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أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير

ترجمة حب الكويت إلى عمل
يحتضن ش��هر فبراير من كل عام ذكرتين عزيزتين على قلوبنا جميعًا هما ذكرى التحرير 
والعيد الوطني، فهذان الحدثان يخصان وطننا الغالي وهو ما يولد لدى المواطن الكويتي 
حب��ًا ال يضاهي��ه حب، وإذا كنا نحب الكويت بإخالص، فالبد لنا من ترجمة ذلك الحب إلى 
واق��ع ملموس، متمثاًل في التفاني بالعمل من أجل وض��ع الخطوات الصحيحة لبناء وطن 

متقدم وزاهر يعيش فينا أجياال متعددة.

وإذا كن��ا نحب الكويت فالبد أن نحميه من الش��تات والفرقة وحت��ى يعرف أبناؤنا أن حب 
الوطن، ليس مجرد كلمات تقال، وإنما يعني الدفاع عنه والمحافظة على ثوابته ومكتسباته 
قوال مقرونًا بالفعل والعمل، وعدم إتاحة الفرصة للحاقدين والحاسدين والمغرضين للنيل 
منه مهما كان الثمن، فنحن في أمسّ الحاجة اليوم إلى ترسيخ عقيدتنا وثوابتنا الوطنية 

وزرع حب الوطن في نفوس أبنائنا.

إن الوالء للوطن ليس ش��عارات جوفاء، وإنما عقيدة وإيمان يؤكده العمل الجاد المخلص 
م��ن أجل رفع��ة وتقدم الوطن وإعالء ش��أنه بما يحقق اس��تقراره والحف��اظ على وحدته 

الوطنية.

لهذا كان اهتمام اإلس��الم بالوالء الوطني اهتمامًا كبيرًا، والمبادئ اإلس��المية واألخالق 
الفاضلة تؤكد أن حب الوطن ووحدتنا هي مس��ؤوليتنا جميعًا دون اس��تثناء، لذا البد من 
تربية أبنائنا على حب بالدهم، وغرس هذا الحب في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم، وحتى 
يتعودوا على ذلك، فإن المس��ؤولية تقع على عاتق األس��رة أواًل ثم المدرسة ثم المجتمع 
بأكمله، ألن مس��يرة البناء والعطاء التي تطلبها الكويت الب��د أن تقترن بحب الوطن مع 
العمل لننهض بين األمم، فالكويت التي أعطت واحتضنت أبناءها تستحق الكثير منهم.

وف��ي الختام نهنئ صاحب الس��مو أمير البالد وول��ي العهد األمين والحكومة والش��عب 
الكويتي بالعيدين الوطني والتحرير، وجعل اهلل الكويت بلد خير وأمان وواحة أمن وسالم.

وطني الكويت سلمت للمجد.... وعلى جبينك طالع السعد



إدارة مجلس  أعضاء  يستقبل  الوزير 
ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي "األوق������اف" 

وعد بسرعة التعامل مع المطالب المقدمة منهم لتحقيق العدالة 

أك���د رئي���س مجل���س إدارة نقابة العاملي���ن في وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية بندر النصافي أن النقابة 
قدمت عددًا من المطالب الخاصة ببعض الش���رائح من 
الموظفين في القطاعات المختلفة من الوزارة الى وزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار فهد 

العفاسي.
وق���ال النصافي في تصريح صحافي عقب لقاء أعضاء 
مجلس إدارة النقابة بالوزير العفاسي إن المطالب التي 
تقدمت بها النقابة شملت االستعجال في إلغاء القرارات 
الوزارية الصادرة للوظائف اإلشرافية التعليمية المخالفة 
لشروط ش���غل تلك الوظائف واعتماد القرارات الصادرة 
لمن انطبقت عليهم ش���روط شغل الوظائف اإلشرافية 
التعليمية ووظائف التوجيه واجتازوا االختبارات التحريرية 
والمقابالت الشخصية المقررة لكل منهم وكذلك توزيع 
الدرجات الوظيفية باالختيار حس���ب أقدمي���ة العاملين 
بالوزارة بصفة عامة وعدم تقسيم الدرجات الى ديوان 
وزاره وش���ؤون إس���المية حس���ب التوزيع الحالي وذلك 
لم���ا فيه أنصاف لجميع العاملين بال���وزارة وعدم تمييز 

موظف عن آخر.

واض���اف ا ن المطالب تضمن���ت مخاطبة ديوان الخدمة 
المدني���ة إللغاء نظ���ام البصمة للعاملي���ن في وظائف 
التوجيه حس���ب المعمول به س���ابقًا نظ���را الن عملهم 
ميداني ويتابعون المراكز التي تعمل بالفترة الصباحية 
والمس���ائية وكذلك العمل على إرج���اع الفارق الوقفي 
للوظائف اإلشراقية العاملة في قطاع المساجد وصرف 
ب���دالت طبيعة عمل وب���دل خطر المق���ررة للموظفين 
العاملين في مراكز المؤسسات اإلصالحية ومراكز ذوي 
االحتياجات الخاصة والنوعية أسوة بالعاملين في وزارة 
الداخلية ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل وتمثيل 
النقابة في اللجان الرئيس���ية المش���كلة بالوزارة كلجنة 
ش���ؤون الموظفين ولجنة الوظائف اإلشراقية واإلدارية 
ولجنة التعيينات وذلك للمشاركة في أخذ القرار وتقريب 
وجه���ات النظر وتالفي أي خالف ألي قرار يتخذ من قبل 

تلك اللجان.
واوضح ان اللقاء مع الوزير العفاسي كان ايجابياً ومثمرًا 
حيث اس���تمع الوزير الى المطالب ووعد بسرعة التعامل 
معه���ا واقرارها طالم���ا كانت تخدم ش���رائح الموظفين 

وتحقق العدالة بينهم وتعطي كل ذي حق حقه.
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العفاس���ي: "دور القرآن الكري���م" و"األترجة"
 توفر العلم الشرعي النافع وحفظ كتاب الله

   أثنى على دور  " الدراسات اإلسالمية" اإليجابي في خدمة المجتمع

كتب: سامح محمد يسري 
قام وزير العدل وزير األوقاف والش���ؤون اإلس���المية المستشار د. 
فهد العفاس���ي بزيارة تفقدية إلدارة الدراس���ات اإلسالمية حيث 
التق���ى مدير اإلدارة مرزوق س���لطان الهيت ف���ي مكتبه بحضور 
عدد من المراقبين ورؤس���اء األقسام واس���تمع لجميع المعوقات 
التي تواجه س���ير العم���ل، ووعد بالعمل على االعتراف بش���هادة 
دور القرآن واألترجة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلس���لة من 
الزيارات يقوم بها معاليه لتفقد س���ير العم���ل بقطاعات وإدارات 

الوزارة المختلفة.
    وقد جاءت هذه الزيارة إلدارة الدراس���ات اإلسالمية كونها أكبر 
إدارة ف���ي وزارة األوقاف باإلضافة إلى ال���دور الكبير الذي تلعبه 
في اس���تيعاب األعداد الكبيرة م���ن أعضاء الهيئتي���ن التعليمية 
واإلدارية على خلفية التعيينات األخيرة في الوزارة حيث تعتبر من 
أكبر اإلدارات في جمي���ع وزارات الدولة من حيث عدد الموظفين 
والموظف���ات الذين يمارس���ون أعمالهم عل���ى فترتين صباحية 

ومسائية.
    وقد أشاد معالي الوزير العفاسي بالجهود التي يبذلها القائمين 
على إدارة الدراس���ات في استيعاب األعداد الكبيرة من المراجعين 
والمراجع���ات طوال فترات اليوم، كما أثن���ى على الدور اإليجابي 
والملح���وظ الذي تقدم���ه االدارة في خدم���ة المجتمع من خالل 

مراكز دور القرآن الكريم الرجالية والنس���ائية ومراكز األترجة التي 
تنتش���ر في أغلب مناطق الكوي���ت بما فيها المناطق الس���كنية 
الجديدة والتي تمارس دورها لتوفير العلم الشرعي النافع وسبل 
حف���ظ كتاب اهلل الكريم بالمجان وتعم���ل على فترتين صباحية 

ومسائية.
    وقد تقدم السيد مرزوق الهيت بالشكر والتقدير لمعالي الوزير 
عل���ى زيارته لمقر اإلدارة وعلى دعمه الكبي���ر متمنيًا له التوفيق 

والسداد. 
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االنفتاح  ظل  في  تضاعفت  مسؤولياتنا  عمادي: 
ال��ك��ب��ي��ر ب��وس��ائ��ل اإلع�����ام وال���ث���ورة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 

خالل افتتاحه المخيم الربيعي إلدارة الدراسات اإلسالمية بمنطقة كبد

الربيعي إلدارة الدراسات اإلسالمية بمنطقة كبد بحضور الوكيل 
المس����اعد للدراسات اإلسالمية والقرآن الكريم د. وليد الشعيب، 
ومدير إدارة الدراس����ات مرزوق الهيت ومدير إدارة مكتب الوكيل 

عبدالحميد المطيري ومسؤولي إدارة الدراسات اإلسالمية.
 وأضاف عمادي: إذا كنا نريد أن نحقق اإلنجاز في وزارة األوقاف 

م. فري����د  اإلس����المية  األوقاف والش����ؤون  وكي����ل وزارة  أك����د 
عمادي وجود تحديات كبيرة أمام نشر تعاليم اإلسالم خصوصًا 
في ظل االنفتاح الكبير بوسائل اإلعالم والثورة االلكترونية مما 

يحملنا مسؤوليات مضاعفة في حماية المجتمع الكويتي.
ج����اء ذلك في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه المخيم 
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والوكالء في المراكز الخارجية التابعة إلدارة الدراسات اإلسالمية.
 وفي ختام اللقاء قام مدير ادارة الدراس����ات االس����المية مرزوق 
الهيت بتكري����م وكيل وزارة األوقاف م. فري����د عمادي والوكيل 
المس����اعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية د. 

وليد الشعيب.

فيج����ب علينا العمل ب����روح الفريق الواحد والتكات����ف فيما بيننا 
ونكون أسرة واحدة، مثنيا على جهود العاملين بإدارة الدراسات 
االس����المية ومراك����ز دور الق����رآن الكريم في خدم����ة كتاب اهلل 

والدارسين في مختلف المراكز.
واس����تمع عمادي والش����عيب إلى مالحظات عدد من الموجهين 

إذا أردنا اإلنجاز علينا العمل بروح الفريق الواحد
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وكيل األوقاف: مشروع "بريرة" يؤكد حرص الكويت 
عل���ى حف���ظ كرامة اإلنس���ان وفق تعاليم اإلس���ام

التعري���ف لجن���ة  جه���ود  ويثم���ن   ..
باإلسام الدعوية والتوعوية الرائدة

انطلق في عام 2005 لتوعية المجتمع بحقوق العمالة المنزلية واإلحسان لهم

  جعلها اهلل سببًا في إشهار إسالم أكثر من 77 ألف مهتد ومهتدية

استقبل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية م. فريدأسد 
عمادي وفد لجنة التعريف باإلسالم الذي ضم كاًل من رئيس 
مجلس اإلدارة فيصل الزام���ل، ومدير اللجنة فريد العوضي، 
ومدير العالقات العامة والموارد جوده الفارس، ونائبه محمد 
الش���مري، مثمناً جهودهم الدعوية والتوعوي���ة الرائدة التي 

تقدمها اللجنة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة.
وأوضح الزامل أن اللجنة بتوفيق اهلل جل وعال استطاعت أن 
تكون سببا في إشهار إسالم أكثر من 77 ألف مهتد ومهتدية 
من شتى الجنسيات واللغات واألديان والذين يحلون ضيوفا 
عل���ى كويت الخي���ر، الفتا إلى أن اللجنة تقوم عقب إش���هار 
إس���الم المهتدي بفتح ملف تدون ب���ه كل معلوماته وآلية 
التواصل معه وبعدها نش���رع في تعليمه الطهارة والوضوء 
والصالة ونحفظه ما تيسر من القرآن الكريم وعقبها يلتحق 

بالفصول الشرعية.
وأض���اف ان لدينا ف�ص���ول تعليم اللغة العربي���ة للناطقين 
ب�غيره���ا والتي من خاللها نرحب بكل م�ن يأتي لتعلم اللغة 

العربية ون�وفر ل�ه�م كل التجهيزات.
وأشاد العمادي بال�توسع الهائل في عدد أفرع لجنة التعري�ف 
باإلسالم والتي ش���ملت كل مناطق الكوي�ت من الوفرة إلى 
الجه���راء، مؤكدًا أن اللج�نة تق���وم بجهود حثيثة تجاه رعاية 

آالف ال�م�ه�تدين الجدد.

أكد وكيل وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية رئيس اللجنة العليا للمشروع الوطني 
لتوعي����ة العمالة المنزلي����ة »بريرة« المهندس فريد عمادي أهمي����ة توعية المجتمع 
بحق����وق العمال����ة المنزلية واإلحس����ان لهم عبر تطبيق تعاليم اإلس����الم الس����محة 
والحميدة التي تقضي وتنص على التعامل بالحس����نى مع اآلخرين خصوصًا الخدم 
مش����يرًا إلى أنه تم تعميم خطبة الجمعة على المساجد في المحافظات الست تحث 

وتدعو الى اإلحسان للخدم وكف الظلم عنهم.
وق����ال عمادي في تصريح صحافي أن المش����روع الوطني “بريرة” يهدف الى تهيئة 
األس����رة الكويتية ودعمه����ا للوصول بالعمال����ة المنزلية إلى االندم����اج في المجتمع 
وتوعية تلك العمالة وأفراد المجتمع الكويتي بالحقوق والواجبات التي تهيئ للعمالة 

العيش الكريم والمعاملة الحسنة وفق التعاليم اإلسالمية السمحة.
وأضاف أن مش����روع “بري����رة” ومنذ انطالقه في عام 2005 حرص على تحس����ين 
ص����ورة الكويت أمام المحاف����ل الدولية المناهضة لحقوق االنس����ان لبيان ان دولة 

الكويت ال تقوم بالمتاجرة في البشر وتحرص على حفظ كرامة اإلنسان. 
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الوظائ���ف  ألصح���اب  تخصيصي���ة  دورات  عم���ادي: 
التوجيهية التعليمية في وزارتي التربية واألوقاف

"تعزيز الوسطية" تستأنف الدورات التدريبية للموسم الثالث 

وأك����د م. فريد عمادي -عل����ى الدور الهام والبارز والمس����ئولية 
الملق����اة على عاتق أصح����اب الوظائف التوجيهي����ة في التعليم 
العام بوزارة التربية وأصحاب الوظائف التوجيهية التعليمية في 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية في توعية المجتمع وتثقيفه 
وحماي����ة النشء م����ن كافة األخط����ار المحيطة به����م في ظل 
األوضاع اإلقليمية التي تشهدها المنطقة، داعيًا إلى االستفادة 

من كافة الجهود المبذولة في تحقيق أمن وأمان المجتمع.

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أمين عام اللجنة 
العليا لتعزيز الوسطية المهندس فريد عمادي أن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����المية ممثلة في مركز تعزيز الوسطية استأنفت 
الدورات التدريبية للموسم الثالث 2017/2018م والتي ينفذها 
فريق عمل التدريب والتأهيل بمركز تعزيز الوس����طية للمعلمين 
والمعلمات في وزارة التربية ووزارة األوقاف والشئون االسالمية 

وائمة وخطباء المساجد خالل شهر ديسمبر الحالي.  
وقال عمادي في تصريح صحافي إن ما يميز الموس����م الحالي 
دخول دورات تخصيصية ألصحاب الوظائف التوجيهية التعليمية 
في وزارة التربية واألوقاف بعنوان “ األمن الفكري في المدارس 
“ والذي ينطلق من مبادرات الوثيقة الوطنية لتعزيز الوس����طية 
واالعت����دال والتي تن����ص على تدريب وتطوي����ر مهارات معلمي 
ومعلمات المواد الشرعية في وزارتي التربية واألوقاف والشئون 

اإلسالمية.
وتابع عمادي أن اللجنة العليا لتعزيز الوس����طية ممثلة في مركز 
تعزيز الوس����طية ومن منطلق المسئولية الوطنية حرصت على 
اس����تقطاب اصحاب التخصص األكاديمي في المجال التدريبي، 
وذلك ألن البرنامج يستهدف شريحة هامة ذو تأثير في المجتمع.

وبي����ن عمادي عل����ى أن أعداد ال����دورات التدريبي����ة في الخطة 
المس����تهدفة للموس����م التدريبي الحالي تتجاوز عدد )30( دورة 
تدريبية وورش����ة عمل يس����تفيد منها ما يقارب )1000( متدرب 

ومتدربة.

9

9العدد 69  - جمادى األولى  1439 هـ / يناير  2018 م



وكيل ال���وزارة: نس���عى لتفعي���ل الوثيق���ة الوطنية 
لنش���ر الوس���طية واالعت���دال ومواجه���ة التط���رف

"األوقاف" تستضيف المحاضر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي د. سامي الصقير

وفق  والتطرف  الغلو  من  المتغيرات  هذا  معالجة  يتم  وحتى 
أسس علمية وشرعية وفكرية حرصت الوزارة ممثلة في مركز 
تعزيز الوسطية باالستعانة بالمتخصصين من العلماء والخبراء 
في المجاالت ذات العالقة حيث يمثل ذلك مدخاًل عمليًا لمواجهة 

الفكر المتطرف. 

صرح وكيل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية أمين عام اللجنة 
مركز  أن  عمادي:  أسد  فريد  المهندس  الوسطية  لتعزيز  العليا 
تعزيز الوسطية وفي خطوة تهدف الى تعزيز الوسطية وتبادل 
الخبرات العلمية فإنه يسره أن يستضيف فضيلة األستاذ الدكتور 
والمسجد  الحرام  بالمسجد  المحاضر   – الصقير  محمد  سامي 
النبوي وأستاذ الفقه في جامعة القصيم إلقامة برامج علمية 
)توجيهات هامة حول  عنوان  تحت  التوجيهية  للفئات  وحوارية 

الفكر المتطرف وحقوق العلماء( دراسة نصية وحوار علمي. 
وتستهدف الحلقة النقاشية أعمدة التوجيه واإلشراف واإلمامة 
في  كبير  دور  من  الشريحة  تلك  به  تتمتع  لما  نظرًا  والخطابة 
ال  حتى  فيها  التوجيه  منابر  واعتالء  القادمة  األجيال  توجيه 
الى  النفعية  والتوجيهات  الخاطئة  المفاهيم  بعض  تتسلل 

عقول شرائح المجتمع.
في  والخبراء  العلماء  استضافة  بأن  تصريحه  عمادي  وختم 
الفكر وإقامة مثل هذه البرامج والحلقات تأتي تفعيال لمبادرات 
التطرف  ومواجهة  واالعتدال  الوسطية  لنشر  الوطنية  الوثيقة 
والعنف خاصة في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي، 
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ال��ش��ع��ي��ب: ال������وزارة م��س��ت��م��رة ف���ي اخ��ت��ي��ار 
المختلفة م��راك��زه��ا  ف���ي  ل��ل��ع��م��ل  األك���ف���اء 

خالل زيارته لجنة اختبارات معلمي ومحفظي القرآن الكريم 

أكد وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية المساعد لشؤون 
القرآن الكريم والدراسات وليد الشعيب إن وزارة األوقاف ممثلة في 
قطاع ش���ؤون القرآن الكريم حريصة على حسن اختيار المعلمين 

والمعلمات للعمل في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجويده.
وقال الشعيب خالل زيارته لجنة اختبارات معلمي ومحفظي القرآن 
الكريم الذي أقامتها إدارة شؤون القرآن الكريم في المسجد الكبير 
أن ع���دد المتقدمي���ن للجنة اختبارات المعلمي���ن والمحفظين بلغ 
300 متقدمًا من الرجال والنس���اء وذلك وفق نظام محكم وعمل 

دقيق من قبل اللجنة المكلفة بإعداد ومتابعة االختبارات.
وأوضح الشعيب أن على الناجحين من االختبار التحريري الخضوع 
إل���ى االختبار الش���فوي حتى يتم بعدها تقيي���م المتقدم وقبوله 
للعمل في إدارة القرآن الكريم أو الدراس���ات اإلسالمية أو السراج 
المنير فلدينا لجان االختبارات والمقابالت تعمل وفق آلية محكمة 
ال يمكن من خاللها قبول أصحاب المستوى الضعيف ألننا نريدهم 

يعملون كمحفظين ومعلمين لكتاب اهلل.
وأشار الش���عيب بعمل لجنة االختبارات التي أشرفت على االختبار 
التحري���ر الذي اس���تقبل أكثر م���ن 300 معل���م ومعلمة في وقت 

قياسي وسرعة فائقة.
وقال الشعيب أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مستمرة في 
اختيار أكف���أ المعلمين والمعلمات للعمل ف���ي مراكزها المختلفة 
واس���تكمال أي نقص في مراكز لديها حتى تستمر مسيرة العمل 

وتتواصل عجلة دوران حفظ القرآن الكريم في جميع المراكز.
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ال��ش��ع��ي��ب: ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��م��ن��اه��ج
بما يواكب معطيات السنوات التي نمر بها

"السراج المنير" تفتتح مخيمها الربيعي الـ 12

االجتماعية والثقافية واألنش���طة الترفيهية لمنتسبي إدارة السراج 
المني���ر من الطلبة والطالب���ات في ٢٦ مركزا إلدارة الس���راج المنير 
ولتفعيل أنش���طة العاملين في إدارات السراج المنير من مدرسين 
ومدرس���ات وبث روح التنافس واستثمار طاقاتهم في هذه الليالي 

وهذه األيام خالل تواجدهم في هذا المخيم.
وح���ول تطوير المناهج، قال الش���عيب أن لدينا لجان���ًا تعمل على 
تطوير المناهج س���واء في إدارة الس���راج المنير او إدارة الدراس���ات 
اإلس���المية لكن لم تنته إلى اآلن من تطوي���ر المناهج كلها وهي 
تس���ير على آلية واضحة ويقوم عليها مشايخ وعلماء أجالء وثقات 

في مختلف التخصصات.
وأضاف: وم���ن خالل الممارس���ات التي مضت وج���دوا في بعضها 

افتتحت إدارة الس���راج المنير بوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
فعاليات المخيم الربيعي الثاني عش���ر بحضور ورعاية وكيل وزارة 
األوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية وليد 
الش���عيب وس���ط جو من الفرح والتآلف بين ناش���ئة السراج، وذلك 

تحت عنوان »خلهم عندنا وتطمن«.
وفي هذا الش���أن، قال الوكيل الش���عيب في تصريح صحافي في 
البداية أنه في كل موس���م ش���توي يقام مخيمات إلدارة الس���راج 
وإدارة الدراس���ات اإلس���المية وإدارة القرآن الكري���م لعمل فعاليات 
وأنش���طة لهذه اإلدارات وكذلك لمنتس���بي هذه اإلدارات من طلبة 
وطالبات لدور القرآن أو الس���راج المنير او إدارة الدراسات لإلسالمية 
ونحن اليوم   افتتحنا مخيم إدارة السراج المنير لهذا الهدف لألنشطة 
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  الجنفاوي: المخيم لتدريب الناشئة على مهارات 
واالنتماء المواطنة  روح  وتزكية  ال���ذات  ب��ن��اء 
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الب���د ان يتعدل وتتواكب مع معطيات هذه الس���نوات التي نمر بها 
ومعطيات الوسطية ومعطيات موضوع مكافحة التطرف.

وعبر الشعيب عن شكره إلدارة السراج المنير كونها تقيم مثل هذا 
المخيم وهو يعتبر مكانا ترفيهيا وفي الوقت نفسه مكان اجتماعي 
واسري لكل العاملين في إدارة السراج المنير وكذلك ألهالي الطلبة 

الموجودين في مراكز إدارة السراج المنير.
وقال إن ما رأيتم من التكاتف بين العاملين في إدارة السراج المنير 
سواء الرجال أو النساء يدل على همتهم ونشاطهم وتواجدهم في 
إحياء هذا المخيم إن دل فإنما يدل على حرصهم على تفعيل هذا 
المخيم واس���تثمار وجوده واستغالل الطاقات واإلمكانيات المتوافرة 

في هذا المخيم ومجرد هذا التفاعل يعتبر نجاحا لهذا المخيم.
من جهته  أعلن مدير إدارة الس���راج المني���ر د  .فهد الجنفاوي عن 
افتتاح المخيم الربيعي في منطق���ة المخيمات بكبد ليكون فرصة 
إلقام���ة أنش���طة اإلدارة المتنوع���ة ما بي���ن الرياضي���ة والثقافية 
والترفيهي���ة والتربوي���ة، حي���ث جاء المخي���م ليحقق م���ا ترنو إليه 
اس���تراتيجية وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية م���ن االهتمام 
بتنمية حب االنتماء والذكاء والعناية بالناش���ئة من خالل المواهب 

واإلبداع لدى الطلبة والطالبات، وذلك بعمل المسابقات الرياضية، 
واالهتمام بالروح واألخالق والسلوك القويم وتدريب الناشئة على 
مه���ارات بناء الذات والتف���وق والنجاح في الحي���اة وكيفية التعامل 
مع اآلخري���ن، وتزكية روح المواطنة والتع���اون والود، واإلخاء بين 
المش���اركين في المخيم، إضافة إلى تعميق المشاعر األخوية بين 

طلبة السراج المنير وتوطيد الروابط الوطنية وتقويتها. 
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كتب: سامح محمد يسري 

 من منطلق مسؤولية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في 
والتوعوي،  التوجيهي  بدورها  واستشعارًا  الكويتي،  المجتمع 

واستكماالً لهذا الدور في رعاية الشؤون اإلسالمية.
قام الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وليد العمار بزيارة مركز 
والمعلومات  التخطيط  إدارة  مدير  برفقة  اإلسالمي  االقتصاد 
عبد اهلل الشاهين والدكتور هزاع الفضلي وذلك بهدف االطالع 

على آلية سير العمل.
الوزارة  مبادرة  جاءت  أنه:  التفقدية  زيارته  خالل  العمار  وبين 
مركز  إنشاء  اإلداري في  والتطوير  التخطيط  ممثلة في قطاع 
األبحاث  في  متخصص  كمركز  االسالمي  لالقتصاد  الكويت 
دولة  لرؤية  ودعمًا  اإلسالمية،  واالقتصادية  المالية  والدراسات 
إلى مركز مالي  الكويت  الكويت االستراتيجية نحو تحول دولة 
عالمي، بحيث يكون االقتصاد االسالمي ومعامالته المالية أحد 

المكونات األساسية التي يبني عليها هذا التحول.
االقتصاد  وثقافة  فكر  لنشر  يهدف  المركز  أن  إل��ى  وأش��ار 
في  والمساعدة  بالمجتمع،  المختلفة  ومعامالته  االسالمي 
تطبيق هذا الفكر بهدف تحسين المعامالت المالية واالقتصادية 
بين المؤسسات واالفراد إضافة إلى تلبية حاجة محلية واقليمية 

لمركز ابحاث متخصص في هذا المجال.

خالل زيارته التفقدية لمركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي 

ال���ع���م���ار: ال���م���رك���ز م����ش����روع داع������م ل��ت��ح��ّول
ال����ك����وي����ت إل�������ى م����رك����ز م����ال����ي ع���ال���م���ي
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لتحويل هذا  متكاملة  دراسة  بإعداد  قامت  الوزارة  أن  وأوضح 
عمل  تعزيز  أهمية  على  مؤكدين  فعلي،  واقع  إلى  المشروع 
والجهات  ال��وزارة  بين  الشراكة  دور  تفعيل  خالل  من  المركز 
وترسيخ  تأسيس  في  تسهم  التي  المختلفة  والمؤسسات 
المعامالت االقتصادية المالية االسالمية سواء داخل الكويت او 

خارجها.
دواعي الحاجة

وأتت دواعي الحاجة لهذا المشروع بأن: بدأ االقتصاد اإلسالمي 
من خالل رعاية مؤسساته وأفراده له في الغالب، ومع تنامي 
أهمية االقتصاد االسالمي وتوسع مؤسساته وتعدد تطبيقاته 
والبحثية  االكاديمية  والمراكز  المساندة  المؤسسات  ونمو 
التي  المراكز  النوع من  ان هذا  إال  المجال،  والخدمية في هذا 
الدعم  مع  واالستشراف  والتأصيل  واالب��داع  الفكر  فيها  ينشأ 

الحكومي والرعاية والترشيد يندر وجودها على صعيد العالم 
العربي واالسالمي إال من خالل عدد محدود من المراكز، وهو 

غير موجود على الصعيد المحلي مع اهمية دوره وخدماته.
لالقتصاد  مركز  إلنشاء  ملحة  بصورة  الحاجة  تتأكد  وهنا 
االسالمي نظرًا ألهمية البحث العلمي والتأصيل في التغلب على 
االقتصاد  تطبيقات  مجال  في  القائمة  العملية  العقبات  بعض 
االسالمي، وتقديم الدعم الفني والمساندة، فضال عن االهمية 

المتوقعة للمركز في اقتراح خطط ومشاريع تنمية حقيقية.
مستوى  على  مرموقًا  ماليًا  مركزا  تكون  أن  الكويت  إرادة  إن 
اآلن  المواتية  الفرصة  ننتهز  العربية واالسالمية، يجعلنا  الدول 
لتكون الكويت مركزًا دولياً رائدًا في مجال االقتصاد االسالمي، 
مركز  انشاء  خالل  من  وابحاثه،  علومه  في  معرفيا  ومكنزا 

االقتصاد االسالمي في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

الوزارة قامت بإعداد دراسة متكاملة لتطبيق
ال����واق����ع أرض  ع����ل����ى  ال�����م�����ش�����روع  ه�������ذا 
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المعلومات  ث��ورة  في  جديد  كل  نواكب   القراوي: 
ال�������وزارة ألك��ب��ر ش��ري��ح��ة ممكنة إلي���ص���ال رس���ال���ة 

700 ألف زائرًا لموقع وزارة األوقاف "البوابة اإلسالمية" خالل عام 2017

كشف مدير إدارة اإلعالم والناطق الرسمي لوزارة االوقاف والشئون 
اإلس���المية أحمد راشد القراوي؛ عن حدوث نقلة نوعية نتج عنها 
زيادة كبيرة في معدل دخول الزائرين لموقع الوزارة في األش���هر 
األخيرة، وأن عدد زوار موقع وزارة األوقاف والش���ئون اإلس���المية 
»البوابة اإلسالمية« islam.gov.kw قد تخطى سبعمائة ألف زائرًا 

خالل عام 2017م بمعدل حوالي 60 ألف زائر شهريًا.
كم���ا وصل عدد متابعي صفح���ة وزارة األوقاف على موقع تويتر 
إلى 23.700 متابع، وبلغ عدد متابعي صفحة وزارة األوقاف على 
موقع إنس���تقرام 7.634 متابع، ووصل عدد متابعي صفحة وزارة 

األوقاف بموقع فيسبوك إلى 9.138 متابع.
   وقال القراوي لقد حرصنا على التطوير ومواكبة الجديد والتنوع 
ف���ي تكنولوجي���ا المعلومات ألج���ل النهوض واالرتق���اء بالعمل، 
واالستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة إليصال رسالة الوزارة 
بالري���ادة في العمل اإلس���المي وفق خطتها االس���تراتيجية ألكبر 
ش���ريحة ممكنة، إلى ذلك ق���د تم االنتهاء م���ن تصميم وتنفيذ 
تطبي���ق موقع الوزارة »البوابة اإلس���المية« للهات���ف النقال على 
نظامي أبس���تور وأندرويد، والذي يحتوي على األقسام الرئيسية 
للموقع مثل: جديد ال���وزارة، والتقرير الصحفي اليومي، ومواقيت 

الصالة، باإلضافة إلى قسم تواصل معنا.
 وقد قام بتحميل التطبيق أكثر من 1000 مس���تخدم حتى اآلن، 
وبلغ عدد اإلش���عارات المفعلة عند مستخدمي التطبيق إلى 646 
مس���تخدم، منهم 342 مس���تخدم لنظام IOS، و304 مس���تخدم 

لنظام أندرويد.
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أب���ا ال��خ��ي��ل: "األوق������اف" أك��ث��ر ال������وزارات إس��ه��ام��ًا
ف����ي دع������م ال����ج����وان����ب ال���خ���ي���ري���ة واإلن���س���ان���ي���ة 

"اإلعالم الديني"  تهدي جمعية الدعوة الخيرية اليمنية باقة من إصداراتها 

به���ذه الجوان���ب اإلنس���انية وتدعم أصح���اب الحاجات فهي 
مقص���رة، الفتا إلى أن الدعم ول���و بالكلمة ينبغي أن يكون 
الش���عار الدائم بين أفراد األمة ال س���يما ف���ي ظل الظروف 

اإلقليمية والدولية المضطربة. 
وأك���د أبا الخيل عل���ى أن وزارة األوقاف من أكث���ر الوزارات 
إس���هاما في دعم الجوانب الخيرية واإلنس���انية في مختلف 
دول العالم وأياديها البيض���اء ال تخفى على المتابعين لهذا 
الشأن معتبرها من أهم الجوانب التي تميز الكويت وتساهم 
بش���كل أو بآخر في التأكيد على أن الكويت مركزا إنس���انيا 

عالميا.
ومن جانبه أش���اد موفد جمعية الدعوة الخيرية اليمنية عبد 
اهلل علي سعيد بدور الوزارة ممثلة في إدارة اإلعالم الديني 
على مختلف األصعدة، الفت���ا إلى كرم الضيافة الذي حظي 
به خالل زيارته لإلدارة معربا عن شكره لمدير اإلدارة النشط 
صالح أبا الخي���ل لتعاونه الالمحدود وتقديم الدعم الكامل، 

معتبرا الكويت بوجهها المشرق صورة مشرفة لألمة.

 اتساقاً مع الدور الريادي الذي تلعبه وزارة األوقاف والشئون 
اإلس���المية بدولة الكويت على الصعيدين العربي والدولي، 
وتماشيا مع سياساتها الرامية إلى دعم ومساندة المنظمات 
الخيرية واإلنس���انية خليجي���ا وعربيا، أه���دت إدارة اإلعالم 
الديني جمعي���ة الدعوة الخيرية اليمني���ة والمهتمة بتحفيظ 
القرآن الكريم وعلومه باقة مخت���ارة من اإلصدارات الدينية 
والوطني���ة وذلك به���دف تعزيز الجوانب الديني���ة والتي من 
ش���أنها أن تس���اهم في التغلب على بع���ض التحديات التي 

تحوط بالطالب اليمني.
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم الديني والمش���رف العام على 
المشروع القيمي لتعزيز العبادات “نفائس” حيث أوضح في 
بيان صحفي أن اإلدارة سباقة لدعم كل ما من شأنه رفعة 
القرآن وأهله ال س���يما مع الدول التي تعاني من المشكالت 
وتفتقد الدعم واإلمكانات كاليمن الشقيق معتبرا هذا الدور 

واجبا أخالقيا وإنسانيا.
وأكد أب���ا الخيل على أن المؤسس���ات القيمية: إن لم تهتم 
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د. زكريا هاما: سمو األمير وسمو ولي العهد 
ساهما في صعود جامعة فطاني نحو القمة

األمين العام لمجلس أمناء الجامعة في تايالند لـ "واحة األوقاف":

حوار: غانم الشمري
أكد نائب الرئيس للش��ؤون األكاديمية والبحث العلمي األمين 
الع��ام لمجلس أمناء جامع��ة فطاني في تايالن��د الدكتور زكريا 
هاما أن س��مو أمير دولة الكويت الش��يخ صباح األحمد وس��مو 
ولي العهد الش��يخ نواف األحمد لهما الفضل الكبير بعد اهلل في 

صعود الصرح الشامخ لجامعة فطاني نحو القمة.
وق��ال هاما في حوار صحفي مع مجل��ة »واحة األوقاف« إن وزارة 
األوق��اف والش��ؤون اإلس��المية في دول��ة الكويت ه��ي الجهة 
المؤسس��ة للجامعة، مش��يرًا إلى أن الوزارة تقدم المس��اعدات 

المستمرة للجامعة في سبيل تأدية رسالتها السامية.
وأوض��ح أنه نتيجة لدع��م وزارة األوقاف، انضم��ت الجامعة إلى 
عضوية رابطة البحث العلمي لثماني مؤسس��ات للتعليم العالي 

في جنوب تايالند.
 وأردف قائ��اًل ان وزارة األوقاف قدم��ت 15 مليون بات تايالندي 
لمش��روع تدش��ين مكتبة الكويت العامة في المدينة الجامعية 
لجامع��ة فطاني مؤكدًا أن المكتب��ة أصبحت أكبر مصدر للعلوم 
اإلس��المية واللغة العربية في تايالند، كم��ا أن للمكتبة نصيب 
األس��د م��ن الموس��وعات والمص��ادر والمراج��ع ف��ي مختل��ف 

التخصصات باللغة العربية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

حة
وا

 ال
وار

ح
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ح��ك��وم��ة وش���ع���ب ال���ك���وي���ت ي��ت��ن��اف��س��ون ف���ي إق��ام��ة 
المشاريع التعليمية واإلغاثية واالجتماعية في تاياند

الفني بالوزارة حينئذ ولي���د العمار ثم تتابعت زيارات وفود الوزارة 
إلى الجامعة، وعلى رأس���ها نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية وزير العدل وزير األوقاف والش���ؤون اإلس���المية األسبق 
المستش���ار راش���د الحماد برفقة وكالء ومدراء الوزارة، كما تمثل 
الوزارة عضوي���ة دائمة في مجلس األمن���اء الجامعة بتعيين من 
قب���ل وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي، حيث يمث���ل في عضوية 
المجلس حاليًا وكيل الوزارة المس���اعد للتنسيق الفني والعالقات 
الخارجية والحج خليف مثيب األذينة، ويؤدي الدور المهم والفعال 

في تطوير الجامعة بتوجيهاته المستمرة. 
وم��ا أهم المش��اريع التي قام��ت بدعمه��ا وزارة األوقاف والش��ؤون 

اإلسالمية للجامعة ؟ 
قدمت الوزارة المشاريع العديدة لجامعة فطاني من أهمها: جامع 
دولة الكويت، ومكتب���ة الكويت العامة، ومركز تقنيات المعلومات، 
ونظ���ام ش���بكة المعلوم���ات الدولية، ونظ���م وقواع���د المكتبة 
االلكترونية، وتطوي���ر النظم الخدماتية، ونظام التس���جيل اآللي 
والتقييم الرقمي وجناح الكويت التراثي، والمنح الدراس���ية للطلبة 
الوافدي���ن وحديثي اإلس���الم ف���ي الجامعة، وإقام���ة المؤتمرات، 
والندوات وورش���ات العمل في التعليم العالي اإلس���المي، والعمل 
اإلسالمي، ومش���روع استحداث مس���رح المحكمة التدريبية التابع 
لقس���م القانون بكلية الدراسات اإلس���المية والقانون، ومشروع 
توفي���ر الكتب والمصادر والمراج���ع القانونية لمكتبة دولة الكويت 

العامة في الجامعة.
مكتبة دولة الكويت

وماذا عن مكتبة دول��ة الكويت العامة التي قامت الوزارة ببنائها في 
الجامعة ؟

حة
وا

ر ال
وا

ح

حدثنا عن جامعة فطاني؟

جامع���ة فطاني ه���ي أول مؤسس���ة تعليمية إس���المية للتعليم 
العالي في تايالند، حيث أنش���أها َذُوْو العلم والمعرفة من علم�اء 
وأكاديميي���ن مس���لمين عل���ى المس���تويات المحلي���ة واإلقليمية 
والعالمية؛ وه���ي وقفية غير ربحية، وتم افتتاحها رس���ميًا في 8 
نوفمبر 1998 باسم الكلية اإلسالمية جاال. وفي 14 يونيو 2007، 
تم ترقية الكلية إلى مس���توى الجامعة، تحت مسمى جامعة جاال 

اإلسالمية، ثم جامعة فطاني في عام 2014.
دور دولة الكويت

وما دور دولة الكويت ممثلة في وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
في بناء وتأسيس الجامعة؟

دولة الكويت ممثلة في وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية هي 
الجهة  المؤسس���ة للجامع���ة، وكانت باكورة موط���ئ الوزارة إلى 
رحاب الجامعة في سنة التأسيس ١٩٩٨ بتشريف مراقب التعاون 
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األذينة يؤدي الدور المهم والفعال في تطوير
ال��ج��ام��ع��ة م���ن خ����ال ت��وج��ي��ه��ات��ه ال��م��س��ت��م��رة

نتيجة لدعم وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية بدولة الكويت؛ 
انضم���ت الجامعة إل���ى عضوية رابط���ة البحث العلم���ي لثم�اني 
مؤسس���ات للتعليم العالي في جنوب تايالن���د؛ مما يتيح للجامعة 
إب���راز الجوانب المضيئ���ة للدين اإلس���المي الحني���ف، باعتبارها 
أساس���ًا علمياً في بن���اء الثقافة والحضارة اإلس���المية والنهوض 
والترقي؛ فكان مش���روع تدش���ين مكتبة دولة الكويت العامة في 
المدينة الجامعية لجامعة فطاني، بتكلفة )خمس���ة عش���ر مليون 
بات تايالندي(، بتمويل من وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المّية، 
واالحتف���اء بافتتاحه���ا ف���ي 3 أكتوبر 2004، برعاية س���فير دولة 

الكويت لدى تايالند خالد محمد الشيباني.
وتعتب���ر أغلى هدايا دولة الكويت التقنية في تايالند؛ هي دعمها 
لتعزي���ز العمل األكاديمي ضمن متطلبات جودة التعليم الش���املة 
المعاص���رة؛ لترفرف راية الكويت المعطاء خفاقة على مركز تقنية 
المعلوم���ات( ملحق مكتبة دولة الكوي���ت العاّمة( بجامعة فطاني 

حة
وا

 ال
وار

ح

المكون من سبعة طوابق، بالموافقة السامية من مجلس الوزراء 
الكويتي، حس���ب خطاب وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المس���اعد للتنس���يق الفني والعالق���ات الخارجية والح���ج، بتاريخ 
18/1/2011 بميزاني���ة قدره���ا ) ثالثة ماليين وخمس���مائة ألف 
دوالر أمريك���ي (؛ الذي افتتح يوم األح���د 12 ذو القعدة 1435ه� 
الموافق 7 سبتمبر 2014 برعاية وكيل الوزارة المساعد للتنسيق 
الفني والعالق���ات الخارجية والحج خليف مثي���ب األذينة، وحضور 
س���فير الكويت لدى تايالند عبد اهلل جمعة الشرهان، وبمشاركة 
عضو مجلس أمناء الجامعة د. مطلق راشد القراوي، ومدير إدارة 
العالق���ات الخارجية بالوزارة حينئذ وليد عب���د العزيز العمار، ومدير 

إدارة اإلعالم أحمد راشد القراوي.
 وكيف ترى التعليم اإلسالمي في تايالند ودور جامعة فطاني فيها ؟

عل���ى مؤسس���ات التعليم العال���ي اإلس���المية الثبات ف���ي األمر 
والعزيمة على الرش���د ف���ي تحقيق التأصيل اإلس���المي للعلوم، 
والمعرفة، والثقافة، والتقانة، وتوجيهها إسالمياً؛ لإلسهام الفاعل 
في التكوين الفعال للشباب المس���لم، وجعله قادرًا على مقاومة 
مشروعات التذويب التي تستهدف إبعاده عن منابع فكره ومصادر 
حضارته، واإلس���هام في ربطه بكتاب اهلل وسنة رسوله وما كان 
عليه س���لف األّمة الصالح. ومن المؤسس���ات األهلية في تايالند 
المعني���ة بالتعليم العالي: جامعة فطان���ي؛ باعتبارها أحد البدائل 
للتف���وق والتميز والتألق ف���ي الصناعة التعليمي���ة الجامعية ذات 
الصبغة اإلسالمية، للعمل على تأكيد دور الثقافة في حماية الهوية 
ؤى، وتوحيد مناهج العمل  الحضارية لألقلية المسلمة، وتقريب الرُّ
وتوطيد جس���ور التعاون بين العاملين في حق���ل العمل الثقافي 
اإلسالمي. وكذلك تصحيح المفاهيم وتحرير المصطلحات المثارة 
ضد اإلسالم والمسلمين، وإيجاد مرجعية إسالمية توجيهية تهدي 
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أكبر  الجامعية  المدينة  ف��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  مكتبة 
م��ص��در ل��ل��ع��ل��وم اإلس��ام��ي��ة وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ت��اي��ان��د

األعمال الصالحة، وتحميها من االس���تالب واالنغالق. وقد تميزْت 
جامعة فطاني في عمليتها التعليمية للدراس���ات اإلسالمية واللغة 

العربّية بإسهامات دولة الكويت المعطاء 
قام���ت دولة الكويت والجمعيات اإلس���المية والخيرية لديها بدعم 

العديد من المشاريع في تايالند حدثنا عنها؟
يتناف���س دول���ة الكويت حكومة وش���عبا ف���ي إقامة المش���اريع 
اإلس���المية والتعليمي���ة واإلغاثية واالجتماعية ف���ي تايالند، من 
حفر اآلبار وبناء المساجد والمراكز والمدارس اإلسالمية، والسكن 
للطالب والطالبات ومعونة إغاثية وتقديم المنح الدراسية وتدريب 
المهن���ي وإفطار الصائمي���ن واألضحية، وكفالة الدع���اة واأليتام 
واألرامل، وطباعة المصاحف والكتب اإلس���المية وإقامة الدروس 

والدورات وغيرها. 

ويأتي كل هذا الدعم ضمن اهتمام مؤسسات دولة الكويت ذات 
السمة الخيرية، الرسمية منها والشعبية، بالمساهمات والعطاءات 
لالرتقاء بأوضاع األقلية المس���لمة في تايالند، تعليميًا واجتماعيًا 
ومهنّياً؛ لينس���حب بالتالي لالرتقاء بأوضاعهم اقتصاديًا. وبشكٍل 
ع���ام ، لقد رس���خْت في ذاكرة الش���هود في جمي���ع أنحاء تايالند 
المْعلم الخيري اإلس���المي واإلنساني لدولة الكويت ؛ بفضل اهلل 
ومّن���ه وكرمه، ثم بالدع���م الكريم والتوجي���ه الكبير من صاحب 
الس���مو الش���يخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمي���ر دولة الكويت، 
وس���مو ولي عهده األمين الش���يخ ن���واف األحمد الجاب���ر الصباح، 
حفظهم���ا اهلل، الّلذين كانا لهما الفضل الكبير بعد اهلل في صعود 
الصرح الش���امخ جامعة فطاني نحو القمة في ُبعدها الّرس���الي، 
وخطوة رائدة في مجال الس���بق الحضاري للشهود الحضاري في 

هذه البقعة من المعمورة.
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ص���رح د. ناصر العجمي مدي���ر إدارة التأهيل والتقويم أن اإلدارة تس���عى بصفة 
مس���تمرة إلى تحديث وتطوير البرامج واألنشطة التي تقدمها للفئات المستهدفة 
لتكون أكثر فاعلية وأعظم أثرًا في نفوسهم ولتجديد األمل باالستمرار في تجنب 

طريق اإلدمان وسط أجواء من التفاؤل والثقة.
ج���اء ذلك في إطار مغادرة وفد “من���زل منتصف الطريق” إلى مكة المكرمة ألداء 
مناس���ك العمرة )الرحلة الثانية( تحت ش���عار: “ بإيماني أقوى” التي تنظمها إدارة 
التأهيل والتقويم بوزارة األوقاف والشئون االسالمية ويضم عدد (20)متعافيًا من 

اإلدمان ويشرف عليها المشرفين اإلداريين والنفسيين التابعين لإلدارة.
حيث تحرص اإلدارة س���نويًا وبش���كل منتظم على تس���يير رحلة عمرة للمتعافين 
كأحد الوس���ائل لألخذ بأيدي هذه الش���ريحة والوصول بهم إلى بر األمان، وتوفير 
س���بل الرعاية الصحيحة للنزالء وإيجاد البيئة اإليمانية المناسبة في أجواء الحرم 

المكي والذي تخفق له القلوب وتهفو إليه أرواح المسلمين.
يأتي ذلك انطالقًا من الخطة االس���تراتيجية لوزارة األوقاف والش���ئون اإلسالمية 
ورؤيتها للريادة عالميا ورس���التها الرامية لترس���يخ الوس���طية واألخالق اإلسالمية 
األصيلة ونش���ر الوعي وتنمية الموارد البشرية واالهتمام بها وتحقيقاً لقيم التميز 

والشراكة والمسئولية.

أعلن د. ناصر العجمي مدي���ر إدارة التأهيل والتقويم بالوزارة أن 
اإلدارة ب���دأت فعاليات المخي���م الربيعي للمتعافي���ن من اإلدمان 
لنزالء منزل منتصف الطريق ومركز عالج اإلدمان وبالتنس���يق مع 
الجهات المعنية. انطالقًا من الخطة االس���تراتيجية لوزارة األوقاف 
والش���ئون اإلس���المية ورؤيتها للري���ادة عالميا ورس���التها الرامية 
لترسيخ الوسطية واألخالق اإلسالمية ونشر الوعي وتنمية الموارد 

البشرية وتحقيقا لقيم التميز والشراكة والمسئولية.
حيث تحرص اإلدارة س���نويًا وبش���كل منتظم على إقامة نشاط 
المخي���م الربيعي للمتعافي���ن، حيث تع���د اإلدارة البرامج التربوية 
واألنش���طة الثقافية والرياضي���ة والفنية المتنوع���ة، إضافة إلى 
جلس���ات عالج جماع���ي يومي؛ به���دف توفير األج���واء الطبيعية 
للمتعافين وتحمل المسئولية واإلنتاج والعطاء واالستمتاع بحياته 
بص���ورة صحيح���ة دون انحراف، واس���تكمال البرنام���ج التوعوي 
والتثقيف���ي والعالج���ي المعد لهم، يأتي ذلك ضم���ن العديد من 
البرامج واألنش���طة التي تقيمها اإلدارة للنزالء بشكل مستمر مثل 

الحج والعمرة.

العجم���ي: نعمل عل���ى تطوي���ر البرامج واألنش���طة 
للفئات المستهدفة لتكون أكثر فاعلية وأعظم أثرًا

المخي���م فعالي���ات  ب���دأت  والتقوي���م"  "التأهي���ل 
الربيعي لمنزل منتصف الطريق ومركز عاج اإلدمان

تحت شعار: "بإيماني أقوى" وفد منزل منتصف الطريق ينطلق إلى األراضي المقدسة
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العجمي: المشروع حقق األهداف المرجوة بناًء 
على مؤشرات قياس األداء للفئة المستهدفة

الحفل الختامي لبرنامج "من أجل مستقبل واعي" مارس المقبل 

الس���مو أمير الب���الد إلعداد جي���ل فعال ومنتج ق���ادر على تحمل 
المسئولية ومواجهة أعباء الحياة.

وقد ش���مل البرنامج العديد من ال���دورات وورش العمل والحلقات 
النقاشية الموجهة لفئة الش���باب من الطلبة والمعلمين بمدارس 
الكوي���ت، والتن���وع ف���ي الموضوع���ات المطروحة ف���ي المجاالت 
الصحية واالجتماعية والثقافية، الت���ي تم اختيارها بعناية فائقة 
وذلك بالتعاون مع إدارتي الثقافة اإلس���المية والتنمية األس���رية 
ممثلة في مراقبة الدراس���ات الحرة بإش���راف رئيسة قسم مبارك 

الكبير أ. سميحة الدويهيس.
وقد أشار العجمي إلى أن: المشروع حقق األهداف المرجوة وذلك 
بن���اء على مؤش���رات قي���اس األداء التي تم توزيعه���ا على الفئة 

المستهدفة.
وأعل���ن د. العجم���ي أن اإلدارة بصدد التحضي���ر للحفل الختامي 
للمش���روع تحت رعاية وحضور وزير األوقاف والشئون اإلسالمية 

خالل شهر مارس من العام المقبل 2018م.

ص���رح مدي���ر إدارة التأهي���ل والتقويم بوزارة األوقاف والش���ئون 
اإلس���المية د. ناصر العجمي أنه انطالقًا من الخطة االستراتيجية 
للوزارة ورسالتها الرامية لترسيخ قيم الوسطية واألخالق اإلسالمية 
ونش���ر الوعي وتحقيقا لقيمها االس���تراتيجية المتمثلة في التميز 
والش���راكة والعمل والمؤسس���ي والوس���طية قام قسم المناهج 
واألنشطة التابع لإلدارة بإعداد وتنفيذ عددا من الدورات التوعوية 
والتنموية ضمن برنامج »من أجل مس���تقبل واعي« تحت شعار« 
ش���بابنا جل اهتمامن���ا«، حيث تم إطالق هذا البرنامج في ش���هر 

أبريل الماضي 2017م ويستمر حتى نهاية شهر مارس2018م.
وأوض���ح د. العجمي أن فكرة المش���روع ج���اءت لتفعيل الكلمات 
الس���امية لس���مو أمير البالد حي���ث إن جميع ال���دورات كانت تحت 
شعار »شبابنا جل اهتمامنا« وذلك استلهاما من الخطاب السامي 
لصاحب الس���مو أمير البالد الش���يخ صباح األحم���د الجابر الصباح 
حفظه اهلل الذي حمل عبارة »ش���بابنا ج���ل اهتمامنا« األمر الذي 
دفع اإلدارة لتنظيم مثل هذه الدورات وذلك تحقيقا لرؤى صاحب 
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افتت���ح مرك���ز الجن���ان للصم نس���اء 
الدراس���ات  إلدارة  التاب���ع  مس���ائي 
اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ضمن فعاليات حملة » صفًا 
واحدًا خلف أميرنا » الملتقى الربيعي 
الس���نوي تح���ت ش���عار » وأمط���رت 

الكويت. . حبًا » 
ومن جانبه قال مدير إدارة الدراس���ات 

اإلس���المية في وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية مرزوق 
الهيت إن إدارة الدراسات اإلسالمية حريصة على تذليل كل 
الصعاب التي تعترض طريق نج���اح مركز الجنان ألنه يهتم 
بفئة مهمه تحتاج الى رعاية من نوع خاص لكي تتمكن من 

تعلم العلوم الشرعية والقرآن الكريم والسنه النبوية. 
وأض���اف الهيت إن وجودي اليوم ف���ي هذا االحتفال بافتتاح 
الملتق���ى الربيع���ي الس���نوي أثل���ج الصدر ألنني ش���اهدت 
ه���ذا االنجاز ال���ذي ان دل فإنما يدل عل���ى حرص العامالت 

والدارسات في بذل مزيد من الجهد. 
 وأكد أن إدارة الدراسات اإلسالمية التي نظمت أكثر من فعالية 
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ال����ه����ي����ت: ال����م����رك����ز ي����ؤك����د ال����ع����اق����ة ال��وث��ي��ق��ة
ب��ي��ن أب���ن���اء ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي وس���م���و األم��ي��ر

السبيعي: »الجنان للصم « 

يهدف إلى توصيل العلم 

الش���رعي بطريقة صحيحه 

ع���ن طري���ق لغ���ة اإلش���ارة

خالل افتتاح مركز الجنان للملتقي الربيعي السنوي  

 ضمن حملة “ صفًا واحدًا خلف أميرنا »
وجاء اليوم مركز الجنان للصم نس���اء 
بين  الوثيقة  ليؤكد العالقة  مس���ائي 
أبن���اء المجتمع الكويتي ب���كل فئاته 
وأطيافه وس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد حفظه اهلل ورعاه.
وشكر الهيت جميع العامالت والدارسات 
على هذا التميز ف���ي العمل وااللتزام 
في الدراس���ة مطالبًا ببذل المزيد من 

الجهد للحفاظ على القمة التي يحظى بها هذا المركز. 
ومن جانبها قالت مش���رفة مركز الجنان للصم نساء مسائي 
التابع إلدارة الدراسات اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية نوره راشد الس���بيعي ان مركز الجنان يهدف الى 
توصي���ل العلم الش���رعي بطريقة صحيحه ع���ن طريق لغة 
اإلش���ارة لفئة الصم والبكم باإلضافة الى اكسابهم مهارات 

وخبرات تربوية عن طريق الدورات التربوية.
وفي نهاية االحتفال كرم مدير إدارة الدراسات اإلسالمية في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلس���المية مرزوق الهيت الدارسات 

والضيوف في حفل افتتاح الملتقى الربيعي السنوي.
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م���رك���ز ال��ج��ن��ان ل��ل��ص��م ن���س���اء-م���س���ائ���ي ي��ك��رم
دارس�������ات�����������ه ف���ي خ��ت�����ام ال��ف��ص�����ل ال��خ�����ري��ف��ي 

أصبح نموذجًا صالحًا الحتضان شريحة مهمة من بناتنا
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اختتم مركز الجنان للصم نساء-مسائي- التابع إلدارة الدراسات 
اإلسالمية الفصل الخريفي في كيفان بتكريم دارساته.

وأفادت مشرفة المركز نورة راشد السبيعي بأن المركز يحرص 
على شكر كل من عمل معه أو ساهم بنجاح أنشطته التي 
تقام لهذه الشريحة المهمة من مكونات المجتمع لنقول لهم 

شكرا من القلب على ما صنعتم من اجل اخواتنا الصم.
وأكدت السبيعي أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تقدم 
الشريحة  لهذه  الالمحدود  والدعم  والجهد  الوقت  الكثير من 
من خالل توفير األجواء الشرعية لها وفق ما جاء في الكتاب 
دينهن ومتطلبات حياتهن  تعينهن على فهم  والسنة حتى 
وواجباتهن تجاه مجتمعهن، حتى أصبح مركز الجنان نموذجًا 

صالحاً الحتضان شريحة مهمة من بناتنا.
وحثت السبيعي الدارسات على بذل المزيد من الجهد والعطاء 
حتى يتثقفن بكل شؤون دينهن الشرعية ولكي ال يشعرن 
سواسية  فالجميع  األصحاء،  من  وغيرهن  بينهن  فرق  بأي 

على مقاعد العلم ولكل طريقته في تلقي المعلومة.
الجنان نورة  مركز  مشرفة  كرمت  االحتفال  نهاية  وف��ي 
وإدارات  وموظفات  دارس��ات  من  بهن  السبيعي المحتفى 

تعاونت مع المركز.
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العن���زي: خف���ض س���ن التقاع���د مطلب ش���عبي 
لعاج التكدس الوظيفي في بعض القطاعات 

ورؤية أه��داف  لتحقيق  نسعى  الطويل: 
وأهله القرآن  خدمة  في  األوق��اف  وزارة 

لضخ دماء شابة طموحة جديدة في مختلف مرافق الدولة 

" شئون القرآن الكريم" تفتتح مركز اإلمام الشاطبي-الوزان الجديد    

وأشار إلى أن خفض سن التقاعد مطلب شعبي وعلى أعضاء 
مجلس األمه ممثلي الشعب الدفع إلقراره وعدم التأخر بذلك.

النساء  تتمكن  فسوف  االجتماعي  المستوى  على  أنه  وأوضح 
أسرهن  لرعاية  وقتهن  من  المزيد  تسخير  من  المتقاعدات 
والتمتع بالحياة بعد خدمة وظيفية وهي فترة كافية من خالل 

القانون المقترح الجديد. 

افتتحت إدارة شئون القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية مركز اإلمام الشاطبي – الوزان بمنطقة الجابرية ويعتبر 
هو ثالث مركز من مراكز اإلمام الشاطبي لفئة البنات والتي تشرف 

عليها مراقبة حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكر.  
في هذا الشأن صرح مدير إدارة شئون القرآن الكريم أحمد محمد 
لتطلعات  استجابة  جاء  الجديد  الشاطبي  اإلمام  مركز  أن  الطويل 
المختلفة  الكويت  مناطق  في  النوعية  مراكزها  نشر  في  اإلدارة 
وتستجيب  اإلدارة  تستمع  حيث  حولي  محافظة  لسكان  وخاصة 
الوزارة  ورؤية  أهداف  لتحقيق  سعيا  جمهورها  ورغبات  الحتياجات 

في خدمة القرآن وأهله وتحقيق الريادة في العمل االسالمي .

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية طراد العنزي أن خفض سن التقاعد أصبح 
دماء  البطالة وضخ  على  القضاء  أجل  من  وملح  أمر ضروري 
تكون  لكي  الدولة  مرافق  مختلف  في  طموحة  جديدة  شابة 

قادرة على تحقيق رؤية الكويت 2035 وتتوافق مع أهدافها.
وقال العنزي في تصريح صحفي إن نقابة األوقاف هي األقرب 
خفض  فإن  ولهذا  ومتطلباتهم  بمعاناتهم  واألعلم  للموظفين 
سن التقاعد بات مطلب شعبي ال مجال لتأخيره حتى يفتح المجال 

أمام الكوادر الشابة في الحصول على فرص عمل مناسبه.
التي ستتحملها  المالية  الكلفة  الحديث عن  إن  العنزي  وأضاف 
الدولة في حال تخفيض سن التقاعد ليس دقيقًا ألن الدولة 
ستحقق الكثير من المكاسب من وراء خفض سن التقاعد على 
التي  المستدامة  التنمية  أساس  البشرية وهي  الثروة  مستوى 

وضعتها الدولة في خطط عملها المستقبلية.
انتظار  الشباب في  المعقول أن يقف آالف  واعتبر أن من غير 
فرصة عمل بينما هناك حلول تستوعب هذه الطاقات البشرية 
المعطلة عبر خفض سن التقاعد، بل إن خفض سن التقاعد 
التي  الوظيفي  التكدس  حالة  على  القضاء  إلى  يؤدي  سوف 

تشكو منها بعض القطاعات الحكومية المختلفة.
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العازم���ي: نه���دف إل���ى تحقي���ق الري���ادة عالميًا ف���ي العمل 
اإلس���امي وترس���يخ الوس���طية وتعزي���ز الوح���دة الوطني���ة 

"األوقاف " تشارك بمعرض جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء

اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة  شاركت 
جائزة  بمعرض  العامة  العالقات  ب��إدارة  ممثلة 
الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء بفندق 

شيراتون الكويت.
وصرح مدير إدارة العالقات العامة سامي محمد 
العازمي أن الوزارة شاركت في المعرض، تحت 
أمير  السمو  صاحب  حضرة  من  سامية  رعاية 
شؤون  وزي��ر  نائب  وبحضور  المفدى،  البالد 
الشيخ:  السمو  صاحب  ممثل  األميري  الديوان 

محمد العبد اهلل المبارك الصباح.
في  المشاركة  من  الهدف  بأن  العازمي  وأشار 
 – ال��وزارة  رؤي��ة  تحقيق  الفعاليات  هذه  مثل 
اإلسالمي-ورسالتها  العمل  في  عالميًا  الريادة 
ف��ي ت��رس��ي��خ ق��ي��م ال��وس��ط��ي��ة ون��ش��ر ال��وع��ي 
وتعزيز  المجتمع،  شرائح  بين  والثقافي  الديني 
الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتوثيق العالقات 
والتواصل مع الجمهور في المناسبات المختلفة.

بناًء  الفعالية  بهذه  ال��وزارة  مشاركة  وج��اءت 
األوق��اف  وزارة  وكيل  وتوجيهات  دع��م  على 
فريد  المهندس  السيد  اإلسالمية  وال��ش��ؤون 
الشراكة  تحقيق  إط��ار  ضمن  ع��م��ادي،  أس��د 
المجتمعية مع جمعية العالقات العامة الكويتية 
في مجال العالقات العامة من خالل بروتوكول 
ال��وزارة  بين  فيما  توقيعه  تم  ال��ذي  التعاون 
ويعد  9/5/2016م،  ف��ي  العالقات  وجمعية 
العالقات  تاريخ  في  سابقة  البروتوكول  هذا 
تنفيذي  برنامج  توقيع  فيها  يتم  التي  العامة 
البرنامج  ويشمل  الدولة،  وزارات  من  وزارة  مع 
في  المشترك  التعاون  وتفعيل  الخبرات  تبادل 
في  المنتسبين  وتنمية  العامة،  العالقات  مجال 
الشبابية،  القدرات  استثمار  بهدف  المجال؛  هذا 
القيم  يعزز  بما  الكويتي،  الشباب  وتأهيل 
برامج  وإقامة  وإع��داد  واالجتماعية،  الوطنية 
وفنية  ثقافية  وملتقيات  ومعارض  مشتركة 

واجتماعية وورش عمل داخلية وخارجية.
وشكر العازمي رئيس وأعضاء جمعية العالقات 
العامة الكويتية القائمين على تنظيم المعرض، 
في  واالزده��ار  التقدم  من  مزيدًا  لهم  متمنيًا 

خدمة بلدنا الغالي الكويت. 
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 عي���ادة العن���زي: " األوق���اف"  تح���رص عل���ى نش���ر 
الوعي الديني  وترس���يخ قيم الوسطية واالعتدال 

" الشؤون الفنية" تنظم الندوة الحوارية ) 6 (

الرابع  والمحور  األصل  لهذا  وتطبيقهم  العلماء  سير  من 
عرض بعض الشبهات والرد عليها من قبل المحاضرين 
مشيرًا أن وزارة األوقاف حريصة كل الحرص على إقامة 
الفكر  لمحاربة  التوعوية  والمحاضرات  الندوات  مثل هذه 
المتطرف وظاهرة آفة اإلرهاب والغلو مشيرًا إلى أن هذه 
الندوات وما سيقام بعدها من ندوات ستدور حول هذه 
من  الحد  كيفية  على  والعمل  الدخيلة  السلبية  الظواهر 
خطورتها وكيفية مواجهتها والقضاء عليها من خالل نشر 

الوعي الديني وترسيخ قيم الوسطية واالعتدال.

العنزي أن  الفنية سالم عيادة  الشؤون  أكد مدير مكتب 
الندوات  عقد  تتابع  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف  وزارة 
والمحاضرات التوعوية ضمن مشروع » مكافحة التطرف 
والغلو واإلرهاب والذي تتبناه الوزارة بهدف محاربة األفكار 
خالل  من  اإلسالمية  مجتمعاتنا  على  الدخيلة  المنحرفة 
آفة  بمخاطر  المجتمع  وتوعية  السلبية  الظواهر  دراسة 
التطرف واإلرهاب وعلى هذا السياق قام قطاع المساجد 
الحوارية  الندوة  بإقامة  الفنية  الشؤون  بمكتب  متمثاًل 
السادسة بمبنى األئمة والمؤذنين بالرقعي تحت عنوان » 
عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع والة األمور«.

بالجامعة  العليا  ال��دراس��ات  أستاذ  فيها  حاضر  والتي 
عبد  الرزاق  عبد  د  )سابقًا(أ.  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية 

المحسن البدر.
ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية جامعة الكويت أ. د حمد بن محمد الهاجري.
األمور  التعامل مع والة  إن موضوع  قائاًل:  العنزي  وتابع 
لها من األهمية في التعامل وتحتاج إلى تأصيل وتوضيح 
التي  التي أثيرت حوله، والندوة  وتفنيد لبعض الشبهات 
أصل  تقرير  أولها  األساسية  محاورها  تتضمن  أقيمت 
والسنة  الكتاب  من  الشرعية  وأدلته  األمور  والة  طاعة 
على  المترتبة  اآلث��ار  الثاني  والمحور  الشريفة  النبوية 
تطبيق هذا األصل من عدمه والمحور الثالث إبراز نماذج 
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 ال�����ح�����م�����دان: ن����ح����رص ع���ل���ى ت���أه���ي���ل ال�����ك�����وادر 
المجتمعية المشكات  وح��ل  ل��إرش��اد  المهنية 

" التنمية األسرية " نظمت برنامجًا تأهيليًا لإلخصائيات بالتعاون مع " التربية" 

تدريبية  مستقبلية  دورات  تنظيم  إلى  باإلضافة  الطالبية 
وتأهيلية وورش عمل.

إدارة  في  حولي  محافظة  قسم  رئيس  قالت  جانبها  ومن 
مع  مستمر  التنسيق  أن  المطيري  مزنة  االسرية  التنمية 
لتنظيم  التربية  وزارة  في  النفسية  للخدمة  الفني  التوجيه 
نظرًا  وذلك  التأهيلية  العمل  وورش  ال��دورات  من  سلسلة 

ألهمية دور االخصائي النفسي في المدرسة.
الكفاءات  اختيار  األسرية حريصة على  التنمية  أن  وأضافت 
السعيدي  صالح  كالدكتور  وال��ورش  ال��دورات  هذه  لتقديم 
وعبد الرحمن الفالح والمدرب محمد الخرس وخالل باديان 
واالخصائيات باإلرشاد الديني ابتسام الفرحان وروان العتيبي 

وعفاف الحربي.

والشؤون  األوقاف  وزارة  في  األسرية  التنمية  إدارة  أقامت 
حولي«  محافظة  الحرة  ال��دراس��ات  مراقبة   « اإلسالمية 
التوجيه  إدارة  مع  بالتعاون  لإلخصائيات  التأهيلي  البرنامج 
الفني للخدمة النفسية في وزارة التربية بعنوان » استشارات 

وحوارات نفسية« وبإشراف مزنة المطيري.
األوق��اف  وزارة  في  األسرية  التنمية  إدارة  مديرة  وقالت 
والشؤون اإلسالمية منال الحمدان أن إدارة التنمية االسرية 
حريصة على تأهيل الكوادر المهنية الفنية لإلرشاد الزواجي 

واألسرة وحل المشكالت المجتمعية.
وأضاف أن إدارة التنمية األسرية تهدف إلى تفعيل الشراكة 
المؤسسية بين وزارة األوقاف ووزارة التربية وتدريب وتأهيل 
الحاالت  لخدمة  عملهم  لتفعيل  النفسيات  االخصائيات 
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بات����ت برامج التواص����ل االجتماع����ي جزءًا م����ن حياتنا 
اليومية، بل أصبحت روتينًا ضروريًا للماليين من الناس 

حول العالم.
ورغم أهمية هذه البرامج، إال أنه مع مرور الوقت يكون 
أحيان����ًا باطنها رحمة، وظاهره����ا عذاب، ومع ذلك فإنه 
بمثل ما لها من س����لبيات فهي لها إيجابيات أيضًا، وإن 
كانت سلبياتها تتعلق باألطفال والمراهقين على وجه 

الخصوص.
ل����ذا ف����إن برامج التواص����ل االجتماعي هي س����الح ذو 
حدين، فإذا اس����ُتخِدمت بشكل س����يئ ال سيما بالنسبة 
لألطفال فه����ذا يعني أن ضررها أكثر م����ن نفعها، أما 
إذا تم اس����تخدامها وفق معطيات العصر وبشكل تقني 

صحيح فإن الفائدة ستعم المستخدمين.
نح����ن نق����ر أن ه����ذه البرامج تؤثر س����لبًا في س����لوك 
وأخالقي����ات الطفل بس����بب انتش����ار مش����اهدة الصور 
واألف����الم العدواني����ة والعنيفة، عالوة عل����ى اإلباحية، 
فضاًل ع����ن التعرض للكثير من المعتق����دات والثقافات 
الغريب����ة عل����ى مجتمعه وأيض����ًا انتش����ار االكتئاب بين 
جي����ل »برامج التواص����ل االجتماعي« نظ����رًا النعزالهم 
عن أس����رهم وجلوس����هم لفت����رة طويلة ف����ي »العالم 
االفتراض����ي« بمع����زل ع����ن العالم الحقيق����ي، وكذلك 
االضطراب النفسي وإلحاق األذى بأنفسهم.. لكن في 
المقاب����ل فإن ه����ذه البرامج لها فوائ����د جمة ال تعد وال 
تحصى، وال تخفى على أحد، فهي تتيح للمستخدمين 
االتصال المباش����ر والدائم مع بعضهم البعض، وكذلك 
تب����ادل األفكار والمعلومات واالتص����ال فيما بينهم، بل 
صارت هذه البرامج »أعالم حديث« بمعنى الكلمة قلب 
الطاول����ة على اإلع����الم التقليدي، كما تس����اهم برامج 
التواص����ل االجتماعي في الكثير من االحيان في نش����ر 
القي����م التطوعية في التبرعات ومس����اعدة المحتاجين، 
ونش����ر التوعية المجتمعي����ة أو حمالت التوعية س����واء 

ألفراد أو دول.
واأله����م من هذا وذاك أن����ه من خالل ه����ذه البرامج، 
يمك����ن للمرء أن يعبِّر عن كل ما يجول في خاطره من 

أفكار وآراء دون الخوف من »مقص الرقيب« خصوصًا 
إذا ما كان المكتوب ال يس����يئ ألح����د وال يضر بمصالح 

الوطن وأمنه.
له����ذا علينا أن ننظ����ر فيما يتعل����ق ببرام����ج التواصل 
االجتماعي إلى الجزء المملوء من الكأس، وليس الفارغ 
منه، حتى يمكننا االس����تفادة من هذه البرامج بش����كل 
أمثل دون إهم����ال الحذر ومراقبة األطفال والمراهقين 

عند متابعتها.

 د. تهاني السعيد
اختصاصي اجتماعي 

إدارة التخطيط واملعلومات

أثر برامج التواصل االجتماعي في تربية األبناء
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