد  24مشاركة في اخلتمة املنفردة.
وأضاف الشطي أن من اإلجنازات في ذلك

الشهر الكرمي إطالق فعالية (اليوم القرآني
النسائي) والتي استمرت ملدة  3أيام بحيث
تختم املشاركة ال��ق��رآن ال��ك��رمي ف��ي  3أي��ام
متفرقة في شهر رمضان ومت خاللها مراجعة

 10اج���زاء لكل ي��وم ،وق��د استفاد م��ن هذا
النشاط القرآني  34حافظة.
كما أطلقت املنابـر القرآنية البرنامج
العلمي إلحياء ليالي رمضان؛ لعامها الثاني
على التوالي وذلك في مسجد جنيبة املطوع
مبنطقة الساملية ،وتبرز أهمية هذا البرنامج
مـن خالل استشـعار املسـؤولية في تعليم
وتنشئة أبنائنــا على القرآن ،وذلك ضمـن
م��ش��روع (حبر األم���ة) ،وحتقيقا حلديـث
رسـول الله صلى الله عليــه وسلم وقيمه :
« خيركم مــن تعلم القرآن وعلمه» ،كمــا أنه
يأتـي تفعيـالً للمشاريع القرآنية والتعليمية
ال��ه��ادف��ة إلــى توعية ال��ن��اس ب��ال��ق��راءات
وأهميتها فــي مجال القرآن الكرمي.
وق��د ق��ام��ت إدارة ال��ش��ؤون التعليمية
بتكليف فريق متكامل من املشايخ املتقنني
احلاصلني على إج��ازات قرآنية باألسانيد
العالية املتصلة إلى النبي صلى الله علية
وسلم لتنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه،
وقد اشتمل البرنامج على ثالثة أقسام :إقامة
صالة التراويح بالقراءات املتواترة ،وتنظيم
اللقاءات الدعوية ،إضافة إلى حلقة تصحيح
قراءة سورة الفاحتة.

“املشاريع اخلارجية»

أم��ا فيما يخص امل��ش��اري��ع اخلارجية

«النجاة اخليرية»« :أمانة األوقاف» دعمت
مشروع تعليم اللغة العربية بــ 18500دينار
تلقت جمعية النجاة اخليرية
دعماً م��ادي�اً من األم��ان��ة العامة
لألوقاف مببلغ  18.500دينار
ك��وي��ت��ي ،وذل���ك ل��دع��م مشروع
تعليم اللغة العربية للناطقني
ب��غ��ي��ره��ا وال����ذي ي��ش��رف على
تنفيذه معهد ك��ام��ز للتدريب
التابع جلمعية النجاة ،وال��ذي
يعد معهدا ً وقفياً يهتم بتطوير
وتنمية العمل اخليري والدعوي
داخل وخارج الكويت.
وأشاد مدير عام معهد كامز د.
عبدالله الكندري بالدعم احلثيث
ال����ذي ق��دم��ت��ه األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
ل�لأوق��اف م��ع��ت��ب��را ً أن���ه يعكس
حرص األمانة العامة لألوقاف
على رع��اي��ة اجل��ال��ي��ات ال��واف��دة
ضيوف دولة الكويت ،ويساهم
في نشر وتعليم اللغة العربية
للناطقني بغيرها.
وق���ال ال��ك��ن��دري :ن��ه��دف من
خ�ل�ال م��ش��روع تعليم اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��ط��اق�ين بغيرها
والذي يرجع تاريخه إلى نهاية

د .عبدالله الكندري

السبعينيات من القرن املاضي
ن��ه��دف تعليم املهتدين اجل��دد
اللغة العربية ،وتنمية مهاراتهم مراكز تعليمية
في قراءة وحفظ القرآن الكرمي،
ما بني الوافد وامل��واط��ن ،وال��ذي
و كذلك دعوة األخرين للتعرف
ع��ل��ى ث��ق��اف��ة وت���اري���خ ال��ع��رب يساعد ب��دوره في سرعة إجناز
املسلمون وعاداتهم وتقاليدهم ،املهام ،ويعمل على نشر الثقافة
ع�ل�اوة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل العربية واإلسالمية.

وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ش��ري��ح��ة
امل��س��ت��ف��ي��دة أج����اب ال��ك��ن��دري:
املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة
وأع��ض��اء السلك الدبلوماسي

واجلاليات األجنبية غير املسلمة
والتي ال تتحدث العربية ،واملح
الكندري إلي أن املشروع يعد بابا ً
كبيرا ً يقوم بدعوة شريحة غير

املسلمني للتعرف على اإلسالم.
م��ب��ي��ن��ا أن����ه ي���ش���رف على
مهمة التدريس معلمني أكفياء
وذوي خبرة طويلة في تعليم
غير ال��ع��رب ،وذل���ك بالتنسيق
م��ع جلنة التعريف ب��اإلس�لام،
ون���ح���رص ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة
األج������واء ال��ص��ح��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة
للمنتسبني للفصول التعليمية،
من منهج دراس��ي بسيط ومعد
بطريق سهلة تناسب اجلميع
وه��و منهج “علمني العربية”
وال��ذي يضم أربعة أج��زاء تسير
باملهتدي م��ن املستوى املبتدئ
وحتى امل��ت��ق��دم ،بجانب توفير
ك��اف��ة األدوات ال��ض��روري��ة من
كتب وغيرها ونقم لهم اختبارات
وح��ل��ق��ات نقاشية باستمرار،
وفي اخلتام يتم توزيع شهادات
التقدير واجل��وائ��ز التشجيعية
على الفائزين .واختتم الكندري
بشكر األم��ان��ة العامة لألوقاف
على الدعم الالمحدود الذي تقدمه
ألنشطة النجاة اخليرية.

فأوضح الشطي أن إجمالي املستفيدين من
تنفيذ إفطار أهل القرآن في  6دول كان على
النحو التالي  53500 :شخص في سوريا
 ،و 43250في اليمن  ،و  7750في فلسطني،
و 500في األردن  ،و 5400في كمبوديا،
و 4300في بنغالديش  ،كما استفاد من
زكاة الفطر في سوريا ( 1700شخص) ،
وفي اليمن ( 500شخص) ،واستفاد من
كسوة وعيدية اليتيم في سورية (666
يتيما)  ،و( 500مستفيد في مدينة القدس
بفلسطني).
وأك���د ال��ش��ط��ي ع��ل��ى ال��ت��زام اجلمعية
بتحقيق رؤيتها في خدمة القرآن الكرمي
وحتقيق الريادة والتميز النوعي من خالل
اإلجنازات التي حققتها اجلمعية بفضل الله
عز وجل على مستوى الكويت ،وانطالقها
إل���ى آف���اق أرح���ب ع��ل��ى م��س��ت��وى العالم
اإلس�لام��ي ب��إط�لاق العديد م��ن املشاريع
القرآنية النوعية في كل من سورية واليمن
واألردن وفلسطني.
وأض��اف :هنيئا ألهل الكويت ولكل من
تبرع لتعليم القرآن الكرمي ونشر علومه،
وأسهم في إحياء روح التكافل في مد يد
العون ورسم البسمة على شفاه احملرومني
واأليتام والفقراء من أهل القرآن في الداخل
واخلارج خالل الشهر الفضيل.

جمعية إحياء التراث
أطلقت فعاليات
أكادميية النخبة للشباب
ب��دأت ف��ي جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس�لام��ي (ف��رع
القادسية) وبالتعاون مع اجلمعية الكويتية فعاليات
( أكادميية النخبة) لفئة الشباب في مرحلة االبتدائي،
والتي ستستمر الدراسة فيها حتى يوم 2019/6/30م
.
ال بالعديد من
وسيكون برنامج األكادميية حاف ً
األنشطة والفعاليات مثل  :تعليم (حصن املسلم
وتصحيح ال��ت�لاوة) ،واخلطيب الصغير  ،وورش
احلرف اليدوية ،إضافة لألنشطة والفعاليات الثقافية
والعلمية والرياضية ،والرحالت الترفيهية والعلمية.
علما ً بأن التسجيل سيكون في منطقة القادسية – ق
( – )3ش  .الدعيج – م ( . )16أما األكادميية فستقام في
منطقة القادسية – ق ( – )7ش ( )77منزل (. )15
وقد سبق للجمعية الكويتية لتعزيز القيم وأن نظمت
العديد من األنشطة ،كان منها  :أكادميية لفئة املتوسط
من الصف اخلامس وحتى الصف الثامن ،مت من خاللها
تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية مثل :
دورة التجويد واملتون العلمية ،ودورة اإلسعافات
األول��ي��ة  ،واخلطيب الناجح ،ودورة فنون اإللقاء،
ودورة اإلطفائي .
وقد دعت اجلمعية أولياء األم��ور لتسجيل أبنائهم
في مثل هذه األنشطة ملا لها من دور كبير في تنشئتهم
على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا ً وعمالً ،األمر الذي
سيعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة بإذن
الله تعالى.

بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر

«ريثيون» تطلق الدورة الثانية من «أكادميية األمن السيبراني» في جامعة الكويت

أطلقت شركة “ريثيون” الرائدة
ع��امل��ي��ا ً ف���ي م��ج��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
واألم����ن ال��س��ي��ب��ران��ي (امل���درج���ة في
ب��ورص��ة نيويورك بالرمز )RTN
ي��وم األح��د امل��اض��ي ،وبالتعاون مع
قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة
الكويت ،النسخة الثانية من مبادرة
“أكادميية األمن السيبراني” في كلية
الهندسة والبترول في حرم جامعة
الكويت باخلالدية ،وج��رى إطالق
ه��ذه ال��ورش��ة ألول م��رة في نوفمبر
امل��اض��ي ل��ت��زوي��د الطلبة مب��ه��ارات
األمن السيبراني الضرورية ملواجهة
تهديدات القرن احلادي والعشرين،
وس��د فجوة امل��واه��ب املتنامية بهذا
املجال في دولة الكويت.
وق���ال امل��دي��ر اإلق��ل��ي��م��ي ورئ��ي��س
ش��رك��ة “ريثيون الكويت” غ��اري
مينك“ :نحن متحمسون لعقد النسخة
الثانية من مبادرة ’أكادميية األمن
السيبراني‘ في جامعة الكويت بعد
النجاح الذي حققته العام املاضي”،
مضيفاً أنه في ضوء تهديدات األمن
السيبراني املتنامية تبقى احلاجة إلى
اخلبراء املؤهلني ملواجهتها على رأس
أول��وي��ات احلكومات ح��ول العالم،
وانطالقا ً من ذلك توفر ’أكادميية األمن
السيبراني‘ التدريب التفاعلي املباشر
ضمن بيئة افتراضية لتمكني الطلبة
م��ن اختبار مهاراتهم املكتسبة في
مواجهة التهديدات والسيناريوهات
السيبرانية احلقيقية”.
وب��دوره ذكر رئيس قسم هندسة
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة
والبترول بجامعة الكـويت الدكتور
محمد الفيلكاوي أن مبادرة ’أكادميية
األم��ن السيبـراني‘تنعقد بالتعاون
مع شركة ’ريثيون‘ يومياً في كلية

لقطة جماعية للمشاركني

الهندسة والبترول حتى  13يونيو
مبشاركة  23طالباً ،منهم  15طالباً
ي��ش��ارك��ون فيها للمرة الثانية من
قسم هندسة الكمبيوتر ،مبيناً أن هذا
يؤكد على أهمية األكادميية ،ورغبة
طالبنا من جميع األقسام في اكتساب
م��ه��ارات األم��ن السيبراني التي من
شأنها تعزيز فرصهم املستقبلية
على الصعيد املهني ،مضيفاً أن دعم
الطلبة م��ت��واص��ل للتفكير بجدية
في العمل مبجال األم��ن السيبراني
ليدافعوا في املستقبل عن مصالح
ب��ل��ده��م ف��ي ه���ذا امل���ج���ال .واجل��دي��ر
بالذكر أن الورشة تتناول املهارات
السيبرانية املتوسطة التي تركز
على كيفية حماية االتصال والولوج
عن بعد ،ودور واستخدام حسابات
اخل���دم���ة ،وال��ت��ح��دي��ث��ات املرتبطة
ب��ال��س��ي��اس��ات ،وم��ل��ف��ات تصحيح

جانب من ورش العمل

األخ��ط��اء وأهمية تطبيقات إص�لاح
األخ��ط��اء وملفات نظام التشغيل،
ومقدمة حول نافذة أوام��ر “الكتابة
ال��ن��ص��ي��ة األساسية” (Power
 ،)Shellوأمتتة وجدولة املهام في
نظام التشغيل “ويندوز” ،ومنصة
إص�ل�اح “ويندوز” (Windows
 ،)Recovery Consoleوحماية
اتصاالت “ويندوز” ،وحتليل حركة
مرور البيانات عبر الشبكة.
وت��ت��ع��اون “أكادميية ريثيون
لألمن السيبراني” م��ع اجلامعات
واملؤسسات احمللية لتزويد شركائها
ب���دورات تدريبية عاملية املستوى
في مجال األمن السيبراني وحتسني
قدراتهم التشغيلية في هذا املجال.
وأطلقت “ريثيون” هذه األكادميية
ألول مرة في دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة عام .2016

وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن “ريثيون”
ت��ع��ت��ب��ر ش��رك��ة رائ�����دة ف���ي م��ج��ال
التقنيات واالب��ت��ك��ارات املتخصصة
لألسواق الدفاعية واملدنية واألمن
السيبراني ،مببيعاتها التي وصلت
في العام  2018إلى  27مليار دوالر،
وب��ت��ع��داد موظفيها ال���ذي يبلغ 67
ألف موظف في العالم .وميتد تاريخ
الشركة ف��ي االبتكار على م��دى 97
عاماً ،وهي تعمل على تزويد أحدث
املعدّات اإللكترونية ،ودم��ج أنظمة
املهام ومنتجات وخدماتC5ITM
وال����ق����درات األخ�����رى ف���ي م��ج��االت
االستشعار والتأثيرات ودعم املهام
للعمالء في أكثر من  80دول��ة حول
العالم ،وتتخذ “ريثيون” من مدينة
وال���ث���ام ب��والي��ة ماساتشوستس
األمريكية مقرا ً لها .وميكن متابعة
أخبار الشركة على موقع “تويتر”.
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