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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

اإن ارتباط ال�سعب الكويتي يف اأر�سه وولئه لوطنه، يختلف عن باقي ال�سعوب، لأنه و�سع حب 

الوطن وتعزيز النتماء له م�ساألة فا�سلة يف بقائه، خا�سة اأن ال�سواهد كثرية التي عرب فيها هذا 

ال�سعب الويف عن حبه لوطنه الكويت، فمنذ القدم وقبل اكت�ساف النفط و�سعوبة احلياة ا�ستطاع 

اأ�سرة واحدة بني الغني  الكويتيون �سرب اأروع مالحم الوحدة والنتماء والولء، فكانت الكويت 

والفقري، فاجلميع كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعت له �سائر الأع�ساء.

حياة الكويتيني يف احلا�سر ما هي اإل �سورة عاك�سة حلياتهم يف املا�سي، فمن اأ�سالة الإن�سان 

يتوارث هذا احلب جياًل بعد جيل،  وا�ستمر  انتمائه وحبه لوطنه،  الكويتي بقي حمافظًا على 

وال�سواهد التي ع�سفت بالبالد كثرية، واأثبتت وحدة ال�سف والولء للوطن وحب اأ�سرة ال�سباح 

الكرام متخطني كل نعرات قبلية اأو طائفية.

يف  نفو�سنا جميعًا، متثلت  على  عزيزة  منا�سبات  ثالث  الأيام  هذه  تعي�س  الكويت  كانت  واإن 

م�سي ع�سر �سنوات على تويل �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل 

ورعاه مقاليد احلكم يف البالد، وخم�سة وع�سرون عامًا على التحرير من الغزو ال�سدامي الغا�سم، 

وخم�سة وخم�سون عامًا على ال�ستقالل، فهذه املنا�سبات الثالث جميعها تدعونا اإىل الحتفال 

ورفع الأعالم وحث الهمم لبناء وطننا ور�سم م�ستقبله نحو الأف�سل حتى ننعم يف حياة اأف�سل، 

يف ربوع هذا الوطن الغايل.

اأما وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، ف�ساأنها ك�ساأن باقي وزارات وموؤ�س�سات وهيئات الدولة 

الر�سمية، فهي حتتفل بهذه املنا�سبات وحتر�س على تنمية وتعزيز روح الوطنية والإنتماء لهذه 

الأر�س الطيبة.

فحب الوطن قيمة يحملها كل اإن�سان فينا، حتتاج اإىل اآلية كي يعرب فيها عن هذا احلب، ولهذا 

علينا اأن جنتهد يف عملنا، كل منا يف موقعه حتى نبني كويت الغد ونرفع علمها عاليًا بني الأمم.

فلرنفع �سعار… الكويت اأوًل واأخريًا ول �سيء �سوى هذا الوطن الغايل.

الكويت اأواًل واأخريًا
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�صباح  ال�صيخ  البالد  اأمري  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 

الأوقاف  ووزير  العدل  وزير  ال�صيف  ق�صر  يف  الأحمد 

مبنا�صبة  وذلك  ال�صانع  يعقوب  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

الأوىل  الدرجة  من  والفنون  العلوم  و�صام  على  ح�صوله 

من الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر 

العربية ال�صقيقة تقديراً جلهوده يف خدمة املنهج الإ�صالمي 

يف  الفعالة  ال�صانع  بجهود  �صموه  اأ�صاد  وقد  الو�صطي. 

العمل على ن�صر مفاهيم الو�صطية والعتدال وال�صماحة 

التي دعا اإليها الدين الإ�صالمي احلنيف، متمنياً له دوام 

التوفيق والنجاح.

بمناسبة حصوله على وسام العلوم والفنون من الدرجة األولي في مصر 

الــة سمو األميـر ُيشيـد بجهود الصانـع الفعَّ
فـــي نـــشــــــــر الـــوســطــيـــــة واالعــــتـــدال
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أنشطة الوزارة

الرئيس المصري يكرم وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية 

الصانــع: لألوقــــاف دور كبيــــر فــــي نشـــر
الــفـكـــر الــوســطـــــــي للعالــــــم أجمــــع

وزير  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  كرم 

يعقوب  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل 

وال�سخ�سيات  العلماء  من  ثمانية  �سمن  ال�سانع 

العربية.

جاء ذلك خالل احتفال وزارة الأوقاف امل�صرية بذكرى 

العلماء  كبار  من  عدد  بح�صور  ال�صريف،  النبوي  املولد 

يف  وكان  والإ�صالمية.  العربية  الدول  من  الدين  ورجال 

ا�صتقبال ال�صانع لدى و�صوله اىل القاهرة القائم باأعمال 

حممد  القن�صلي  الق�صم  رئي�س  الكويت  دولة  �صفارة 

العريفان.

واأكد ال�صانع: يف ت�صريح له قبيل توجهه اإىل القاهرة، 

وجهود  الكويت  بدور  امل�صرية  ال�صيا�صية  القيادة  ثقة  اأن 

الو�صطية  تعزيز  يف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة 

كان م�صدر �صعادة واعتزاز جلميع العاملني يف الوزارة، ما 

يربز الدور الكبري الذي نقوم به يف تعزيز الو�صطية ون�صر 

الفكر الو�صطي للعامل اأجمع.

رجال  املنا�صبة،  له يف هذه  كلمة  ال�صي�صي يف  ودعا 

الدين اإىل ن�صر �صماحة الإ�صالم، قائال: "علينا اأن نقدم 

والت�صامح  دين احلق  الإ�صالم  ان  مفادها  ر�صالة  للعامل 

اأعمالهم  يربرون  من  ب�صدة  وانتقد  الوطن".  وحب 

التنوع  دين  الإ�صالم  اأن  موؤكدا  الدين،  با�صم  الإرهابية 

داعياً  ال�صلمي،  التعاون  قواعد  واأر�صى  والختالف، 

العلماء اإىل ال�صتمرار بعزم ل يلني يف ت�صويب اخلطاب 

الديني.

الو�صام  مبنحه  اعتزازه  عن  ال�صانع  الوزير  واأعرب 

من قبل الرئي�س امل�صري، متمنياً اأن تبقى وزارة الأوقاف 

م�صاهمتها  يف  امل�صوؤولية  قدر  على  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

بن�صر الفكر الو�صطي.
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جاء ذلك خالل حفل افتتاح دار القراآن الكرمي ملركز عبد 

العزيز الزاحم و�صبيكة اأحمد ال�صقر مبحافظة حويل.

واأ�صاد ال�صانع اأن عائلة املرحوم عبد العزيز الزاحم ت�صاهم 

وبناتنا  اأبنائنا  على حفظ  العمل  امل�صروع يف  هذا  من خالل 

اأن مبداأ ال�صراكة  لكتاب اهلل عز وجل وتعلم معانيه، م�صيفاً 

املجتمعية حتقق عرب م�صاهمة املتربعني يف م�صاريع الوزارة 

على  جبلوا  الذين  الكويت  اأهل  من  مل�صناه  ما  وهو  املختلفة، 

عمل اخلري واإقبالهم للنيل من ينابيع الأجر ولتكون اأعمالهم 

منت�صرة يف العامل اأجمع بامتداد املا�صي واحلا�صر.

املرحوم  عائلة  اأفراد  ت�صريحه  ختام  يف  ال�صانع  و�صكر 

الزاحم على دعمهم وم�صاهمتهم يف متويل بناء امل�صروع �صائال 

مو�صول  وال�صكر  ح�صناتهم،  ميزان  يف  يكون  اأن  تعاىل  اهلل 

للوزارة  التابعة  الهند�صية  والطاقات  العاملني  الأخوة  جلميع 

على اإن�صاء هذا امل�صروع واإخراجه بال�صورة التي تليق به.

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب عبد املح�سن ال�سانع اأنه من دواعي ال�سرور والفخر والعتزاز 

ما ن�ساهده اليوم من انت�سار ملحوظ لدور القراآن الكرمي والإقبال عليها من كل الفئات العمرية املختلفة من اأجل حفظ 

القراآن ودرا�سة علومه، والتي حملت عمقًا تاريخيًا تطور مع الزمن لت�سبح دور القراآن الكرمي واملن�ساآت امل�سابهة لها اأحد 

اأهم اجنازات الوزارة على م�ستوى دولة الكويت لتحقق باملبادرة الطيبة للم�سروع منوذج عاملي يحتذى به.

افتتح مركز الزاحم لدار القرآن الكريم

وزيــر األوقـــاف: أهـــل الكويـــت ُجبلوا علـــى
عــمـــل الخـيــــر بامتـــداد الماضـــي والحاضـــر
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الأوقاف  وزارة  وكيل  عمادي  اأ�صد  فريد  اأكد  جانبه  ومن 

وال�صئون الإ�صالمية باأن افتتاح مبنى م�صروع مركز الزاحم يعد 

حدثاً بارزا يف الوزارة، والتي تنتهج نهجاً يحافظ على كتاب اهلل 

وي�صجع النا�س على تدار�س علومه وحفظ اآياته الكرمية حتى 

متتلئ قلوبهم بالإميان، ويكون خلقهم القراآن، وهو النهج الذي 

وتعتز  تفتخر  والوزارة  الوزارة يف خطتها ال�صرتاتيجية،  تبنته 

بالأعمال وامل�صاريع الكربى التي تقوم بها وخا�صة تلك امل�صاريع 

التي يقوم بها قطاع �صئون القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صالمية 

والتي تواكب الزيادة العددية باأعداد الدار�صني والدار�صات.

واأ�صاف باأن احلاجة تدعو اإىل اإن�صاء مراكز لدور القراآن 

الكرمي لتخفيف العبء املايل عن الدولة من املباين امل�صتاأجرة 

ول �صك اأن للمتربعني دور مهم يف امل�صاريع اجلديدة والإقبال 

م�صتمر من قبلهم لبناء دور القراآن الكرمي وكذلك امل�صاجد، 

ون�صر  اخلري  لفعل  ال�صاعية  الكويتية  لالأ�صالة  جت�صيد  وهو 

العلوم ال�صرعية وحتفيظ القراآن الكرمي يف الكويت وخارجها.

وتقدم عمادي بال�صكر لذوي عائلة الزاحم وال�صقر للم�صاهمة يف 

بناء هذا ال�صرح املعماري، �صائال اهلل تعاىل اأن ي�صعه يف ميزان 

ح�صناتهم ويجزيهم كل خري عن هذه البذرة الطيبة املباركة.

وبدوره �صرح املهند�س �صليمان ال�صويلم نائب رئي�س جلنة 

العام  وامل�صرع  الدرا�صات  قطاع  �صيانة  عقود  ومتابعة  تنفيذ 

على امل�صروع باأن م�صروع الزاحم هو اأحد ال�صروح املعمارية 

الكربى التي ت�صرف عليها الوزارة بت�صميم هند�صي مميز ذو 

اأربعة  من  ومكون  3000م2  تبلغ  بناء  مالمح جميلة مب�صاحة 

طوابق ت�صمل ال�صرداب والأر�صي والدور الأول والثاين، حيث 

ي�صم امل�صروع ف�صول درا�صية ومكاتب اإدارية ومكتبة وخدمات 

وال�صئون  الأوقاف  لوزارة  فخر  يعترب  العمل  وهذا  عامة، 

امل�صاريع  هذه  مثل  على  بالإ�صراف  تقوم  باأن  الإ�صالمية 

ال�صخمة وذات الطاقة ال�صتيعابية الكبرية.

العمـــادي: الـــوزارة تنتـهـــج نـهجــًا ُيشجــع
علــى حفـــظ كتـــاب اهلل وتـــدارس علومـــه



"األوقــاف" كّرمــت وكيــل الـوزارة السابــق  

الصانــع: الفالح كان ركنــًا أصيــاًل وشريكًا
أساسـيـــًا فــــي كـــل نجـاحــــات الــــوزارة

أنشطة الوزارة
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وزارة  اأقامته  الذي  احلفل  يف  األقاها  كلمة  خالل  وقال 

الحتفاء  علينا  يجب  اأنه  الفالح  للدكتور  تكرميا  الأوقاف 

ومثابرة  جهد  من  الفالح  عادل  د.  قام  ما  و�صكر  والحتفال 

اخلريية  بالأعمال  طويلة  قائمة  خاللها  ر�صخ  وعمل؛ 

والإ�صالحية يف الوزارة واملجتمع.

واأردف: نودع رجاًل من الذين قامت على اأكتافهم وزارة 

الأوقاف وا�صتوت على �صوقها وعلى يده تطور اأداوؤها، ومنت 

خمرجاتها، وزادت كماً وكيفاً، لقد كان د. عادل الفالح ركناً 

اأ�صياًل وفاعاًل حقيقاً و�صريكاً اأ�صا�صياً يف كل النجاحات التي 

ومبادرة، وهمة عالية،  الوزارة، عرفناه رجل اجناز  حققتها 

الكويت  العطاء له يف داخل  للوطن، وحب  عرفناه بالنتماء 

وخارجها. وزاد ال�صانع بقوله: لقد �صاركنا د.الفالح مرحلة 

مهمة من م�صرية وزارة الوقاف باعتبارها �صرحاً من اعظم 

�صروح الفكر الو�صطي يف عاملنا الإ�صالمي فما راأينا منه اإل 

بالبعد  ممتزج  نا�صجاً،  وفكراً  دوؤوباً  وعماًل  ون�صاطا،  جدية 

بالوزارة  العاملني  وتاأهيل  العلمي  والتخطيط  ال�صرتاتيجي 

والرتقاء بقدراتهم الوظيفية.

عجز الكلمات

ومن جهته األقى وكيل وزارة الوقاف وال�صوؤون ال�صالمية 

ثمن وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع امل�سرية الطيبة واجلهود املخل�سة التي بذلها 

وكيل وزارة الوقاف د.عادل الفالح يف وطنه واأمته ودينه على مدى �سنوات عمله بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية.



الـفــالح: عملنــــا أربعيــــن عــامــــًا لرفعــة
شــأن الكويــــت فـــي المجــــال الدينــــــي

أنشطة الوزارة
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املكرم د. عادل الفالح كلمة وجه خاللها ال�صكر للوزير ال�صانع 

واحل�صور الكبري وتابع قائاًل "لأول مرة يف حياتي اأ�صعر بعجز 

الكلمات عن التعبري عن معاين هذه اللحظة الإن�صانية النادرة 

التي اأقفها الآن بني اإخواين واخواتي يف وزارة الوقاف.

�صواعدنا،  وتعانقت  قلوبنا،  امتزجت  لقد  قائاًل:  واأ�صاف 

وتالقت وجوهنا على اخلري والعمل ال�صالح، يف م�صرية اأربعني 

عاما من اأجل حتقيق هدف واحد هو رفعة �صاأن الكويت يف 

عند  نكون  وان  �صبحانه  للرب  مر�صاة  الديني  ال�صاأن  جمال 

اننا  تعاىل  �صهد اهلل  الفالح:  واأردف  بنا.  قيادتنا  ح�صن ظن 

بذلنا الغايل والنفي�س ومل ندخر و�صعاً، ومل ن�صن بجهد جتاه 

ابناء هذا الوطن الغايل وعلى راأ�صهم �صاحب ال�صمو الأمري 

ال�صيخ �صباح الأحمد و�صمو ويل العهد ال�صيخ نواف الحمد 

و�صمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيخ جابر املبارك الذين حملونا 

امانة احلفاظ على هويتهم ال�صالمية وخ�صو�صيتهم الوطنية.

بـدوره قال وكيـل وزارة الأوقاف امل�صاعد لل�صـوؤون الدارية 

والـمالية فريد اأ�صد عمادي اأننا اليوم نقف مع علم من اأعالم 

ملوؤها  بقلــوب  نودعه  ال�صالمية  وال�صوؤون  الوقاف  وزارة 

الحرتام والتقدير لرجل اأعطى من حياته الكثري وبذل اجلزيـل 

والوفري حيث خدم بكـل ما يقدر من جهد وعمل وقول ال�صالم 

الوزارة يف  بذل من خالل عمله يف  مبيناً: فكم  والـم�صلمني، 

�صبيـل ن�صر ال�صالم وظهر عطاوؤه يف جمالت الدعوة اىل اهلل 

الكرمية  باأخالقه  اجلميع  لدى  معروف  رجل  فهو  الأنام  بني 

و�صجايـاه احلميـدة، كان لنا جميعاً �صديقاً واأخاً عزيزاً وا�صعاً 

ب�صماته يف جميع جمالت الوزارة لالإدارات تاأ�صي�صاً ولالأعمال 

توجيهاً وللخدمات تن�صيطاً ل تكاد تتجه اىل منحـى يف الوزارة 

ال وجتد له اآثاراً ظاهرة وب�صمات وا�صحة.
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الحتاد  مبقر  عقدت  التي  الندوة  خالل  ال�صانع  واأكد 

حتت  العربية  م�صر  جمهورية  فرع  الكويت  لطلبة  الوطني 

عنوان "الو�صطية والعتدال يف املجتمع الكويتي" على اأهمية 

نهج الو�صطية والعتدال يف حياة املجتمعات ملواجهة الأفكار 

على �صرورة احرتام  املتطرفة والإرهاب بكل �صوره، م�صدداً 

فكر الآخر، طاملا مل يخالف القانون اأو اأعراف املجتمع، لفتاً 

اىل اأن: التطرف ل يقت�صر على اجلوانب الدينية بل ميتد اىل 

اجلانب الجتماعي وال�صيا�صي.

واأ�صار اىل اأن و�صائل التوا�صل الجتماعي اأ�صبحت متوج 

حتى  اأو  القانون  اىل خمالفة  ت�صل  قد  التي  الفكار  بطرح 

اأ�صبح  قد  ال�صباب  "بع�س  اأن  من  حمذراً  الإرهاب،  مرحلة 

باملعرفة  الت�صلح  من  لبد  لذا  يخرتقهم  ملن  �صهال  �صيداً 

والبحث عن املعلومة واللتزام مبنهج و�صطية الإ�صالم والبعد 

التنمية  وحققت  ن�صجت  التي  الدول  اأن  معترباً  الغلو،  عن 

ال�صلمي  تعاي�صها  ب�صبب  كان  ا�صتقرارها  على  وحافظت 

واحرتامها حرية الأديان والعقيدة، معرباً عن اأمله يف تاأ�صيل 

مثل هذه املفاهيم يف انتخابات الطلبة على �صبيل املثال بعيدا 

عن الطائفية اأو القبلية.

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  جهود  ال�صانع  وا�صتعر�س 

الإ�صالمية لتعزيز مفهوم الو�صطية والعتدال وذلك من خالل 

"مركز الو�صطية" و"جلنة اخلطبة" ملا لالإمام من دور كبري يف 
توجيه الفراد، وحثهم على اتباع الو�صطية والتعاي�س ال�صلمي، 

مو�صحاً احلاجة اإىل الو�صطية والعتدال وعدم اإق�صاء الآخر.

من جانبه، اأكد امللحق الثقايف يف القاهرة د. �صايع ال�صايع 

يف كلمته على اأهمية الو�صطية والعتدال كمنهج حياة و�صرورة 

غر�س هذه القيم يف مظاهر احلياة اليومية كافة.

"الو�صطية  مو�صوع  اختيار  اأهمية  كذلك  ال�صايع  واأكد 

ت�صهده  ما  ظل  يف  ل�صيما  الكويتي"،  املجتمع  يف  والعتدال 

املنطقة من فكر متطرف واإرهاب، م�صيدا باأبنائنا من الطالب 

احرتامهم  وكذلك  واملبادئ  القيم  على  وحفاظهم  والطالبات 

قوانني البلد الذي يدر�صون فيه.

هزاع  الوطني  الحتاد  رئي�س  نائب  قام  الندوة  نهاية  ويف 

الديحاين باإهداء الوزير ال�صانع درعاً تكرميياً، مثمناً توا�صله 

والطالبات  الطالب  من  اأبنائه  وتوجيه  احلوار  على  وحر�صه 

والتعرف على اأفكارهم ومقرتحاتهم.

اأعرب وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع عن �سعادته بوجوده و�سط اأبنائه من 

الكويت، موؤكدًا  اأنهم خري �سفراء لوطنهم  امل�سرية، موؤكدًا  الدار�سني باجلامعات واملعاهد  الطالب والطالبات 

اأنهم  مو�سحًا  فيه،  يدر�سون  الذي  البلد  بقوانني  واللتزام  باملعرفة  والت�سلح  العلمي  التح�سيل  اأهمية  على 

ال�سواعد التي تبني الوطن وحتقق التنمية.

شارك في ندوة نظمها االتحاد الوطني لطلبة الكويت في القاهرة

الصانـع: التطـرف ال يقتصــر علــى الجوانــب الدينيــة
بـل يمتــد إلـى الجانــبيــن االجتماعـــي والسيــاســـي



أنشطة الوزارة

خالل مشاركته في ورشة العمل الرابعة للخطة
االستراتيجيــــة المشـتركــــة لـــــوزارات األوقـــاف

وكيل األوقاف يبحث التعاون 
الدعـــوي مـــــع نـائـــب وزيــــــر 
األوقــــــــــاف الــســعـــــــــودي

اللقاء، الذي ح�صره الأمني العام ملوؤمتر  وجرى خالل 

وزراء الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يف العامل الإ�صالمي د. 

زيد الدكان، بحث �صبل التعاون يف جمال الدعوة وال�صوؤون 

الإ�صالمية وال�صتفادة من خربات الوزارة يف جمال الدعوة 

الإ�صالمية داخلياً وخارجياً، والربامج التي تعدها وتنفذها 

الوزارة، يف اإطار ر�صالتها الدعوية والإر�صادية.

نظريه  بزيارة  "الأوقاف"  وكيل  قام  اأخرى،  جهة  من 

خالل  وجرى  الغنام،  الرحمن  عبد  ال�صيخ  ال�صعودي 

الجتماع بحث جمالت الدعوة وجهود وجتارب وخربات 

الوزارة يف هذا ال�صاأن.

والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  نائب  عمادي  فريد  املهند�س  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  زار 

للخطة  الرابعة  العمل  ور�سة  م�ساركته يف  مكتبه، خالل  ال�سديري، يف  توفيق  د.  ال�سعودية  والإر�ساد يف  والدعوة 

ال�سرتاتيجية امل�سرتكة لوزارات الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، التي ا�ست�سافتها 

وزارة الأوقاف ال�سعودية.
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اأحمد  د.  تكرمي  حفل  خالل  كلمته  يف  ال�صانع،  واأو�صح 

يف  ميثالن  و�صيخه  الأزهر  اأن  الكبري:  امل�صجد  يف  الطيب 

الأوىل  وال�صرعية  الدينية  املرجعية  وامل�صلمني  الإ�صالم  عامل 

وذلك ملا يحمالنه من تاريخ وعلم وما ميتازان به من و�صطية 

واعتدال وما يقومان به من جهد ون�صاط وبذل يف �صبيل ن�صر 

ر�صالة الإ�صالم ال�صمحة. واأكد اأن الكويت التي كانت ومازالت 

بلد اخلري والعطاء والرثاء الإن�صاين واملعريف، والعمل اخلريي 

الثقايف  احلدث  بهذا  ت�صعد  الرائدة  الإ�صالمية  وامل�صاريع 

الكبري، فالكويت موطن اخلري ل تاألو جهداً يف كل ما يكر�س 

قيم احلق واخلري واجلمال يف اأمتنا العربية والإ�صالمية، فهذه 

التظاهرة تهدف اإىل اإبراز دور الكويت احل�صاري وح�صورها 

املتميز يف خريطة الثقافة العربية والإ�صالمية، وتعزيز مكانتها 

قال وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع اإن الكويت حتتفل من جانب وحتتفي من جانب 

اآخر فهي حتتفل بتظاهرتها الثقافية الكبرية مبنا�سبة اختيارها من قبل املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

لتكون عا�سمة الثقافة الإ�سالمية لعام 2016 ، وما ي�ستلزمه ذلك الأمر من اأن�سطة يف خمتلف نواحي الفكر والثقافة 

والأدب، وحتتفي ب�سخ�سية اإ�سالمية عاملية �سخ�سية ذات تاأثري ومكانة يف قلوب امل�سلمني يف م�سارق الأر�س ومغاربها األ 

وهو ف�سيلة الإمام الأكرب د. اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف.

خالل حفل تكريم شيخ األزهر الشريف في المسجد الكبير

الصانـع: الكويـت تحتفـل بتظاهـرة ثقافيـة...
وتـحتـفـــــي بـشخصـيـة إســالمـيــة عالميــــة
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الطيب: الكويت رائدة في نشر الثقافة والعلم وإحياء التراث

عامل  عن  النمطية  الذهنية  ال�صورة  وحت�صني  وعاملياً،  عربياً 

امل�صلمني، دولً و�صعوباً، بل وقدمت الكويت للعامل الإ�صالمي 

وجهد  علمية  وحلة  ق�صيب  ثوب  يف  القدمي  الفقهي  الرتاث 

دقيق متمثال ذلك يف املو�صوعة الفقهية الكويتية.

من جانبه، قال �صيخ الأزهر ال�صريف د. اأحمد الطيب اإن 

اأن هناك  اأ�صك حلظة يف  ل  اإنني  القول   يقت�صي  الإن�صاف 

من  نكراء  قابلية  اأي�صا  هناك  لكن  البحار،  وراء  من  موؤامرة 

جانبنا لتنفيذ هذه املوؤامرة، ولعلي ل اأقع يف الخت�صار املخل 

واأنا اأذكر وجهة نظري يف الأ�صباب التي اأدت اإىل ما نحن فيه 

من اآفاق التكفري والإرهاب والقتل على الطائفة واملذهب.

وتابع اإن علماء الأمة مل يعد همهم الأكرب حفظ وحدة الأمة 

وم�صلحة امل�صلمني وحماية �صعوبهم من التمزق والتنازع الذي ي�صل 

اأحياناً اإىل درجة تكفري امل�صلم للم�صلم، اأو اإخراجه من امللة يف اأمور 

خالفية، وان�صقاق العلماء اأنف�صهم، وانغالقهم يف مذاهب بعينها، 

مما فتح الباب على م�صراعيه لتغذية حروب اأهلية يدفع امل�صلمون 

الآن ثمنها دماء واأ�صالء ودماراً وت�صريداً، ولو اأن العلماء كانوا قد 

تخلوا عن التع�صب املذهبي والطائفي، وجلاأوا اإىل احلوار والن�صح 

واحلكمة، وجمابهة الق�صايا ال�صائكة بتجرد ومو�صوعية. وهناأ د. 

الطيب: الكويت اأمرياً وحكومًة و�صعباً باختيارها عا�صمة للثقافة 

التقدير، ملا متيزت  اأنها بال ريب جديرة بهذا  الإ�صالمية، موؤكداً 

كتب  لعيون  واإحياء  والعلم  الثقافة  ن�صر  يف  مبكرة  ريادة  به من 

الرتاث الغربي والإ�صالمي واإ�صدارات الدوريات الأدبية والفكرية 

العامل  يف  متعلم  اأو  مثقف  يوجد  ل  والتي  الإ�صالمية  واملجالت 

العربي من اأق�صاه اإىل اأق�صاه اإل واأفاد من هذه الإ�صدارات القوية 

الكويت  اأن تخ�ص�س  واإذا كان يل مقرتح فهو  وثقافًة ولغًة،  علماً 

هذا العام عاما لثقافة احلوار تاأ�صياًل وتطبيقاً، حتى تفوز بلقب 

والإ�صالمي،  العربي  الإ�صالمية وعا�صمة احلوار  الثقافة  عا�صمة 

بعد اأن اأكرمها �صاحب ال�صمو الأمري بجعلها مركز الإن�صانية.
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 في افتتاح اللقاء السنوي الثالث لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية

وكيــــــــل األوقـــــاف: الـــريـــادة والــتمـيـــــز ال تتحقــــق
إال بالتــعـــــاون والتـكاتـــــــف وااللتـــــــزام باألنـظـمـــــة

اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية املهند�س فريد اأ�سد عمادي اأن الوزارة هي وزارة الأمن املجتمعي يف 

ظل الأحوال والظروف الدقيقة التي متر بها منطقتنا والتي تتطلب العمل بجد حتى ن�ستطيع اأن نحقق الأمن 

لبلدنا وامل�ستقبل لأبنائنا.

ال�صنوي  اللقاء  افتتاح  األقاها خالل  وقال عمادي يف كلمة 

مواجهة  ق�صية  اأن  واملالية:  الإدارية  ال�صئون  لقطاع  الثالث 

التطرف وتعزيز الو�صطية والعتدال هي من اأوىل الأولويات، 

ولوزارة الأوقاف دور مهم وكبري يف تعزيز الأمن املجتمعي ون�صر 

الو�صطية والعتدال ولل�صئون الإدارية واملالية دور مهم يف دعم 

القطاعات الأخرى العاملة يف الوزارة لتحقيق الغايات الدعوية 

والفكرية فهناك ع�صر خيارات ا�صرتاتيجية ل بد من مراعاتها 

خالل املرحلة املقبلة.

واأ�صاف عمادي اأن اأول هذه اخليارات هو حتقيق ال�صفافية 

وامل�صئولية ومتكني اجلهات الرقابية يف اأداء مهامها لإميانها باأن 

دورها م�صاند، بالإ�صافة اإىل التطوير والتح�صني امل�صتمر جلميع 

العمليات الإدارية واملالية، وميكنة الإجراءات والعمليات وتطوير 

النظم الآلية مبا يحقق الريادة والتميز يف العمل، وت�صجيع الإبداع 

والبتكار ومكافاأة املتميزين، والتاأكيد على العمل بروح الفريق 

واللتزام  والتكاتف،  بالتعاون  اإل  يتحقق  ل  والإجناز  الواحد 

اإدارات  بني  امل�صتمر  والتن�صيق  والقوانني،  واللوائح  بالأنظمة 

القطاع والتعاون مع قطاعات الوزارة املختلفة ول نن�صى دورنا 

اأن�صطة الو�صطية والعتدال،  الداعم جلميع القطاعات، ودعم 

والهتمام ودعم الأن�صطة املوجهة لل�صباب.

ومن جانبه قال مدير اإدارة ال�صئون الإدارية طراد العنزي 

تت�صرف اإدارة ال�صئون الإدارية بامل�صاركة يف الحتفال ال�صنوي 

اخلا�س بتكرمي العاملني بقطاع ال�صئون الإدارية واملالية كونها 
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اأحد اإدارات هذا القطاع فمن دواعي �صروري اأن اأتوىل عر�س 

بع�س اإجنازات الإدارة خالل الفرتة املنتهية لهذا العام.

نظام  تطبيق  على  �صملــت  الجنازات  اأن  العنزي  واأو�صح 

الجازات  ق�صم  ثم  ومن  التعيينات  ق�صم  طريق  عن   (SAP)

ح�صاب  تد�صني  اإىل  بالإ�صافة  الوزارة  ديوان  داخل  والدوام 

لإدارة على برنامج التوا�صل الجتماعي (تويرت) للرد على اأي 

اأوقات الدوام  ا�صتف�صار يخ�س الأمور الدارية �صواء كانت يف 

وتخفيف  اجلمهور  على  للتي�صري  وذلك  خارجه  اأم  الر�صمي 

عناء مراجعة الوزارة واإعداد كتيب يحتوي على جميع اللوائح 

ومروراً  تعيينه  من  بداية  املوظف  لها  يخ�صع  التي  والقوانني 

الكتيب:  (ا�صم  بالوزارة  خدمته  نهاية  وحتى  الوظيفية  بحياته 

"دليلك عند تعيينك"). وبني العنزي: اإن الدارة لن تاألو جهداً 
والتقدم  الرقي  اأجل  من  اإليه  ت�صعى  الذي  النجاح  يف حتقيق 

يف العمل، وذلك انطالقا من ا�صرتاتيجية الوزارة الرامية اىل 

حتقيق الريادة التي اأ�صبحت هدفاً وغايًة.

واأو�صح العنزي ان اأبوابنا مفتوحة ل�صتقبال اأي �صكوى اأو 

بناء ميكننا من خالله تطوير  نقد  اأو  اأو مالحظات  ا�صتف�صار 

العمل وتقدمه اإىل اأف�صل امل�صتويات التي تن�صدها الوزارة.

وختم العنزي كلمته بقوله: هذا ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن 

ال�صيد  راأ�صهم  بالقطاع وعلى  العامليني  بال�صكر جلميع  اأتوجه 

من  واأمتنى  الإ�صالمية  وال�صئون  الأوقاف  وزارة  وكيل  الفا�صل 

اهلل دوام النجاح والتوفيق للقطاع والذي هو يف نهاية املطاف 

جناح لوزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية.

ومن جانبه قال مدير اإدارة نظم املعلومات ح�صام امل�صيليم 

اإن "اأهم امل�صاريع التي ترتكز عليها الوزارة هو م�صروع امليكنة 

والذي يهدف اىل ت�صهيل الإجراءات يف ادارات الوزارة.

واأ�صاف: اإن "مركز نظم املعلومات يقوم بتطبيق نظام اآيل 

متكامل لتحويل املحتويات والإ�صدارات الورقية وال�صمعية التي 

لدى الوزارة اىل نظام الكرتوين جديد يخدم اجلميع وفق اأحدث 

الأ�صاليب والآليات التي ت�صهل عملية الو�صول اإىل املعلومة.

طراد العنزي: نعمل على تطويـر العمل وتقدمه 
إلــــى أفــضـــــل المــسـتــويـــــــات المـنـشــــــودة
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واأو�صح عمادي عقب ور�صة عمل اأقامتها وزارة الأوقاف يف 

امل�صجد الكبري ملناق�صة اخلطة ال�صرتاتيجية بح�صور قيادات 

وم�صوؤويل الوزارة من اأجل مواكبة الأحداث واملتطلبات الع�صرية 

املتغريات  مع  للتعامل  و�صعياً  اخلليجي،  باملجتمع  املحيطة 

املتالحقة التي مير بها، ف�صاًل عن التحولت والتحديات التي 

خطة  �صياغة  �صرورة  يقت�صي  الذي  الأمر  العامل،  ي�صهدها 

وال�صوؤون  الأوقاف  لوزارات  م�صرتكة  متكاملة  ا�صرتاتيجية 

املجل�س،  دول  بني  ال�صراكة  على  يعتمد  منهج  وفق  الإ�صالمية 

ومبا ينعك�س على الطموحات املتوقعة لكافة فئات املجتمع.

لوزارات  ال�صرتاتيجية  اخلطة  �صياغة  اآلية  اأن  واأكد 

الأوقاف بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي اعتمدت 

على و�صع عنا�صر رئي�صة، بهدف �صياغة روؤية �صاملة ونابعة 

وحاجتها  اخلليجية  املجتمعات  لواقع  م�صتفي�صة  درا�صة  من 

لن�صر الو�صطية والعتدال ومقارعة الغلو التطرف.

كل  بلورة  اإىل  تهدف  الور�س  هذه  اإن  عمادي  واأفاد 

وقيم اخلطة  لأهداف  الداعمة  والقرتاحات  والآراء  الأفكار 

ال�صرتاتيجية امل�صرتكة لوزارات الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

ب�صورة لئقة  تخرج  التعاون اخلليجي، حتى  دول جمل�س  يف 

حتقق طموح واأهداف جميع اأبناء املجتمع اخلليجي. 

واأ�صاف عمادي: بهذه الور�صة التي عقدت يف الكويت 

الور�س  عقد  من  تقريباً  انتهينا  نكون  الوزارة  قيادات  مع 

وثيقة  يف  ت�صمينها  ليتم  الدول  جميع  مالحظات  واأخذ 

لعر�صها  وذلك  الثالثة  ن�صختها  يف  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

الأوقاف  �صوؤون  يف  املخت�صني  من  الدائمة  اللجنة  على 

ممثلي  اآراء  واأخذ  الوثيقة  ملناق�صة  ال�صالمية  وال�صوؤون 

الدول وت�صمني تلك الآراء يف الوثيقة متهيداً لعر�صها على 

املقرر  الجتماع  يف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزراء 

عقده يف اأبريل املقبل.

عقب ورشة عمل لمسؤولي الوزارة في المسجد الكبير

عمـادي: تضميـن المالحظات في وثيقـة الخطـة االستراتيجية 
لعرضهــا علـى وزراء أوقـاف دول مجلـس التعـاون الخليجــي

الأوقاف  لوزارات  امل�سرتكة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإن  عمادي  فريد  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  قال 

الهوية  اأهدافًا �سملت احلفاظ على  اأولوياتها  التعاون اخلليجي و�سعت �سمن  الإ�سالمية يف دول جمل�س  وال�سوؤون 

اخلليجية وتعزيز املواطنة والعتدال الفكري واملنهجي وفق اآلية موحدة ملواجهة الفكر املتطرف، وتعزيز دور العلماء 

الرا�سخني يف املجتمعات اخلليجية، وتاأهيل اأئمة امل�ساجد وتعزيز الدور املناط بهم، وتنمية العمل الوقفي وتعزيز دور 

ال�سباب واإدارة مواهبهم، وتنمية البحوث العلمية وتطوير الدرا�سات املرتبطة بالعمل الإ�سالمي والوقفي.
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مفاهيم  لتاأ�صيل  الدورات  هذه  تنظيم  اأن  اإىل  واأ�صار 

مع  والتكفري،  واجلهاد  الغلو  م�صائل  والو�صطية يف  العتدال 

مراعاة ت�صميم املنهج التدريبي امل�صتهدف وفق اأ�ص�س علمية 

باملتخ�ص�صني  بال�صتعانة  و�صلوكية  وفكرية  وتنموية  و�صرعية 

والإرهاب  املتطرف  الفكر  مواجهة  على  واحلر�س  واخلرباء، 

حلماية املجتمع الكويتي موؤكداً على اأهمية تلك الدورات يف 

معاجلة مواطن اخللل وحماربة منطلقات التطرف والإرهاب 

املفاهيم اخلاطئة،  وت�صحيح  الإيجابية  اإىل  الهتمام  بتوجيه 

الغلو والت�صدد،  والعتدال يف احلكم  على الأمور بعيداً عن 

واإيثار العتدال والو�صطية التي اأمرنا بها ديننا احلنيف، وما 

يرتتب على ذلك من انت�صار الأمن الفكري، والأمان يف ربوع 

املجتمع. 

وتكري�س  املعتدل  املنهج  ن�صر  اإىل  الدورات  تلك  وت�صعى 

اأ�صحاب  وتاأهيل  وتدريب  ومفاهيمه،  و�صوابطه  قواعده 

من خماطر  ال�صباب  والتوجيهية حلماية  التعليمية  الوظائف 

التطرف، اإ�صافة اإىل تعميق مفاهيم الولء والنتماء لغر�صها 

يف نفو�س الن�سء.

وقد حا�صر يف الدورة الأوىل كل من الدكتور خالد �صجاع 

تناولت  ال�صحيحة) والتي  الو�صطية  العتيبي بعنوان (مفاهيم 

بيان مفهوم الو�صطية ال�صحيح وكذلك التطبيق الأمثل ملفهوم 

بالكتاب  متم�صكاً  و�صطي  جيل  وان�صاء  احلياة  يف  الو�صطية 

�صهر  نهاية  اإىل  التدريبية  الدورات  هذه  وامتدت  وال�صنة 

تدريبية  دورات   3 عقد  الأوىل  املرحلة  وت�صمنت  دي�صمرب 

دورات   3 ذلك عقد  بعد  وعقبها  املنري  ال�صراج  اإدارة  ملعلمي 

تدريبية ملعلمات ال�صراج املنري وتناولت جميعها تاأ�صيل مفاهيم 

العتدال والو�صطية وتعميق مفاهيم الولء والنتماء.

اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية والأمني العام للجنة العليا لتعزيز الو�سطية فريد عمادي: اأن الدورات 

التدريبية التي �ستنظمها وحدة التدريب والتاأهيل مبركز تعزيز الو�سطية بالتعاون مع اإدارة ال�سراج املنري تاأتي يف 

�سياق تنفيذ مبادرات تعزيز الو�سطية؛ ول �سيما املبادرة رقم )12( من الوثيقة الوطنية لتعزيز الو�سطية والتي تن�س 

على )تدريب وتطوير مهارات معلمي ومعلمات املواد ال�سرعية يف وزارتي الرتبية والأوقاف(.

دورات تدريبية تنظمها وحدة التدريب والتأهيل بمركز تعزيز الوسطية

فريـد العمـادي: نسعـــى لتأصيـــل مفاهيـم االعتــدال 
والوسطيـة لنشـر األمـن الفكـري واألمان في المجتمع
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افتتح مسجد "موضي" بضاحية الصديق بمشاركة الداعية السعودي د. خالد الجبير  

الشعيب: النألو جهدًا في توفير كافة الخدمات للمساجد الجديدة

وقال ال�صعيب يف ت�صريح على هام�س الفتتاح اأن امل�صجد 

يعترب �صرحاً معمارياً وحتفة فنية جميلة جدا ويحتوي على 

جميع املرافق، وفيه مواقف كبرية ت�صتوعب اأعداداً كبرية من 

لهذا  وبنائها  للمتربعة لرعايتها  ال�صيارات، معرباً عن �صكره 

ال�صرح ال�صالمي، وجزاها اهلل خريا على ما بذلته وتربعت 

به يف بناء هذا امل�صجد.

واأ�صاف:  قطاع امل�صاجد يت�صلم ب�صكل �صبه يومي امل�صاجد 

اجلديدة من املتربعني اأو من الهيئة العامة للرعاية ال�صكنية 

الأوقاف، وبدورنا  لوزارة  امل�صاجد وت�صليمها  ببناء  التي تقوم 

الإمام  وتوفري  امل�صاجد  لهذه  اخلدمات  كافة  بتوفري  نقوم 

واملوؤذن لها خلدمة رواد بيوت اهلل.

ويف �صياق الفتتاح قدم الداعية ال�صعودي وجراح القلب 

الدكتور خالد اجلبري حما�صرة اإميانية �صيقة بعنوان "القلب 

بني  حويل  حمافظة  م�صاجد  ادارة  نظمتها  التي  ال�صليم" 

�صالتي املغرب والع�صاء كاأول حما�صرة يف هذا امل�صجد جلذب 

جمهور امل�صلني ملعرفة موقع امل�صجد وا�صتئناف العمل به.

عا�صرها  التي  احلالت  من  عدد  حول  اجلبري  وطاف 

وعاي�صها يف الثواين الأخرية لأعمارها داخل غرف اجلراحة، 

م�صتخرجاً العرب والعظات التي ت�صتقى منها، واأمتع احل�صور 

حينما �صرد ق�ص�صاً واقعية حول ح�صن خامتة البع�س و�صوء 

منها  اأخرى،  حماور  اأي�صاً  اجلبري  وتناول  اآخرين.  خامتة 

كيف ي�صتطيع العبد احلفاظ على �صالمة قلبه من الأمرا�س 

املعنوية، وكيف اأن الإن�صان خلق بالفطرة �صليم القلب، ومهمته 

به  ربه  يلقى  حتى  �صليماً  قلبه  على  يحافظ  اأن  احلياة  يف 

في�صلمه �صليما كما ت�صلمه، م�صت�صهداً بقوله تعاىل يوم ل ينفع 

مال ول بنون ال من اأتى اهلل بقلب �صليم.

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  افتتح 

امل�ساجد  لقطاع  امل�ساعد  الإ�سالمية 

الدكتور وليد ال�سعيب م�سجد "مو�سي" 

ال�سديق،  �ساحية  من   4 قطعة  يف 

بح�سور ح�سد جماهريي كبري وم�ساركة 

الداعية ال�سعودي الدكتور خالد اجلبري 

عن  مبحا�سرة  الفتتاح  د�سن  الذي 

"القلب ال�سليم" بح�سور رئي�س اللجنة 
ال�ست�سارية العليا للعمل على ا�ستكمال 

ال�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق 

من  وكوكبة  املذكور،  خالد  الدكتور 

امل�سوؤولني و الدعاة.
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القراوي: افتتاح ملتقى الكويت 
الـدولــــي للفنــون اإلسالميــــة 
7 فبرايـر فـي المسجــد الكبيــر

وقال القراوي يف ت�صريح �صحايف اأن الدورة ال�صابعة مللتقى 

الكويت الدويل للفنون الإ�صالمية تاأتي مب�صمون اأ�صا�صي متثل 

معر�س  خالل  من  وفني  علمي  باإطار  الإ�صالمية  الفنون  يف 

�صامل ملختلف العمال واللوحات يف جمالت الفنون املختلفة.

الإ�صالمية  للفنون  الكويت  مركز  يقوم  القراوي  واأ�صاف 

اجلهات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  الدويل  امللتقى  هذا  بتنظيم 

الكويتية  واملجتمعية  والثقافية  والعلمية  الإدارية  واملوؤ�ص�صات 

ال�صرتاتيجية  قيم  �صمن  جاءت  التي  ال�صراكة  مببداأ  اإمياناً 

التي نظمت خط �صري الوزارة.

واأو�صح اأن ملتقى الكويت الدويل للفنون الإ�صالمية ي�صم 

الإ�صالمية  والزخرفة  العربي  اخلط  هما  معرفيان  جمالن 

اإىل  بالإ�صافة  املعادن  على  وتطبيقاتها  الإ�صالمية  والفنون 

م�صاركة 120 لوحة فنية وور�س يومية يف فن اخلط وفن الإبر 

وور�س الن�سء وفن الر�صم على املاء واخلط العربي بالأ�صلوب 

ال�صيني.

واأ�صار القراوي اإىل اأن وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

مع  تواكباً  الإ�صالمية  للفنون  الدويل  الكويت  ملتقى  �صتقيم 

واختيارها  والتحرير  ال�صتقالل  بعيدي  الكويت  احتفالت 

جهود  جميع  تكامل  على  يدل  اإ�صالمية مما  ثقافية  عا�صمة 

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  املوؤ�ص�صي  العمل  وم�صاعي 

الإ�صالمية التي انطلقت نحو ال�صراكة مع الآخر.

ومتنى مللتقى الكويتي الدويل للفنون الإ�صالمية يف دورته 

ال�صابعة كل النجاح والتوفيق يف تنظيم الربامج وور�س العمل 

مراآة  �صتكون  لأنها  امللتقى  لفعاليات  اأعدت  التي  والأن�صطة 

عاك�صة لبلدنا الغايل اأمام �صعوب العامل داعياً اجلمهور اإىل 

للفنون  الدويل  الكويت  ملتقى  افتتاح  ح�صور  يف  امل�صاركة 

الإ�صالمية وور�س العمل والفعاليات املتعددة التي �صتقام �صمن 

فرتة اقامة امللتقى.

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  اأن  القراوي  اأحمد  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  الإعالم  اإدارة  مدير  اأعلن 

الإ�سالمية �ستفتتح برعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح وبح�سور وزير الإعالم 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  ووزير  العدل  ووزير  ال�سباح  احلمود  �سلمان  ال�سيخ  ال�سباب  ل�سئون  الدولة  ووزير 

اإىل 14 من �سهر  الفرتة من 7  الإ�سالمية خالل  الدويل للفنون  الكويت  ال�سابعة مللتقى  الدورة  ال�سانع  يعقوب 

فرباير 2016م باخليمة الكربى يف امل�سجد الكبري تزامنًا مع احتفالت اختيار الكويت عا�سمة للثقافة الإ�سالمية 

والإ�سالمية  والعربية  الكويتية  والفنية  والثقافية  والعلمية  الفكرية  ال�سخ�سيات  من  كبرية  كوكبة  ومب�ساركة 

والدولية من املخت�سني يف الفنون الإ�سالمية.
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نظمتها اللجنة الرياضية في الوزارة 

"األوقاف" أطلقت الحملــة الرابعــة للتبــرع بالدم 
كعمـــل إنسـانـــي يظهـــر الـوجـــه المشــرق لهــا

فقد اعتادت الوزارة على اإقامة حملة للتربع بالدم كعمل 

ما  للوزارة وم�صاهمتها يف كل  امل�صرق  الوجه  اإن�صاين يظهر 

وت�صجيع  دعم  على  كما حتر�س  املجتمع،  مفيد خلدمة  هو 

احلمالت  هذه  ومثل  والتطوعي،  والإن�صاين  اخلريي  العمل 

وتنمي  املجتمعي  والعمل  الوطنية  الوحدة  تعزيز  �صاأنها  من 

لديهم العمل الإن�صاين واخلريي والتطوعي.

ديننا  عليه  حثنا  اإن�صانياً  واجباً  بالدم  التربع  ويعترب 

الإ�صالمي احلنيف وهو من باب التكافل الجتماعي ل�صعور 

اخلاليا  جتديد  يف  ي�صهم  كما  وامل�صاب  باملر�س  املتعايف 

وتن�صيط اجل�صم.

اجتماعات  والجتماعية  الريا�صية  اللجنة  بداأت  وقد 

متتالية للتجهيز للحملة وتذليل ال�صعاب حيث قام اأع�صاوؤها 

بزيارات لبنك الدم لتحديد موعد احلملة وزيارة ل�صركة وفره 

العقارية التي اأبدت �صعادتها وا�صتعدادها لدعم احلملة من 

باب التعاون مع الوزارة بتمثيل ال�صراكة املجتمعية، ول نن�صى 

نظمت اللجنة الريا�سية والجتماعية يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية حملتها الرابعة للتربع بالدم بالتعاون مع 

بنك الدم يف وزارة ال�سحة و�سركة وفرة العقارية بح�سور وكيل الوزارة ال�سابق د. عادل الفالح ووكيل الوزارة احلايل فريد 

اأ�سد عمادي والوكيل امل�ساعد لقطاع امل�ساجد وليد ال�سعيب.
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الـــوزارة مستمـــــرة فــي أداء رسالتهــا المجتمعيــــة 
وتشجيــع العمـــل اإلنسـانــي والخيـــري والتطوعـــي 

من  املالية  الإدارة  يف  الوزارة  موظفو  به  قام  الذي  املجهود 

ت�صهيل الأمور واإنهائها يف زمن قيا�صي وقد �صهد يوم احلملة 

موظفني  من  املتربعني  من  كثيف  اإقبال  يف  متمثاًل  جناحاً 

الوزارة ومن غريهم اأي�صا. 

واأنهم  وتاآخيهم  الكويت  اأهل  تاآزر  على  دلياًل  هذا  ويعد 

حينما تتم دعوتهم للعمل الإن�صاين التطوعي اخلريي فاإنهم 

ل يرتددون حلظة واحدة، فها هم اأبناء الكويت الذين يظهر 

معدنهم الأ�صيل يف وقت ال�صدائد.

املجتمعية  لر�صالتها  الوزارة  تاأدية  اإطار  يف  هذا  ياأتي 

امل�صتقبلية  وخططها  ا�صرتاتيجيتها  عليه  ن�صت  ملا  وتاأكيداً 

واأ�صبحت ت�صارك املجتمع بكل فعالياته واأن�صطته وهي خري 

داعم وم�صاند جلميع احلمالت التي من �صاأنها الإ�صهام يف 

جندة واإغاثة املر�صى ممن هم بحاجة اإىل الدم.
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اأن  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  الديني يف  الإعالم  اإدارة  اأعلنت 

والإ�سدارات  الربامج  من  بالعديد  زاخرة  العام  لهذا  الوطنية  حقيبتها 

املتميزة، لفتا اأنها توزع جمانا على اجلماهري مبنا�سبة الأعياد الوطنية، 

تقوية  �ساأنه  من  ما  كل  ودعم  والنتماء  الولء  قيم  تعزيز  بهدف  وذلك 

اللحمة الوطنية بال�سكل الذي يتوافق مع التحديات املعا�سرة ويتنا�سب 

مع املتغريات الإقليمية والدولية.

�صرح بذلك مدير اإدارة الإعالم الديني وامل�صرف العام على امل�صروع القيمي 

�صالح اأبا اخليل حيث اأو�صح يف بيان �صحفي اأن  لتعزيز العبادات "نفائ�س" 

الوطنية،  لالأعمال  وانتاجا  اهتماما  الإدارات  اأكرث  الديني من  الإعالم  اإدارة 

باأهمية هذا اجلانب  واإميانها  ناحية  الوزارة من  وذلك تطبيقا ل�صرتاتيجية 

يف معاجلة الكثري من الق�صايا التي طفت على ال�صطح يف الآونة الأخرية من 

جانب اآخر.

وبني اأبا اخليل اأن اإنتاج الإدارة لي�س مقت�صرا على الأعمال الوطنية واإمنا 

الو�صول  بغية  والأ�صرية  والجتماعية  والرتبوية  الدينية  اجلوانب  اإىل  ميتد 

من  بكثري  الإعالم  ازدحام  ظل  وبخا�صة يف  الأمان  بر  اإىل  احلبيبة  بكويتنا 

املغريات واملثريات.

الإعالمية  باجلوانب  الهتمام  �صرورة  على  بالتاأكيد  اخليل  اأبا  واختتم 

قادرة على حتمل  اأجيال  بناء  وفاعل يف  ب�صكل جدي  ي�صاهم  الذي  بال�صكل 

ميوج  العامل  اأ�صبح  بعدما  وبخا�صة  باأمتها  للنهو�س  ومهياأة  م�صئوليتها 

باملتغريات.

حقيبة "اإلعالم الديني" الوطنية زاخرة بالبرامج واإلصدارات

أبا الخيل: تعزيز الجوانب الوطنية بوابة األمن واالستقرار

العدد 56 - ربيع اآلخر 1437 هـ / فبراير 2016 م22



23 العدد 56 - ربيع اآلخر 1437 هـ / فبراير 2016 م

أنشطة الوزارة

تعلن الإدارة اأنها ما زالت م�صتمرة يف تنظيم برنامج اإعداد 

الدورات التدريبية كم�صروع لإعداد املعينني اجلدد منذ خم�س 

�صنوات وحديثي التعيني يف مرحلته الثانية لعام 2016 والذي 

لقى جناحاً كبرياً و�صدًى وا�صعاً من قبل امل�صاركني يف مرحلته 

الأوىل من العام املا�صي.

اجلدد  املعينني  اإك�صاب  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف  حيث 

التي  املعلومات  من  بالكثري  وتزويديهم  الأ�صا�صية  املهارات 

يجب الإملام بها حول مر�صوم اإن�صاء الوزارة والهيكل التنظيمي 

واخت�صا�صاتها  واإدارات  قطاعات  من  عليه  ي�صتمل  مبا  لها 

املعنية بتنفيذها يف �صوء اخلطة ال�صرتاتيجية العامة للوزارة 

اخلطة  عمل  كيفية  اإىل  بالإ�صافة  وغايتها  ر�صالتها  لتحقيق 

الت�صغيلية لها.

كذلك الخت�صا�صات التنظيمية وبطاقة الو�صف الوظيفي 

وما يت�صمنه ذلك من تلقي املعلومات الهامة عن قوانني العمل، 

العملية  وامل�صوؤوليات  الوظيفية  والواجبات  احلقوق  هي  وما 

التي  امل�صكالت  يف  الوقوع  تفادي  ليتم  معرفتها؟  املطلوب 

تخ�س هذا اجلانب م�صتقباًل اإ�صافة اإىل التخطيط ال�صخ�صي 

الذي ي�صهم بدور كبري يف حتقيق وجناح الأهداف ال�صخ�صية 

الدورات  هذه  يقدم  اأنه  بالذكر  وجدير  للمتدربني.  والعملية 

نخبة من م�صئويل الوزارة، كل على ح�صب تخ�ص�صه ليح�صل 

املتدرب على اأكرب فائدة علمية وعملية ممكنة.

مع  التوا�صل  ال�صتف�صار  اأو  بالت�صجيل  يرغب  من  وعلى 

ت:   - اخل�صو�س  بذلك  والتدريب  الإداري  التطوير  اإدارة 

.26664887- 26664884

إدارة التطويــــر اإلداري والتـدريـــــب مستمـــرة فـي
تنظـيــــم مشــــــروع إعـــــداد المعينيــــن الجـــــدد

كتب: �سامح حممد ي�سري 

الرامية  ال�سرتاتيجية  الوزارة  وروؤية  ر�سالة  حتقيق  على  والتدريب  الإداري  التطوير  اإدارة  حر�س  اإطار  يف 

الإيجابي  دورهم  وتفعيل  املوظفني  مب�ستوى  لالرتقاء  و�سعيًا  فيها،  العاملني  لدى  الوظيفية  املهارات  لتطوير 

واإر�ساًء للتميز والريادة.
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تحت شعار "هذوال عيالي". . .  وموجه لطالب المدارس الثانوية

"الثقافـة اإلسالميـــة" تطلـــق محاضـــرات
جــديـــــدة ضـمــــــن "مـجـالـــس الـخـيـــــر"

ون�صر  الو�صطية  قيم  تبني  يف  الإدارة  دور  على  وتاأكيداً 

انطلقت  ال�صباب  فئة  وخا�صة  املجتمع  يف  العتدال  ثقافة 

خالل  نوؤمنها"  "بالإميان  موحد  عنوان  حتت  املحا�صرات 

الف�صل الدرا�صي ال�صابق و�صملت كافة املحافظات.  

تاأتي  امل�صروع  من  الن�صخة  هذه  اأن  الإدارة  واأو�صحت 

امل�صروع  بداأه  ما  بذلك  معززة  املن�صود  طريقها  لت�صتكمل 

�صابقاً من اأهداف وم�صتكملة ما تبناه من غايات اإ�صالحية 

ال�صلوكية  الق�صايا  من  جمموعة  بتناول  تهتم  وتوجيهية 

اأطلقت اإدارة الثقافة الإ�سالمية يف وزارة الأوقاف ق�سم الوعظ والر�ساد الديني يف مراقبة التوعية الإ�سالمية ن�سخة 

جديدة من املحا�سرات الدعوية �سمن م�سروعها القيمي جمال�س اخلري والذي اأقيم حتت �سعار م�ستمد من كلمات ح�سرة 

ال�سمو اأمري البالد "هذول عيايل" واملوجه لطالب املدار�س الثانوية بتعاون و�سراكة متميزة بني الوزارة وزارة الرتبية.
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محاضـــرات دعويـــة تحـــت عنوان "باإليمان نؤمنها" 
تـتـبـنـــــــى قــيـــــــم الــوسـطـيـــــــــة واالعــــتــــــدال

من  ال�صباب  فئة  قرب  عن  تالم�س  التي  الرتبوية  واملباحث 

اأبناءنا الطالب عامة وباملدار�س الثانوية خا�صة.

الطيب جمتمعياً  ومردودها  الن�صخة  هذه  باأثر  واأ�صادت 

وتربويا وتوجيهيا وما بات يعول عليها من امل�صاهمة اإيجابياً 

يف معاجلة كثري من ق�صايا الطالب والبحث عن حلول ناجعة 

لها وجعلها حجر الأ�صا�س لبناء نه�صة تعليمية مرتقبة ورائدة 

تتيح اإفراز اأجيال �صوية تت�صلح بالعلم وتتزود بالإميان وتربى 

على حمبة الوطن واإبراز قيمته والولء له والنهو�س بتطلعاته. 

وتابعت اأن امل�صروع ا�صتعان يف كافة مراحله وحما�صراته 

بنخبة من الدعاة وامل�صايخ املتميزين العاملني بوزارة الأوقاف 

بالإ�صافة  واخلربة،  الكفاءة  اأ�صحاب  الإ�صالمية  وال�صئون 

لعدد من اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعة الكويت.

واأ�صافت اأن حما�صرات امل�صروع �صوف تهيئ تباعا وعلى 

فرتات متالحقة خالل املراحل املقبلة حاملة معها م�صاعل 

تنتهجه يف  مالئماً  توعوياً  منرباً  لت�صبح  والتوجيه،  الهداية 

الوطن  ب�صيانة  امللتزمة  املجتمعية  �صراكتها  تطوير  اإطار 

وتعزيز اأوا�صر الأمن الأ�صري واملجتمعي وبناء الفكر ال�صليم 

وال�صلوك املتزن عند �صريحة الطالب.
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ديننا  يف  احلجاب  نعمة  اأهمية  عن  املحا�صرة  وت�صمنت 

اهلل  تطيع  بذلك  فهي  به  تلتزم  فمن  احلنيف  ال�صالمي 

تزيني  ور�صة  تتكون من  اإىل ور�س عمل  انتقلوا  وثم  ور�صوله، 

عليها  والر�صم  الأكواب  بتزيني  الطالبات  اأكواب. وقامت 

وتت�صمن  النوت  ور�صة  تلتها  ثم  والأحرف،  الفنية  بالأ�صكال 

املحا�صرة ويف اخلتام  كتابة قيمة م�صتفادة من  الور�صة  هذه 

مت اخذ �صور تذكارية للطالبات ومت توزيع مطبوعات ن�صاط 

املحمد  �صارة  والن�سء  الن�صاء  �صعبة  رئي�صة  واأكدت  قوارير. 

حر�س الإدارة على اإقامة مثل هذه الأن�صطة لطالبات املدار�س 

وذلك لتعزيز القيم الإ�صالمية.

اأقامت �سعبة الن�ساء والن�سء يف امل�سجد الكبري ن�ساط قوارير باإ�سراف �سعبة الن�ساء والن�سء، وقد ح�سر الن�ساط 

طالبات املرحلة املتو�سطة، بداأ الن�ساط مبحا�سرة عن احلجاب األقتها الواعظة اأبرار العبد الهادي.

لبيان نعمة الحجاب في ديننا الحنيف 

شعبة النساء والنشء في المسجد الكبير نظمت نشاط قوارير



الصداقة
ال�سدقة كمفهوم ديني: هي ما ُتعطي للمحتاج على وجه التقرب اإىل اخلالق واملعبود، ولل�سدقة اأثر كبري على كيان املجتمع حيث 

تعمل على بث روح التعاون بني اأفراد املجتمع وتزيل احل�سد بني النا�س. وال�سدقة اأنواع منها املال والعقار والثياب والطعام اأو بناء 

امل�ساجد التي تعترب �سدقة جارية ويعرفها "ابن منظور" ال�سدقة: ما اأعطيته يف ذات اهلل للفقراء؛ ولها اأهمية كبرية يف الإ�سالم ويف 

قول ر�سول اهلل �سل اهلل عليه و�سلم "ال�سدقة لطفئ غ�سب الرب وترفع ميتة ال�سوء". وهناك من يعرب عن اأهمية ال�سدقة ودورها 

يف املجتمع يف زاويته اخلا�سة، لذا نحر�س يف الواحة على تفعيل التوتري كو�سيلة توا�سل اجتماعي مع النا�س وعر�س اآرائهم يف 

املوا�سيع التي تطرحها ومنها التغريدات يف هذا املو�سوع.

27 العدد 56 - ربيع اآلخر 1437 هـ / فبراير 2016 م

عالــم تـويتـــر

اإعداد: حممد �ساملني

@aass9q

ال�سدقة لها اأنواع ل تقت�سر على املال 

فقط، بل منها البت�سامة، واإماطة الأذى عن 

الآخرين واإطعام احليوانات.

@tattwerrahhat

عندما ترغب يف تلوين حياتك 

فاإ�ستعن بالألوان التالية "البت�سامة، 

التفاوؤل، وال�سدقة حينها �ست�سبح حياتك 

جميلة.

@theqafnafsak

ال�سدقة تفرج الكربات وتنحل بها 

الأزمات وتكفر بها ال�سيئات وت�ساعف بها 

احل�سنات.

@abcdfg211

ارخ يدك بال�سدقة ترخى حبال امل�سائب 

من على عنقك واعلم اأن حاجتك اإىل اأجر 

ال�سدقة اأ�سد من حاجة من تت�سدق عليه.

@50k55

ال�سدقة تفرج هم املت�سِدق، وتنف�س 

دق عليه. كرب املت�سَ

@sala822

ت�سدقوا... ال�سدقة تطفئ غ�سب 

الرب

@srab1985

ال�سدقة يفتح اهلل بها رزقًا كان مغلقًا 

وي�سفي مري�سًا ويزيح همًا وميحو بها ذنبًا 

فعليكم بال�سدقة.

@ibhjebreen

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

"اأف�سل ال�سدقة اأن تت�سدق واأنت �سحيح 
�سحيح تخ�س الفقر وتاأمل الغنى ول مت�سك 

حتى اإذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا 

ولفالن كذا وقد كان لفالن".

@hafsa4904

ال�سدقة التي اأخفيتها وبذلتها حبًا 

هلل �ستظلك يف يوم �سديد حره.

@al_a2kaar

ال�سدقة �سبب ملغفرة الذنوب، وتكفري 

ال�سيئات.

@algaard

ال�سدقة اجلارية نهر من الأعمال 

ال�ساحلة وثواب ل ينقطع باملوت.

@ae20016a3

البنك الوحيد الذي لديه فروع يف 

الدنيا والآخرة هو بنك ال�سدقة... حيث 

تودع فيه بالدنيا وتن�سى ما اأودعته و�ستفاجئ 

مب�ساعفة الأرباح يف الآخرة.



صحة الواحة
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نظرًا  يومّيًا  تناولها  على  الكثريين  ويحر�س  العربّية،  البالد  يف  امل�سهورة  املاأكولت  من  التمر  ثمرة  تعترب 

لحتوائها على مكّمالت غذائّية عديدة، ف�ساًل عن الفيتامينات التي يحتاج لها اجل�سم يومّيًا.

اأّكدت الدرا�صات الأخرية حول التمر خا�ّصًة تلك التي اأقيمت 

تكفي للح�صول على  التمر يومّياً  اأّن 3 حّبات من  اأمريكا  يف 

التمر م�صدر غذاء  اأن  تبنّي  وقد  الفاكهة،  فوائد هذه  جميع 

مثايل كونه يحتوي على مغذّيات ل ميكن احل�صول عليها من 

ماأكولت اأخرى.

و23  املعادن  نوعا من   15 يقل عن  ما ل  التمر على  يحتوي 

نوعاً من الأحما�س الأمينّية كما اأّنه غني مبادة "ال�صيلينيوم" 

املحاربة لعدد كبري من اأنواع ال�صرطان، والنحا�س واملغنيزيوم 

واملنغنيز والألياف وعنا�صر �صحّية عديدة.

فوائد التمر اإذا تناولت 3 حبات يوميًا:

يتمّيز التمر بقدرته على تعديل ن�صبة ال�صكر يف الدم ومنع اجل�صم من اللجوء ل�صتهالك خمزون ال�صكر، كما اأّنه ي�صّرع 

اأو  الإم�صاك  م�صاكل  من  تتخل�س  وبذلك  اله�صمي،  اجلهاز  وين�صط  اله�صم  عملّية 

الإ�صهال وم�صاكل الأمعاء و�صعوبة اله�صم.

من  واحلماية  املناعة  تعزيز  على  ي�صاعد  ذلك  اإىل  اإ�صافة 

يومّياً  حّبات   3 بتناول  الأطباء  وين�صح  الأمرا�س، 

للتخل�س من ارتفاع ن�صبة احلديد وملعاجلة م�صاكل 

فقر الدم وه�صا�صة العظام.

قّوة  على  احلفاظ  يف  التمر  ي�صاعد  اأخرياً 

من  نف�صك  حتمي  وبذلك  القلب  ع�صالت 

الكولي�صرتول  وتخفي�س  الدماغّية  ال�صكتات 

ويعّدل من �صغط الدم.

فوائد متعددة إذا تناولت 3 حبات يوميًا

التمر يحتوي على 15 نوعًا من المعادن 
و23 من األحماض األمينّية

اإعداد: اأحمد فرغلي
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بانوراما الواحة

{وَما َت�سُقُط ِمن َورَقٍة اإّل َيعلُمَها}

فكيف بحالك.. ودمعة َعينك.. واأمل قلبك..

بل كيف ب�صجودك واأنت تناجيه بظلمة الليل ي�صمعك.

رًيا} ِ َي�سِ
َّ

{َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلل

عندما ي�صت�صعب عليك اأي اأمر.. حدث نف�صك بهذه الآية فهي ح�صن ظن باهلل..

{ومن يتق اهلل} هذا �صرط..

{يجعل له خمرجًا} هذا وعد..

{ويرزقه من حيث ليحت�سب} هذه مكافاأة..

فحقق ال�صرط.. لت�صتحق الوعد.. وتنال املكافاأة!

{واأُفو�ُسّ اأمري اإىل اهلل}

اإذا توىل اهلل اأمرك هياأ لك اخلري واأ�صبابه، وانت ل ت�صعر والُدعاء مفتاح جلميع 

اأبوابه.

{ول تياأ�سوا من روح اهلل}

مهما تكاثرت ابتالءاتك ومهما ا�صتدت حمنك، ومهما �صاقت عليك احلياة ومهما فقدت 

اأعظم ما ملكت، ل تياأ�س من كرم اهلل ولطفه.

{وهو معكم اأينما ُكنتم}

تكفي هذه الآية لت�صعر بطماأنينة قلبك.. وهدوء نف�صك.. و�صكون روحك.. ل تخف ول تقلق.. فاهلل معك يف كل حني!!

مهما تكالبت عليك الهموم وبلغ بك من العناء ما بلغ تذكر اأن ذلك مل يكن �صيئاً لأن:

{اهلل لطيٌف بعباده} تفكر يف نف�صك وتذكر لطف اهلل بك.

علمني القرآن

ثم  الع�صل،  فتذوقت  �صغرية  منلة  فجاءت  الأر�س،  على  ع�صل  قطرة  �صقطت 

حاولت الذهاب لكن مذاق الع�صل راق لها، فعادت واأخذت ر�صفة اأخرى.. ثم 

اأرادت الذهاب.. لكنها �صعرت باأنها مل تكتف مبا اأرت�صفته من الع�صل على حافة 

واأكرث.. دخلت  اأكرث  به  لت�صتمتع  الع�صل  اأن تدخل يف قطرة  القطرة.. وقررت 

النملة يف الع�صل واأخذت ت�صتمتع به.. لكنها مل ت�صتطع اخلروج منه، لقد كبلت 

قوائمها والت�صقت بالأر�س، ومل ت�صتطيع احلركة، وظلت على هذه احلال اإىل اأن ماتت.

يقول احلكماء: ما الدنيا اإل قطرة ع�صل كبرية! فمن اكتفى بارت�صاف القليل من ع�صلها جنا، ومن غرق يف 

بحر ع�صلها هلك.

اإعداد: �سامح حممد ي�سري

النملة وقطرة العسل



بقلم: فالح نهار احلذران العجمي

مراقب التوعية الإ�سالمية

باإدارة الثقافة ال�سالمية

من اجلميل اأن ت�سهد حدثًا مهمًا، ولكن الأجمل اأن تكون اأحد �سانعيه، �ساء اهلل تعاىل اأن اأكون �ساهدًا على 

واحد من اأزهى ع�سور الزدهار الثقايف يف جتلياته الإ�سالمية واإ�سهاماته النوعية يف اإثراء املعرفة الإن�سانية 

بثقافة الو�سطية والعتدال والبناء والتنمية، تلك الثقافة التي كان للكويت دورها الريادي يف �سناعة مناخها 

العام عرب اإنتاجها النوعي الذي يجمع بني اأ�سالة املا�سي وبني الوعي مبتطلبات الع�سر.

وتاأتي ر�سالة وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية مبثابة املراآة العاك�سة جلوهر الهوية الإ�سالمية لدولة الكويت 

بكافة مكوناتها وجتلياتها الثقافية واملعرفية... كما تاأتي هذه الر�سالة امتدادا عمليًا لروؤى قيادات هذه البالد 

وتوجيهات وزيرنا املبدع يعقوب ال�سانع الر�سيدة التي توؤكد على اأهمية دور الكويت يف تغذية روافد املعرفة 

ورقيًا  ون�سرًا  توعية ووعظًا  الإن�ساين  التوا�سل  �سرايني  النوعية عرب خمتلف  الإ�سالمية  بالثقافة  الإن�سانية 

وتوا�ساًل اإلكرتونيًا مع خمتلف ال�سرائح يف هذا العامل املرتامي الأطراف.

والتي   ، وخارجيًا  داخليًا  اأن�سطتها الثقافية  خالل  من  بالوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اأ�سهمت  ذلك، وقد 

كانت خري �ساهد على هذا التميز مثل: "مهرجان فرحة" يف ن�سخته اخلام�سة، وكذلك باإ�سدارات م�سروعها 

الثقايف "روافـــــــــــــد" التي بلغت مائة وع�سرة اإ�سدار يف كافة جمالت املعرفة والفنون الإ�سالمية، وكذلك �سل�سلة 

"الر�سائل الرتبوية" و "ثقافتك" وغريها من امل�ساريع الثقافية التي جاء اختيار كويتنا الغالية لتكون عا�سمة 
الثقافة الإ�سالمية 2016 تتويجاً مل�سرية العطاء الثقايف الإ�سالمي التي انطلقت من هذا البلد الطيب موؤكدة 

ا�ستحقاقها الأممي بلقب  الثقايف احليوي. ومربهنة على جدارة  الإقليمية والدولية يف هذا املجال  ريادتها 

»قائد الإن�سانية« ممثلة يف �سخ�س ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 

حفظه اهلل ورعاه.

واإنني لعلى يقني من اأن هذا التكرمي اإمنا هو �سهادة دولية اأخرى ت�ساف اإىل �سجل عطاءات الكويت اخلالد 

الإ�سالمي،  املعرفة  مناخ  باإثراء  معنية  كجهة  الأوقاف  وزارة  وبدور  اإقليميًا ودوليًا،  الرائد  بدورها  عرفانًا 

وكالهما حافز لنا جميعًا على اإنتاج املزيد من الزاد الثقايف الإ�سالمي النافع للب�سرية على ال�سواء يف ع�سر 

الإن�سانية؛ ويح�سرين يف هذا  واآفاقها  الر�سايل،  بعدها  الثقافة الإ�سالمية يف  اإىل  احتياجًا  يكون  ما  اأ�سد 

ال�سياق املقولة اخلالدة حل�سرة �ساحب ال�سمو، حفظه اهلل ورعاه، والتي توؤكد على اأنه "تقع على عاتقنا 

م�سوؤولية كبرية لت�سحيح هذه ال�سورة امل�سوهة، وتعريف العامل بحقيقة ديننا الإ�سالمي احلنيف، وقيمه 

الإن�سانية ال�سامية".

الكويت عا�سمة للثقافة 

الإ�سالمية 2016
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مساحة للتواصل






