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فيصل احلمود: لإلعالم دور في إبراز وجه الكويت املشرق
ثمن الشــيخ فيصل احلمود اجلهد 
والعطاء الكبيرين لدور اإلعالم الفعال 
في وحدة الصف والتكاتف املجتمعي، 
مشيدا في الوقت ذاته باملكانة الرفيعة 
التي يتمتع بها االعالم الكويتي ودوره 

في ابراز الوجه املشرق للكويت.
وأشــار الشــيخ فيصل احلمود إلى 
اهمية الدور التنويري لوسائل االعالم 
مبختلف أنواعها في مختلف املجاالت.

وأضاف أن مواقع التواصل االجتماعي 
ظاهرة إعالمية بارزة تســتقطب عددا 

كبيرا من فئــات املجتمع وخاصة فئة 
الشباب باعتبارهم الفئة األكثر تأثيرا 
على املجتمعات مبا ميلكونه من طاقة 

وقابلية للتغيير.
وبــني أن هذه الوســائل ســالح ذو 
حديــن، لذا علــى جميع مســتخدميها 
ونحن في هــذه األيام املباركة التوجه 
نحو اجلانب اإليجابي حيث انها متنح 
اإلنســان الفرصة للتعبير عن نفســه 
واهتماماته ومشاركة أفكاره اإليجابية 

خلدمة املجتمع.

مواقع التواصل االجتماعي ظاهرة إعالمية بارزة في وقتنا احلالي

الشيخ فيصل احلمود

«التربية»: بدء التسجيل في املرحلة االبتدائية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  حــددت وزارة 
اليــوم األحــد موعــدا لبدء 
تســجيل التالميذ اجلدد في 
املرحلــة االبتدائيــة، وذلك 
التابــع  العنــوان  حســب 
للمنطقة التعليمية على أن 
يتــم اصطحاب املســتندات 

التالية:
٭ اجلنسية األصلية للوالد 
والبطاقة املدنية وصورتني 

عن كل منهما.
٭ شــهادة امليــالد األصلية 

للتلميذ وصورتني عنها.
٭ ٤ صور شخصية حديثة 

للتلميذ مقاس (٤×٦).
٭ البطاقــة املدنية األصلية 

للتلميذ وصورتني عنها.
٭ البطاقة الصحية (نتيجة 
الفحــص الطبي الذي يثبت 

اللياقة الصحية للتلميذ).
مــن ناحية أخــرى دعت 
اإلدارات  التربيــة  وزارة 

ضــرورة  إلــى  املدرســية 
تفعيــل دور فــرق التدخــل 
الســريع والعيادات الطبية 
في املــدارس خلدمة الطلبة 

أثناء فترة الصيام.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ«األنباء» عن ان هناك 
بعــض احلاالت مــن الطلبة 

مرضــى وال يســتطيعون 
الصيــام في شــهر رمضان 
إلــى  وبالتالــي يحتاجــون 
متابعــة وخدمة ســواء في 
العيادة الطبية أو من خالل 
فريــق التدخل الســريع في 
املدرسة، مشددة على ضرورة 
التواصل مع ولي األمر في أي 

طارئ قد يحدث، ال سمح اهللا.
انه  وأوضحت املصــادر 
ألول مــرة منــذ مــا يقارب 
١٢ عاما يكــون دوام الطلبة 
حضوريــا وكامال في شــهر 
رمضان الفضيل باســتثناء 
فترة االختبارات، مشيرة إلى 
أهمية أخذ ذلك بعني االعتبار.

تفعيل العيادات الطبية وفرق التدخل السريع في املدارس خلدمة الطلبة املرضى أثناء الصيام

مساجد الكويت أحيت صالة التراويح األولى بعد «كورونا»
أسامة أبو السعود

وبدأ شــهر اخلير، شــهر رمضان، شــهر القرآن، شــهر الصيام 
والقيام.. شــهر تتزّيــن فيه بيوت اهللا الســتقبال جموع املصلني 
فــي تلك الليالي املباركة، وذلك بعد عامني من تأثر هذه الشــعيرة 
بإجــراءات اإلغــالق التي تطلبتها جهود مكافحــة ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩). واستعدت مختلف مساجد البالد الستقبال 

جموع املصلني واملتهجدين خالل شهر رمضان املبارك.
وفــي مســجد بالل بن ربــاح، انطلقت الليلة األولــى من ليالي 
التراويــح، حيث توافد جموع املصلني ألداء تلك الصلوات املباركة 

التماسا للخير والبركة والرحمة واملغفرة من رب العاملني.
املسجد الذي يستقبل عشرات اآلالف سنويًا في ليالي رمضان مت 
جتهيزه على أعلى مستوى سواء من القراء املشهورين أو اخلدمات 
املتعددة أو ســيارات نقل املصلني وخاصة العائالت وكبار الســن 

تزين امس في الليلة األولى ليزداد جماًال الى جماله.
وأمَّ املصلــني في تلــك الليلة املباركة القارئ ياســر الفيلكاوي 
والــذي يســتمر في إمامة املصلــني خالل األيام الثالثــة األولى من 

شهر رمضان املبارك.

ياسر الفيلكاوي أمَّ املصلني بأولى ليالي رمضان في مسجد بالل بن رباح

مبنى وزارة التربية

جانب من املصلني في مسجد بالل امس االول


