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أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير

حية
تتا
االف

االستعدادات مشتركة للموسم الجديد
فى ش���هر س���بتمبر الماضي انطل���ق العام 
الدراسي الجديد، ومعه انطلقت استعدادات 
األجهزة الرسمية للدولة لهذا الموسم، السيما 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي ، وغيرها من 
الوزارات المعنية بهذا األمر، وقبل كل هؤالء 
أولياء أمور الطلبة الذين تقع على عاتقهم 

المسؤولية الكبرى.

وه���ذه المس���ؤولية تعتب���ر مضاعفة، ألن 
غالبية أولي���اء األمور هم م���ن الموظفين 
العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، 
فرغم انش���غالهم ف���ي أعماله���م إال أنهم 
يقومون بتوجيه أبنائهم ومتابعة تحصيلهم 
الدراس���ي، وتوجيهه���م التوجي���ه الصحيح، 
س���واء أولئك األبناء الصغار الذين يبدؤون 
للت���و حياتهم الدراس���ية، أو الذين انتظموا 

فيها منذ سنوات عديدة .

لذا فإن أولي���اء األمور مطالبون بأن يكونوا 
قدوة حسنة ألبنائهم، وهو ما يعني ضرورة 
االلتزام ف���ي أعمالهم المهنية وااللتزام في 
أخالقه���م، فضال ع���ن النجاح ف���ي العمل 
كي يكون���وا قدوة ألبنائه���م، ويطالبونهم 
بالمثاب���رة و النج���اح، ومن ثم ف���إن اآلباء 
واألمه���ات، بالتعاون مع الجه���ات المختلفة 
في الدولة، مطالبون ب���أن يعدوا أبناءهم 
إع���دادًا جيدًا لتلك المرحل���ة التي تنتظرهم 

مستقباًل.

وال شك أن كل تلك المعطيات ال يمكن أن 

تتحقق ما لم تكن هناك استعدادات نفسية 
ومعنوي���ة وذهنية من قب���ل أولياء األمور، 
عالوة على ذلك أن يملكوا سالحين مهمين 

ألداء رسالتهم هما األخالق والعلم.

وال يمك���ن أن يصب���ح أولياء األم���ور قدوة 
حس���نة ألبنائهم ما لم يتأسوا بأخالق سيد 
البشرية، النبي صلى اهلل عليه وسلم التي 
َعىل 

َ
 ل

َ
ك

َّ
مدحه فيها اهلل عز وجل بقوله " َوِإن

" فال معنى وال قيمة للتعليم ما لم  ٍ ٍق َعِظ�مي
ُ
ل

ُ
خ

تصاحبه األخ���الق الرفيعة، وكل مرحلة من 
عمر أبنائنا، هي تحد تتطلب الصبر والتحمل 

والقوة واإلرادة والجلد والمثابرة.

أما الجانب اآلخر فهو التزود المستمر بالعلم، 
ألن األبناء دائمًا، وفي جميع مراحل حياتهم 
يس���تمدون المعرف���ة والعل���م والتربية من 
البي���ت أوالً، فهو المنبع األساس���ي لهم إلى 
جانب المدرس���ة، وهو ما يعني ضرورة زرع 
روح القراءة في نفوس���هم حت���ى يعتمدوا 
عل���ى أنفس���هم ويكتس���بوا ويَطلعوا على 
مختلف مناح���ي العلم والثقاف���ة، لهذا من 
األفض���ل أن يدخل أولياء األمور في دورات 
تدريبية تؤهلهم لكيفية التعامل مع أبنائهم 
في هذه المرحل���ة حتى يوجهوهم التوجيه 
الصحيح، الكتس���اب العلم، ألنه ال قيمة وال 
معنى لألخالق ما لم يصاحبها العلم النافع 

للفرد والمجتمع والوطن .



خالل زيارته لعدد من حمالت الحج الكويتية في المشاعر 

وقال الجبري في تصريح صحفي 
العربي���ة  المملك���ة  حكوم���ة  إن 
الس���عودية الش���قيقة ومن خالل 
التوجيه���ات الص���ادرة م���ن خادم 
الحرمين الشريفين واصلت العمل 
الج���اد والمثم���ر لتحقي���ق النجاح 
والتمي���ز الذي اعت���ادت على نيله 
المملك���ة العربية الس���عودية في 

جميع مواسم الحج السابقة.

وأضاف الجبري أن المملكة العربية 
الس���عودية كانت وال ت���زال تقدم 

الجب���ري: حكومة خ���ادم الحرمين الش���ريفين  
حققت النجاح والتميز الذي اعتادت عليه 

شللكر وزير األوقاف والشللؤون اإلسللامية ووزير الدولة 
لشللؤون البلديللة محمد ناصللر الجبري خللادم الحرمين 
الشللريفين الملللك سلللمان بن عبللد العزيز آل سللعود 
وحكومته الرشلليدة على النجاح الكبير الذي تحقق خال 
موسللم الحللج بفضللل اهلل أواًل ثم بفضللل الجهود التي 

بذلت خال تفويج ضيوف الرحمن بين المناسك.

الحمالت الكويتية عملت كخلية نحل وبروح الفريق الواحد 
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بعثة الحج الكويتية سخرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

الكثير من الخدمات لجميع ضيوف الرحمن منذ وصولهم 
إل���ى األراضي المقدس���ة وخالل تنقلهم بين المش���اعر 
فهي ال تتدخر جهدًا وال وسيلة إال ووفرتها لخدمة الحجاج 

سواء كانت على مستوى المشاعر أو الخدمات األخرى

وأثنى الجبري عل���ى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس 
األم���ة مرزوق الغانم إلى مقر بعثة الحج الكويتية وذلك 
لالطمئنان على صحة وس���المة حجاج دولة الكويت مما 

كان له األثر اإليجابي لدى جميع أعضاء البعثة.

وأضاف الجب���ري " كما ال يفوتن���ي ان أذكر جهود بعثة 
الحج الكويتية التي س���خرت كل امكانياتها لخدمة حجاج 

دولة الكويت ومتابعتها الحثيثة لهم في المشاعر.

واك���د الجبري ان بعثة الحج الكويتي���ة تميزت هذا العام 
في مقراتها سواء التي كانت في مشعر عرفات أو مشعر 
منى فمن خالل تواجدي بين إخواني لمست روح الفريق 
الواح���د ال���ذي كان يعمل كخلية نح���ل ال تعرف التوقف 

الذين كان هدفهم خدمة الحجاج الكويتيين.

وتاب���ع الجبري " فمن خالل الزي���ارات التي قمنا بها على 

عدد من حمالت الحج الكويتية اتضح لنا تطور المستوى 
وتقدمه بش���كل كبير من خالل تقديم أفضل الخدمات 
من قبل إدارات حمالت الحج الكويتية التي سجلت ارقامًا 
قياس���ية في التميز والري���ادة بين مثيالته���ا من الدول 
األخرى، فكل الشكر ألصحاب الحمالت على تعاونهم مع 

بعثة الحج الكويتية وخدمة ضيوف الرحمن.

وتمنى الجبري لجميع الحج���اج الكويتيين وأعضاء بعثة 
الحج الكويتية حجًا مب���رورًا وذنبًا مغفورًا وعودتهم إلى 

دولة الكويت وذويهم بأمن وسالم.
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نوه بجهود سفير الكويت في السعودية تجاه هذه القضية 

وزير األوقاف : قرار السماح للبدون في الحج  يضاف 
إلى سجل المملكة اإلنساني والخيري المعهود

هنأ وزيللر األوقاف والشللؤون اإلسللامية ووزير الدولة 
لشللؤون البلدية محمد الجبري البدون بالسللماح لهم 
بالحللج لهذا العللام. وقللال الجبري في تغريللدة له عبر 

"تويتر": أبارك إلخواننا البدون الحج هذا العام".
 وأعرب الجبري عن كامل الشكر وعميق االمتنان لصاحب 
الس���مو الملكي االمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن 
عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية الس���عودية 
الشقيقة لصدور الموافقة إلخواننا المقيمين بصورة غير 
قانوني���ة في البالد بأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدا 
أن ه���ذا الموقف يضاف إلى س���جل المملكة االنس���اني 
والخي���ري المعهود وحرصه���ا الدائم عل���ى تذليل كافة 
الس���بل وتس���خير االمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من 
مش���ارق االرض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم 

بأمن وأمان.

 وأك���د الوزير الجبري على أن هذا القرار يؤكد على عمق 
العالقات االخوي���ة وتاريخية الروابط االس���رية والمصير 

المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 ون���وه وزير االوق���اف بجهود الوزارة والمتابع���ة التي بذلها 
سفير الكويت في المملكة الشيخ ثامر جابر االحمد، كما أكد 

على الدور المميز لسفير المملكة في الكويت د. عبد العزيز 
الفايز، وجميع العاملين في السفارة السعودية في تسهيل 

اجراءات أداء فريضة الحج للحجاج البدون من الكويت.

تش��كيل فري��ق ط��وارئ لمتابع��ة م��ا يخ��ص حج 
البدون

وأصدر الجبري توجيهاته بتشكيل فريق طوارئ لمتابعة 
كل ما يخص أداء مناس���ك الحج للمقيمين بصورة غير 
قانونية )البدون( وتذلي���ل جميع العقبات التي قد تواجه 
ابناء هذه الفئة في اس���تخراج التأشيرات وتصاريح الحج 
وفتح باب استقبال الطلبات، وتسيير 5 حمالت حج خاصة 

بالبدون وتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات.

وحض���ر االجتماع وكي���ل وزارة األوق���اف م.فريد عمادي 
ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعالقات الخارجية 
خليف األذينة ومدير مكتب الح���ج ناصر المطيري ومدير 
مكتب الوزير مش���عل فهد العتيبي والمستشار اإلعالمي 
لوزير االوقاف عبد العزيز الجناحي ورئيس قسم التنسيق 
والش���ؤون الفنية ف���ي ادارة مكتب الوزي���ر خالد عماش 
الجبري حيث تم مناقش���ة عدد م���ن المواضيع التي من 

شأنها تسهيل وتنظيم حج البدون هذا العام.
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 لما لهما من دور بارز في الدعوة

الجبري: مكرمة أميرية بإطالق اسَمْي الشهيدين 
العلي والحسيني على مسجدين جديدين

أعلللن وزير األوقاف والشللؤون اإلسللامية وزير الدولة 
لشللؤون البلدية محمد ناصر الجبري أن حضرة صاحب 
السللمو أمير الباد الشلليخ صباح األحمد الجابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه أصدر أوامره بإطاق اسمي الشهيدين 
إمام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ 

فهد الحسيني على مسجدين جديدين في الكويت.
وق���ال الجب���ري في تصري���ح صحفي إن ه���ذه المكرمة 
االميرية من حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح 
االحمد الجابر الصباح تأتي تكريمًا من سموه حفظه اهلل 
للشهيدين الكويتيين اللذين اغتالتهما يد الغدر واإلرهاب 
ف���ي حادث االعتداء االليم ولما لهما رحمهما اهلل من دور 
بارز في الدعوة والعمل على ترس���يخ مبادئ الش���ريعة 

االسالمية السمحاء.

واضاف الجبري أن ه���ذه المكرمة األميرية بينت العالقة 
الوثيق���ة بين الحاكم وابنائه فأيادي س���موه حفظه اهلل 
تمت���د الى جميع ابنائه في كل ط���رف وباي حال لتداوي 
الج���روح وتخف���ف اآلالم وتكش���ف تالح���م ووحدة صف 

الش���عب الكويتي وقربه من القيادة السياس���ية الحكيمة 
في ظل قيادة  حضرة صاحب الس���مو أمير البالد الشيخ 

صباح االحمد الجابر الصباح .

وأكد الجبري ان  س���مو أمير البالد الش���يخ صباح االحمد 
الجابر الصب���اح حفظه اهلل  ورعاه قائد اإلنس���انية وأب 
لجمي���ع ابناء الش���عب الكويتي الذي يكن ل���ه كل الوالء 
واالحترام والحب والوفاء فكيف ال وهو ابن أسرة الصباح 
الكرام الت���ي اثبتت وعبر التاريخ قربها من أبناء ش���عبها 
وتفاعلها مع كل متطلبات أبناء شعبها الكويتي الكريم 
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عت مذكرة تعاون مع هيئة مكافحة الفساد األوقاف وقَّ

الوزير: الشريعة اإلسالمية تقوم
 على مبدأي  النزاهة ومكافحة الفساد 

وقع وزير األوقاف والشللؤون اإلسامية وزير الدولة 
لشللؤون البلدية محمد ناصر الجبري ورئيس هيئة 
مكافحة الفسللاد المستشللار عبللد الرحمن النمش 
مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين بحضور وكيل 
وزارة األوقللاف والشللؤون اإلسللامية المهنللدس 
فريللد عمللادي بمكتبه بللوزارة األوقاف والشللؤون 

اإلسامية.

وقال الجبري:" إن وزارة األوقاف وقعت اليوم كأول وزارة 
توقع مذكرة تعاون مش���ترك مع هيئة مكافحة الفس���اد 
انطالق���ا من ح���رص وزارة األوقاف ف���ي العمل على أن 
يتن���اول الخطاب الديني للفس���اد ومخاطره م���ن الناحية 
الشرعية واألخالقية والتأكيد على أن الشريعة اإلسالمية 
تقوم على مب���ادئ النزاهة ومكافحة الفس���اد من خالل 
جميع األدوات التي تملكها الوزارة، والسيما خطب الجمعة 
ودروس المس���اجد، باإلضافة إلى العمل على نشر ثقافة 
النزاهة والش���فافية ونبذ مظاهر الفس���اد وه���در المال 

العام.

وأضاف الجبري: كما تتضمن مذك���رة التعاون العمل على 
تنمية وتقوية ال���وازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى 

يكون مانعًا لهم من ممارس���ة الفس���اد وارت���كاب الجرائم، 
وغرس قيم النزاهة والش���فافية م���ن خالل طرح قصص 
التراث اإلس���المي في هذا الخصوص باإلضافة إلى العمل 
على تشجيع ونشر الثقافة في المدارس والكليات والجامعات 

واألندية والمراكز الشبابية ودور اإلصالح وغيرها.

ومن جانبه قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المهن���دس فري���د عم���ادي أن وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية تشرفت اليوم بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع 
هيئة مكافحة الفساد كأول جهة حكومية تقوم بالتوقيع 
على هذه المذكرة وذلك بهدف التوعية والتثقيف بضرورة 

محاربة الفساد وخطورته على المجتمع.

وأضاف عمادي وستكون مجاالت التعاون في تناول عدة 
جوانب منها الخطاب الديني ومخاطر الفس���اد من الناحية 
الش���رعية واألخالقي���ة باإلضاف���ة إلى التأكي���د على أن 

الشريعة اإلسالمية تقوم على النزاهة ومحاربة الفساد.
ومن جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفس���اد المستش���ار 
عبد الرحمن النمش إن هذه المذكرة تعد األولى من نوعها 
الت���ي يتم إبرامها مع إحدى وزارات الدولة والتي نتمنى أن 

تكون بادرة خير لعمل جاد ومثمر خالل المرحلة القادمة.

وكيل الوزارة: المذكرة للتوعية والتثقيف بضرورة محاربة الفساد وخطورته على المجتمع
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المشروع يهدف إلى نقل ثقافة الترشيد  

الجبري: إطالق البرنامج الوطني لترشيد 
استهالك المياه والطاقة في مساجد الكويت

أعلن وزير األوقاف والشللؤون اإلسللامية وزير الدولة 
لشللؤون البلديللة محمللد ناصللر الجبري عللن إطاق 
البرنامج الوطني لترشيد استهاك المياه والطاقة في 
مسللاجد الكويت باالتفاق مع جمعيللة المياه الكويتية 
خال المرحلة المقبلة وبعد اجراء دراسللة مسللتفيضة 

لكيفية تطبيق المشروع.
وقال الجبري في تصريح صحفي عقب اجتماع مع جمعية 
المياه الكويتية إن مشروع ترشيد استهالك المياه والطاقة 
يعد األول في المنطقة والذي سيعتمد على إقامة دورات 
تدريبية تثقيفية ألئمة المس���اجد على اعتبار أنهم واجهة 
الوزارة أم���ام جمهور المصلين وذلك به���دف نقل ثقافة 

الترشيد إلى جميع أفراد المجتمع.

ومن جانبه قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المهندس فريد أسد عمادي إن جمعية المياه الكويتية 
تس����اهم في مش����روع وطني للتوعي����ة بأهمية توفير 

المياه وهو ما ينسجم مع تعاليم الشريعة اإلسالمية.

وأض����اف ان لدى وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
تعاون����ا مع وزارة الكهرباء والم����اء وحقق نتائج إيجابية 

في توفير الماء والكهرباء خ����الل الفترة الماضية ولهذا 
نرحب بأي شراكة طالما تخدم المصلة العامة.

وتابع عمادي نأمل أن تش���هد المرحل���ة المقبلة بث روح 
الوعي في ثقافة الترشيد التي يجب أن تبدأ في المساجد 

على اعتبارها قدوة مهمة للترشيد في المجتمع.

وم����ن جانبه قال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور 
صالح المزيني إن جمعي����ة المياه الكويتية هي جمعية 
علمي����ة غير ربحية متخصصة ف����ي المياه هدفها إجراء 
األبحاث التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة باإلضافة 
إل����ى رف����ع الوعي في ه����ذا المجال لدى كافة ش����رائح 

المجتمع في دولة الكويت.

عمادي: شراكتنا مع وزارة الكهرباء والماء حققت نتائج إيجابية  
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خالل جولة تفقدية للمشاعر وعدٍد من الحمالت ومقر البعثة 

ع���م���ادي: ش��ه��ادة ش��ك��ر وع���رف���ان م��ن أهل 
الكويت بنجاح بعثة الحج الكويتية

أشللاد وكيل وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية رئيس 
اللجنة العليا للحج والعمرة م. فريد أسللد عمادي بجهود 
جميع أعضاء بعثة الحج الذين يبذلون قصارى ما لديهم 
لخدمة ضيللوف الرحمن مللن دولة الكويت، وسللعيهم 
الدؤوب لتوفير سبل الراحة لهم في المشاعر المقدسة.

ج����اء ذلك خالل جول����ة تفقدية قام بها، ورئي����س بعثة الحج 
الكويتية خليف األذينة والوكيل المس����اعد للش����ؤون اإلدارية 
والمالية بدر العتيبي ورؤساء الفرق التابعة للبعثة، إلى مقرات 
بعثة الحج في المش����اعر المقدس����ة ش����ملت كال من عرفات 
ومزدلفة ومنى، وزيارة عدد من الحمالت الكويتية فضاًل عن 

جولة قام بها في مقر بعثة الحج الكويتية في حي النسيم.
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وق���ال عمادي: إن ه���ذه الجوالت تأت���ي لالطمئنان على 
س���ير العمل واس���تكمال االس���تعدادات الس���تقبال حجاج 
دولة الكويت في المش���اعر المقدس���ة، إضافة إلى جولة 
عل���ى عدد من الحمالت الكويتي���ة لالطمئنان على أحوال 

الحج���اج، وعل���ى أوضاعهم وس���ماع مالحظ���ات أصحاب 
الحمالت والحجاج لمعالجتها بأسرع وقت ممكن، واإلجابة 
عن كل االستفسارات التي يتقدمون بها، وكذلك تسجيل 

أي مالحظات يرغبون بها.

حكومة خادم الحرمين حققت التميز والريادة في تفويج ضيوف الرحمن
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وتابع عمادي: نحمد اهلل أن جميع األمور في البعثة تسير 
على أحس���ن وجه، وهذا يعود بعد فضل اهلل إلى الجهود 
الكبيرة التي يبذلها أعضاء البعثة، لخدمة ضيوف الرحمن، 
مش���يرًا إلى أن هذه األعم���ال العظيمة يتقرب بها أعضاء 
البعث���ة إلى اهلل عز وجل لخدمة الحجيج، وتوفير الس���بل 
لهم من أجل أداء فريضة الحج على أتم وجه وبكل يسر 

وسهولة وراحة وطمأنينة.

وأوض����ح: إن بعثة الح����ج الكويتية ما ج����اءت إلى مكة 
المكرمة إال لخدمة حجاجنا، وجميع أعضاء البعثة على 
أتم االس����تعداد لخدمة الحجاج من دولة الكويت وتحت 

تصرفهم، من أجل توفير سبل الراحة لهم.

كم����ا بين أن بعثة الحج الكويتي����ة أصبحت اليوم وبعد 
هذه الس����نوات من النجاح والتميز ال����ذي اعتادت على 
ريادته في كل موس����م ال تحتاج إلى شهادة فشهادتها 

أعضاء بعثة الحج على أهبة االستعداد لخدمة حجاج الكويت
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رس����مت حروفها بالش����كر والعرفان واالشادة من جميع 
أهل الكوي����ت الذين عودونا على هذه اإلش����ادة وهذا 
الثن����اء الذي نلمس����ه الي����وم بعد نجاح جمي����ع أعضاء 
ورؤس����اء الفرق في بعثة الحج الكويتية وعلى رأسهم 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية محمد ناصر الجب����ري ورئيس بعثة الحج خليف 

مثيب األذينة.

وأش����اد عمادي ب����دور جميع فرق بعثة الح����ج الكويتية 
المش����اركة من وزارات ومؤسس����ات الدول����ة، حيث كان 
لتعاونه����م وتفانيهم في العمل أهمية بالغة في نجاح 

عمل البعثة.

وقال عمادي وم����ن ضمن اإلنجازات التي حققتها بعثة 
الحج الكويتية هذا الموس����م ه����و تفويج ما يقارب من 
1000 حاج من أبناء فئة البدون الذين حظوا بموافقة 
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والسماح 
بمنحه����م فرصة الحج، فالش����كر لكل من س����اهم في 
تفويج الحجاج البدون وقد ارتسمت الفرحة على وجوه 
م����ن حجوا من هذه الفئة ودع����وا لمعالي وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وكل من ساهم في تيسير حجهم 

لهذا العام.

وأكد أن المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم 
الحرمين الش����ريفين الملك س����لمان بن عبد العزيز آل 
س����عود نجحت في التميز والريادة باالستمرار في حسن 
تنظيم تفويج ضيوف الرحمن خالل موسم الحج لسنة 

1438ه�.

وقال عمادي ف����ي تصريح صحف����ي إن حكومة خادم 
الحرمين عودتنا على هذا النجاح الذي ش����هد له الجميع 
فما تقوم به المملكة العربية الس����عودية من مش����اريع 
توسعه في جميع المشاعر سهل كثيرًا على الحجاج في 
أداء مناس����كهم بكل سهولة ويس����ر وهذا إن دل فإنما 
ي����دل على الخبرة التراكمية والواس����عة التي بات يتمتع 
بها القائمون على تنظيم حركة سير الحجاج منذ لحظة 
دخولهم إلى األراضي المقدسة وحتى لحظة مغادرتهم 

إلى بلدانهم.

تفويج ما يقارب من 1000 حاج من أبناء فئة البدون
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خالل زيارته التفقدية مع الفرق المشاركة في البعثة 

جميعًا لنا  شرف  الرحمن  ضيوف  خدمة  األذينة: 

أشللاد رئيس بعثة الحللج الكويتية خليللف مثيب األذينة 
بالحمللات الكويتيللة والتزامها بقانون الحللج والعمرة، 
والائحة التنفيذية رقم 1 لسللنة 2015 الخاصة بتنظيم 

حمات الحج والعمرة.

وأوضح األذينة، خ���الل الجولة التفقدية التي قام بها مع 
الفرق المش���اركة في بعثة الح���ج، إلى عدد من الحمالت 

الكويتية: إن الهدف األساسي من هذه الجولة، هو متابعة 
العمل ف���ي حمالت الح���ج، واالطمئنان عل���ى أوضاعها، 
وس���ماع المالحظ���ات التي لديه���م من أج���ل معالجتها، 
واإلجابة عن كل االستفس���ارات الت���ي يتقدمون، وكذلك 
تسجيل أي مالحظات يرغبون بها، ألننا جميعًا في مركب 

واحد.
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 وأك���د أهمي���ة ه���ذه الج���والت 
الح���ج الكويتية،  بالنس���بة لبعثة 
على اعتب���ار أنها تعط���ي البعثة 
صورة كاملة ع���ن أوضاع حجاج 
دول���ة الكويت عن ق���رب وكثب، 
مش���يرًا إلى أن الحج���اج ضيوف 
الرحم���ن، وعلين���ا خدمته���م بما 
يناسب هذه المكانة، وهذا شرف 

لنا جميعًا.

وقال األذينة: رغ���م أن العالقة 
التي تربطن���ا بأصحاب الحمالت 
الصل���ة، ونعل���م مدى  وثيق���ة 

التزامهم جميع���ًا بقانون الحج والعم���رة، إال أن الجزاءات 
واضحة بش���أن أي مخالفة ُترتكب، ولن نتهاون في ذلك، 
داعيًا أصحاب الحمالت إلى ضرورة االلتزام بتعاليم الجهات 
المختص���ة في حكومة خادم الحرمين الش���ريفين، وذلك 

لضمان أداء المناسك على أكمل وجه.

وحث األذينة الحمالت الكويتية على المحافظة على المكانة 
التي وصل���وا إليها في الس���نوات األخيرة، عل���ى اعتبار أن 
المحافظة على القم���ة أصعب من الوصول إليها، موضحًا: 
إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعًا أصبحت مضاعفة، 
ألن حج���اج دولة الكويت، اعتادوا عل���ى التميز والريادة من 
قبل الحم���الت، ولن يرضوا بأقل من ذل���ك، ونحن مثلهم 
لن نرضى بأي تراج���ع، مضيفًا: لهذا نحن كبعثة على أتم 
االستعداد لخدمة الحمالت، وهم في المقابل عليهم خدمة 
حجاجهم، وتوفير كل ما يحتاجون إليه وتوفير سبل الراحة 
لهم، س���واء في  السكن، أو عند أداء المناسك أو غيرهما، 

ألن الحاج يريد خدمة متميزة مقابل ما دفعه من مال.

 وفي ختام الجولة تمنى األذينة التوفيق للحمالت الكويتية 
في أداء رس���التها وتهيئة األجواء المناسبة للحجاج ألداء 

المناسك على أكمل وجه.
وش���كر األذينة الفرق المش���اركة في بعثة الحج الكويتية 
على عملها الدؤوب، كٌل ف���ي مجال تخصصه وتعاونهم 
م���ع بعضهم بعضًا وهذا كله يص���ب في مصلحة حجاج 

دولة الكويت.

الحمالت الكويتية حققت التميز والريادة ولن نرضى بأي تراجع
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خالل اللقاء التنويري لتوعية الحجاج بالتعاون مع وزارة الصحة

وزارات  الشراكة مع  الكويتية:  الحج  بعثة  رئيس 
الدولة من أهم أسباب نجاحنا

أشاد الوكيل المسللاعد للتنسيق الفني والعاقات الخارجية 
والحج في وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية رئيس بعثة 
الحللج الكويتيللة خليف مثيللب األذينللة بالجهللود الكبيرة 
والمتميللزة التي تقوم بها وزارة الصحة ووزارة األوقاف من 
أجل خدمة حجاج دولة الكويت، وتقديم كل اإلمكانات لهم 

حتى يؤدوا جميع المناسك على أكمل وجه.
ج���اء ذلك خالل المعرض المصاح���ب للقاء التنويري الذي 
أقامته وزارة الصحة لتوعية حجاج دولة الكويت بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية بمش���اركة بعثة 
الح���ج الكويتي���ة، وأقس���ام وزارة الصحة ورابطة الس���كر 
وجامع���ة الكويت، وحضر اللقاء التنويري إلى جانب رئيس 
البعثة، الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات 
اإلس���المية في وزارة األوقاف وليد العم���ار، ومدير مكتب 

ش���ؤون الحج بال���وزارة نائب رئيس بعثة الح���ج الكويتية 
محمد ناصر المطيري.

وق����ال األذين����ة: إن وزارة الصحة تقدم لحج����اج دولة الكويت 
كافة التعليمات واإلرش����ادات الخاصة في موسم الحج، فضاًل 
عن التطعيمات الالزمة للوقاية من األمراض المعدية، مشيرًا 
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إلى أن هذا اللقاء التنويري يتم بالتنس����يق مع وزارة األوقاف 
م����ن خالل إحدى قيم الوزارة وهي الش����راكة مع مؤسس����ات 
الدولة، مؤكدًا أن من أهم أس����باب نج����اح أعمال بعثة الحج 
الكويتية هو الش����راكة حيث إن البعثة تضم العديد من الفرق 

التي تمثل وزارات ومؤسسات الدولة، وتعمل بوتيرة واحدة.
وأك����د األذينة أن����ه تم توقيع جمي����ع االتفاقيات م����ع الجهات 
المس����ؤولة في المملكة العربية السعودية الشقيقة الخاصة 
في موس����م الحج لهذا العام 1483 ه� في وقت مبكر، وهو ما 
س����اهم في توفير الوقت الكافي لحمالت الحج الكويتية ألداء 

أعمالها بشكل ميسر ومريح.
وأشاد األذينة بحمالت الحج الكويتية التي بلغت مكانة متميزة 
يش����هد لها القاص����ي والداني، وما يؤكد ذل����ك أن بعثة الحج 
والحمالت الكويتية لم ُتس����جل عليها عل����ى أي مالحظة من 
قبل الجهات المس����ؤولة في السعودية في موسم الحج للعام 
الماضي، متمنيًا تكرار هذا اإلنجاز خالل موسم الحالي للتأكيد 

على تلك المكانة التي بلغتها بعثة الحج الكويتية.
ودعا األذينة الحجاج إلى عدم االلتحاق بالحمالت غير المرخصة 
حيث إن المادة رقم)3( م����ن القانون رقم )1/2015( الخاص 
بتنظيم شؤون الحج، جرمت من ُيسيِّر حملة حج غير مرخصة 
حيث يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن س����نة او بغرامة ال تزيد 

عن 50 ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأك����د األذينة اس����تمرار الجهود الت����ي تبذله����ا وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية بالتعاون مع س����فارة خ����ادم الحرمين 
الش����ريفين في الكويت من أجل الس����ماح للمقيمين بصورة 
غي����ر قانونية ألداء مناس����ك الحج لهذا العام، مش����يرًا إلى أن 
هناك جهودًا حثيثة تبذل على مس����توى عاٍل في هذا الجانب 
بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفير دولة الكويت في المملكة 

العربية السعودية الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح.
وشكر األذينة وزير األوقاف والش����ؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية محم����د ناصر الجبري ووكي����ل وزارة األوقاف 
فريد أسد عمادي على دعمها الالمحدود لبعثة الحج الكويتية 
ومتابعتهما الحثيثة ألعمال البعثة، والش����كر موصول للسفير 
الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح وقنصل عام دولة الكويت في 

جدة وائل العنزي اللذين يبذالن جهودًا مضنية مع البعثة.
 كما قدم األذينة شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما 
تق����وم به من جهود جبارة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل 
سبل الراحة لهم حتى يتّموا حجهم بكل يسر وسهولة، والشكر 
كذلك إلى وزارة الحج السعودية والمؤسسة العربية للطوافة، 
وذل����ك لتعاونهم الواض����ح والمميز مع بعثة الح����ج الكويتية، 
والش����كر موصول أيضًا لسفارة خادم الحرمين الشريفين في 
الكويت وعلى رأسها السفير د. عبد العزيز بن إبراهيم الفايز.

نشكر الوزير والوكيل على دعمهما الالمحدود للبعثة 
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خالل اجتماع عقده مع رؤساء الفرق المشاركة في البعثة

األذي���ن���ة: ال��خ��ب��رات ف��ي ب��ع��ث��ة ال��ح��ج ق���ادرة
على االستمرار في التميز والريادة

أشللاد رئيللس بعثة الحللج الكويتيللة الوكيل المسللاعد 
للتنسلليق والدعم الفني والعاقللات الخارجية والحج في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسللامية خليف مثيب األذينة 
بالفللرق المشللاركة في البعثللة، التي بللدأت عملها فور 
وصولهللا إلى األراضي المقدسللة اسللتعدادًا السللتقبال 

حجاج دولة الكويت.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده األذينة مع رؤساء الفرق المشاركة 
في البعثة وهي وزارات: الصح����ة واإلعالم والداخلية وكذلك 
اإلدارة العامة لإلطفاء وهيئة الشباب والرياضة باإلضافة إلى 

القنصلية الكويتية في المملكة العربية السعودية.
وناقش األذينة مع رؤس����اء الفرق، الدور المنوط بكل فريق، 
ومدى جاهزيتهم النطالق موس����م الحج بشكل رسمي، وتم 
وضع النقاط على الحروف في مختلف األعمال، واطمأن منهم 
على س����ير العمل، كما تباحث معهم حول آخر االس����تعدادات 
والترتيبات التي اتخذتها البعثة الستقبال حجاج دولة الكويت.

وقال األذينة في تصريح صحافي عقب االجتماع: إن رؤس����اء 
الفرق أكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للعمل، ال سيما بعد أن 
وفرت البعثة جميع االحتياج����ات الالزمة للفرق، وأكدوا جميعًا 
استعدادهم الكامل للتغلب على أي مشكلة طارئة، وقدرتهم 
عل����ى تذليل العقب����ات التي قد تواجه الحمالت خالل موس����م 
الح����ج، موضحًا: نحن جميعًا خدم للحم����الت، وما وجودنا في 

البعثة إال من أجل خدمة حجاج دولة الكويت.
 وأردف األذين����ة قائ����اًل: إن تل����ك الجهود الت����ي بذلتها الفرق 

المش����اركة في بعثة الحج الكويتية تواصلت فور الوصول إلى 
األراضي المقدس����ة، وواصلت الفرق الليل مع النهار من أجل 
بل����وغ هذه المرحلة من االس����تعدادات، موضحًا: إن البعثة لن 
تتوان����ى في تقدي����م كل ما تحتاجه الف����رق وكذلك الحمالت 
الكويتي����ة، خصوصًا أن وزير األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
وزير الدولة لش����ؤون البلدية محمد الجبري قّدم دعمه الكامل 
للبعث����ة، وأعط����ى توجيهاته بتوفي����ر جمي����ع احتياجاتها، من 
أجل تكرار انجاز الموس����م الماضي، عندما لم تسجل الجهات 
المس����ؤولة في المملكة العربية السعودية أي مالحظات على 

البعثة والحمالت الكويتية.

 وامتدح األذين����ة الخبرات التي تتمتع به����ا جميع فرق البعثة، 
خصوصًا أن الكثير منهم يش����اركون معها منذ س����نوات عدة 
وذلك نتيجة لتميزهم، وهذا ما مكنهم من أداء عملهم بكل 
يس����ر وس����هولة منذ وصولهم إلى األراضي المقدس����ة، وهو 
أيضًا ما جع����ل بعثة الحج الكويتية تتمتع بالريادة في عملها، 

وما يؤكد قدرتها على االستمرار في التميز والريادة.

وش����كر األذينة حكومة خادم الحرمين الشريفين بعد السماح 
للمقيمين بصورة غير قانونية ألداء مناسك الحج لهذا العام، 
وهي استجابة لها مدلوالتها اإلنسانية من قبل حكومة خادم 
الحرمين الش����ريفين لهذه الفئة، حي����ث إن الكثير من البدون 
يمن����ون أنفس����هم من أجل الح����ج في هذا الموس����م، فضاَل 
ع����ن توفيرها جميع التس����هيالت لضيوف الرحم����ن كي يؤدوا 

مناسكهم بكل يسر وسهولة ومن دون عقبات.
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جولة تفقدية للمركز الثقافي بالمسجد الكبير  

لمشروع  النهائية  بالمراحل  نفخر  الشعيب:  د. 
المبنى الثقافي واالجتماعي

 ق����ام الوكي����ل المس����اعد لش����ؤون القرآن 
الكريم والدراسات اإلسالمية د. وليد عيسى 
الش����عيب بجولة تفقدية لمش����روع المبنى 
الثقافي واالجتماعي التابع لمس����جد الدولة 
الكبي����رة، واالطالع على المراح����ل النهائية 
لتنفيذ المش����روع، حيث ذكر الشعيب أثناء 
الجولة بأن المش����روع الذي نشاهده اليوم 
ونفتخر بالمراحل النهائية التي وصل إليها 

بإش����راف الكادر الهندس����ي بلجنة عقود صيانة قطاع شؤون 
القرآن الكريم والدراسات اإلس����المية التي تشرف على كافة 
مشاريع القطاع باإلضافة إلى المباني األخرى التابعة للوزارة 
ضم����ن عقودها المختلف����ة التي تعتني بالمبان����ي المختلفة 
وتوفر لها العناية الدورية الالزمة والترميم واألعمال الجذرية 
وكذلك أعمال اإلنش����اءات والزراعات التجميلية، وليكون هذا 
ضم����ن سلس����لة اإلنجازات الت����ي تم تنفيذه����ا ضمن عقود 

صيانة القطاع.
ومن جانب����ه صرح مدير إدارة المس����جد الكبير رومي الرومي 
بأن المبنى الثقافي التابع للمس����جد هو أحد المرافق الحديثة 
التي تم انش����اؤها لتعزز دور المس����جد الكبي����ر في المجاالت 
الش����رعية والثقافية واالجتماعية، وتوفير مثل هذه المنشآت 

ذات الطراز اإلس����المي والتصمي����م الفريد 
سيسهم بدعم أنشطة المسجد المختلفة، 
وأن هذا المركز س����يكون مخصصًا لدعوة 
الجاليات وتحفيظ الق����رآن وإقامة الدروس 
الش����رعية. ولف����ت الرومي إل����ى بناء على 
تعليمات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري 
فإنه تم اتخ����اذ التدابير الالزمة نحو إطالق 
اسم إمام وخطيب مس����جد الدولة الكبير الدكتور وليد العلي 
رحمه اهلل على المركز الثقافي التابع للمس����جد ليصبح اسمه 
مركز الدكتور وليد العلي الثقافي، مثمنا الدور الذي قامت به 
لجنة عقود صيانة قطاع ش����ؤون القرآن الكريم والدراس����ات 
االسالمية إلنجاز المشروع بهذه الحرفية واالبداع في التنفيذ 

والتصميم.
من جانبه صرح نائب رئيس لجنة عقود صيانة قطاع شؤون 
القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية المهندس سليمان صالح 
السويلم فيما يخص الجوانب الفنية للمشروع حيث بين بأن 
المش����روع تمت إقامته على مساحة قس����يمة بلغت 880م2 
وتس����ير األعمال فيه وفق الخطة والبرنامج الزمني، على أن 

تتم آخر مراحل تشطيب المشروع شهر نوفمبر القادم.

	  ال������س������وي������ل������م: 
ن��وف��م��ب��ر ال���ق���ادم 
تشطيب  م���وع���د 
ال��م��ش��روع ووف��ق 

برنامجه الزمني

الرومي: المركز لدعوة الجاليات وتحفيظ القرآن وإقامة الدروس الشرعية
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جريللًا على عادة بعثة الحللج الكويتية في تقديم كل ما من 
شللأنه المسللاهمة في تطوير عمل حمات الحج الكويتية 
وتقديللم الدعم الللا محدود لها من أجللل المحافظة على 

الريادة التي بلغتها في السنوات األخيرة.

قام مكتب شؤون الحج بإجراء قرعة توزيع مقر حمالت الحج 
الكويتي����ة بمش����عر عرفات بحضور نائب رئي����س البعثة مدير 
مكتب شؤون الحج بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية محمد 
ناصر المطيري ورئيس فريق وزارة األوقاف في البعثة سطام 

المزين وأعضاء مكتب شؤون الحج في الوزارة.

توزيع مقر حمالت الحج الكويتية بمشعر عرفات

المطيري: تمت القرعة آليا وتميزت
بالعدالة والشفافية بين الجميع
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وق���ال المطيري ف���ي تصريح صحاف���ي: إن هذه القرعة 
تأت���ي من باب الش���فافية والعدالة بي���ن الحمالت وذلك 
لكي تكون كل األمور واضح���ة أمام الجميع وعلى مرأى 
ومسمع منهم، مش���يرًا إلى أن عملية القرعة تأتي حتى 
يتمكن كل صاحب حملة من اختيار الموقع الذي يناس���به 
في مش���عر عرفات، وبالتالي يقدم لحجاجه كل ما يمكنه 

من خدمات مميزة.

وأوض���ح المطيري: إن عملية القرعة وتوزيع مقر الحمالت 
في مشعر عرفات تمت في وقت مبكر، وذلك حتى تتمكن 
الحم���الت من تقدي���م الخدمات الممي���زة للحجاج، كما أن 
ه���ذا األمر تم بفضل من اهلل عز وجل ثم بفضل الجهود 
الممي���زة التي تقدمها المملكة العربية الس���عودية لخدمة 
حجاج بيت اهلل الحرام، والتي يشهد لها القاصي والداني.

وتابع: تمت عملية القرع���ة آلياً منذ العام الماضي وليس 
يدوي���ًا، وقد لمس���نا ارتياحًا كبيرًا من قب���ل الحمالت نظرًا 

إلج���راء القرعية آلي���ًا والتي تمي���زت بالعدالة والمس���اواة 
والش���فافية بين الجميع، خصوصا أننا تعاملنا في عملية 
إج���راء القرعة م���ع األرقام وليس األس���ماء وهو ما جعل 

القرعة تسير بكل يسر وسهولة وبرضى الحمالت.

وأردف قائ���اًل: إنه تم زيادة أع���داد الحجاج لدولة الكويت 
من 6400 إل���ى 8000 حاج بزي���ادة 1600 حاج أي بنحو 

  20% عن العام الماضي.

وأش���ار إلى أن الجهات المس���ؤولة في المملك���ة العربية 
السعودية تقدم خدمات مشكورة في مشعر عرفات لدولة 

الكويت ولجميع دول العالم .

وأشاد المطيري في ختام تصريحه بتعاون جميع الحمالت 
عن���د إجراء عملي���ة القرعة خصوصًا أنها تمت بكل يس���ر 
وسهولة ومن دون أي مشاكل أو معوقات نظرًا للشفافية 

التي اعتمدتها البعثة في القرعة.

السعودية قامت بجهود مميزة في خدمة  الحجاج شهد بها القاصي والداني
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بعثة الحج حققت نجاحًا كبيراً خالل موسم ١٤٣٨هـ

المطيري. البعثة والحمالت 

الكويتية أخذت على عاتقها 

التميز والريادة 
أكد نائب رئيس بعثة الحللج الكويتية محمد ناصر 
المطيللري ومديللر مكتللب شللؤون الحللج أن بعثة 
الحللج الكويتيللة حققت نجاحًا كبيرًا خال موسللم 

١٤٣٨هل. 

وق����ال المطيري ف����ي تصريح صحف����ي أن بعثة الحج 
والحمالت الكويتية أخذت عل����ى عاتقها التميز والريادة 
ف����ي أداء أعمالها مم����ا كان له األث����ر الملموس بعدم 
تس����جيل أي مالحظة من قبل الجهات المس����ؤولة في 
تنظي����م الحج في المملكة العربية الس����عودية بل تمت 
اإلش����ادة في الجهود المبذولة م����ن البعثة لحجاج دولة 

الكويت.

وأض����اف أن ه����ذا التميز والنجاح جاء بع����د توفيق اهلل 
نتيجة التخطيط لموس����م الحج وبتعاون الجميع سواء 
أعضاء بعث����ة الحج الكويتية أو أصح����اب حمالت الحج 
حي����ث كانوا حريصي����ن على تطبيق كل االش����تراطات 
الواردة في قانون الحج والئحته التنفيذية دون اإلخالل 

بأي شيء منها. 

وأشار المطيري إلى أن التوجيهات والتعليمات الصادرة 
من وزي����ر األوقاف محمد ناصر الجب����ري ووكيل الوزارة 
فريد عمادي و رئيس بعثة الحج الكويتية خليف األذينة 
كان الدافع األساسي ألعضاء البعثة منذ وصولهم ومن 
جميع الفرق المش����اركة من وزارات ومؤسس����ات الدولة 
المختلف����ة ترجمتها إل����ى عمل جاد عل����ى أرض الواقع 
وتع����اون مثمر س����ارت عليه إدارة العمل خالل موس����م 

الحج مما حقق النتائج المرجوة بتقدم أفضل الخدمات 
للحجاج وقال إن روح الفريق الواحد التي سادت العمل 
في بعثة الحج الكويتية والرغبة المش����تركة لدى جميع 
رؤس����اء او اعضاء الفرق المش����اركة في خدمة ضيوف 
الرحمن من دولة الكويت االمر الذي اثمر تعاونا وتفانيا 
في اداء العمل وهو م����ا كان واضحا خالل االجتماعات 

اليومية التي تعقدها الفرق لتقييم ما تم انجازه. 

وش����كر المطيري جميع رؤس����اء الفرق المش����اركة في 
البعث����ة وكذلك أعضاء فريق وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية المش����ارك في بعثة الحج الكويتية التي كان 
لها دور بارز في نجاح عمل البعثة منذ تسجيل الحجاج 
واس����تقبالهم ومتابع����ة توزيع االراضي في المش����اعر 
المقدس����ة على حمالت الحج الكويتية بوقت مبّكر أدى 
الى تمكن الحمالت من سرعة تجهيز مقراتها الستقبال 
الحجاج وتوفير جميع س����بل الراحة لهم وكذلك بتفويج 
الحج����اج من وإل����ى المش����اعر فكان����ت منظومة عمل 

متكاملة حصدت رضى الحجاج بحمد اهلل

س����ائاًل المولى ع����ز وجل أن يتقبل م����ن جميع الحجاج 
حجه����م وأن يكون حج����ًا مقبوالً وذنبًا مغف����ورًا وعماًل 

صالحًا مبرورًا.
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وفد بعثة الحج التقى وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية 

رئيس فريق األوقاف : تم إدخال " البدون" 

في مسار الحج اإللكتروني يدويًا 

 التقى رئيس فريق وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية 
في بعثة الحج الكويتية سللطام المزين ومسللؤول مسار 
الحج اإللكتروني عبد الرحمن المطيري بوكيل وزارة الحج 
والعمرة في المملكة العربية السللعودية المشللرف العام 

على مسار حجاج الخارج اإللكتروني محمد البيجاوي.
وقال المزين في تصري���ح صحافي: تم التباحث مع وكيل 
وزارة الحج الس���عودي حول آلية تس���جيل حجاج المقيمين 
بص���ورة غير قانونية "البدون"، وت���م التوصل إلى الحلول 
المناس���بة، واالتفاق على ادخالهم في مسار حجاج الخارج 

اإللكتروني عبر اإلدخال اليدوي.
 وأوض���ح: إن اللقاء وضع الكثير من النقاط فوق الحروف، 
وكان يه���دف في المقام األول التس���هيل والتيس���ير على 
المقيمين بصورة غير قانونية، ال سيما بعد صدور الموافقة 
الرس���مية من قبل المملكة العربية السعودية في السماح 

لهم بأداء مناسك الحج هذا الموسم 1438ه�.
وتابع: إن فريق وزارة األوقاف، ومن خالل إرشادات وتعليمات 

رئيس البعث���ة الكويتية خليف مثيب األّذينة، كانت حريصة 
على متابعة جميع األمور الخاص���ة بالمقيمين بصورة غير 
قانونية، ومسابقة الزمن، حتى ال تكون هناك أي مشاكل 

أو عراقيل تقف حجر عثرة في أدائهم لمناسك الحج.

وش���كر المزين وكيل وزارة الحج والعمرة الس���عودي على 
تعاونه مع وف���د البعثة الكويتية في مختلف األمور، وعلى 
رحابة صدره وحسن تفهمه لقضية المقيمين بصورة غير 

قانونية.

وم���ن جانبه أكد المطيري ع���دم وجود أي مالحظات على 
مسار الحج اإللكتروني السعودي، وإنما كان سهاًل، وميسرًا 

ولم تكن هناك أي صعوبات في طريقة استخدامه.

وأض���اف: إن البيجاوي أبدى تعاون���ه الالمحدود من أجل 
التسهيل على المقيمين بصورة غير قانونية ألداء فريضة 
الح���ج، مؤكدًا اس���تعداده لحل أي مش���اكل أو عراقيل قد 

تواجههم أثناء عملية التسجيل.

عبد الرحمن المطيري: مسار الحج االلكتروني السعودي كان سهاًل وميسرًا
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بعثة الحج الكويتية تجري قرعة توزيع مقر 
الحمالت بمشعر مزدلفة

أجللرت بعثة الحج الكويتية قرعة توزيللع مقر حمات الحج 
الكويتية بمشعر مزدلفة، وذلك بحضور رئيس فريق وزارة 
األوقاف والشللؤون اإلسامية في البعثة سللطام المزين، 
ورئيللس لجنة منى وعرفللات إبراهيم نايللف ورئيس لجنة 
الخدمات المساندة مطلق الراجحي، ورئيس لجنة العاقات 
العامة عيد الشمري، وبمشاركة ومتابعة أصحاب الحمات 

أو ممثلين عنهم.
وقالت بعثة الحج الكويتية في بيان لها إنه: تم إجراء القرعة 
إلكتروني���ًا، وه���ذه هي الم���رة الثانية التي تت���م فيها قرعة 
مزدلف���ة به���ذه الطريقة، وكانت المرة األولى في الموس���م 
الماضي، مشيدة بجهود لجنة النظم التي وفرت كل ما يلزم 

إلنجاح القرعة.
وذكرت البعث���ة أن عملية إجراء قرعة مش���عر مزدلفة تمت 
بسالس���ة كاملة وشفافية، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، 

وذلك كي يتمك���ن كل صاحب حملة من 
اختيار الموقع الذي يناس���به وفقًا للقرعة، 
وبالتال���ي يقدم لحجاجه ما يس���تطيع من 

خدمات، ويوفر لهم مختلف سبل الراحة.
وأوضحت: أنه منذ اللحظة األولى التي تم 
فيها تس���لم موقع مزدلفة من المؤسسة 
األهلي���ة لمطوفي حجاج ال���دول العربية، 
قام���ت كل لجنة في البعثة ب���أداء عملها 
على أكمل، حتى تمت عملية إجراء القرعة 

بنجاح.
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 وأثن���ت بعثة الحج على أصح���اب الحمالت وممثليهم الذين 
أبدوا تعاونهم الكامل م���ع الفريق الذي قام بإجراء القرعة، 
م���ن خالل التزامهم بالحضور في الموعد المحدد، والتزامهم 
الهدوء مما س���هل إجراء القرعة بسالس���ة متناهية، وهو ما 

جعل أصحاب الحمالت يخرجون برضى تام.
وأش����ارت إل����ى أن أعضاءها يكّمل����ون بعض����ًا البعض، من 
خالل اختص����اص كل لجنة أو فريق بعمله، حيث قامت لجنة 
الخدمات المساندة بالتعاون مع لجنة المشاعر ولجنة النظم، 
في تنظيم عملية إجراء قرعة مزدلفة، ولهم كل الشكر على 
هذا التنظيم المميز. مش����يرة إلى أن البعثة من خالل لجانها 
المتعددة وفرقها الممثلة ب����وزارات وهيئات الدولة تعمل في 
منظوم����ة متكاملة تصب في خدم����ة الحمالت وكذلك حجاج 

دولة الكويت.
وأش���ادت البعثة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة 
التي قامت بتوزيع مواقع المش���اعر المقدس���ة بوقت مبكر، 
وهو ما ساهم في توزيعها على الحمالت بوقت كاف أيضًا.

وتمن���ت كل التوفي���ق للمملكة العربية الس���عودية بتنظيم 
موسم الحج لهذا العام بنجاح كما في المواسم الماضية.

وف���ي ختام البيان ش���كرت بعثة الح���ج الكويتية أصحاب 
الحم���الت الذين س���اهموا بتعاونهم في تس���هيل عملية 

إجراء القرعة.
 ومن جانبه أكد رئيس وفد الهيئة العامة للشباب يوسف 
على الس���عيدي أهمي���ة دور الجوالة فيم���ا يقدمونه من 
خدمات وأعمال خالل مشاركتهم في بعثة الحج الكويتية 

لتسهيل مهام حجاج دولة الكويت.
وقال الس���عيدي: إن وفد هيئة الش���باب عمل بجد ونشاط 

من���ذ قدومه إلى األراضي المقدس���ة، حيث قام بتزيين مقر 
البعث���ة بأعالم دولة الكويت، إضاف���ة إلى رفع صور صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمين 

حفظهما اهلل ورعاه.
وأوضح: إن���ه تم عمل خريطة تح���دد مواقع كل حملة من 
خالل google map  ، كما تم عمل سجل إلكتروني يوضح 
ع���دد الزائرين والحمالت الكويتية التابعين لها، والغرض من 

الزيارة.

السعيدي: وفد هيئة الشباب  قدم خدماته
 على أكمل وجه لتسهيل مهام الحجاج
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للتواصل المستمر والدائم مع جمهور الوزارة داخليًا وخارجيًا

القراوي: "األوقاف" تدشن تطبيق موقع الوزارة 

"البوابة اإلسالمية" على الهواتف الذكية
كتب: سامح محمد يسري 

أكد مدير إدارة اإلعالم والناطق الرسمي في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أحمد راشد القراوي أن الوزارة تسعى 
لتحقيق الريادة عالميا في العمل اإلسالمي وتعمل على 
ترسيخ قيم الوسطية واألخالق اإلسالمية، ونش���ر الوعي
الديني والثقافي، والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية،
ورعاية المساجد، وتعزيز الوحدة الوطنية من خالل تنمية 

الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات.
وفي ظل الث���ورة المعلوماتية الحديثة والتي تش���هد تطورًا 
الفت���ًا للنظر وال يتوق���ف عند حد معين. أعل���ن القراوي أن 
الوزارة دش���نت تطبيقها "البوابة اإلس���المية" على الهواتف 
الذكية ولعموم الفائدة فق���د تم تطويره ليتوافق مع جميع 
األجه���زة الذكية والتي تعمل على نظام األبل )IOS( ونظام 

.)Android( األندرويد
وبي���ن الق���راوي أن تطبيق ال���وزارة جاء 

ليكون هم���زة وصل مس���تمرة ودائمة 
مع جمه���ور الوزارة داخل وخ���ارج دولة 
الكوي���ت، من خالل ما يقدم���ه من آخر 
األخبار واألنش���طة، إضاف���ة إلى مكتبة 
متجددة ومحدثة باس���تمرار تنشر جميع 
إص���دارات الوزارة كمجموع���ة إصدارات 
مجلة الوعي اإلس���المي وواحة األوقاف 
اإلفت���اء  ومنب���ر  المنت���دى  ومطوي���ة 
ونش���رة اإلمام الق���دوة، كما يمكن عن 
ومتابعة حس���ابات  التواص���ل  طريق���ه 
الوزارة الرس���مية على شبكات التواصل 
االجتماعي من مكان واحد، كل ذلك في 
التطورات  نموذج عصري وذكي يواكب 

الحديثة للتكنولوجيا المتجددة.
وأوضح القراوي أن المستخدم لتطبيق 
الوزارة س���وف يتمت���ع بخدم���ة متابعة 
أخبار أنش���طة وبرامج الوزارة وذلك عبر 
استخدام خاصية التنبيهات واإلشعارات. 

وف���ي خت���ام تصريح���ه أك���د 
الوزارة  الق���راوي على ح���رص 
بين  المس���افات  تقري���ب  على 
ش���رائح  كافة  وبي���ن  ال���وزارة 
محبيها  من  اإلسالمي  المجتمع 
ومتابعيها، وأن يكونوا مطلعين  
بشكل مباشر على كافة أعمال 
وأنش���طتها  وأخبارها  ال���وزارة 
المميزة أوالً بأول، ودعا لتحميل 

البرنامج من خالل:

الرابط على أبستور:
 https://goo.gl/Fh6f1c

الرابط على أندرويد:
https://goo.gl/hWffjx
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غ���ادر وفد من���زل منتص���ف الطري���ق الكويت 
متوجهًا إلى األراضي المقدس���ة ألداء مناسك 
الحج في إطار الجهود التربوية والتأهيلية التي 
تقدمها إدارة التأهيل والتقويم بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية للشريحة المستهدفة.
 وبين مدير اإلدارة د. ناصر العجمي في تصريح 
صحف���ي عن جمل���ة من األهداف والمش���اريع 
التي تقدمها اإلدارة لهذه الشريحة من الشباب 
ممن وضعوا في ظروف اجتماعية قاسية وغير 
موائمة وهم بأمس الحاجة لمن يأخذ بأيديهم 

إلى بر األمان واالطمئنان والحياة الحرة الكريمة 
إلع���ادة بناء مس���تقبلهم وتأهيلهم التأهيل المناس���ب بما 
يضمن لهم الحياة الكريمة واس���تعادتهم للثقة والطمأنينة 

التي افتقدوها في فترة ما من أعمارهم.

وبين د. العجمي أن الوزارة ممثلة بإدارة التأهيل 
والتقويم تبذل جهودًا حثيثة لألخذ بأيدي هؤالء 
األبناء واحتضانهم م����ن خالل محاضن تربوية 
ونفسية وتأهيلية إلعادة دمجهم في المجتمع 
من جديد بالتعاون والتنس����يق مع كافة الجهات 
الرسمية والمؤسسات المعنية سواء في وزارات 

الدولة أو مع المؤسسات األهلية ذات الصلة.
واختت���م العجم���ي قائ���اًل: إننا أعددن���ا برامج 
تأهيلي���ة واعية الغتنام ه���ذا الحدث اإليماني 
لش���حذ الهم���م وتقوي���ة ال���وازع الديني لدى 
أبنائنا باإلضافة للفعاليات والمناشط المتعددة 
انطالقًا من مس���ؤوليتنا اإلنس���انية واالجتماعي���ة وتحقيقًا 
الس���تراتيجيتنا بالوزارة والتي تجعل من المواطن الكويتي 

محور اهتمامها.

ق���ام وفد من الصليب األحمر بزيارة لمنزل منتصف الطريق 
بإدارة التأهيل والتقويم، حيث اطلع الوفد على مجال س���ير 
العمل في المنزل واآلليات المتبعة فيه والش���روط والبرامج 
والدورات التأهيلية والتدريبية للنزالء وذلك بحضور د. عادل 
الزايد مدير مركز عالج االدمان ود. ناصر العجمي مدير إدارة 
التأهيل والتقويم بوزارة االوقاف والمقدم رضا الشمري من 
وزارة الداخلي���ة حي���ث قام د. عادل الزاي���د مدير مركز عالج 
االدمان بشرح طبيعة عمل المنزل والطرق المتبعة لضمان 
اس���تمرارية العالج وفق المراحل المتبع���ة حيث أطلع الوفد 

على التجربة بالمنزل والخدمات المقدمة للنزالء.
كما بين د. ناصر العجمي مدير إدارة التأهيل والتقويم دور 
الشراكة واهميتها والتي تنتهجها وزارة االوقاف ممثلة بإدارة 
التأهيل والتقوي���م بين الوزارات المعني���ة والدور التكاملي 
بينهم���ا كما اوض���ح دور ال���ورش والحاضن���ات التي تهتم 

بالجانب التأهيلي المهن���ي والتربوي واالجتماعي والعالجي 
بما يضمن تأهيله���م التأهيل المناس���ب والتدريب العملي 
ليكونوا أكثر قدرة وفاعلية في بناء وتطوير مجتمعهم بكل 

نجاح واقتدار.
وأبدى وف���د الصلي���ب األحمر اعجاب���ه بالمراح���ل المتبعة 
والبرامج وال���دورات التأهيلية والتدريبية والخدمات المقدمة 

للنزالء لضمان تأهيل النزالء التأهيل المناسب

وفد منتصف الطريق إلى األراضي المقدسة ألداء مناسك الحج 

واعية  تأهيلية  ب��رام��ج  أع��ددن��ا  العجمي: 

الغتنام هذا الحدث اإليماني 

منزل  ب��زي��ارة  يقوم  األح��م��ر  الصليب  وف��د 

منتصف الطريق بإدارة التأهيل والتقويم 
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كتب : أحمد فرغلي 
خطت مجلة الوعي االس����المي التي تصدر ع����ن وزارة االوقاف 
والشؤون اإلسالمية خطوة مهمة  تتيح لفئة المكفوفين االطالع 

وتصفح اعداد المجلة وقراءة موضوعاتها بسهولة تامة.
عندم���ا قررت إصدار نس���ختها الجديدة بطريق���ة برايل وذلك 
طبقا لالتفاق المبرم بين وزارة االوقاف والش���ؤون اإلسالمية 

وجمعية المكفوفين الكويتية.
وق���ال مدي���ر تحرير مجلة الوعي االس���المي فه���د الخزى: إن 
الوزارة تقوم بطبع ٥٠٠ نسخة مع مطلع كل شهر من المجلة 

وملحقها براعم االيمان بطريقة برايل.
 وأضاف الخزي ان هذه الخطوة تأتي اسهاما من وزارة االوقاف 

والش���ؤون االسالمية لنش���ر المعرفة وتنميتها لدى هذه الفئة 
من خ���الل الجمعيات الت���ي تهتم بهم ف���ي المجتمع وخاصة 

جمعية المكفوفين الكويتية.

دشنت مراقبة حلقات تحفيظ القرآن 
الكري���م بنات بإدارة ش���ؤون القرآن 
الكريم في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية دورتها الشتوية للتحفيظ 
رق���م )72( وتزامن���ت االنطالقة مع 
الجديد، وقد  الدراس���ي  الع���ام  بدء 
توجه���ت المراقب���ة كعادته���ا توجهًا 
مدروس���ًا إلع���داد ق���ادة ذوي وعي 
وفه���م بدور القرآن وأث���ره في بناء 
الفرد والمجتمع، لذا تنوعت وس���ائل 
الترفيه  والمناهج وس���بل  التحفيظ 
في هذه الدورة بما يتناسب والفئة 
العمري���ة وذل���ك انطالقا م���ن رؤية 
الوزارة وتعزي���زًا لهدفها في تحقيق 

الريادة في العمل اإلسالمي.

وصرح مدي���ر إدارة ش���ؤون القرآن 
الكري���م أحمد محم���د الطويل بأن 
المراقبة تعم���ل تحت منهجية وأطر 
الوزارة في زيادة االقبال على حفظ 
الق���رآن الكري���م ومدارس���ة علومه 
لنشر القيم االس���المية وتعزيز قيم 

والتس���امح فأدرجت هذه  الوسطية 
القيم ضمن خطة المناهج بأساليب 
تربوي���ة حديث���ة وجن���دت طاقاتها 
البشرية إلعمال هذه القيم وغرسها 
في جمهور الحلق���ات من الحافظات 

والخاتمات والجمهور العام.

خطوة مهمة تتيح لفئة المكفوفين االطالع وتصفح أعداد المجلة

تعمل على نشر القيم اإلسالمية والوسطية والتسامح 

الخزى: "األوقاف " تطبع 500 نسخة شهريًا 

من " الوعي اإلسالمي " بطريقة برايل " 

الكريم- ال��ق��رآن  تحفيظ  "حلقات  الطويل: 
بنات" دشنت دورتها ال�� )72( 
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قالت مدير إدارة التنمية األس���رية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية منال الحم���دان أن إدارة التنمية األس���رية حريصة 
على تحقيق أهداف وغايات استراتيجية الوزارة التي دعت إلى 
الشراكة مع اآلخر ولهذا كان من باب أولى إقامة هذه الشراكة 
مع إدارات وقطاعات وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية والتي 
كان من ثمراتها إقامة يوم ترفيهي للطفل بالتعاون مع مركز 

تنمية الطفل ديسكفري مول.
وأضافت الحمدان ف���ي كلمة خالل افتتاح اليوم الترفيهي: أن 
إدارة التنمية األسرية التي رفعت شعار )"صيفنا أحلى" مع إدارة 
التنمية األسرية( هذا العام قامت بالعمل واالجتهاد لتحقيق هذا 
الش���عار وذلك من خالل إقامة العديد من األنشطة والفعاليات 
والتي كان من ضمنها هذا اليوم المفتوح الذي تضمن العديد 
من الفقرات والمسابقات والمرح والترفيه باإلضافة إلى توزيع 

العديد من الجوائز على الحضور الكريم.
وأشارت الحمدان إلى أن شعار "صيفنا أحلى" مع إدارة التنمية 
األسرية لن يتوقف عند هذا الحد بل هناك العديد من األنشطة 
والفعاليات القادمة التي ستقوم بها إدارة التنمية األسرية لكي 

تجعل صيفنا أحلى فانتظروا جديد إدارة التنمية األسرية.
وش���كرت الحمدان إدارة اإلعالم وفريق إدارة التنمية األس���رية 
على هذا العمل الرائع وهذه الفقرات الممتعة التي جمعت هذا 
الجمع الكبير من األطفال وأولياء األمور والش���كر موصول إلى 
مدير مركز تنمية الطفل ديس���كفري محمد الحداد ومس���ؤول 
العالقات العامة والخدمات س���عد عبد الفت���اح على جهودهم 

الطيبة في نجاح هذا النشاط.
وفي نهاية اليوم المفتوح قدمت مدير إدارة التنمية األس���رية 

منال الحمدان الهدايا على الحضور.

"صيفنا أحلى" مع إدارة التنمية األسرية في ديسكفري مول

ال��ج��دي��د م��ن األنشطة  ان��ت��ظ��روا  ال��ح��م��دان: 

والفعاليات القادمة لإلدارة 

اختتم���ت وزارة االوق���اف والش���ؤون االس���المية الدورة 
التدريبية االعالمية "الس���ينماتوغرافي" التي حاضر فيها 
المدرب الس���عودي عبد اهلل بن ماجد الش���ريدة بحضور 

الكوادر اإلعالمية في الوزارة من مختلف القطاعات.
وم���ن جانبه ق���ال المستش���ار االعالمي لوزي���ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عبد العزيز جمال الجناحي ان الخطة 
االس���تراتيجية للوزارة ركزت عل���ى االهتمام بتكنولوجيا 
االعالم الرقمي واالس���تخدام األمثل للوسائل االعالمية 
وتوس���يع نطاق االعالم القيمي التنموي الهادف لصقل 
الخب���رات االعالمية، مبينًا ان ه���ذه الدورة جاءت لتحقق 

هذه االهداف.
 وأوضح الجناحي ان مقدم الدورة السينمائي السعودي 
عب���د اهلل الش���ريدة تمي���ز بتقدي���م االس���اليب العملية 

والنظري���ة في التصوير الس���ينمائي وع���رض عدد من 
التج���ارب العالمية، إضافة إلى مش���اركة المتدربين في 
الورش المختلفة المتعلقة باإلضاءة والتصوير، مبينًا أن 
سلس���لة من الدورات اإلعالمية ستنطلق الشهر المقبل 
تس���تهدف االرتقاء بالهوية اإلعالمية للوزارة بتوجيهات 

ومتابعة من قيادات الوزارة. 

"األوقاف" اختتمت دورة "السينماتوغرافي" بحضور الكوادر اإلعالمية في الوزارة

الجناحي: الوزارة تهتم باإلعالم الرقمي واالستخدام األمثل 
للوسائل االعالمية
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الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 
ال يماري عاقل بما للشباب من قيمة بالغة، وأهمية جليلة، كيف ال، وبهم تتقدم اإلنسانية 
في معارج العمران، وتزدهي في مرافق البنيان، هم ثروة األوطان وعتادها، وينبوع مجدها 
وعالها، هم روح األمة وأس���اس نهضتها، ودعامة رفعتها، بناة الحاضر وثروة المس���تقبل، 

ولعل العناية بهم واحتضانهم هو االستثمار المربح، واالدخار المجدي.

ولما كان االتفاق على أن مرحلة الش���باب هي مرحلة العنفوان والقوة والجد والفتوة، فهي 
أش���د ما تكون إلى من يرش���دها ويضبط مسارها، ألن الش���باب طموحه ال ينتهي وعالمه 

بالحدود استوجب أن يحتاط له.

ولعل في اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017م أكبر داللة على ما توليه بالدنا من 
والرعاية ألبنائها، وتسخير كافة امكانياتها لخدمة طموحه وتلبية احتياجاته ليجد له المكان 

الالئق ويستطيع أن يأخذ زمام المبادرة، فيعتلي صهوة البناء الوطني الفعال.

ومع اشراقة شمس العمل الشبابي الكويتي وسطوع نجمه كان لزاماً على الجميع المحافظة 
على هذه المكاسب، خاصة في ظل ما يواجه شبابنا من تحديات، وما يكتنفه من عوائق.

ولم���ا كانت إدارة الثقافة اإلس���المية تعي جيدًا ما للش���باب والعناية ب���ه من ثقل حضاري، 
اس���توجب النظر باس���تمرار إلى م���ا يعود بالنفع عليه���م، ولعل في اش���باع الجانب الخلقي 
واإلصالحي، وتزويدهم بما ينمي ملكاتهم ويعيد اكتشاف مواهبهم والنأي بهم عن معترك 

العنف والتطرف، والغلو والتشدد ما تسعى اإلدارة إلى تحقيقه والسير تجاهه.

وفي أنشطة اإلدارة ما يبشر بهذا المسلك الحميد، ففي الكم الهائل من المشاريع والبرامج 
الثقافية الموجهة للش���باب ما يثير التفاؤل، ويالمس الطموح ويبعث على الفخر ويعمق من 

رسالة الوزارة في ميدان التثقيف الشبابي.

ولعل من المشاريع الثقافية المميزة وعلى رأسها مهرجان فرحة الوطني بنسخه المتعاقبة، 
والبرنامج الوطني لتوعية ورعاية الشباب " مكارم "، والمشروع الحضاري لإلصدارات الثقافية 
" روافد " والمهرجان الصيفي " صيفنا ثقافة ووناسة " والمشروع القيمي للمحاضر التوعوية 
بالمدارس والجامعات " مجالس الخير " ما يعتبر ش���ريانًا للحياة تتدفق عبره آمال وطموحات 
قيادات العمل بالوزارة والتي جاءت رؤيتها منسجمة مع النطق السامي لحضرة صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح � حفظه اهلل ورعاه.

".... يحظى شبابنا بجل اهتمامنا واهتمام الحكومة على حد سواء .... فهم أغلى ما نملك 
من ثروة وأفضل استثمار .... وعلينا تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ....".

واآلمال معقودة أن يجد ش���بابنا الناهض طريقه، وأن يشمر عن سواعده ويسلك طريق 
البناء لتظل راية كويتنا خفاقة جياًل بعد جيل.

فالح نهار العجمي
مراقب التوعية الإ�سالمية
اإدارة الثقافة الإ�سالمية
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