


افتتاح ملتقى نجاحات في دورته الثامنة

زيارة الوزير الميدانية لعدد من إدارات وقطاعات الوزارة

مرور 25 عامًا على العمل الخيري الكويتي في ألبانيا

• تكرمي فريق تعزيز الو�سطية

• حفل تكرمي حمالت احلج الكويتية مو�سم حج 1437 هــ

• الأذينة يثمن دور اململكة العربية ال�سعودية يف خدمة �سيوف الرحمن 

  "fellow ship " .…وفد "الأوقاف " ي�سارك يف برنامج الزمالة الثاين •

• امللتقى ال�سرتاتيجي لإدارة التنمية حتت �سعار "عطاء وجناح"

• " الأوقاف " ت�سارك يف اأعمال الدورة الـــ 62 ملجل�س اأمناء جامعة فطاين بتايلند

• املطريي يوؤكد وجود خطة عمل متكاملة ملو�سم هذا العام 

• اإدارة الإفتاء اأقامت " اأ�سرار التاأثري وطرق التغيري يف دورات تنمية الذات"

• م�ساحة للتوا�سل 
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تصدرها
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الكويتيون وحب القرآن الكريم

االفتتاحية
أحمد راشد القراوي

رئيس التحرير

منذ نش���أة المجتمع الكويتي قبل آالف السنين تسابق أبناؤه إلى حفظ ودراسة وتدبر القرآن 
الكريم حتى باتت العناية بالقرآن نهجًا سلكه الكويتيون جياًل بعد جيل، حتى ُجبل هذا الشعب 

على حب حفظ القرآن الكريم ورعايته وحفظه.

الكويتيون، الذين آثروا تربية أبنائهم على حفظ القرآن، افتتحوا الكتاتيب لتعليم القرآن وكان 
كل "فري���ج" يقيم حفاًل لخاتم القرآن من األطفال يصاحبه المطوع وزمالؤه الدارس���ون معه 

باإلضافة إلى والدَي خاتم القرآن وأهله واألعيان.

هك���ذا هم أهل الكويت كانوا في عالقتهم م���ع كتاب اهلل وباتوا يطورون هذه العالقة وفق 
تطور الزمن، وبعد االس���تقالل والطفرة العلمية والعمرانية تم  انشاء وزارات الدولة بصورتها 
الحديثة ، وتم تخصيص إدارة ش���ؤون القرآن الكريم في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
فبدأت تقام المسابقات الخاصة بحفظ القرآن وتطورت هذه المسابقات لتتجاوز حدود المحلية، 
حت���ى جاءت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته لتتوج عناية 
واهتمام اهل الكويت بالقرآن وحفظته بهذه الجائزة التي حظيت برعاية س���امية من حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، الذي كان دومًا 
داعمًا رئيساً لكل مسابقة أو فعالية تخدم كتاب اهلل، حتى كانت هذه الرعاية وحفل التكريم 
الذي يتفضل به سموه على الفائزين بالجائزة سببًا رئيسًا لسرعة انتشارها وريادتها عالميًا ، 

حتى بلغ عدد المشاركين في دورتها الثامنة هذا العام 124 مشاركًا من أصل 69 دولة.

وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية التي رفعت ش���عار خدمة كتاب اهلل غرست نبراس العمل، 
سواء كان على مستوى قطاعاتها وإداراتها، أو على المستوى العالمي، من خالل جائزة الكويت 
الدولي���ة لحفظ القرآن الكري���م وقراءاته وتجويد تالوته، التي لن تقف بها عند حد معين، بل 

س���تعمل من خالل لجانها على تطوير هذه الجائزة لتحافظ على ريادتها 
وعالميته���ا، وذلك بهدف إبراز الوجه الحض���اري للكويت كراعية للقرآن 

الكريم وحفظته على مستوى العالم.
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س���مو األمير يك���ّرم الفائزين بجائ���زة الكويت 
الدولية للقرآن الكريم

بمشاركة 124 متسابقًا من 69 دولة إسالمية في دورتها الثامنة 

الس����مو  تحت رعاية وحضور صاحب 
األمير الش����يخ صباح األحم����د، أقيم 
حفل خت����ام جائزة الكوي����ت الدولية 
لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد 
تالوت����ه بدورتها الثامن����ة وذلك على 
مس����رح قصر بيان ، ووصل س����موه 
مكان الحف����ل ، حيث اس����تقبل بكل 
حفاوة وترحيب من قبل كل من وزير 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية  وزير 
الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري 
لمس����ابقة  الدائمة  اللجن����ة  وأعضاء 
الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم 

وتجويد تالوته.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد والش����يخ جابر العبداهلل 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جاب����ر المب����ارك ورئي����س المجل����س 
األعل����ى للقض����اء ورئي����س محكمة 
التمييز ورئيس المحكمة الدس����تورية 
ورئيس  المطاوعة  يوسف  المستشار 
مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري 

والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الش����يخ صباح الخالد 
ال����وزراء ووزير  ونائب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ علي 
الجراح ونائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الداخلية الش����يخ خالد الجراح 
وال����وزراء وكبار المس����ؤولين بالدولة 
والش����رطة  بالجيش  الق����ادة  وكب����ار 

والحرس الوطني.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تالوة 
آي����ات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى 
الجبري كلمة بهذه المناسبة بين فيها 
أن من النعم التي أنعم اهلل بها علينا 
أن وفق صاحب السمو األمير لرعاية 
الجهود المبذولة لحفظ القرآن الكريم 
والعناي����ة به وفي مقدمته����ا رعايته 
الس����امية لجائ����زة الكوي����ت الدولي����ة 
لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد 

تالوته.
وأوضح: أن���ه بفضل من اهلل تعالى 
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الجبري: سنواصل العمل الدؤوب للرقي بالجائزة 

والمحافظة على ريادتها عالميًا

حازت صدى إعالميًا ال مثيل له. . بلغ عدد متابعيها قرابة الخمسة ماليين 

وتوفيقه ش���ارك في الدورة الثامنة 
له���ذه الجائزة 124 متس���ابقا جاءوا 
م���ن 69 دولة إس���المية ومجتمعات 
مسلمة في أقطار غير إسالمية، وقد 
حملوا ف���ي صدورهم القرآن الكريم 
للتنافس والتس���ابق فيه )وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون( وقد توافدوا 
إلى هذا البلد الطيب الذي جبل أبناؤه 
عل���ى حب الق���رآن وتناف���س أهله 
قيادة وحكومة وش���عبا على القيام 
بخدمت���ه حفظا له وعم���ال بأحكامه 
وإجالال لقدره فكانت والتزال دولتنا 
الرش���يدة دولة قائم���ة على خدمة 
كت���اب ربه���ا. متوجها بالش���كر لكل 
الدول المش���اركة التي أرسلت هذه 
الثلة المباركة من حفظة كتاب اهلل 
داعي���ا إياه���ا لمواصلة ه���ذا العمل 
المبارك لما فيه من تش���جيع لحملة 

القرآن الكريم وأهله.
وأش����ار الجبري إلى أن هذه الجائزة 
المباركة حازت صدى إعالميا ال مثيل 
له حيث بل����غ عدد متابعي الجائزة ما 

يقارب الخمس����ة ماليين متابع، وأما 
متابعوها عبر اإلنترنت فبلغوا أربعة 
عشر مليونا.ولم يكن لهذا النجاح أن 
يكتب وال لهذه الجهود أن تتحقق بعد 
توفي����ق اهلل تعالى إال بالدعم الكبير 
والرعاية الس����امية وبجهود وسواعد 
وعق����ول أبن����اء الكويت الب����ررة من 
أعض����اء اللجان العامل����ة في الجائزة 
وعلى رأس����هم اللجنة العليا واللجنة 
التنفيذية وكل من أسهم في إنجاح 
ه����ذا العمل المب����ارك فكل الش����كر 
والثناء لهم جميعا. وسنواصل العمل 
ال����دؤوب في الرق����ي به����ذه الجائزة 
والمحافظ����ة على مس����توى ريادتها 
العالمي����ة بين الجوائز والمس����ابقات 

القرآنية.
افتتاح الجائزة 

 برعاية س����امية من حضرة صاحب 
الب����الد الش����يخ صباح  الس����مو أمير 
األحم����د الجابر الصباح افتتح س����مو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
المب����ارك فعالي����ات جائ����زة الكوي����ت 
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عم���ادي: الكوي���ت حكومًة وش���عبًا حريصون على 
رعاية القرآن جياًل بعد جيل 

برعاية سامية.. سمو رئيس الوزراء افتتح جائزة الكويت الدولية

الدولي����ة لحفظ الق����رآن الكريم 
وتالوته وتجويد قراءاته الثامنة 

في فندق شيراتون الكويت.
 م����ن جانبه ألق����ى وكيل وزارة 
اإلس����المية  والش����ئون  األوقاف 
المهن����دس فريد أس����د عمادي 
كلمة خالل افتتاح الجائزة  شكر 
فيها حضرة صاحب السمو أمير 
الب����الد الش����يخ صب����اح األحمد 
الجابر الصب����اح لرعايته الكريمة 
والدائمة للجائزة، ولس����مو ولي 
عه����ده األمي����ن، الش����يخ نواف 
األحمد الجابر الصباح، ولس����مو 
رئي����س مجلس ال����وزراء حفظه 
اهلل عل����ى توجيهاتهم����ا الدائمة 
للعناية بالقرآن الكريم، وش����كر 

العم����ادي الحضور لمش����اركتهم 
هذا اللق����اء الطيب المبارك، وخص بالش����كر والتقدير الذين 
قاموا على تنظيم هذه الجائزة، والدعوة إليها، ووضع نظمها 

وإدارة كافة شؤونها ابتداء وانتهاء.
وقال العمادي: إنه مما ال ش����ك فيه أن هذا اإلنجاز الكبير لم 
يك����ن ليتحقق لوال فضل اهلل تعال����ى وتوفيقه، ثم بالرعاية 
الس����امية الكريم����ة التي حظي����ت بها هذه الجائ����زة من لدن 
س����مو أمير البالد المفدى الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
حفظ����ه اهلل ورعاه، وبالجهود والمس����اعي المش����هودة التي 
بذلتها س����واعد أبناء الكويت البررة، الذين أبوا إال أن يقدموا 
للعالم صورة مشرقة صادقة، وواقعًا مشرفًا ملموسًا، الجائزة 
تعكس حرص وحب أهل الكويت ورعايتهم للقرآن جياًل بعد 

جيل.
واختتم العمادي كلمته بالشكر والتقدير لمن ساهم وشارك 
في إقامة ه����ذه الجائزة العالمية، حتى صارت نموذجًا ومثاالً 
يحت����ذى ف����ي اتقان وروي����ة مهني����ة، على مس����توى العالم 
اإلس����المي وفي مختلف األقليات، ووافر الش����كر والثناء لهذه 
الصفوة المباركة من أبنائنا المتسابقين، الذين وفقهم اهلل 
تعالى إلى حفظ الكتاب المبي����ن، متمنيًا لهم التوفيق، راجيًا 

لهم الفوز بخير الدنيا والدين وهم به حقيق.
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العم���ار: انطلق���ت للعالمي���ة والري���ادة برعاية 
سمو أمير البالد 

اختيار الفائزين الكترونيًا لمزيد من الدقة   

وقال العمار في تصريح صحفي إن هذه الرعاية الكريمة والتكريم 
المتميز من حضرة صاحب الس���مو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه في كل عام كانت السبب الرئيسي 
وراء انطالق هذه الجائزة إلى العالمية وتبوئها مكانة دولية س���مع 
بها القاصي والداني وأصبح كل حفظة القرآن الكريم حول العالم 

يتسابقون الى المشاركة في منافستها.
وأض���اف العمار أن اللجن���ة العليا واللج���ان المنبثقة عنها أصبحت 
ف���ي كل ع���ام تضيف الجديد تل���و الجديد من أج���ل تطوير هذه 
الجائزة ولهذا كانت أبرز اضافة هذا العام هو النظام اآللي الدقيق 
والمحكم الذي أضيف في عمل لجنة التحكيم بهدف جعل عملية 
اختي���ار الفائزين الكترونيًا وذلك لمزيد من الدقة في عملية اختيار 

المتنافسين.

وأكد العمار أن اللجان العاملة حققت قيمة الشراكة مع اآلخر سواء 
كان داخل وزارة األوقاف أو مع وزارات ومؤسس���ات الدولة األخرى 
وهو بالفعل ما تجسد جليًا خالل فترة االستعداد والتنظيم لجائزة 
الكوي���ت الدولية لحف���ظ القرآن الكريم وقراءات���ه وتجويد تالوته 
وه���ذا إن دل فإنما يدل على العمل ب���روح الفريق الواحد وتحمل 
المسؤولية بشكل كامل مما سهل في تحقيق كل أهداف الجائزة 

المرجوة. 
وأش����اد العمار بتوجيهات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير 
الدولة لش����ؤون البلدي����ة محمد ناصر الجبري قب����ل وأثناء فترة 
إقامة الجائزة فله منا الش����كر والثن����اء والذي يجب أن يصل الى 

شللكر وكيللل وزارة األوقللاف والشللؤون اإلسللامية 
المساعد لقطاع الدراسات اإلسامية وشؤون القرآن 
الكريللم ونائب رئيللس اللجنة العليللا ورئيس اللجنة 
التنفيذيللة في جائزة الكويللت الدولية لحفظ القرآن 
الكريم وقراءاته وتجويللد تاوته وليد العمار حضرة 
صاحب السللمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح حفظه اهلل ورعاه علللى تكرمه برعاية جائزة 
الكويللت الدولية لحفللظ القللرآن الكريللم وقراءاته 
وتجويللد تاوته وتفضللله في تكريم المتسللابقين 
الفائزين واللجللان العاملة والمنظمة فيها في حفل 

كان متميزًا في قصر بيان.
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الق���راوي: اللجان العاملة قدمت أس���لوبًا متميزًا 
القى استحسان الجميع

كل من وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ورئيس اللجنة 
العليا في جائزة الكويت الدولي����ة لحفظ القرآن الكريم وقراءاته 
وتجويد تالوته المهندس فريد عمادي وجميع رؤس����اء وأعضاء 

اللجان الذين كانوا يدًا واحدة خالل فترة االعداد والتحضير.
وم����ن جانبه أك����د رئيس اللجن����ة اإلعالمية في جائ����زة الكويت 
الدولية لحفظ الق����رآن الكريم وقراءاته وتجوي����د تالوته ومدير 
إدارة اإلع����الم ف����ي وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية أحمد 
القراوي أن تكريم حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحم����د الجابر الصباح حفظه اهلل ورع����اه ألبنائه حفظة القرآن 
الكريم الفائزين في جائزة الكويت الدولية يعد اهتماماً كبيرًا من 

سموه لكتاب اهلل وحفظته.
وق����ال القراوي في تصريح صحفي إن هذا التكريم والرعاية من 
حضرة صاحب الس����مو أمير البالد دليل راسخ لدعم هذه الجائزة 
التي وصلت إلى مرتبة الدولية بمشاركة 124 متسابقًا من أصل 

69 دولة من مختلف قارات العالم.
وأضاف القراوي أن جميع اللجان العاملة في جائزة الكويت الدولية 
لم تتنازل عن التميز والريادة التي حققتها الجائزة في الس����نوات 
الس����ابقة ولهذا جاءت هذا العام بأسلوب متميز القى استحسان 

وقبول المشاركين والجهات المشاركة والجمهور الكريم.
وق����ال القراوي إن الجائزة حققت تقدم����ًا كبيرًا من خالل تضافر 
جهود جميع العاملين في اللجان المكلفة بإدارة العمل في جائزة 

الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته.
وبّين الق����راوي أن اللجنة المنظمة كان����ت حريصة على تقديم 

فعالي����ات وورش جائزة الكوي����ت الدولية لحفظ الق����رآن الكريم 
وقراءاته وتجويد تالوته بش����كل يليق بمكان����ة الكويت والريادة 
التي حصلت عليها بين الدول من خالل تنظيم هذه المس����ابقة 
الدولية والرعاية الس����امية التي تكرمت به����ا الجائزة من حضرة 
صاحب الس����مو أمير البالد الش����يخ صباح األحم����د الجابر الصباح 

حفظه اهلل ورعاه.
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عمادي: شكرًا ألصحاب الفضيلة من العلماء ولجان 
التحكيم وأساتذة الورش 

قدم عظيم امتنانه لكل من ساهم وشارك وبذل جهداً في اإلعداد والتنظيم والتنفيذ

وأضاف عمادي خالل حفل تكريم الجهات المش����اركة في جائزة 
الكوي����ت الدولية لحفظ القرآن الكري����م وقراءاته وتجويد تالوته 
الثامنة في فندق الش����يراتون أعبر عن مدى سروري وسعادتي 
بإتم����ام النعمة وختام هذه الجائزة المبارك����ة أجد لزاماً علي أن 
أتوجه بجزيل الش����كر واالمتنان لجميع من ساهم وشارك وبذل 
الجهد والوقت وكان له يد في اإلعداد والتنظيم والتنفيذ، ولكل 
م����ن عمل بجد وإخالص حتى تخرج الجائزة بالصورة المش����رفة 
وأخص بالش����كر والتقدير أصح����اب الفضيلة العلم����اء وبخاصة 
أعضاء لجن����ة التحكيم وأس����اتذة الورش وال����دورات المصاحبة 
للجائزة كما أخص بالشكر جميع الجهات المشاركة في المعرض 
م����ن داخل الكوي����ت وخارجها كما ال يفوتني أن أتوجه بالش����كر 
والتقدير كذلك لالخوة اإلعالميين في وسائل اإلعالم المختلفة 

قللال وكيللل وزارة األوقللاف والشللؤون اإلسللامية 
المهندس فريد أسد عمادي إنه لمن دواعي سروري 
واعتللزازي أن أقف بين أيديكم اليوم، شللاكرًا لفضل 
اهلل ومتحدثللًا بنعمتلله، أن خصنللا بهللذه المهمللة 
الجليلة وسللخرنا لخدمللة كتابلله الكريللم وأكرمنللا 
بتوفيقلله وعونلله إلتمام هللذه المسللابقة المباركة 
جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته 
وتجويللد تاوته في دورتها الثامنللة، والتي نظمتها 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية تحت رعاية سامية 
كريمة مللن لدن حضرة صاحب السللمو أميللر الباد 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه.
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المرئي����ة والمس����موعة والمقروءة وأخص منهم قن����اة إثراء من 
تلفزيون دولة الكويت، على جهدهم المتواصل ونقلهم المباشر 
لفعاليات الجائزة وكل الش����كر والتقدير لرج����ال األمن من وزارة 
الداخلية وأعض����اء الطوارئ الطبية م����ن وزارة الصحة، مثمنين 
لهم جهدهم وإخالصهم في سبيل تحقيق األمن والحفاظ على 
سالمة المش����اركين بالجائزة، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
ألعض����اء اللجنة التنفيذي����ة والعاملين فيها عل����ى تفانيهم في 
عمله����م وحرصهم الملحوظ على القي����ام بمهامهم على أكمل 
وجه، وش����كر خاص لضيوفنا الكرام، ضي����وف دولة الكويت من 
العلماء والمتس����ابقين ومرافقيهم الذين شرفونا وشاركونا هذا 
المحفل القرآني المب����ارك متمنين أن يكونوا قد وجدوا الضيافة 

التي تليق بهم.
وق����ال عمادي: ال يفوتني في هذا المقام أن أرفع أس����مى آيات 
التقدير والعرفان لمقام س����يدي حضرة صاحب السمو أمير دولة 
الكويت الش����يخ صباح األحمد الجابر الصب����اح حفظه اهلل ورعاه 
على رعايته األبوية الكريمة للجائزة ودعمه المتواصل واهتمامه 
الدائ����م بحفظة كت����اب اهلل تعالى ورعايتهم، والش����كر موصول 
لمعالي وزير األوقاف والش����ؤون اإلس����المية وزير الدولة لشؤون 
البلدية األس����تاذ محم����د ناصر الجبري على دعمه المس����تمر في 

سبيل إنجاح الجائزة.
وفي نهاية الحفل كرم وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

المهندس فريد عمادي المحتفى بهم.
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وزي���ر األوق���اف : مش���اريعنا الخيرية ح���ول العالم 
توطيد لمعاني األخوة واإلنسانية 

بمناسبة مرور 25 عامًا على العمل الخيري الكويتي في ألبانيا

وذكر الجبري خ����الل حفل في العاصمة األلبانية تيرانا بمناس����بة 
م����رور 25 عامًا على العم����ل الخيري الكويتي ف����ي ألبانيا برعاية 
وحضور رئيس الجمهورية بويار نيش����اني، و مدير عام بيت الزكاة 
الدكتور إبراهي����م الصالح واألمين العام لألمان����ة العامة لألوقاف 
محمد الجالهمة، أن »ألبانيا لها موقف مؤيد للكويت إبان االحتالل 
العراقي الغاشم، وهو موقف مشرف وراسخ بالذاكرة«، مضيفًا أن   
المش����اريع والخدمات الخيرية التي قدمتها الكويت حكومة وشعبًا 
أللبانيا منذ 25 عاما، ما هي إال توطيد لمعاني األخوة واإلنسانية، 

وهو دأب أهل الكويت منذ القدم لمد يد العون حول العالم. 
من ناحيته، عبر رئيس جمهورية ألبانيا عن عميق ش����كره »لدور 
حكومة وش����عب الكويت عل����ى تضامنهم مع الش����عب األلباني«، 
مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر جاء للتعبير عن امتنان الشعب األلباني 
للكويت التي دعمتهم في لحظات الشدة، وهي ذكرى تتزامن مع 

لحظة التغيرات التاريخية في ألبانيا بعد انهيار الشيوعية.
وبّين نيش����اني أن: الكوي����ت جاءت في مرتبة ال����دول الرائدة في 
األعمال اإلنس����انية والخيرية في أرجاء ألبانيا، فمنذ 25 عاما، لم 

تتوقف هذه المس����اعدات ما بين مساعدة أشخاص وأسر محتاجة 
وبناء وإعادة تأهيل المؤسسات الدينية والصحية والتعليمية.

وافتتح الجبري معرض صور العمل الخيري الكويتي في جمهورية 
ألبانيا وس����ط احتفاالت وطنية نظمه����ا العمدة تزينت بألوان علم 
الكوي����ت، حيث قال الجبري »إن الكويت س����اهمت في العديد من 
المج����االت، ومنها مش����اريع البنية التحتي����ة، وأبرزها منحة صاحب 
الس����مو أمير البالد بمبل����غ 10 ماليين دوالر إلع����ادة تأهيل وبناء 

ساحة إسكندر بيك وسط العاصمة تيرانا.
وتضمنت الزيارة افتتاح وتفقد بعض المشاريع الخيرية التي نفذها 
بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف، وأبرزها المركز التعليمي الذي 
يعد أضخم مش����روع في القطاع التعليمي بتمويل من بيت الزكاة 

حيث يتسع ألكثر من 3000 طالب في تيرانا.

الرئيس األلباني: هذا المؤتمر للتعبير عن امتنان شعبنا للكويت 

أعرب وزير األوقاف والشؤون اإلسامية وزير الدولة 
لشؤون البلدية محمد الجبري عن فخره بريادة العمل 
الخيللري الكويتللي الرسللمي واألهلي فللي جمهورية 
ألبانيللا، مبينًا أن نجاح تنفيذ المشللاريع الخيرية في 
هذا البلد ما هو إال ترجمة لتوجيهات قائد اإلنسانية 

صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد.
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الجبري أول وزير كويتي تمنحه ألبانيا "وسام تيرانا" 
امتنانًا لدور الكويت في مساندتها للشعب األلباني  

وبدوره أكد فيلياي أن الكويت رائدة العمل الخيري في ألبانيا منذ 
25 عاما، و بذلت جهودها لمساندة الشعب في  مختلف القطاعات 
الصحي����ة والتعليمي����ة وفي البني����ة التحتي����ة، مضيف����ا أن تيرانا 
منحت وس����ام مفتاح تيرانا لصاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد، وس����مو الش����يخ ناصر المحمد، وس����فير الكويت الس����ابق 
لدى البانيا نجي����ب الب����در، وأخيرًا تم منحه للوزي����ر الجبري ليكون 

بذلك أول وزير كويتي يمنح هذا الوسام.

م����ن جانبه أكد الجبري أن هذا التكريم ه����و تكريم للكويت التي 
قام����ت لثالثة عقود بتنفي����ذ األعمال الخيرية الرس����مية واألهلية 

لمساندة ألبانيا الصديقة.

التع���اون  أوج���ه  المص���ري  نظي���ره  م���ع  وبح���ث   ..
والتنسيق بين البلدين

جاء ذلك خ���الل لقائهما قبيل انطالق المؤتم���ر الدولي ال)27( 
للمجلس االعلى للش���ؤون االس���المية بمصر تحت عنوان "دور 
القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السالم ومواجهة االرهاب 
والتحدي���ات" بمش���اركة نخبة من ال���وزراء والعلم���اء والمفتين 

منح عمدة العاصمللة األلبانية رئيس بلدية تيرانا 
اريون فيلياي وزير األوقاف والشللؤون اإلسامية 
وزيللر الدولللة لشللؤون البلديللة محمللد الجبري، 
وسللام مفتاح تيرانا تعبيرًا عللن دور الكويت في 
تقدمه أللبانيا وامتنانللا  الللذي  الخيللري  العمللل 

لمساندتها الشعب في ظروفه الصعبة.

االوقللاف  وزيللر  بحللث 
والشؤون االسامية وزير 
الدولللة لشللؤون البلدية 
الكويتللي محمللد الجبري 
مع وزير األوقاف المصري 
الدكتللور محمللد مختللار 
التعللاون  أوجلله  جمعللة 
البلدين  بين  والتنسلليق 
في  السلليما  الشللقيقين 
مجاالت األوقاف والشؤون 

الدينية.
والمثقفي���ن من مختلف أنحاء العال���م، ويناقش المؤتمر محاور 
ع���دة أبرزها مواجهة اإلرهاب وتحديات التطرف الفكري واإللحاد 
ودور القادة السياسيين والدينيين والبرلمانيين في نشر السالم 
بين الشعوب واصدار التشريعات في مواجهة التطرف واإلرهاب.
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وأشار الجبري على هامش الزيارة إلى أن هذه الزيارات الميدانية 
المفاجئ���ة مفيدة جدًا لحماية بيئة العم���ل ودفع عجلة التنمية 
والتطوير وكسر حواجز بروتوكوالت المسميات الوظيفية، قائاًل: 
إن العمل المؤسس���ي ال يتطلب الجل���وس خلف أبواب موصدة 
ب���ل إن النجاح في العمل هو المش���اركة الميداني���ة لهذا أتت 
ه���ذه الزيارة لكي أتابع س���ير العمل وأس���تمع لكل المالحظات 

والمشاكل التي تعترض طريق تنفيذه.
وبّين أن مقومات العم���ل تحتاج إلى مزيد من الجهد والمثابرة 
لتحقيقها ولهذا حين يش���عر المسؤولون والموظف بوجود عين 

الجب���ري: العمل المؤسس���ي ال يتطل���ب الجلوس 
خلف األبواب الموصدة  

 خالل زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من إدارات وقطاعات الوزارة

قام وزير األوقاف والشؤون اإلسامية وزير الدولة لشؤون 
البلدية محمد الجبري بزيارة مفاجئة إلى عدد من إدارات 

وقطاعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية.

رقابية من قيادات العمل في الوزارة يأتي الحرص على تطبيق 
آلية سير العمل بكل دقة وتفان، مشيدا بجهود جميع العاملين 
في وزارة األوقاف لحرصهم الشديد على تنفيذ خطة استراتيجية 

الوزارة والوصول باألداء الوظيفي إلى أعلى درجات التميز.
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 وقال في كلمة له على هامش تكريم فريق تعزيز الوس���طية 
وعلى رأس���هم مدير المركز د. عبد اهلل الشريكة إن المركز أنجز 
31 ورشة ودورة تدريبية للمعلمين والمعلمات استفاد منها أكثر 

من 900 معلم في األوقاف والتربية.

من جانبه عبر مدير مركز تعزيز الوسطية عبد اهلل الشريكة عن 
شكره لفريق التطوير والتدريب بمركز تعزيز الوسطية على كل 

ما قدموه ولوكيل الوزارة على دعمه.

 وقال إن فوز الوس���طية بالمركز األول بجائزة التميز في التأثير 

بالمجتم���ع يرجع إلى القائمين على ه���ذه المجهودات والبرامج 
التي يقوم بها المركز سواء من قبل الموظفين وأعضاء فريق 

العمل العاملة به.

وأشاد بالدعم المعنوي والمادي المقدم من وكيل الوزارة فريد 
عمادي لجهود المركز الذي أثمر نشر ثقافة تعزيز الوسطية في 
المجتم���ع ونبذ التطرف واالنحراف ونب���ذ الغلو في الدين مؤكدًا 
ضرورة االجتهاد في تعزيز ثقافة السماحة الدينية التي جاء بها 

اإلسالم وحفظ حقوق اآلخرين.

وكي���ل األوق���اف: دورات مرك���ز تعزيز الوس���طية 
تدحض الفكر المنحرف وتواجهه 

على هامش تكريم فريقه وعلى رأسهم المدير عبد اهلل الشريكة  

أكد وكيللل وزارة األوقللاف فريد 
مركللز  دورات  أهميللة  عمللادي 
لها  والحاجللة  الوسللطية  تعزيللز 
ووجللود فريللق تعزيز الوسللطية 
فللي المجتمللع الكويتللي لدحض 
الفكر المنحرف ومواجهة اإلرهاب 

بالحجة والبيان. 
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أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فريد عمادي أنه 
توافق���ًا مع توجهات مجلس الوزراء في مجال ترش���يد النفقات 
سنس���عى إلى صياغة منهجية تحقق تلك التوجهات في الواقع 
العمل���ي وتطبيقها عل���ى كل الوحدات التنظيمي���ة بالوزارة مع 

صياغة جائزة لإلدارة المتميزة في ترشيد النفقات.
ج���اء ذلك خ���الل كلمت���ه نيابة عن وزي���ر االوقاف والش���ؤون 
االس���المية في احتفال ملتقى نجاحات في دورته الثامنة الذي 
نظمته إدارة التخطيط والمعلومات في وزارة األوقاف في فندق 

جي دبليو ماريوت. 
واوضح ان هناك حرصا على مناقشة معايير تلك المنهجية قبل 
تطبيقها مع ش���ركائنا المعنيين بالدولة، والتأكيد على أن هذه 
المنهجية تهدف إلى عدم المس���اس بالمش���اريع التي تضمنها 
الخطة االستراتيجية للوزارة كمًا ونوعًا، فضال عن التأكيد على 

تحقيق ورفع جودة األداء المؤسسي بأساليب متقدمة. 

وشدد على أن وزارة األوقاف تعمل على تطويع أدوات اإلدارة 

عم���ادي: نس���عى إلى صياغ���ة منهجية لترش���يد 
النفقات وتطبيقها في الواقع العملي بالوزارة 

في افتتاح ملتقى نجاحات 8 كّرم اإلدارات المتميزة

المعاصرة في محاور الوزارة بمفاهيمها ومناهجها التي تحقق 
التميز المؤسسي وأصبح التخطيط االستراتيجي منهج الوزارة 
من خالل االس����تعانة بالخبرات المتميزة لتحقيق االس����تفادة 

القصوى منها لصالح العمل.

قال وكيللل وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية 
المهندس فريد أسللد عمادي  إن الللوزارة اعتبرت 
 التميز أحد ثوابتها  الوظيفية الذي تجسدت  معانيه 
 واقعًا  ملموسللًا وحقيقة ماثلة  في نهجها  العملي 

 وخطتها االستراتيجية.

ملتقي نجاحات 8
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تحفيز العمل المتميز يدفع إلى مزيد من المسؤولية 
لالستمرار على هذا النهج والحفاظ عليه

ولفت عمادي إل���ى أن التميز يمثل إحدى ركائز االس���تراتيجية في 
الوزارة وأنه يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيقه ألنه ال يأتي 
فجأة بل من خالل التخطيط والمثابرة والعمل، مشيرا إلى اننا نعمل 

على التغلب على الصعوبات والتحديات للمحافظة على التميز. 

وذك���ر أن مكافأة وتحفي���ز العم���ل المتميز يدفعن���ا إلى مزيد 
من المس���ؤولية وااللتزام من أجل االس���تمرار على هذا النهج 
والحفاظ عليه، وقد قمنا خالل الش���هور القليلة الماضية وألول 
مرة بتكوين ستة فرق عمل في مجال التميز المؤسسي، ضمت 
مجموعة من المديرين والمراقبين ورؤساء األقسام والموظفين 
ب���اإلدارات المتمي���زة، ما كان له أثر كبير في إحداث تحس���ينات 
ملموس���ة في األداء موضحًا أننا نتطلع خالل العام الحالي إلى 
مضاعف���ة عدد تلك الفرق ليض���م مجموعة أكبر من العاملين 
بالوزارة من أجل إحداث مزيد من التحسن المستمر في األداء. 

وأضاف عمادي إنن���ا نتطلع كذلك إلى إحداث مزيد من عناصر 
التحفي���ز والمكاف���أة التي تلب���ي طموح���ات اإلدارات والعاملين 
بال���وزارة، ومن ثم فقد بات من الضروري التركيز بش���كل كبير 
عل���ى زيادة وتكثي���ف الجهود وتعزي���ز الق���درات للحفاظ على 

اإلنجازات المتحققة والسير قدما في طريق التميز.

ملتقي نجاحات 8
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قال وكيل وزارة األوقاف والشللؤون اإلسامية 
فريد أسللد عمللادي إن حمات الحللج الكويتية 
تعللد مفخرة مللن مفاخر الكويللت، لما وصلت 
إليلله من خدمات مميزة وخبللرة وكفاءة، حتى 
غدت نموذجًا يحتذى ومثللاالً يضرب، موضحًا: 
ومللع ذلك فإننا نطمع في المزيد ونتطلع إلى 
األجود واألحسن لتحقيق إنجازات غبر مسبوقة 
وحسللن التصللرف األمثل فيمللا هو متللاح لنا 
ومسللموح به، مشلليرًا إلى أن العالم اليوم هو 
عالللم التكتل وتبللادل الخبرات والقللدرة على 

فعل المستحيل.

حفل تكريم حمالت الحج الكويتية

وكيل األوقاف: تضاف���ر الجهود مع حمالت الحج 
لالرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن 

أثناء حفل تكريم حمالت الحج الكويتية موسم حج 1437هـ 
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حفل تكريم حمالت الحج الكويتية

"األوقاف" ماضية على طريق الريادة والش���راكة 
ومتمسكة بمنهج الوسطية

جاء ذلك خالل حفل تكريم حمالت الحج الكويتية موسم حج 
1437ه�، الذي أقامه مكتب ش����ؤون الحج في وزارة األوقاف 
تحت رعاية وزير األوقاف والش����ؤون اإلس����المية وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية محم����د الجبري، بحضور الوكيل المس����اعد 

للتنس����يق والعالق����ات الخارجي����ة والحج رئي����س بعثة الحج 
الكويتية خليف مثيب األذينة.

وذكر عم���ادي مخاطبًا أصحاب حمالت الح���ج: نحن وإياكم 
ش���ركاء في خدمة ضيوف الرحمن، وهي مس���ؤولية كبيرة 
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حم���الت الح���ج الكويتي���ة أصبحت نموذج���ًا يحتذى 
بخدماتها المميزة وخبرتها وكفاءتها

لمن ش���ّرفه اهلل بالعمل في هذا المج���ال، داعيًا إلى تضافر 
كل الجه���ود لالرتقاء بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، 
وإلى الحرص على تقديمها بأفضل األس���اليب وأرقاها حتى 
يتس���نى لهم القيام بأداء مناس���كهم عل���ى الوجه األكمل، 
مضيف���اً: ال يخفى عليكم أن االس���تعدادات المتواصلة التي 
تق���وم بها الوزارة تس���تمر ط���وال العام ويت���م فيها تالفي 

السلبيات وتعزيز اإليجابيات.

وأوضح عمادي أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تؤكد 
وتعلن في كل مناس���بة أنها على طريق الريادة والش���راكة 
ماضية، وبمنهج الوس���طية والتعاون متمسكة، وعلى درب 
اآلمال الكبار ساعية وجادة. مضيفًا: إننا في ذلك كله نستمد 

العون من اهلل ونسأله الهداية والسداد والنجاح والرشاد.

وقال عمادي ألصحاب الحمالت: نتمنى أن تكون جاهزيتكم 
عالية واس���تعداداتكم متكاملة الس���تقبال ح���ج هذا العام، 
لضم���ان أفضل وأرق���ى الخدمات وفق أعل���ى المعايير كما 
أعدكم بتقديم الدعم الكامل والالمحدود للقيام بمهامكم 
على الوجه األكمل. موضحًا: لنس���ع نح���ن وإياكم لتحقيق 

هدفنا النبيل ورسالتنا السامية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع: إن كلمات المدي���ح والعرفان ينبغي أن نزفها بصدق 

حفل تكريم حمالت الحج الكويتية
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موسم الحج الماضي كان متميزًا بجميع المقاييس

لكل من ش���ارك في تس���يير الحمالت وقيامها بواجبها تجاه 
الحج���اج ضيوف الرحم���ن أو تج���اه دولة الكوي���ت الداعمة 
والراعية أو تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 
المس���ؤول األول والرئي���س ف���ي خدمة الحج���اج وتأمينهم 

وتنظيم شؤونهم.

وفي الختام قّدم عمادي ش���كره إلى حمالت الحج الكويتية، 
وق���ال: باس���م وزارة األوق���اف وجميع العاملي���ن في مكتب 
ش���ؤون الحج، أتقدم إل���ى أصحاب حمالت الح���ج الكويتية 
بالش���كر الجزي���ل على م���ا تقومون به م���ن خدمة ضيوف 
الرحم���ن، وتقديم أفضل الخدمات الالزم���ة التي تتيح لهم 

أداء مناسكهم على الوجه األكمل.

وأض���اف: كما أهنئكم على النجاح���ات التي حققتموها في 
مواس���م الحج الس���ابقة ال س���يما في موس���م الحج األخير، 
حيث كان موس���ماً متميزًا بجميع المقاييس، واتسم بالهدوء 
والطمأنين���ة والراحة لحجاج دولة الكوي���ت والحجاج جميعا. 
وهذا يدل على العالق���ة المتميزة بين أصحاب حمالت الحج 
الكويتية والعاملين في وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
مكتب ش���ؤون الحج، وهذا ما نصبو إلي���ه دائما من توثيق 

العالقة مع شركائنا في جميع المجاالت المتعددة.

حفل تكريم حمالت الحج الكويتية
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أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية المس���اعد للتنسيق الفني والعالقات الخارجية والحج 
خلي���ف األذينة أن ال���وزارة ممثلة في مكتب ش���ؤون الحج بدأ 
اس���تعداداته مبكرًا لموس���م الحج هذا العام، ف���ور االنتهاء من 
موس���م الح���ج الماض���ي، وذلك به���دف توفي���ر كل اإلمكانات 
وس���بل الراحة لضيوف الرحمن.  مشيرًا إلى أن المملكة العربية 
السعودية وافقت على زيادة عدد الحجاج الكويتيين إلى 8 آالف 

حاج لموسم الحج المقبل.
وأوض���ح األذينة في تصريح صحف���ي: أن بعثة الحج الكويتية 
لم ُيس���جَّل عل���ى أدائه���ا أي مالحظة في الموس���م الماضي 
1473ه�، فقد كانت البعث���ة، من جميع أفرادها، متميزة وعلى 

قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقها، وما سمعناه من وزارة 
الحج والعمرة الس���عودية ع���ن البعثة الكويتي���ة، أفرحنا وأثلج 
صدورنا، حيث أكدت الوزارة تفه���م وتعاون الحجاج الكويتيين 
ف���ي مختلف مراحل التفويج خالل ح���ج العام الماضي، وهو ما 
يبرهن عل���ى تعاون البعثة مع وزارة الحج والعمرة في المملكة 

العربية السعودية، والتقيد بجميع تعليماتها.
ودعا جميع حمالت الحج الكويتية إلى االلتزام باللوائح والقوانين 
المعمول بها في الب���الد، لكي ال تتعرض لتطبيق القانون رقم 
1/2015م الذي ينص على "معاقبة كل من سيَّر حملة حج غير 

مرخصة بغرامة 50 ألف دينار أو السجن لمدة عام".
وشكر األذينة حكومة خادم الحرمين الشريفين لحرصهم على 
تذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه الحجاج عمومًا، وحجاج 
دولة الكويت على وجه الخصوص، والشكر موصول إلى وزارة 
الح���ج، ومؤسس���ة الطوافة ف���ي المملكة العربية الس���عودية، 
وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، ووزارة الخارجية 
وقنصلية دولة الكويت وعلى رأس���هم السفير الشيخ ثامر جابر 
األحم���د، وقنصل الكويت في جدة وايل العنزي، على تفاعلهم 
السريع مع كل ما يستجد من مالحظات أوالً بأول ووضع الحلول 

المناسبة لها.

األذين���ة: بعثة الحج الكويتية كانت 
متمي���زة وعلى قدر المس���ؤولية 

الموسم الماضي   

ثمن دور المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن  

شارك وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية في 
برنامج الزمالة )fellow ship( الثاني، على هامش 
فعاليات معرض اسطنبول الدولي الرابع للكتاب، 
المقام فللي الجمهورية التركيللة، ضم الوفد كا 
من: الوكيللل المسللاعد للشللؤون الثقافية داود 
العسعوسي، ورئيس تحرير مجلة الوعي اإلسامي 
د. صالح النهام، ورئيس قسم السكرتارية أ. ياسر 

علي سالم القربة.
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وأكد الوكيل المساعد للش���ؤون الثقافية م. داود العسعوسي 
أن وزارة األوق���اف تحرص على المش���اركات الثقافية والعلمية 
في مختلف الملتقيات والبرامج والفعاليات الثقافية والمعارض 
الدولي���ة، وذل���ك من خالل قط���اع الثقافة الذي يس���عى دائما 
ليك���ون له الدور الفعال في نش���ر الثقافة اإلس���المية بمفهوم 
وسطي معتدل يبرز من خالله الدور المهم لعمل وزارة األوقاف 
على جميع المستويات، ويأتي ذلك تحقيقا للريادة العالمية في 

العمل اإلسالمي المنبثق من الخطة االستراتيجية للوزارة.
وأوضح العسعوس���ي أن مشاركة وزارة األوقاف واهتمامها من 
خالل وفدها الرس���مي، اس���تجلب إعجاب القائمين وتقديرهم 
لجه���ود الكويت عموم���ا، ووزارة األوقاف خصوص���ا، من خالل 
إهدائها إلصداراتها المتنوعة للمشاركين في الملتقى، كما أثنى 
المشاركون على الخدمات الرائدة التي تقدمها الوزارة، وتتمثل 
في اهتمامها بقضايا المسلمين، والعمل على ربطهم بدينهم 
من خالل إصداراتها المتميزة، وخطابها الوسطي المعتدل على 

المستويين العربي والعالمي.

وأكد العسعوسي أن دور الوزارة الفعال يبدو واضحًا في المجال 
الثقاف���ي، من خالل اإلصدارات العلمي���ة التي تتنوع بين مؤلف 
ومحقق، وإصدارات مرئية ومس���موعة، وتركز هذه اإلصدارات 
بمجملها على الفكر اإلس���المي الوس���طي المتمث���ل في قوله 
س���بحانه: )وكذلك جعلناكم أمة وس���طا( � البقرة: 143، حيث 
الق���ت هذه اإلص���دارات إقباال منقطع النظير م���ن قبل العلماء 

والمثقفين وطلبة العلم في شتى األرجاء.
وأوضح أن وفد "األوقاف" كان حضوره فعاال من خالل مشاركته 
في المحاضرات العلمي���ة والثقافية التي تضمنها جدول أعمال 
الملتق���ى، ومنها: محاض���رة بعنوان »مجال النش���ر في العالم 
العرب���ي«، ومحاضرة بعنوان: »مجال النش���ر ف���ي الجمهورية 

التركية«، إضافة إلى العديد من اللقاءات حول حقوق النشر.
كما قام الوفد بإج���راء العديد من اللقاءات الفردية، وكان منها 
لقاء مع فضيلة األستاذ طيفور أس���ن، رئيس اتحاد الناشرين، 
الذي س���ر بهدي���ة وزارة األوقاف المتمثلة بالع���دد األول لمجلة 

الوعي اإلسالمي الصادر عام )1965م(.
وختم العسعوس���ي بأن وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
بالكويت تس���ير وفق منهجية مدروسة، واس���تراتيجية واضحة 
لخدمة العلوم الشرعية وتقديمها للمسلمين بطريقة تأصيلية 
متدرجة، يش���رف عليها علماء متخصصون في علوم الشريعة 
اإلس���المية، واضع���ة بذلك حدا للتط���رف الفك���ري الناتج عن 

العشوائية في تلقي العلوم الشرعية.

العسعوسي: نعمل على نشر الثقافة اإلسالمية 
بمفهوم وسطي معتدل 

)fellow ship( وفد "األوقاف " يشارك في برنامج الزمالة الثاني

شللارك وفد وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية في 
برنامللج الزمالللة )fellow ship( الثانللي، على هامش 
فعاليات معللرض اسللطنبول الدولي الرابللع للكتاب، 
المقام في الجمهورية التركية، ضم الوفد كا منالوكيل 
المساعد للشؤون الثقافية داود العسعوسي، ورئيس 
تحرير مجلة الوعي اإلسامي د. صالح النهام، ورئيس 

قسم السكرتارية أ. ياسر علي سالم القربة.
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وقال العمار في كلمة ألقاها بالملتقى االستراتيجي المتميز 
الذي أقامت���ه إدارة التنمية األس���رية برعاي���ة وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري 
تحت ش���عار عطاء ونجاح وذلك في مكتبة الكويت الوطنية 
إن هذا النجاح والتميز ليس غريبا على إدارة التنمية األسرية 

التي عودتنا على هذا األمر دائما.
وتاب���ع: له���ذا فإنن���ي انتهز ه���ذه الفرصة الغالي���ة ألتقدم 
بالتهنئة الصادقة والش���كر الجزيل لكل من ش���ارك وساهم 
في نجاح الخطة التشغيلية والى كل القائمين على انشطة 
وفعاليات ادارة التنمية األسرية الذين كان لهم الدور المباشر 

يدل األس��ري��ة  التنمية  خ��ط��ة  ن��ج��اح  ال��ع��م��ار: 
على التفاني في العمل لرفعة الوطن 

خالل الملتقى االستراتيجي لإلدارة تحت شعار "عطاء ونجاح" برعاية الجبري 

أكد وكيللل وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللامية 
المسللاعد للقرآن الكريم والدراسللات اإلسللامية 
وليللد العمللار أن نجللاح الخطة التشللغيلية إلدارة 
التنميللة األسللرية لعللام 2017/2016 إنمللا يدل 
علللى التفاني فللي العمل من أجللل رفعة الوطن 
واالهتمللام بالمواطنين، موضحًا ان هذا االهتمام 
نابللع من المواطنة الصادقة وحللب الوطن لذلك 
فنحللن نعتز بهذا النجاح الطيللب الذي حظيت به 

هذه الشراكة المباركة.

الملتقى االستراتيجي » عطاء ونجاح «
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الحمدان: ننطلق وفق خط���ة "األوقاف" ورؤيتها 
نحو ريادة العمل الدعوي النسائي

في اس���تمرار مسيرة النجاح المس���تمر لهذه اإلدارة المتميزة. 
مضيف���ًا في ختام الملتقى ال يفوتن���ي من خالل كلمتي إال 
ان اتقدم بالتهنئة القلبية لمديري المناطق التعليمية ومدير 

ادارة التنمية األسرية.
وشكر العمار جميع الفرق واللجان العاملة على تفانيهم في 
خدم���ة هذا الوطن وجهودهم الطيبة إلقامة وإنجاح الخطة 
التش���غيلية واألنش���طة والفاعليات الهادفة والمثمرة فلهم 
منا الش���كر والتقدير ومن اهلل سبحانه األجر الجزيل، والشكر 
موصول ل���كل من كان له يد في اقامة هذا الملتقى وعلى 

رأسهم مكتبة الكويت الوطنية.
ومن جانبها، قالت مدير ادارة التنمية األسرية منال الحمدان 
ان ادارة التنمية األس���رية تنطلق انطالقة متجددة منهجية 
وفق الخطة االس���تراتيجية للوزارة ورؤيتها نحو ريادة العمل 
الدعوي النس���ائي التوعوي الثقافي الديني بتعزيز المعايير 
االستراتيجية منها اإليمان باهلل وترسيخ المعتقد وفق الكتاب 
والسنة النبوية بتأصيل المناهج التوعوية والتربوية للخطة 

التشغيلية وتعزيز الشراكة بين اقسام اإلدارة ومراقباتها.
وأضاف���ت الحم���دان: تعتب���ر ادارة التنمي���ة األس���رية م���ن 
المؤسس���ات الحكومية التي تهتم باألس���رة ودعم أفرادها 
ومقوم���ات التنمية والتوعي���ة، لذلك نمد أيدينا للش���راكات 
التي تتوافق مع مهمتنا التنموية المؤسس���ية لالرتقاء بدور 
الف���رد المجتمعي وتطوي���ر األداء الوظيفي والمهني وتنمية 
الموارد البشرية من خالل تطوير المناهج وتحقيق الشراكة 

التدريبية التوعوية.

الملتقى االستراتيجي » عطاء ونجاح «
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و أكد األذينة خالل اجتماع مجلس أمناء الجامعة ضرورة نش���ر 
أنش���طة وبرامج الجامعة من خالل مواقع التواصل االجتماعي 

لزيادة التعريف بالجامعة على مستوى العالم.
ولفت االنتباه إلى دراس���ة مش���كلة عدم إقبال الش���باب على 
الجامعة، وأهمية وضع خطة مناسبة لتشجيعهم على االلتحاق 
بها، وتسويق الجامعة بشكل مميز والحرص على عدم انخفاض 
أعداد الطلبة المسجلين، وتقديم المنح الدراسية للطالب وفتح 

قسم تخصص رياض األطفال مستقباًل.
وأش���ار األذينة إلى أنه ج���ار اعتماد أوراق الجامع���ة في وزارة 
الخارجية الكويتية، ودعوة رئيس الجامعة لزيارة الكويت، حيث 
سيتم تنس���يق لقاءات مع كل من بيت الزكاة، واألمانة العامة 

" األوقاف " تشارك في أعمال الدورة ال��� 62 
لمجلس أمناء جامعة فطاني بتايلند

قام وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية ممثل 
دولللة الكويت برئاسللة وكيللل الوزارة المسللاعد 
للتنسلليق الفني والعاقات الخارجية والحج ل عضو 
مجلس أمناء جامعة فطانللي، وبعضوية كل من: 
مدير إدارة اإلعام بالوزارة أحمد راشللد القراوي، 
مدير إدارة مكتب الوكيل ندبًا علي عبد اهلل شداد؛ 
بالمشاركة في أعمال الدورة الللل 62 لمجلس أمناء 
جامعة فطانللي – الواقعة جنللوب مملكة تايلند؛ 
وذلك تلبية للدعوة الموجهللة للوزارة من رئيس 

الجامعة د. إسماعيل لطفي جافاكيا.   

أعمال الدورة  الـ 62 لمجس أمناء جامعة فطاني

كتب: سامح محمد يسري 
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لألوقاف، والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية، لدعم الجامعة.
كما شهد الوفد على هامش المش���اركة: المؤتمر الدولي حول 
التعليم العالي اإلسالمي بعنوان )نحو مجتمع مدني مستدام(، 
وحفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة وطالبات الجامعة، 
بحض���ور أعضاء مجل���س أمن���اء الجامعة، وعدد م���ن الوزراء 
والمس���ؤولين في مملكة تايلند، إضافة إل���ى عدد من عمداء 

ورؤساء الكليات وأعضاء هيئة التدريس في جامعة فطاني.
وف���ي نهاية الحفل قام األذينة، عضو وممثل دولة الكويت في 
مجل���س األمناء، بتكريم كل من رئي���س مجلس أمناء جامعة 
فطاني د. وان محمد نور، ورئيس الجامعة د. إسماعيل لطفي 
جافاكي���ا، على جهودهم���ا في تطوير وتنمي���ة الجامعة وتعزيز 
دوره���ا اإلقليمي في دعم التعليم العالي اإلس���المي، ونش���ر 
رسالة اإلس���الم السمحة والثقافة اإلس���المية الغّراء، والحفاظ 
على الهوية اإلس���المية وتعزيز الوس���طية واالعت���دال وحماية 

المسلمين من التطرف الفكري والسلوكي.
وم���ن جانبه قال د. اس���ماعيل لطف���ي إن جامعة فطاني هي 
الوحيدة التي تدرس مادة )ثقافة السلم والسالم(، وقد انعكست 
نتائجها إيجابيًا على الطلبة، حيث ال يوجد بينهم من يحمل أي 

أفكار متطرفة أو غير سليمة.
 كما تقدم بالشكر لدولة الكويت لدعم الجامعة بشكل متواصل، 
وقبول المنح الدراس���ية المقدمة منها، والشكر الموصول لكل 

الدول والهيئات والمؤسسات التي قدمت دعماً للجامعة. 

األذينة: ضرورة نشر أنشطة وبرامج الجامعة 
وزيادة التعريف بها عالميًا

أعمال الدورة  الـ 62 لمجس أمناء جامعة فطاني
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وكش���ف المطيري في تصريحات عن أنه تم وضع خطة عمل 
متكاملة لموسم حج هذا العام وتمت مخاطبة اللجنة المركزية 
للمناقصات لترس���ية عق���ود الخدم���ات المقدم���ة لبعثة الحج 
الكويتية، كما تم توقيع جميع االتفاقات الالزمة لموس���م الحج 

هذا العام 1438 في وقت مبكر.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية ترتيب ش���ؤون حجاج الكويت مع 
وزارة الحج السعودية وتقييم موسم العام الماضي والذي شهد 
نجاحا في جميع الميادين، حيث تم شكر حكومة خادم الحرمين 
الشريفين على حسن إدارة الموس���م، وتقديم جميع الخدمات 

للحجاج والمعتمرين.
وبّين أنه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الدول العربية للطوافة 
في مك���ة المكرم���ة لتقديم الخدم���ات الالزمة لحم���الت الحج 
الكويتية وفق عقود يتم إبرامها مع كل حملة حس���ب الخدمات 

اإلضافية المطلوبة.
  وأوضح انه سيتم فتح تسجيل الحجاج من خالل برنامج الحج 
اإللكتروني ه���ذا العام في وقت مبكر ليتس���نى للحجاج اختيار 

الحمالت التي يرغبون فيها. 
وأشار المطيري: إلى ضرورة مراجعة مكاتب العمرة لإلدارة لفتح 
مل���ف لكل مكت���ب، وذلك تفعياًل لقان���ون تنظيم حمالت الحج 
والعمرة والئحته التنفيذية الصادرة العام الماضي، والتي تخول 
»ش���ؤون الحج« اإلش���راف على الحمالت، مع إل���زام كل مكتب 
بإيداع خطاب ضم���ان مالي ب� 5000 دينار يحق لإلدارة الرجوع 

اليه وتعويض المعتمرين في حال التقصير في تقديم الخدمة. 
مؤكدا منح الضبطية القضائية لموظفي ش���ؤون الحج لضبط 

أي مخالفة ألحكام القانون والئحته التنفيذية. 
حي���ث قام مكتب ش���ؤون الحج والعمرة بجولة برئاس���ة مراقب 
شؤون الحج س���طام خالد المزين وعضوية رئيس قسم الحج 
والباحث القانوني عبد اهلل البعيجان ورئيس قس���م الحج على 
الش���ايع والباحث القانوني عبد الرحم���ن المطيري علي مكاتب 
تنظيم رحالت العمرة وش���ملت منطقة الفروانية حيث تم زيارة 
ع���دد من مكاتب رح���الت تنظيم العم���رة للتأكد م���ن التزامها 
بقان���ون رقم 1 لس���نة 2015م بش���أن تنظيم حم���الت الحج 

والعمرة والقرارات واللوائح المنظمة له.

المطي���ري: التس���جيل عب���ر " الحج 
اإللكتروني " يس���اعد في اختيار 

الحمالت في وقت مبكر 

أكد وجود خطة عمل متكاملة لموسم هذا العام

 قللدم مدير إدارة شللؤون الحللج محمد ناصر 
المطيللري الشللكر إلللى وزير األوقللاف ووزير 
الدولللة لشللؤون البلدية محمللد الجبري على 
الثقللة الغالية من خللال تعيينه مديرا إلدارة 
الحج والعمرة، كما شكر قيادات الوزارة وعلى 
رأسللهم رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م. 
فريد عمادي ورئيس بعثة الحج خليف األذينة 

لدعمهم له.
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وق���ال المطيري في تصريح صحاف���ي: إن اإلدارة أوضحت في 
ال���دورة الت���ي تحمل عنوان )أس���رار التأثير وط���رق التغيير في 
دورات تنمي���ة الذات( " الحقيقة والواقع""، وحاضر فيها أس���تاذ 
الهندس���ة النووية بجامع���ة الملك عبد العزي���ز أ.د. عبد الغني 
المليباري، الزائ���ف منها والمفيد، واألهداف الرئيس���ة التي من 
أجلها أقيمت الدورة، وكذلك الضوابط والمعايير الش���رعية في 
اختيار الدورات، وذلك بهدف الحفاظ على إيمان الناس وحماية 
وصيان���ة معتقداتهم من الش���بهات المبثوثة في الفلس���فات 

الشرقية المنقولة من خالل بعض الدورات.
وتابع: إن تحرير المصطلحات المستخدمة في الكثير من دورات 
تنمية الذات من األهمية بمكان، حتى يتضح للمتلقي المقصود 
الحقيقي منها، إذ ال يملك الكثير من المتدربين أثناء إلقاء مثل 
هذه المصطلحات، مصطلحات شرعية مسّلم بها، ويحسب أنها 

متمثلة، بينما عند النظر والتحرير يتبين البون الشاس���ع بينهما. 
مؤكدًا أهمية هذه الدورة ف���ي توعية المجتمع وتنبيهه بمدى 

خطورة مثل هذه الدورات.

تركي المطي���ري: الدورة لتوعية المجتمع بما 
تحمله بعض الدورات من الشبهات المبثوثة

إدارة اإلفتاء أقامت " أسرار التأثير وطرق التغيير في دورات تنمية الذات"

أكد مدير إدارة اإلفتاء في وزارة األوقاف والشللؤون 
اإلسللامية تركي المطيللري: أن اإلدارة أقامت دورة 
علمية على مسرح الهيئة الخيرية اإلسامية العالمية 
في جنوب السللرة، تحللت رعاية وكيل الللوزارة فريد 
أسللد عمادي، حيللث أتت تلبيللة لرغبللات الكثير من 
أفراد المجتمع خصوصًا أنه كثرت في اآلونة األخيرة 
دورات تنميللة الللذات، وهي تحمل الغث والسللمين، 
وجاءت هذه الدورة لتضع النقاط فوق الحروف فيما 

يتعلق بهذه الدورات.
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"تنمي��ة" وعط��اء
ال يختل���ف اثنان عل���ى أن الجميع يبحث ويتطل���ع إلى النجاح ف���ي حياته المهنية 
والعملية والش���خصية، والنجاح ليس باألماني ولكن يحتاج لبذل الجهد والمثابرة ، 
مستعين المؤمن بربه متوكاًل عليه في جميع أموره، وتأتي العطايا بصدق النوايا، 
فالمجتمعات تنهض بتضافر جه���ود أفرادها وتكاتفها لتحقيق مزيد من النجاحات 

بالشراكات المجتمعية الهادفة.

وأولى تلك الخطوات، هي وضع الخطط المناسبة وتحديد الغايات واألهداف، حتى 
يعرف المرء طريقه أثناء المس���ير، ويعرف أيضًا أين يض���ع خطوته التالية. ومتى 
ما نجح في ذلك، يدرك أنه يس���ير في االتج���اه الصحيح، ثم تأتي باقي الخطوات 

كاإلرادة والشراكة والدوافع، وغيرها الكثير، حتى يحقق هدفه. 

وه���ذا األمر ال يقتصر على جه���ة معينة، وإنما يمكن للجمي���ع أن ينضوي تحته، 
فأصحاب الشركات، والمسؤولون في الوزارات والوالدان في البيت، وحتى الموظفون 

في الوزارات وغيرهم، يمكنهم جميعاً البحث عن النجاح وخطواته. 

وإدارة التنمي���ة األس���رية، ال تخرج عن هذا اإلطار، فهي تس���عى إل���ى ذلك دومًا، 
وتمكنت خالل الس���نوات الماضية من الوصول إل���ى الكثير من أهدافها، وغاياتها، 
التي تضعها ضمن خططها التشغيلية، ومع ذلك فهي لم تقف عند حد معين من 
النجاح، وإنما هي تبحث عن نجاح آخر، في مكان آخر، الس���يما أننا نملك الطموح 

والرغبة، لتجاوز كل العقبات إن وجدت.

كما أن إدارة التنمية األس���رية انطالقًا من رؤية وزارة األوقاف، وهي الريادة عالميًا 
في العمل اإلس���المي، وم���ن قيمها التي تؤمن به���ا كالتميز والش���راكة، والعمل 
المؤسسي، حققت اإلدارة الكثير من أهدافها، ولن تألو جهدًا في الذهاب إلى أبعد 
من ذلك، خصوصًا أن الجهة المس���تهدفة لدينا هي األس���رة وه���ي اللبنة األولى 

والحقيقية لبناء مجتمع صالح. 

وه���ذا النجاح هو نج���اح أيضًا للمرأة التي أثبتت أنها ق���ادرة على العطاء والعمل، 
وهي ال تقل عن الرجل في شيء متى ما أتيحت لها الفرصة لذلك.

ومن هذا المنطلق فإننا نقدم ش���كرنا لكل المسؤولين في الوزارة الذين مّدوا لنا 
أيديهم، وقدموا لنا الدعم في كل مرحلة من مراحلنا، كما نش���كر جميع الش���ركاء 
الذين واصلوا معنا المس���يرة من أجل مهمتنا التنموية المؤسسية. ونشكر كل من 
ساهم وش���ارك بفعاليتنا المختلفة، وهذا النجاح لم يكن لنا وحدنا وإنما لكل من 

صنعه معنا. فشكرًا لكم جميعًا.

مساحة للتواصل

منال احلمدان  

مدير اإدارة التنمية الأ�سرية
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