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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

تظل ق�سية التوا�سل الجتماعي والفكري من الق�سايا التي تهم كل املجتمعات على خمتلف 

الع�سور، بل ي�سعى اجلميع اإىل التوا�سل مع الآخرين وجتاذب اأطراف احلديث والنقا�سات اأو تبادل 

امل�ساعر معهم يف خمتلف املنا�سبات.

ويف ال�سنوات الأخرية ظهرت مواقع التوا�سل الجتماعي مثل الفي�سبوك، والتويرت، ومن خالل 

هذه املواقع حتدث �سداقات جديدة، ويتم تبادل الأفكار يف خمتلف املوا�سيع، وهذا يعني اأن هناك 

زيادة يف الر�سيد املعرفـي بني امل�سرتكني.

فما املانع اأن ين�سئ م�ستخدمو موقعي تويرت وفي�سبوك - باعتبارهما الأكرث انت�ساراً - »جروبا« 

يتبادل  اجلروب  هذا  خالل  فمن  الوزارات  لقطاعات  بل  املختلفة  الدولة  وزارات  ملوظفي  خا�سًا 

املوظفني الكبار وال�سغار - على حد �سواء - املعرفة والأخبار يف العمل ولعل من الفائدة التي ميكن 

اأن جننيها من ذلك الإح�سا�س بالنتماء الوظيفي للمكان الذي نعمل به ومن ثمَّ ي�سبح الرتباط 

بالعمل - بدًل من اأن يكون مرتبطًا بتوقيت معني ومبكان معني - ي�سبح غري حمدد الزمان اأو املكان 

وبالتايل نخلق موظفًا عا�سقًا لعمله.

املوظف  وبني  ناحية  من  وعمله  املوظف  بني  الروحي  الرتباط  هذا  خلق  ما جنحنا يف  ومتى 

وم�سئوله من ناحية اأخرى، نكون قد حققنا جناحًا كبريًا يف بناء العالقة املثالية بني املوظف ومكان 

عمله.

ومن خالل موقعي الفي�سبوك وتويرت ميكن للمدير اأن يدير عمله وهو يف منزله اأو خارج البالد 

كما اأن املوظفني جميعًا ميكنهم اأن يتوا�سلوا مع بع�سهم البع�س، وتكون بينهم عملية ات�سال فعلية 

يكررون  ما  دائمًا  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  املوظفني  من  الكثري  اأن  خ�سو�سًا  ومتوا�سلة 

مقولة »ل اأعلم«، »مل يخربين اأحد« وغريهم الكثري ولكن با�ستخدام هذه املواقع التوا�سلية يف عامل 

النرتنت ل ميكن لأي موظف اأن يكرر مثل تلك العبارات اململة!.

وميكن للمدير اأو الوكيل اأو حتى الوزير - على اعتبار اأن اجلميع موظفون يف احلكومة - اأن يبنوا 

عالقة متميزة متكاملة مع املوظفني ويتبادلوا فيها كل املعلومات اخلا�سة يف عملهم بحيث عندما 

يذهبون يف اليوم التايل اإىل مراكز اأعمالهم تكون لديهم معرفة م�سبقة بكل �سيء.

مثل هذه الأمور تطور من اأعمالنا جميعًا كموظفني، ون�سبح خالقني ومبدعني يف عملنا، فما 

اأحوجنا لن نطور اأنف�سنا ونواكب عملية التطور الهائلة التي حتدث من حولنا.

الإبـداع فـي برامـج 
التوا�صل االجتماعي
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واألقى وزير العدل والأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب 

ال�صانع كلمة قال: فيها اإن من ف�صل اهلل ونعمته على عبده 

وتوفيقه له اأن يلهمه رعاية كتاب اهلل والهتمام به وبحفظته 

وحملته، فالقراآن الكرمي هو حبل اهلل املتني، والهادي اإىل 

اأهل اهلل  واأهله هم  م�صتقيم،  واإىل �صراط  تعاىل  ر�صوانه 

وخا�صته.

ينمو، والغر�س يكرب،  ال�صنون والزرع  واأ�صاف: ومت�صي 

للم�صتظل  ومبهجة  للناظر،  ممتعة  جنية  ثماره  ويوؤتي 

الأمري  ال�صمو  �صاحب  يرعاه  الذي  الغر�س  ذلكم  بظله، 

كل  املباركة  اجلائزة  هذه  برعاية  الأحمد  �صباح  ال�صيخ 

ودرة  امل�صابقات،  منظومة  يف  تاجاً  غدت  والتي  عام 

عنايته  عظيم  �صموه  يوليها  ومازال  اجلوائز،  عقد  يف 

با�صقة  �صجرة  اهلل  بحمد  اأ�صحت  حتى  رعايته  وفائق 

ال�صماء. يف  وفرعها  ثابت  اأ�صلها  ال�صماء،  اأعنان   تطاول 

ال�صابعة،  هي  وهذه  اجلائزة  هذه  من  دورات   6 وانق�صت 

وهي تزداد تاألقا، وبهاء وزيادة يف اإقبال حتى �صهدنا تناف�صاً 

قوياً يف احلفظ والإتقان.

وتوجه ال�صانع بال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو الأمري ال�صيخ 

نائب  �صمو  �صكر  كما  للجائزة،  رعايته  على  الأحمد  �صباح 

الأمري وويل العهد ال�صيخ نواف الأحمد و�صمو رئي�س جمل�س 

الوزراء ال�صيخ جابر املبارك. وال�صكر مو�صول للجان التحكيم 

يف املراحل املختلفة من الت�صفيات املبدئية والنهائية على ما 

وتقدير  امل�صابقة  هذه  حتكيم  يف  م�صنية  جهود  من  بذلوا 

للجائزة  املنظمــة  اللجنة  و�صكر  للم�صاركني.  الدرجات 

واللجان العاملة واملتطوعني والوحــدات املختلفة.

ومن جانبه اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

رئي�س اللجنة العليا للجائزة فريد عمادي يف بداية انطالق 

اجلائزة: اأن كتاب اهلل الكرمي فيه تقومي ال�صلوك، وتنظيم 

احلياة، وهداية اخللق ور�صاد النف�س، من ا�صتم�صك به فقد 

فيه  اهلل  اأودع  لها،  انف�صام  ل  الوثقى  بالعروة  ا�صتم�صك 

متسابقو ليبيا ولبنان وماليزيا حصدوا المراكز األولى

نائب األمير كّرم الفائزين بجائزة الكويت الدولية 
السابعة للقرآن الكريم

حتت رعاية �ساحب ال�سمو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد تف�سل �سمو نائب الأمري وويل العهد ال�سيخ نواف الأحمد يف 

ق�سر بيان بتكرمي الفائزين يف جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته، وقد �سهد احلفل 

رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن وكبار ال�سيوخ و�سمو ال�سيخ نا�سر املحمد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك 

والوزراء واملحافظون وكبار امل�سوؤولني بالدولة وكبار القادة باجلي�س وال�سرطة واحلر�س الوطني. بداأ احلفل بال�سالم الوطني 

وتالوة قراآنية للقارئ زيد �سليمان.
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والأمثال واحلكم،  وال�صرائع،  الأحكام  �صيء، ففيه  علم كل 

واملواعظ والتاريخ، فما ترك �صيًئا من الأمور اإل وبينها، وما 

اأغفل من نظام يف احلياة اإل اأو�صحه.

واأ�صاف اأن العتناء بحفظ القراآن الكرمي وتكرمي اأهله 

الكرمي،  القراآن  مع  التعامل  منظومة  يف  النهاية  هو  لي�س 

اإننا بحاجة اأي�ًصا اإىل تفعيل قيمه احل�صارية ون�صر ف�صائله 

ال�صتالب  من  وحتميها  املجتمعات  تبني  التي  الإن�صانية 

الطغيان  اأو  الدخيل،  الفكري 

قيمنا  يهدد  الذي  الهادم  الإرهابي 

اأن  اأجد  لذا  الأ�صيلة،  الإ�صالمية 

ثرائها،  على  العربية  اللغة  األفاظ 

اأ�صعر  مبا  لت�صيق  معانيها،  وات�صاع 

به من معان �صامقة، وم�صاعر جيا�صة، وفرحة غامرة، ونحن 

نرى يف قلوب اأهل الكويت وقادتها واأمريها تعظيم القراآن 

فح�صب،  حفظته  واإكرام  تالوته،  تي�صري  يف  لي�س  الكرمي، 

واإمنا يف احلر�س على ن�صر قيمه، وتدري�س اأحكامه، وتفقيه 

النا�س مبا فيه من ف�صائل واأخالق.

اأن  تعاىل  اهلل  اإىل  بالدعاء  عمادي  توجه  اخلتام  ويف 

اأمري  يحفظ الكويت من كل مكروه و�صوء، واأن يوفق �صمو 

البالد املفدى ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، وويل 

عهده الأمني، و�صمو رئي�س جمل�س الوزراء اإىل ما فيه اخلري 

والفالح، كما توجه بال�صكر اإىل القائمني على اجلائزة.

ثم تف�صل �صمو نائب الأمري ال�صيخ نواف الأحمد، يرافقه 

وزير العدل والأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع، 

ووكيل وزارة الأوقاف م. فريد اأ�صد عمادي والوكيل امل�صاعد 

رئي�س اللجنة التنفيذية خالد بوغيث، بتكرمي اأع�صاء جلنتي 

ال�صيخ د. حممد مندكار،  اللجنة الأوىل برئا�صة  التحكيم، 

من  الربهجي،  اأحمد  بن  د. حممد  وع�صوية  الكويت،  من 

اليمن،  من  اجليالين،  وحممد  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

بارودي  يحيى  وبالل  تركيا،  من  م�صايل  اأمني  حممد  ود. 

من  دهيم  مهدي  ود.  لبنان،  من 

برئا�صة  الثانية  واللجنة  اجلزائر. 

الأحمد  ويعقوب  الر�صيدي،  عادل 

نائبا، وموؤيد مال اهلل فرج ع�صوا.

�سجل الفائزين

القراآن  حفظ  وهو  الأول  الفرع  يف  الأول  باملركز  فاز 

الكرمي كامال حممود �صليمان اإدري�س من ليبيا.

الكرمي كامال  القراآن  الثاين وهو فرع حفظ  الفرع  اأما 

بالقراءات الع�صر املتواترة ففاز باملركز الأول عثمان اأحمد 

جندة من لبنان.

ويف الفرع الثالث، وهو فرع التالوة، فاز عبد اخلري بن 

جليل من ماليزيا.

اأما الفرع الرابع، وهو فرع التقنية احلديثة التي تخدم 

عامر  بن  ملن�صور  التقنيات  �صركة  ففازت  الكرمي  القراآن 

العامر من الأردن. 

الصانع: الجائزة برعاية سمو أمير البالد غدت تاجًا
في منظومة المسابقــات ودرة فــي عقد الجوائز

العمادي: نحن بحاجة لتفعيل 
قيــم القـرآن ونشــرها لبنـاء 
الـمجـتـمـعـــات وحمـايتهــــا
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وقد تكلل برنامج زيارة ف�صيلته بالنجاح، كونه ات�صم بالرثاء 

حما�صرات  جدول  انق�صم  وقد  املنوعة،  واللقاءات  الدعوي، 

ال�صيف الكرمي اإىل ق�صمني حيث التقى اجلمهور مع الدورة 

كتاب  من  الفقهية  "ال�صوابط  عنوان  ال�صرعية حتت  العلمية 

عمدة الأحكام لبن قدامة"، التي انطلقت من م�صجد احل�صن 

الب�صري مبنطقة �صعد العبد اهلل ق3، على مدار ثالثة متتالية.

اأما الق�صم الثاين فقد احتوى عدداً من املحا�صرات الدعوية 

التي كانت اأولها من م�صجد عبداهلل بن الأرقم مبنطقة العيون 

ق 1، تبعه لقاء دعوي من م�صجد جميل الن�صر اهلل مبنطقة 

اختتم ق�سم الوعظ والر�ساد الديني باإدارة الثقافة الإ�سالمية الربنامج الثقايف ل�سيفها امل�ست�سار بالديوان امللكي 

ع�سو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سيخ الدكتور �سعد بن نا�سر ال�سرثي.

زيارته اتسمت بالثراء الدعوي واللقاءات المتنوعة

"األوقاف" تستضيف عضو هيئة كبار العلماء 
السعودي سعد الشثري
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من  اجلماهريي  اللقاء  مع  ختام حما�صراته  اأما  ق3،  هدية 

م�صجد بتله اخلرينج مبنطقة العار�صية ق11.

�صملت  العزيز  �صيفها  زيارة  باأن  الإدارة:  وا�صتطردت 

وهيئاتها  الدولة  موؤ�ص�صات  من  لعدد  اللقاءات  من  جمموعة 

اإىل جانب جمعيات النفع العام وكذلك بع�س رجالت الكويت 

من رجال الدعوة ورموز الإ�صالح والعمل اخلريي.

وكان د. ال�صرثي ا�صتهل لقاءاته بزيارة اإىل ح�صرة �صاحب 

الزيارة  ال�صيخ �صباح الأحمد، ويف ختام  اأمري البالد  ال�صمو 

ثمن ال�صرثي الدور الكبري الذي لعبه �صموه خلدمة ق�صايا اأمته 

منهم، وجهوده  لالأ�صقاء  العون  يد  ومد  والعربية،  الإ�صالمية 

�صملت  كما  العامل،  الإن�صانية حو  الق�صايا  مل�صاندة  املخل�صة 

و�صمو  الأحمد  نواف  ال�صيخ  العهد  ويل  �صمو  زيارة  لقاءاته 

الزيارة  املبارك، وتناولت  ال�صيخ جابر  الوزراء  رئي�س جمل�س 

لقاء ف�صيلته مبحافظ الفروانية ال�صيخ في�صل احلمود.

الأوقاف  ووزير  العدل  وزير  التقى ف�صيلته مع  ذلك  بعد 

وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع، وذلك على هام�س ماأدبة 

وكالء  من  عدد  ح�صرها  �صرفه،  على  اأقيمت  التي  الع�صاء 

الوزارة امل�صاعدين ولفيف من رجال الدعوة والعمل اخلريي 

والعلماء يف الكويت.

كما التقى ال�صفري ال�صعودي بدولة الكويت م�صيداً بدوره 

ودولة  اململكة  بني  ما  والتعاون  الأخوة  عالقات  تعزيز  يف 

الكويت.

ت�صمنت جولته زيارة ملقر ديوان ال�صيخ حمد جابر العلي، 

واختتم  بالبالد،  العامة  الديوانيات  من  عدد  اإىل  اإ�صافة 

اجلمعيات  من  عدد  مقرات  بزيارة  جولته  الكرمي  ال�صيف 

الزكاة،  بيت  راأ�صها  على  بالبالد  اخلريية  والهيئات  الدعوية 

وجمعيه اإحياء الرتاث الإ�صالمي، والأمانة العامة لالأوقاف، 

مثمنا دورها اخلريي وجهدها الدعوي املتميز، وحمل ر�صالة 

الكويت ال�صامية يف رعاية الدعوة، واحت�صان العمل اخلريي، 

العادة  فوق  ك�صفري  ومغاربها،  الأر�س  م�صارق  يف  وت�صديره 

،يرت�صم بجدارة املالمح الإن�صانية واحل�صارية، وين�صر ر�صالة 

الإ�صالم ال�صمحة.



 اإلدارة تطلق باكورة مشروعها الثقافي للمكفوفين

وقيميًا مجتمعيًا  اإلسالمية"  "الثقافة  دور  يثمن  الصانع 
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ال�صانع مبدير  الوزير  الذي جمع  اللقاء  ذلك خالل  جاء 

ومراقب  العازمي  العقيل  بدر  الإ�صالمية  الثقافة  اإدارة 

املطبوعات يف الإدارة عبد اهلل م�صاعد ال�صنفا.

الإدارة  اأن�صطة  العازمي  العقيل  بدر  د  عدَّ جانبه  ومن 

هادفة.  جمتمعية  �صراكة  لبناء  الوا�صح  واأثرها  الثقافية، 

اإنتاجها  لباكورة  الأوىل  املرحلة  الإدارة  العقيل تد�صني  واأعلن 

من  انتقت  والتي  للمكفوفني  اخلا�س  امل�صروع  من  الثقايف 

�صمن اإ�صدارات م�صروعها الثقايف روافد مع باقة من الكتب 

الدعوية. واأ�صاد العقيل باجلهد الذي بذله مراقب املطبوعات 

امل�صروع  م�صوؤولية  عاتقه  على  اأخذ  الذي  ال�صنفا،  اهلل  عبد 

بفتح قنوات للتوا�صل املبا�صر مع اجلهات املعنية وعلى راأ�صها 

ونقل  خرباتهم  من  لال�صتفادة  الكويتية،  املكفوفني  جمعية 

جتربتهم الطويلة يف هذا امل�صمار.

الوزارة  بر�صالة  اإميانا  جاء  امل�صروع  اأن  العقيل  وتابع 

لتوفري مقومات التوا�صل املعريف والثقايف مع �صرائح املجتمع 

على  ال�صوء  وت�صليط  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  ومنهم 

التوا�صل.  هذا  حتقق  فاعلة  كاأداة  الثقايف  الإ�صدار  مكانة 

البناءة  ال�صراكة  من  تتجدد  حلقات  اأمام  الباب  العقيل  وفتح 

اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  لأبنائها  الراعية  اجلهات  مع 

واأن  مداركهم،  به  وتو�صع  معارفهم  معه  تتفتح  مبا  ومدهم 

الإ�صدارات �صيجري اإهدائها لهذه ال�صريحة بالتعاون ما بني 

الإدارة وجمعية املكفوفني الكويتية.

ومن جهته بنينِّ ال�صنفا اأن امل�صروع فتح مالمح جديدة من 

التفاعل اجلماهريي، ومنوذجاً يحتذى به على �صعيد التعاون 

بني موؤ�ص�صات الدولة خلدمة املجتمع وتطوير اأفراده. واأو�صح 

اإن الإدارة تعكف على انتقاء جمموعة من الإ�صدارات الثقافية 

و�صع  حالياً  ويجري  والبكم  ال�صم  �صريحة  مع  تتنا�صب  التي 

اللم�صات الأخرية متهيداً لتهيئتها يف قالب فني ع�صري.

وختم العقيل باأن هذه النجاحات ا�صتقراء ملتطلبات الثقافة 

بالوزارة  العمل  قيادات  وتوجهات  توافقت  التي  اجلماهرية 

ب�صرورة التواجد مع هذه اجلهات ومد يد العون لها.

الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اأن�سطة  تلعبه  الذي  الثقايف  الدور  ال�سانع،  يعقوب  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزير  ثمن 

جمتمعيًا وقيميًا، خالل ا�ستماعه ل�سرح عن م�سروع الإ�سدارات الثقافية والتي اأعدت بطريقة »برايل« املوجهة ل�سريحة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة من املكفوفني، والذي د�سنته الإدارة موؤخرًا. 
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في الحفل السنوي السابع "نجاحات" لالحتفاء باألداء المتميز لإلدارات

الصانع: ننطلق بكفاءة وفعالية لتحقيق التنمية 
الشاملة وخدمة المجتمع

اأدائه  يف  والخال�س  العمل  اتقان  اأهمية  على  ال�سانع،  يعقوب  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  اأكد 

تنفيذًا ل�سعائر دين الإ�سالم و�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، مبينًا اأن الوزارة اأخذت باأحدث الأ�ساليب العلمية يف تقييم 

الأداء ال�سرتاتيجي، وانطلقت بكفاءة وفعالية وريادة نحو حتقيق التنمية ال�ساملة وخدمة املجتمع، وحتقيق ال�ستقرار 

الجتماعي، وتعزيز الو�سطية وحماربة التطرف والغلو والرهاب.

ال�صابع  ال�صنوي  احلفل  خالل  له  كلمة  يف  ال�صانع:  وبني 

الذي نظمته وزارة الوقاف وال�صوؤون ال�صالمية، حتت �صعار 

»جناحات« لتكرمي الدارات املتميزة يف الوزارة، حتت رعايته: 

اأهدافها  املوؤ�ص�صي وحتقيق  اأدائها  لقيا�س  الوزارة  اأن انطالق 

وفقاً ملعايري التميز العاملية لتتنا�صب وطموحها ال�صرتاتيجي 

الريادة (عاملياً يف العمل ال�صالمي)، ومن خالل تطبيق معايري 

التميز  يف  العاملي  الوروبي  النموذج 

املوؤ�ص�صي بل وتطويره اإىل عدة جوائز 

منا�صبة لطبيعة عمل الوزارة.

واأ�صاف اأن: الوزارة كان لها ف�صل 

ال�صبق يف تطبيق هذا النموذج منذ اكرث من �صبع �صنوات، 

كاأول جهة حكومية لقيا�س الداء املوؤ�ص�صي والب�صري، اإدراكاً 

منها لأهمية هذا القيا�س وما ي�صتتبعه من عمليات حتديث 

وتطوير خمتلفة، اما على م�صتوى خطتها ال�صرتاتيجية فقد 

اعتمدت الوزارة على ت�صمني قيمة التميز يف ا�صرتاتيجيتها 

لتكون مبثابة مناهج للعمل املوؤ�ص�صي والعن�صر الب�صري.

نحو  وريادة،  وفعالية  بكفاءة  انطلقت  اأنها  اىل  ولفت 

حتقيق التنمية ال�صاملة وخدمة املجتمع وحتقيق ال�صتقرار 

والغلو  التطرف  وحماربة  الو�صطية  وتعزيز  الجتماعي 

والإرهاب، فعملت على تعزيز حب الوطن يف النفو�س وبيان 

اأهميته من الناحية الدينية والإميانية، وتر�صيخ القيم الرتبوية 

ونبذ  ال�صاحلة  واملواطنة  الوطنية  الروح  لتعزيز  والقراآنية، 

املجتمع  ودعوة  للوطن  والنتماء  الولء  وتر�صيخ  الطائفية 

املادية  المكانات  كافة  تعبئة  اىل 

والب�صرية لتحقيق اأهداف التنمية.

وبدوره قال مدير اإدارة التخطيط 

اهلل  عبد  الوزارة  يف  واملعلومات 

التوايل على  ال�صابعة على  لل�صنة  داأبت  الوزارة  اأن:  ال�صاهني 

اأن تنهج نهجاً متميزاً يف اأدائها املوؤ�ص�صي، خا�صة واأن روؤيتها 

كانت  لذا  ال�صالمي،  العمل  الريادة عامليا يف  لتحقيق  تتطلع 

النطالقة الفعلية لتحقيق التميز عرب منوذج عاملي، يت�صمن 

معايري عدة مت تطبيقها على الوزارة، بهدف الرتقاء بالأداء، 

باملردود  يعود  مبا  وتوظيفها  والمكانات  الطاقات  وا�صتغالل 

اليجابي على الوزارة واملتعاملني.

الشاهين: الوزارة تنتهج نهجًا 
متميزًا في أدائها المؤسسي 

لتحقيق الريادة عالميًا
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بحضور عدد من قيادات الوزارة وموظفيها

"األوقاف" تـكــّرم العثمـــان وأبــو سريــع
بـــعـــد تقـاعـدهـمـــــا عـــــن الـــعـــمــــل

كَرمت وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، رئي�س ق�سم النقليات حممد حمد العثمان الذي تقاعد عن العمل، 

وكبري مدققي احل�سابات يف اإدارة املالية مهدي اأبو �سريع لبلوغه ال�سن القانونية، وذلك بح�سور وكيل وزارة الأوقاف 

فريد اأ�سد عمادي، والوكيل امل�ساعد ل�سوؤون قطاع امل�ساجد الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية ندبًا وليد ال�سعيب، 

ومدير ال�سوؤون الإدارية طراد العنزي، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة.

واأ�صاد وكيل وزارة الأوقاف فريد اأ�صد عمادي خالل حفل 

بهما،  باملحتفى  الإدارية  ال�صوؤون  اإدارة  اأقامته  الذي  التكرمي 

واجتهدوا  الذين جّدوا  املخل�صني  املوظفني  اأنهما من  معترباُ 

طوال خدمتهما يف الوزارة.

ن�صعر  اليوم  نحن  عمادي:  وقال 

�صريع  واأبو  العثمان  لرتك  بالأ�صى 

مثالً  كانا  فقد  الوزارة،  يف  العمل 

يف  ا�صتمرارهما  نتمنى  وكنا  عملهم،  يف  امللتزمني  للموظفني 

اجلميع،  على  ت�صري  التي  احلياة،  �ُصنة  هذه  ولكن  الوزارة، 

بالبنان  لها  ي�صار  تركا ب�صمات  بهما  املحتفى  اأن  اإىل  م�صرياً 

يف جمال عملهما، وكانا ِنعم املوظفني امللتزمني اللذين ا�صتفاد 

عا�صروهما يف  الذين  من  �صواء  املوظفني  من  جيالن  منهما 

البداية اأو من ال�صباب اجلدد الذين 

التحقوا يف الوزارة فيما بعد وعملوا 

من  الكثري  لهم  نقال  وقد  معهما. 

عمادي  ومتنى  الطويلة.  خربتهما 

للعثمان واأبو �صريع كل التوفيق والنجاح يف حياتهما اجلديدة 

بعد التقاعد وترك الوزارة. 

اأديا الر�سالة

امل�صاجد،  قطاع  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  قال  جهته  ومن 

وليد ال�صعيب:  الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الإدارية واملالية ندباً 

كل  ونقال  وجه،  اأكمل  على  ر�صالتهما  اأديا  بهما  املحتفى  اإن 

اأن  اإىل  م�صرياً  اجلدد،  املوظفني  اإىل  الطويلة  خربته  منهما 

عليهما  يُعتمد  الذين  املوظفني  من  كانا  �صريع  واأبو  العثمان 

بحكم  العثمان  كان  فقد  وتخ�ص�صهما،  عملهما  جمال  يف 

ِنْعَم الأخ وِنْعم املوظف املجتهد  من�صبه رئي�س ق�صم للنقليات 

 الشعيب: المحتفى بهما أديا 
رسالتهما على أكمل وجه
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�صواء مع املوظفني الذين تعاملوا معه اأو مع مروؤو�صيه الذين 

كانوا ي�صيدون به. م�صيفاً: والأمر ذاته ينطبق على اأبو �صريع 

الذي قدم الكثري للوزارة يف عمله، 

اإدارة  يف  املناق�صات  يف  �صيما  ل 

من  الكثري  ا�صتفاد  حيث  املالية، 

ومل  الطويلة  خربته  من  املوظفني 

يبخل على اأحد منهم ب�صيء.

وفاًء لهما

ومن جانبه قال مدير اإدارة ال�صوؤون الإدارية طراد العنزي: اإن 

تكرمي رئي�س ق�صم النقليات حممد حمد العثمان، وكبري مدققي 

احل�صابات يف اإدارة املالية مهدي اأبو �صريع ما هو اإل وفاء لهما، 

وجلهودهما الكبرية التي قاما بها يف الوزارة، مو�صحاً: من َعِمل 

فاإن  وبالتايل  ن�صيانه،  فال ميكن  كان �صغرياً  لو  حتى  معروفاً 

هذا التكرمي جاء كرتجمة و�صكر على كل ما بذله يف عملهما.  

واعترب العنزي اإن املحتفى بهما كانا من املوظفني الذين يُ�صرب 

بهما املثل يف اللتزام يف العمل والإخال�س والجتهاد، ومن هذا 

املنطلق نقدم لهما ال�صكر اجلزيل على كل ذلك.

النقليات حممد  ق�صم  رئي�س  به  املحتفى  قال  جهته  ومن 

حمد العثمان: اإن الإن�صان يف مثل هذه اللحظات يقف عاجزاً 

عن التعبري عما يجي�س يف �صدره، وقد قال الر�صول �صلى اهلل 

عليه و�صلم: "ل ي�صكر اهلل  من ل ي�صكر النا�س" ولهذا اأقدم 

لكم جميعاً عظيم �صكري وامتناين لكل ما فعلتموه من اأجلنا، 

كما اأقدم �صكري لأ�صتاذي مهدي اأبو �صريع الذي عملت معه 

ملدة ع�صر �صنوات يف املناق�صات وقد تعلمُت منه ال�صي الكثري.

اأبو  مهدي  املالية  اإدارة  يف  احل�صابات  مدققي  كبري  اأما 

ال�صريع فقد قال: اإنني حزين لرتك العمل، وما يزيدين حزناً 

اأنني �صوف اأترك كل َمن عملُت معهم خالل ال�صنوات الطويلة 

ال�صحية  ولول ظرويف  الوزارة،  يف 

للجميع  متمنياً  ذلك،  فعلُت  ملا 

التوفيق وتكملة امل�صوار بنجاح.

قَدم  التكرميي  احلفل  ختام  ويف 

وكيل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية فريد اأ�صد عمادي، ومدير 

ال�صوؤون الإدارية طراد العنزي دروعاً تذكارية للمحتفى بهما.

عمادي: كانا ِنعم الموظفين الملتزمين اللذين 
استفــــاد مـنـهـــمـــا جــيـــــــالن فــــي الــــــوزارة

العنزي: التكريم ما هو إال وفاء 
لهما ولجهودهما الكبيرة

.. والأذينة يكّرم رئي�س ق�سم النقليات

قام الوكيل امل�صاعد لوزارة الأوقاف للعالقـات اخلارجية 

واحلج ورئي�س اللجنة العليا للحج والعمرة خليف الأذينة 

بتكرمي خا�س لرئي�س ق�صم النقليات حممد حمد العثمان، 

را�صد  اأحمد  الإعالم  اإدارة  وذلك مبكتبه بح�صور مدير 

العنزي،  طراد  الإدارية  ال�صوؤون  اإدارة  ومدير  القراوي 

ال�صاملي  اهلل  عبد  في�صل  املالية  ال�صوؤون  اإدارة  ومدير 

وعدد من قيادي الوزارة.
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التقى وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املهند�س فريد العمادي ب�سيوف الكويت من ديوان الوقف ال�سني 

ددًا الرتحيب بهم ومتمنيًا لهم طيب الإقامة يف اجواء اإميانية حتفها املالئكة وهم يتابعون تناف�س احلفظة  العراقي جمجُ

واملقرئني يف جائزة الكويت الدولية حلفظ القران الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته؛ كما ومتنا العمادي ان تكون زيارتهم 

قد حققت الهداف املرجوة التي ت�سب يف م�سلحة البلدين ال�سقيقني، هذا و�سدد الطرفان على اأهمية حماربة وعالج 

َمام الأمن ومفتاح الأمان. الغلو والتطرف والتم�سك بالوحدة الوطنية لأنها �سِ

زاروا البالد لمتابعة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم

العمادي يلتقي وفد ديوان الوقف السني العراقي 
على هامش زيارتهم 

وعرب ال�صريف بالل العبديل ممثل رئا�صة ديوان الوقف 

ال�صريف  املدين  احلرم  اإمام  ب�صهادة  ابتهاجه  عن  ال�صني 

َخ�س  التي  اللهية  للكرامة  احلذيفي  علي  ال�صيخ  ف�صيلة 

اهلل بها ع�صو الوفد الزائر ال�صريف ح�صني العبديل حافظ 

القراآن ومتقن البيان دون زيادة او نق�صان؛ و�صكر العبديل 

للوفد وحفاوته بهم  رئي�س جمل�س المة املحرتم ل�صتقباله 

قائاًل لول التعاون الذي يلقاه الوقف ال�صني من معايل وزير 

اهلل  حفظه  ال�صانع  يعقوب  ال�صتاذ  الوقاف  ووزير  العدل 

ووكيل الوزارة ال�صتاذ فريد العمادي ملا متكنا من التوا�صل 

مع امل�صوؤولني ورموز القبائل العربية الأ�صيلة يف دولة الكويت 

وبذل  عرقاً  ون�صح  حرفاً  خط  من  كل  دور  مثمناً  ال�صقيق 

جهداً يف اجناح فعاليات اجلائزة و�صعى اىل زيادة التعاون 

مبا يخدم م�صلحة البلدين ال�صقيقني.

من جانبه قال ال�صريف عبد اللطيف العبديل نائب رئي�س 

الزيارة  ان  العلمي  املجل�س  وع�صو  واملجودين  القّراء  رابطة 

كانت ناجحة بكل املقايي�س وموفقة على كافة ال�صعدة وهذا 

�صباح  ال�صيخ  البالد  امري  ال�صمو  �صاحب  اهتمام  يرتجمه 

ودويل  حملي  م�صتوى  على  القران  حفظ  باأن�صطة  الحمد 

الكويت  فهذا دليل على حكمته وقيادته للحفاظ على ار�س 

و�صعبها فمن يحفظ اهلل يحفظه.

ويف اخلتام اتفق الطرفان على تبادل الزيارات والتعاون 

الرهاب  خطر  من  املجتمع  لتح�صني  الدينية  الن�صطة  يف 

واحلفاظ على ال�صلم املجتمعي.
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اأقام مركز الفاروق التابع للمكتب الفني والدورات التدريبية حفل ختام برنامج تاأهيل املعلمات اجلدد 2015 /2016 

حتت رعاية الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية وليد عبد العزيز العمار، وبح�سور مدير اإدارة 

الدرا�سات الإ�سالمية مرزوق �سلطان الهيت.

تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

مركز الفاروق اختتم برنامج تأهيل المعلمات الجدد

واأبدى العمار يف كلمة األقاها عن �صروره و�صعادته برعايته 

الكبرية  اجلهود  على  تقديره  عن  فيه  وعربَّ  احلفل،  لهذا 

واملبذولة ملركز الفاروق خالل هذا الربنامج لإك�صاب املعلمات 

والطالع  كفاءتهن  ورفع  املهارات  وتقوية  اخلربات  اجلدد 

ويف  التدري�س.  طرق  يف  واحلديثة  اجلديدة  الأ�صاليب  على 

نهاية كلمته تقدم العمار بال�صكر اجلزيل اإىل اإدارة الدرا�صات 

التابع  التدريبية  والدورات  الفني  املكتب  وق�صم  الإ�صالمية 

لالإدارة على جهودهم الطيبة يف ميدان التدريب والتاأهيل.

املكتب  لرئي�س  اجلزيل  بال�صكر  الهيت  تقدم  جانبه  ومن 

مكانة عظيمة  للمعلمة  اأن  مبيناً  التدريبية،  والدورات  الفني 

ور�صالتها جليلة ومكانتها رفيعة يف الإ�صالم، لأن التعليم من 

القربات العظيمة التي يتعدى نفعها ويعم خريها وفيها ن�صيب 

من مرياث النبوة.

يف  والجتهاد  اجلد  على  املعلمات  بحث  كلمته  وختم 

الدورات  هذه  من  تعلمنه  ما  وتطبيق  ال�صرعية،  العلوم  ن�صر 

الفني  املكتب  رئي�س  اأو�صح  جهته  ومن  عملهن.  مراكز  يف 

به مركز  يقوم  الذي  الدور  الهاملي  زيد  التدريبية  والدورات 

الفاروق يف اإقامة مثل هذه الدورات التي تخدم �صريحة كبرية 

من موظفي اإدارة الدرا�صات الإ�صالمية. وذكر اأن هذا احلفل 

خا�س باملعلمات اجلدد الالئي مت تعيينهن حديثاً يف مراكز 

دور القراآن الكرمي ومراكز الأترجة التابعة لإدارة الدرا�صات 

ونف�صياً  تاأهيلهن علمياً  املركز على  الإ�صالمية، حيث حر�س 

وتربوياً يف كيفية التعامل مع الدرا�صات يف مراكز دور القراآن 

الكرمي ومراكز الأترجة.

ويف ختام احلفل قام العمار والهيت بتكرمي املتفوقات من 

املعلمات امل�صاركات يف الربنامج.



نظمت وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية حتت رعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك الندوة 

العلمية الدولية بعنوان "الفنون ال�سالمية" بفندق هوليداي ان بال�ساملية.

نظمت الندوة العملية الدولية للفنون اإلسالمية 

"األوقاف" حققــت الريادة فــي التعرف
عـلــــى المـوهـوبــيـــن وتـنـمـيـتـهـــــم

وا�صتهل حفل الفتتاح رئي�س مركز الفنون الإ�صالمية فريد 

ال�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  اإن  فيها:  قال  بكلمة  العلي 

الرامية  والعملية  النظرية  اجلهود  من  متنامية  خلية  اأ�صبحت 

اإىل خدمة الثقافة الإ�صالمية عرب اإداراتها املختلفة وتهيئة املناخ 

الفنون  ميدان  ال�صالمي يف  الجتهاد  لتاأ�صيل  املنا�صب  الثقايف 

الإ�صالمية.  للفنون  الكويت  مركز  اأحداث  عرب  واجلماليات 

ال�صياق  هذا  ويف  العلي  واأو�صح 

لتحقق  املباركة  الندوة  هذه  تاأتي 

ذات  الأهداف  من  جمموعة 

بينها  من  والتي  الق�صوى  الأهمية 

تاأكيد على ريادة وزارة الأوقاف يف 

جمال خدمة الفنون ال�صالمية عرب اإطارها املوؤ�ص�صي وال�صهام 

للثقافة ال�صالمية  الكويت عا�صمة  والفني يف فعاليات  املعريف 

حمبة  وغر�س  الكبري  للم�صجد  املرموقة  املكانة  وتعزيز   2016

الفنون الإ�صالمية والتعرف على املوهوبني فيها وتنمية مواهبهم. 

وتابع العلي: لقد تنوعت جهود مركز الكويت للفنون ال�صالمية 

يف خدمة هذا اجلانب املهم من الثقافة ال�صالمية وامتد عمله 

لي�صمل املحا�صرات والدورات التدريبية وامللتقيات الفنية وور�س 

العمل وامل�صاركة يف املعار�س الدولية ومل يقت�صر على ذلك بل 

راكم جمموعة من ال�صدارات الفنية التي من �صاأنها ان تتحول 

اىل مراجع تفيد الباحثني واملهتمني وطالب الفنون ال�صالمية.

الأوقاف  وزارة  يف  الإعالم  اإدارة  مدير  قال  جانبه  ومن 

العلمية  الندوة  هذه  اإن  �صحايف  ت�صريح  يف  القراوي  اأحمد 

الدولية تاأتي ا�صتكمال لفعاليات ملتقى الكويت الدويل ال�صابع 

للفنون الإ�صالمية، وذلك انطالقاً من اختيار الكويت عا�صمة 

وبالتعاون بني  الإ�صالمية  للثقافة 

الإ�صالمية  للفنون  الكويت  مركز 

يف  الإ�صالمية  العلوم  وجامعة 

من  كوكبة  ومب�صاركة  الأردن 

من  واملتخ�ص�صني  الباحثني 

الكويت والأردن والعراق وم�صر وتون�س واجلزائر وموريتانيا 

الدولية  العلمية  الندوة  اإن  القراوي  واأ�صاف  وتركيا وفرن�صا. 

ت�صمنت العديد من جل�صات العمل التي ناق�صت موا�صيع مهمة 

الإ�صالمية  والفنون  اجلماليات  لقاعدة  القراآين  كالتاأ�صي�س 

املغرب،  يف  الإ�صالمية  العمارة  وفنون  امل�صاحف  وخطوط 

بالإ�صافة اإىل ور�س فنية تدريبية لت�صليط ال�صوء على الذهب 

املوا�صيع  اإىل  اإ�صافًة  الفا�صلة،  والهند�صة  الكويف  واخلط 

الأخرى التي حظيت بها ور�س وجل�صات العمل.

القراوي: تأتي استكمااًل لفعاليات 
ملتقى الكويت الدولي السابع 

للفنون اإلسالمية
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زار اإلعالم الديني بهدف االستفادة من خبراته 

الوفد العماني: األوقاف الكويتية لها دور بارز في نشر الوسطية

ا�ستقبل مدير اإدارة الإعالم الديني مبكتبه يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية امل�سرف العام على امل�سروع القيمي 

لتعزيز العبادات » نفائ�س« وفدًا اإعالميًا من وزارة الأوقاف العمانية، وذلك يف اإطار تبادل اخلربات الإعالمية والثقافية 

وبحث الق�سايا امل�سرتكة وامل�سروعات التي من �ساأنها رفعة البلدين.

واأو�صح اأبا اخليل يف بيان �صحايف: اإن هذه الزيارة تاأتي 

ال�صراكة  مبداأ  تطبيق  يف  الوزارة  ا�صرتاتيجية  مع  متوافقة 

الروؤى  يف  معها  تتالقى  التي  املوؤ�ص�صات  كافة  مع  والتعاون 

والأهداف وامل�صامني، لفتا اإىل اأنه قدم للوفد عر�صاً مف�صاًل 

م�صروع  عن  ونبذة  الإعالمية،  الإدارة  اإجنازات  اأهم  عن 

"نفائ�س" الذي نال �صهرة خليجية وعربية، وكذلك عن بع�س 
اهلل  �صلى  النبي  �صمائل  عن  تتحدث  التي  امل�صورة  الأعمال 

عليه و�صلم، وبع�س الكليبات التي تتناول اأبرز الق�صايا الدينية 

اإعجاب  اإىل  م�صرياً  وخليجياً،  عربياً  والجتماعية  والرتبوية 

الوفد بكل ما مت عر�صه وا�صفاً اإياه  بالإبداع.

ومن جهته اأ�صاد الوفد العماين بدور وزارة الأوقاف الكويتية 

الديني خ�صو�صاً  الإعالم  ودور  الو�صطي  الفكر  ن�صر  يف  عموماً 

يف تعزيز املنظومة الإعالمية والقيمية والأخالقية، على ال�صعيد 

الإعالم  تلبي  باأن  متنيه  عن  معرباً  والعاملي،  والعربي  اخلليجي 

الديني دعوة الوفد بزيارة الأوقاف العمانية لنقل خرباتها للفريق 

متوجهاً  ال�صاأن،  هذا  يف  واملعلومات  الأفكار  وتبادل  الإعالمي 

اأبا  �صالح  الإدارة  مدير  بالذكر  وخ�س  الديني  لالإعالم  بال�صكر 

اخليل وذلك على ح�صن ال�صتقبال وحفاوة الرتحيب مف�صحاً عن 

نيته بتكرار الزيارة ملا لها من اأثر بالغ يف جتديد الوعي باخلطاب 

الإعالمي بال�صكل الذي يتوافق مع الع�صر وي�صتجيب لتحدياته.

أنشطة الوزارة
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بني  ال�صلبي  بالتعادل  انتهى  الأ�صلي  املباراة  وقت  وكان 

�صباح  ا�صتاد  على  بينهما  اأقيمت  التي  املباراة  يف  الفريقني 

ال�صامل بالنادي العربي و ح�صرها وكيل وزارة الأوقاف امل�صاعد 

خليف  واحلج  اخلارجية  والعالقات  الفني  والدعم  للتن�صيق 

وليد  الإ�صالمية  للدرا�صات  امل�صاعد  والوكيل  الأذينة،  مثيب 

العامة  الهيئة  الريا�صة يف  ل�صوؤون  العام  املدير  ونائب  العمار، 

هيئة  يف  بالتكليف  العام  واملدير  فليطح  حمود  د.  للريا�صة 

املالية  لل�صوؤون  العام  املدير  ونائب  العجمي  حممد  ال�صناعة 

والإدارية يف الهيئة عبدالكرمي تقي.

احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  بكاأ�س  الفوز  هذا  ويعترب 

ل�صتكمال  تتويجاً  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  لفريق 

م�صرية البطولت التي فاز بها الفريق خالل الأعوام ال�صابقة 

ويرجع ذلك للدعم الالحمدود الذي يتلقاه الفريق من الوكيل 

واحلج  اخلارجية  والعالقات  الفني  والدعم  للتن�صيق  امل�صاعد 

قيم  كاأحد  للتميز  الفريق  دفع  مما  الأذينة  مثيب  خليف 

ا�صرتاتيجية وزارة الأوقاف.

توج فريق وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بكاأ�س كرة القدم للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية بعد اأن تغلب يف 

املباراة النهائية على فريق هيئة ال�سناعة بالركالت الرتجيحية.

استمر في مسيرته الناجحة في إحراز األلقاب

فريق األوقاف لكرة القدم بطاًل لكأس الوزارات
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ل�صوؤون  العام  املدير  نائب  النهائية  املباراة  ح�صر 

الريا�صة بالهيئة العامة للريا�صة رئي�س اللجنة الريا�صية 

الريا�صة  اإدارة  ومدير  فليطح،  حمود  د.  للوزارات  العليا 

وليد  ونائبه  الهزمي،  حامد  اللجنة  رئي�س  نائب  للجميع 

لت�صغيل  امل�صاعد  الوكيل  الكهرباء  وزارة  ومن  �صلطان 

حمطات القوى الكهربائية م. فوؤاد العون، والوكيل امل�صاعد 

الأوقاف  وزارة  ومن  الهاجري،  اهلل  عبد  املالية  لل�صوؤون 

ابراهيم  د.  العامة  العالقات  مدير  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

للوزارات  القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  واأع�صاء  العبيديل 

وجمهور غفري.

النتيجة  وظلت  الفريقني  بني  بالندية  اللقاء  ات�صم    

معلقة حتى �صافرة النهاية حتى متكن فريق الأوقاف من 

كل  يف  ثابت  مب�صتوى  م�صواره  متيز  والذي  اللقب،  ح�صم 

مراحل البطولة.

بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وزارة الكهرباء والماء

"األوقاف" بطل كأس قدم الصاالت للوزارات للمرة األولى

اأحرز فريق وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية لقب بطولة كاأ�س ال�سالت لكرة القدم للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

ملو�سم 2016/2015 وذلك للمرة الأوىل يف تاريخه بعد تغلبه يف املباراة النهائية على فريق وزارة الكهرباء واملاء 5/ 4 يف 

�سالة ال�سهيد فهد الأحمد بالدعية.



"األوقاف" تقيم الحفل الخامس لتكريم الطالبات المحجبات الجدد في مراكز السراج المنير

العجمي: الفتاة المحجبة ثمرة تربية البيوت الطيبة

كلمة هناأ فيها  العجمي  نايف  املنري  ال�صراج  واألقى مدير 

الطالبات املحجبات للتزامهن بلبا�صهن ال�صرعي مو�صحاً اأن 

احلجاب للفتاة عفة واأن كل حمجبة تاألقت ومتيزت اإمنا هي 

ثمرة البيوت الطيبة التي ربت واعتنت.

واأثنى العجمي على املعلمات وامل�صرفات العامالت مبراكز 

ال�صراج املنري ملا بذلنه من جهود طيبة ومثمرة لطالبات املراكز 

اليوم  مو�صحاً  احلجاب  ارتداء  على  وت�صجيعهن  وحتفيزهن 

نقف لنكرم (180) طالبة حمجبة من بناتنا من مراكز ال�صراج 

املهام  اأ�ص�س ا�صالمية �صحيحة من  اأن الرتبية علي  اأو  املنري 

العظيمة التي �صرفها اهلل عز وجل ورفع قدر من يعمل بها.

التي  الطيبة  البيوت  بال�صكر لهذه  العجمي كلمته  واختتم 

بناتنا  من  املثالية  النماذج  هذه  مثل  واأخرجت  وتعبت  ربت 

من  الكثري  وخ�ص�صوا  اجلهد  بذلوا  واأب  اأم  كل  دور  مثمناً 

الوقت والرعاية لإعداد جيل ملتزم بتعاليم الدين ال�صالمي 

وحتفيزهم لأبنائهم للتقيد بها لأن هذه التجارة الطيبة ت�صتحق 

ال�صدقة  مبثابة  هو  اليوم  لأبنائنا  غر�س  وكل  الكبري  اجلهد 

اجلارية يوم القيامة.

املن�صد  األقاها  اأن�صودة  بني  احلفل  فقرات  تنوعت  وقد 

ال�صيخ عادل  للدكتور  دينية  وبني حما�صرة  الر�صيدي  عثمان 

واللتزام  احلجاب  اأهمية  اإىل  فيها  تطرق  الذي  املطريات، 

الدين  بتعاليم  اللتزام  �صرورة  ال�صرعي موؤكدا  باللبا�س 

وحفظ  عفة  هو  الذي  ال�صرعي  باللبا�س  والتقيد  ال�صالمي 

للفتاة وكذلك التحلي بالأخالق احلميدة وتقوية الولء الوطني.

وبدورها األقت الطالبة املتميزة قما�صه جا�صم املبايع كلمة 

معربات  ومعلماتنا  اأمهاتنا  اأمام  نقف  اليوم  اإننا  فيها  ذكرت 

عما يغمرنا من �صرور عظيم و�صعادة بالغة معرتفات مبن كان 

لهن الف�صل يف بناء �صخ�صيتنا الناجحة والعمل على تر�صيخ 

هويتنا الإ�صالمية وتقوية ولئنا الوطني وغر�س مكارم الأخالق 

اهلل  كتاب  حفظ  يف  م�صاعدتنا  عن  ف�صاًل  فينا  والف�صائل 

احلكيم واللتزام مبا جاء فيه فهو مبثابة رفعة ال�صاأن لنا يف 

الدنيا والأخرة، ثم تل ذلك تكرمي جميع الطالبات املتحجبات 

من جميع املراكز، كما مت تكرمي امل�صاركني والداعمني للن�صاط. 

احلفل  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  اأقامت 

يف  اجلدد  املحجبات  الطالبات  لتكرمي  اخلام�س 

�سنويًا  اإقامته  على  ي�سرف  الذي  املنري  ال�سراج  مراكز 

عنوان  حتت  وذلك  بنات   – املبارك  اهلل  عبد  �سراج 

)بحجابي اأكون معهم( برعاية الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون 

القراآن والدرا�سات الإ�سالمية وليد العمار والذي اأناب 

عنه مدير اإدارة ال�سراج املنري نايف العجمي وبح�سور 

مراقب مراكز البنات نورة العجمي.

العدد ٥٨ - رجب 1437 هـ / مايـــو 2016 م18

أنشطة الوزارة



19 العدد ٥٨ - رجب 1437 هـ / مايـــو 2016 م

ثقافة إدارية

ُتستحق في أول شهر يناير أو يوليو التالي لمضي سنة

العالوة الدورية والترقية باألقدمية

ترتتب جمموعة من احلقوق واملزايا الوظيفية للموظف اخلا�سع لأحكام 

على  مرة  كل  يف  هنا  ال�سوء  �سنلقي  املدنية  اخلدمة  ونظام  قانون  ونظام 

الدورية  العالوة  اليوم على  الوظيفية، وحديثنا  املزايا  اأو  اأحد هذه احلقوق 

بالأقدمية:

العالوة الدورية

هناك قواعد حاكمة للعالوة الدورية وفقاً للمادة 20 من نظام اخلدمة املدنية تق�صي با�صتحقاق العالوة الدورية 

يف اأول �صهر يناير اأو يوليو التايل مل�صى �صنة من تاريخ منح العالوة ال�صابقة ويحرم منها املوظف يف حال ح�صوله 

على تقرير كفاءة نهائي بدرجة "�صعيف" وي�صتمر هذا احلرمان حتى يو�صع عنه تقرير بدرجة "جيد" على الأقل، 

ويتغري موعد العالوة الدورية يف حال النقطاع عن العمل بدون اإذن 15 يوم مت�صلة اأو 30 يوم منف�صلة خالل ال�صنة 

ب�صرط قبول عذره وا�صتمرار يف اخلدمة "اأي اإن كان موعدها يف يناير ي�صبح يف يوليو والعك�س �صحيح".

املوظف املعار اأو املنتدب اأو من كان يف بعثة اأو اإجازة درا�صية يظل حمتفظاً بعالوته الدورية يف موعدها، واأخرياً 

ولي�س اآخراً قيمة هذه العالوة تكون وفقاً للمبلغ املحدد بجدول املرتبات املرفق بقانون ونظام اخلدمة املدنية.

الرتقية بالأقدمية

وفقاً للمادة 23 من نظام اخلدمة املدنية يرقى املوظف بالأقدمية يف اول �صهر يناير اأو يوليو التايل مل�صى �صنة 

على بلوغ مرتبة اآخر مربوط درجته املالية (5 عالوات بالن�صبة للدرجة العامة و10 عالوات للمعاون و5 عالوات 

للفئة امل�صاعدة من الدرجة 6 حتى الدرجة 3، و10 من 2 حتى 1)، ول يجوز ترقية املوظف يف حال وقفه عن العمل 

اأو اإحالته للتحقيق اأو املحاكمة يف جرمية خمله بال�صرف اأو الأمانة، فاإذا ثبت اأنه غري م�صئول اأو وقعت عليه عقوبة 

الإنذار يتم ترقيته باأثر رجعي يف موعد ا�صتحقاقها.

توؤجل ترقية من وقعت عليه عقوبة تاأديبية، فال يجوز ترقية املوظف الذي وقع عليه عقوبة اخل�صم من الراتب 

اأكرث من اأ�صبوع اإل مب�صي 6 اأ�صهر، و�صنة يف حالة عقوبة خف�س الراتب. و�صنتني يف حالة خف�س الدرجة.

هذا واأ�سال اهلل يل ولكم التوفيق وال�سداد على اأن نلقاكم ونكمل معكم ما يخ�س حقوق املوظف.

اإعداد: حممد خالد الطيار 

رئي�س ق�سم ال�سئون الوظيفية

اإدارة ال�سئون الإدارية
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عدد امل�ستفيدينالعام الدرا�سي

2009-201025
2010-201142
2011-201249
2012-201355
2013-201464
235املجموع الكلي

وّعدد اخلالدي اأنواع البعثات املعمول بها يف وزارة الأوقاف 

وفق القرار ال�صادر الذي بنّي اأن البعثة هي املدة التي يتقرر 

تفرغ املوظف خاللها من عمله للح�صول على موؤهل درا�صي 

يلي التعليم اجلامعي، والتي �صملت: 

بعثة داخلية: وتكون داخل اأو خارج الكويت براتب اأ�صا�صي 

+ العالوات فقط من دون تكاليف اجلامعة.

براتب  وتكون  البحرين:  العربي يف  اخلليج  بعثة جامعة 

اأ�صا�صي + العالوة الجتماعية + تكاليف اجلامعة.

وقال اخلالدي: اأما بالن�سبة لالإجازة الدرا�سية فهي املدة 

التي يتقرر تفرغ املوظف خاللها بناًء على طلبه للح�سول 

على موؤهل درا�سي يلي �سهادة اإمتام الدرا�سة الثانوية العامة 

والختبارات.  التح�سري  مدة  وت�سمل  بكالوريو�س(،  )دبلوم/ 

اأما اأنواعها فهي:

اإجازة درا�سية حملية: وتكون داخل اأو خارج الكويت براتب 

اأ�صا�صي + العالوات فقط بدون م�صاريف اجلامعة.

الكويت  خارج  اأو  داخل  وتكون  خارجية:  درا�سية  اإجازة 

براتب اأ�صا�صي والعالوات وم�صاريف اجلامعة.

وبنّي اخلالدي اأن طريقة تقدمي طلبات البعثات والإجازات 

البعثات/  يف  الرت�صيح  مناذج  با�صتقبال  تبداأ  الدرا�صية 

يوم  دوام  نهاية  حتى  �صت�صتمر  والتي  الدرا�صية  الإجازات 

الأحد املوافق 15مايو احلايل وت�صتمل على: 

احل�صول على منوذج تقدمي بعثة/ اإجازة درا�صية: ويكون 

عن طريق جهة عمل املوظف اأو مقر اإدارة التطوير الإداري 

والتدريب اأو طباعته من الرابط: www.moadt.com مع التاأكد 

باأن يكون النموذج لآخر �صنة، بالإ�صافة اإىل تعبئة النموذج: 

الرئي�س  من  واعتماده  املخ�ص�س  النموذج  بتعبئة  اللتزام 

املبا�صر ثم مدير الإدارة التابع لها املوظف اأو من ينوب عنهما 

الأوراق  ت�صليم  من  والتاأكد  وجودهما  عدم  حال  يف  ر�صمياً 

املطلوبة �صخ�صياً اإىل ق�صم البعثات والإجازات الدرا�صية يف 

اإدارة التطوير الإداري والتدريب.

واأ�سار اخلالدي اإىل وجود عدد من املالحظات التي يجب 

على مقدم الطلب التقيد بها واملتمثلة مبا يلي:

التعهد كتابياً باإح�صار القبول خالل اأربعة اأ�صهر من تاريخ   -

موافقة اللجنة على طلبه، ويحق للجنة البعثات والإجازات 

الدرا�صية �صحب الطلب املقدم واعتباره لغياً اإذا مل يلتزم 

املتقدم بتعهده.

على  تقع  درا�صي  قبول  على  املر�صح  ح�صول  م�صوؤولية   -

على  باحل�صول  اأو  بال�صعي  ملزمة  غري  والوزارة  عاتقه 

القبول للمر�صحني.

يجب اأن يكون التخ�ص�س املطلوب من قبل املتقدم متوافقاً   -

رف�س  بحق  اللجنة  احتفاظ  مع  الوزارة.  ن�صاطات  مع 

التخ�ص�صات غري املرغوبة/ وطلب تعديلها.

هي  الدبلوم  �صهادة  يف  76%ـ  يعادل  (ما  80ر2  معدل   -

الدرجة الدنيا للراغبني بالدرا�صة يف الهيئة العامة للتعليم 

حوار: فهاد الفحيمان

اأعلن رئي�س ق�سم البعثات والإجازات الدرا�سية يف اإدارة التطوير الإداري والتدريب بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 

نا�سر اخلالدي اأن املوازنة العامة لأعداد املوظفني الذين مت ابتعاثهم عن اآخر خم�سة اأعوام درا�سية �سابقة بلغت 235 

مبتعثًا موزعني على الأعوام كما هو مبني يف اجلدول.

في حوار مع "واحة األوقاف" أكد أن المجال 
مفتوح أمام جميع الموظفين

الخالدي: 235 مستفيدًا من 
البعثات واإلجازات الدراسية 

خالل خمسة أعوام
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يف  بالدرا�صة  يرغب  من  باأن  علماً  والتدريب.  التطبيقي 

التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  الأ�صا�صية  الرتبية  كلية 

والتدريب عليه اأن يلتزم بالتخ�ص�صات الآتية: (احلا�صب 

الرتبية  العربية/  اللغة  الإ�صالمية/  الرتبية   / الآيل 

البدنية/ علوم املكتبات واملعلومات/ تكنولوجيا التعليم).

على املتقدمني اأ�صحاب اخلدمة ال�صابقة يف اأجهزة الدولة   -

املختلفة التاأكد من اإ�صافة خدماتهم ال�صابقة لدى ديوان 

اخلدمة املدنية.

اإرفاق  يرجى  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  للمتقدمني   -

ل�صئون  العامة  الهيئة  ال�صادرة من  الإعاقة  اإثبات  �صهادة 

ذوي الإعاقة.

النموذج  غري  على  قدمت  التي  الطلبات  اإىل  يلتفت  لن   -

املخ�ص�س اأو التي ترد قبل اأو بعد الإعالن وغري م�صتوفية 

للبيانات اأو الأوراق املطلوبة.

وقال اخلالدي اإن هناك عدة �سروط للبعثات والإجازات 

الدرا�سية على املتقدم مراعاتها والعمل على تطبيقها والتي 

ت�ستمل على:

اأن يكون كويتي اجلن�صية.  -

اأن يكون ملف خدمته خال من اجلزاءات ملدة �صنة �صابقة   -

على تقدميه الطلب.

اأن تكون الدرا�صة يف اأحد التخ�ص�صات التي حتتاجها الوزارة.  -

املوظف املنتدب للوزارة ي�صرتط �صدور قرار بنقله بالعمل   -

بها حتى ينظر يف طلبه باحل�صول على الإجازة الدرا�صية.

اأن يكون املتقدم غري معار اأو منتدب اإىل جهة اأخرى، واأن   -

يكون على راأ�س عمله يف الوزارة ملدة ل تقل عن �صنة قبل 

تقدميه طلب الإجازة الدرا�صية.

اأن ل يكون املتقدم قد ح�صل على بعثة درا�صية وانتهت   -

بالإلغاء وبنف�س التخ�ص�س ال�صابق.

عند احل�سول على املوافقة املبدئية يجب مراعاة ما يلي:   -

اأن موافقة الديوان املبدئية ل تعني املوافقة النهائية ول يجوز  	•
الديوان.  من  النهائية  املوافقة  بعد  اإل  العمل  عن  النقطاع 

ويقع على عاتق املوظف امل�صئولية القانونية يف هذا ال�صاأن.

يتعني على طالب الإجازة الدرا�صية اأو البعثة داخل اأو خارج  	•
الكويت اأن يتحقق بنف�صه من وجود التخ�ص�س الذي يرغب يف 

درا�صته. كما يتعني عليه اأن يتحقق من انطباق ال�صروط عليه 

الدرا�صية دون  الإجازة  البعثة/  ت�صجيل رغبته يف طلب  قبل 

اأدنى م�صوؤولية على الوزارة يف هذا ال�صاأن وعدم التزام الوزارة 

جتاهه باأي التزامات يف جميع الأحوال ولأي �صبب كان.

�صن  يزيد  ل  (بكالوريو�س)  الدرا�صية  الإجازات  يخ�س  فيما  	•
التخ�ص�صات  يف  �صنة   48 عن  الإجازة  منحه  عند  املوظف 

الفنية 31 �صنة للتخ�ص�صات الأدبية اأما اإذا كان عمر املوظف 

من (31) اإىل (48) �صنة ويرغب يف تخ�ص�س (اأدبي اأو نظري) 

درا�صي  موؤهل  اآخر  تقدير  يكون  اأن  الآتي:  ذلك  ي�صرتط يف 

حا�صل عليه (امتياز اأو جيد جداً) واآخر تقريري كفاءة امتياز 

(جيد)  عليه  حا�صل  درا�صي  موؤهل  اآخر  تقدير  يكون  اأن  اأو 

واآخر ثالثة تقارير كفاءة امتياز اأو اأن يكون تقدير اآخر موؤهل 

درا�صي حا�صل عليه (مقبول) واآخر ثالث تقارير كفاءة امتياز 

تكون الإجازة الدرا�صية بن�صف راتب طوال مدة الإجازة.

يتم  فال  فنياً  املطلوب  التخ�ص�س  كان  اإذا  اأما  وتابع: 

الفنية هي  التخ�ص�صات  باأن  الكفاءة علماً  تقارير  النظر يف 

كلية  وتخ�ص�صات  باأنواعها  والهند�صية  العلمية  التخ�ص�صات 

الكويت وتخ�ص�صات كلية الرتبية الأ�صا�صية  الرتبية بجامعة 

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

الفنية  التخ�ص�صات  حول  التفا�صيل  من  مزيد  وملعرفة 

ينطبق على  وهذا ل  املدنية،  ديوان اخلدمة  مراجعة  يرجى 

البعثات الدرا�صية (الدرا�صات العليا).
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ن الكتاب احلديث عن كلنِّ مذهٍب: ِذْكَر ترجمَة اإماِمه،  ت�صمَّ

و�صيوِخه  ورحالِته،  للعلِم،  وطلِبه  ون�صاأِته  ون�صِبه،  ا�صِمه  وبياَن 

ثمَّ  ووفاِته،  وقعْت-  -اإْن  وم�صنَّفاِته، وحمنِته  واآثاِره  وتالميذه، 

التاأ�صي�ِس  من  بها؛  مرَّ  اّلتي  العلميََّة  واملراحَل  املذهِب،  اأطواَر 

ِع والنت�صاِر؛ فالتَّنقيح والتَّحقيِق وال�صتقراِر،  والتَّكويِن، اإىل التو�صُّ

الأ�صوَل  ثمَّ  ُوجدْت-،  -اإْن  للمذهِب  العلميََّة  املدار�َس  ثمَّ 

وامل�صنَّفاِت،  الكتِب  اأ�صهَر  ثمَّ  املذهِب،  يف  لال�صتنباِط  َة  العامَّ

املذهِب؛  كتِب  يف  وروُدها  يكرُث  اّلتي  والرُّموَز  فامل�صطلحاَت 

والأعالِم،  ِة  بالأئمَّ تعلَّقْت  �صواء 

اأو  وامل�صنَّفاِت،  بالدواويِن  اأو 

جيِح. بالختياِر والرتَّ

البحث  وحدة  حَر�صت  وقد 

العلمي يف هذا الكتاِب على ح�صِن 

ِة العلميَِّة، مع رعايِة الخت�صاِر، وعدِم ال�صتطراِد  تيِب للمادَّ الرتَّ

قدَر الإمكاِن، والقت�صاِر على اأهمنِّ املباحِث اّلتي ينبغي معرفتُها 

يف الباِب، دوَن ال�صتيعاِب جلميِعها، ف�صاًل عن مالحظِة �صهولِة 

العبارِة و�صال�صِتها؛ اإذ الق�صُد امل�صاهمُة يف هذا اجلانِب العلمينِّ 

فوَن واملبتدئوَن، والفقهاءُ  املهمنِّ بتقدمِي مرجٍع ي�صتفيُد منه املثقَّ

وامل�صايُخ واملفتُون على حدٍّ �صواء. 

كلنِّ  ني يف  علماء خمت�صنِّ ُكِتَب على  ما  الإدارة  ثمَّ عر�صت 

مبراجعته،  م�صكورين  فقاموا  الأربعة؛  املذاهب  من  مذهب 

وا�صتدراك ما ينبغي ا�صتدراكه. 

و�صارك يف تاأليف الكاتب ثلة من الباحثني املدققني يف وحدة 

اإدارة الإفتاء  البحث العلمي باإدارة الإفتاء وعلى راأ�صهم مدير 

ال�صيخ: تركي عي�صى املطريي، مب�صاركة كل من الدكتور اأمين 

حممد العمر، وال�صيخ نور الدين عبد ال�صالم م�صعي، وال�صيخ 

اأحمد عبد الوهاب �صامل، والدكتور حممود حممد الكب�س.

والتوثيق  واملعلومات  الإفتاء  الإطار ذكر مراقب  ويف هذا 

ال�صيخ عبد العزيز حممد العنزي اإن كتاب املذاهب الفقهية 

واإعزاز  تقدير  كان حمل  الأربعة 

من كل املوؤ�ص�صات التي مت اإهداء 

دولة  داخل  �صواء  اإليها  الكتاب 

اأن  حيث  خارجها،  اأو  الكويت 

املعتمر  اأو  احلاج  هدية  جمعية 

بتوزيع  ال�صعودية، وهي جهة معنية  العربية  باململكة  اخلريية 

الكتب على احلجاج واملعتمرين وطلبة العلم، طلبت جمموعة 

من هذا الكتاب لتوزيعها  وكذلك الإذن بطباعة الكتاب لديهم 

اإي�صالهم  ومبجرد  الكتاب،  وترتيب  �صكل  على  املحافظة  مع 

�صكر  كتاب  باإر�صال  ماأجورين  قاموا  الكتاب  ن�صخ  من  كمية 

وثناء على الكتاب ذكروا فيه اأن الكتاب �صوف يرثي امل�صتفيد 

اأو الباحث يف تخ�ص�صه. واأو�صح العنزي: اإن الكتاب مت اإهداوؤه 

اإىل رابطة الدعاة الإندوني�صيني مع اإعطائهم الإذن بالرتجمة 

تطرق إلى أئمة كل مذهب وطوره وأصوله وأثاره

إدارة اإلفتاء أصدرت كتاب المذاهب 
الفقهية األربعة

الأوقاف  وزارة  يف  الإفتاء   باإدارة  العلميِّ  البحث  وحدةجُ  قامت 

تها-  ة الأربعة؛ اأئمَّ وال�سوؤون الإ�سالمية بتاأليف كتاب )املذاهب الفقهيَّ

درا�سة  الكرمي  القارئ  يدي  بني  لت�سع  اآثارها(؛  –اأ�سولها-  اأطوارها 

بقيت،  التي  الأربعة  ة  الفقهيَّ املذاهب  من  مذهب  لكلِّ  زة  مركَّ ة  علميَّ

مرِّ  على  اندر�ست  التي  املذاهب  باقي  بني  من  بالهتمام  وَحِظَيت 

اآراءجُ علمائها،  دت  عِّ وقجُ ها،  �سجُ �سجُ
جُ
اأ َلت  �سِّ

جُ
واأ َنت،  وِّ دجُ هور؛ حيث  والدُّ الأزمان 

بنيِّ املعتمد منها واملفتى به، من غريه من الأقوال غري املعتربة.  عت لها ال�سوابط واملعايري التي تجُ �سِ ووجُ

العنزي: الكتاب محل تقدير 
وإعزاز من كل المؤسسات 

داخل وخارج الكويت
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وفق ال�صروط واملوا�صفات التي اأعدتها واأر�صلتها اإدارة الإفتاء 

اإهداء  بناء على طلبهم برتجمته وطباعته  كما مت  للرابطة، 

قطاعات  جميع  اإىل  الكتاب 

واإدارات الوزارة وقاموا م�صكورين 

باإر�صال كتاب �صكر على اإهدائهم 

الكتاب، ومما قيل يف حق الكتاب 

ما ذكره وكيل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية فريد اأ�صد 

عمادي: »قد األفيته جديداً يف مو�صوعه، نافعاً يف م�صمونه، 

يحتاج اإليه املبتدئ يف العلم واملنتهى«.

اأقوال العلماء عن الكتاب:

احلّجي  اأحمد  الدكتور  قال 

لعت  اطَّ  «  : احلنفيٌّ  الفقيه  الُكردي 

ة على ما ُكتب يف هذا  ب�صورة خا�صَّ

الكتاب عن مذهب الإمام اأبي حنيفة 

ا ملا جاء  رحمه اهلل تعاىل، ف�ُصِررت جدًّ

املذهب،  ملزايا هذا  تف�صيٍل  فيه من 

ة من حيث تاريُخ  ِمْن �َصبٍْق فيه لالأئمَّ

اإيراد  ُع يف  التو�صُّ النَّ�صاأة، ومن حيث 

حيث  ومن  عنها،  والإجابة  امل�صائل 

يَّة،  الن�صنِّ ال�صرعيَّة  بالأدلَّة  اللتزاُم 

وعدُم اخلروج عليها للقيا�س اإلَّ عند 

انت�صاره  كرثة  وعن  ة،  املا�صَّ احلاجة 

بني امل�صلمني يف كلنِّ اأ�صقاع الأر�س، 

بارك اهلل تعاىل بالقائمني على هذا امل�صروع الرائد، وجزاهم 

كلَّ خري، واحلمد هلل رب العاملني.

 : املالكيٌّ الفقيه  عيد  ال�صَّ د  بن حممَّ بوِميَّة  الدكتور  وقال 

َمذهِب  اإىل  (املَْدَخل  الَبحَث  َقراأُت  فقد  وبعُد:   
َ
اهلل »اأحمُد 

 تعاىَل، ...لقد كان املجهوُد املبذوُل 
ُ
الإماِم َماِلك) رحمُه اهلل

ا، وجَتلَّى َذِلَك يف �َصالَمِة املعنَى واملبنَى،  يف الَبحِث كبرياً وجادًّ

ِتها، و�َصالَمِة املنهِج املتَّبِع يف البحِث،  حَّ وَغزارِة املعلوماِت و�صِ

للباحِث على هذا الَبحِث  فهنيئاً 

 
ُ
واهلل وَم�ْصموًنا...  �َصكاًل  امُلهمنِّ 

ويلُّ التَّوفيق.

خالد  علي  ال�صيخ  وقال 

: عن وحدة البحث العلمي (بت�صرف)  ْربَجّي الفقيٌه ال�صافعيٌّ ال�صَّ

»... وحدة الَبحِث الِعلمينِّ بوزارِة الأوقاِف الكويتيَِّة قد اأفاَدْت 

عن  وَدقيقًة  ُمَرتَّبًة  �َصْهلًة  حًة  وا�صِ �ُصورًة  واأعَطْت  واأجاَدْت، 

ومراِجِعه،  ومذهِبه،   ، ال�صافعينِّ

وعلماِئه، وما مَتيَّزوا به، وبََرعوا فيه، 

راِئَعٍة،  ِعلميٍَّة  ثَْرَوٍة  من  َخلَّفوهُ  وما 

َف�َصرَّين  فيه؛  ُكِتَب  ما  َقراأُت  ولقْد 

َر�صنٍي،  �صلوٍب 
ُ
اأ ِمْن  عليه  ا�صتََمَل  ما 

حاِفٍل  وحُمتوًى  َدقيٍق،  وتَْرتيٍب 

َم  اأتََقدَّ اأْن  اإلَّ  يَ�َصُعني  ول  بالفواِئِد، 

امل�صروِع  هذا  على  القائمنَي  اإىل 

اجَلميِل،  عاِء  والدُّ اجَلزيِل،  ْكِر  بال�صُّ

 َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َوراِء الَق�ْصِد.
ُ
واهلل

�َصامِل  بن  َعْدنان  ال�صيخ   وقال 

: احلمد هلل  ام  الفقيه احلنبليٌّ النَّهَّ

ربنِّ العاملني، وال�صالة وال�صالم على 

و�صحبه  اآله  وعلى  الأمني،  نبينِّنا 

على  لعُت  اطَّ فقد  وبعد:  اأجمعني، 

العلمي...  البحث  وحدة  �ُصنْع  من  احلنبلينِّ  للفقه  مة  مقدنِّ

من  يريدون  ما  على  تُوِقُفهم  العلم؛  ب  لُطالَّ نافعة  فوجدتها 

هذا الفن ، وهذا العمل تُ�صكر عليه وزارة الأوقاف وال�صوؤون 

ة  الإ�صالميَّة؛ ممثَّلة باإدارة الإفتاء؛ اإذ يُعدُّ هذا م�صاهمة جادَّ

ة، خ�صو�صاً الفقه واأ�صوله منه. (باخت�صار) للعناية برتاث الأمَّ

العمادي: جديد في موضوعه 
ونافع في مضمونه... يحتاج إليه 
المبتدئ والمنتهى في العلم 

ة حتر�س دائمًا على تقدمي ما  يذكر اأن  اإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالميَّ

ة،  ي َمَلَكته الِعلميَّ قوِّ ا يزيد يف فهمه مل�سائل ال�سريعة، ويجُ ؛ ممَّ هو مهمٌّ لطالب الِعلم ال�سرعيِّ

الأربعة  ما  �سيَّ -ل  ة؛  الفقهيَّ املذاهب  كتب  دار�سة  مجُ عن  َي�ستغني  ل  العلم  طالبجُ  كان  وملا 

امل�سهورة منها-، ومعرفة املعتمد منها من غري املعتمد.
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حول  اأعدها  درا�صة  يف  الربابة  نا�صر  بدر  الباحث.  وثق   

مطبوعات وزارة الأوقاف الإ�صدارات الكتابية منذ ن�صاأة الوزارة 

الإ�صدارات  بالأهمية  تليها  اأولية  كخطة   2015 اإىل   1949

ال�صوتية واملرئية، يف املحاولة منه لرتجمة حقول الت�صنيف من 

مو�صوع عادي اإىل رقم اإح�صائي يبني مواطن الكرثة والقلة لكل 

حقل على حدة مع بيان الأثر 

من:  كل  يف  عليه  املرتتب 

الوزارة،  املوظفني،  العلم، 

املجتمع  الكويتي،  املجتمع 

الإ�صالمي،  املجتمع  العربي، 

املجتمع الإن�صاين. كما يبني 

والكتيبات  الكتب  اأعداد 

والـمطويـــــات  والـمجــــالت 

والبو�صرتات لكل قطاع.

وركــزت الدرا�صــــة على 

الإ�صدارات  مـــن  التوثيــــق 

يعاد  ومل  نفدت  التي  والإ�صدارات  حالياً  املتاحة  واملراجع 

لتوثيق  املحاولة  يف  املوظفني  قدماء  من  وال�صماع  طباعتها، 

عمل الوزارة اخلدمي اإىل عمل مقنن وفق خطط ا�صرتاتيجية 

واأ�ص�س علمية جديدة معتمدة على املوؤ�صرات (الكمية والنوعية) 

يف التحليل حماولني بعون اهلل حتقيق روؤية الوزارة.

وتو�سلت الدرا�سة التي تقع يف مائة وخم�سني �سفحة اإىل 

نتائج وتو�سيات مهمة ومنها: 

الإ�صـــــــــــــدارات  اأن  	•
الورقيــــة (الـمطبوعة) اأكرث 

من الإ�صـــدارات ال�صوتيــــة 

والـمرئية يف وزارة الأوقاف 

اإلـــى  ال�صعـــي  الـمهم  ومــن 

التوازن بينهما.

عمل  يف  ال�صتعــداد  	•
عاماً   70 لــمرور  احتفاليــة 

والوقف  الوزارة  اإن�صاء  على 

احلكومي وم�صاهمة الوزارة 

يف اإثراء املحتوى املعلوماتي. 

مع  والنوعية  الكمية  الوزارة  اإ�صدارات  على  التعرف  	•
امل�صابه  التعرف على  والقلة يف كل �صنف مع  الكرثة  مواطن 

أعدها الباحث بدر الربابة من مركز المعلومات

دراسة توثق اإلصدارات الكتابية
لـ "األوقاف" حتى العام الماضي

 اأهم نتائج وتو�سيات الدرا�سة: 

الإ�سدارات الورقية املطبوعة اأكرث من ال�سوتية واملرئية.  -

غلبة املوا�سيع الفقهية العامة وقلة الفقهية اخلا�سة الكويتية.    -

قلة الإ�سدارات باللغات الأجنبية وكرثة الإ�سدارات العربية.  -

الإداري  القرار  على  بناء   1996 العام  يف  املعلومات  مركز  تاأ�س�س 

امل�ساريع  بع�س  وميتلك  حيوية،  اأق�سام  عدة  يحتوي  واملركز   ،815 رقم 

اجلديدة والدرا�سات احلديثة التي كان اآخرها درا�سة لتوثيق مطبوعات 

وزارة الأوقاف "الإ�سدارات الكتابية" )منذ ن�ساأة الوزارة 1949 اإىل 2015( 

للباحث: بدر نا�سر الربابة. وملا ملركز املعلومات التابع لقطاع التخطيط 

والتطوير من اأهمية بالغة يف رعاية التوثيق وت�سجيل اإجنازات الوزارة 

مبعلوماتها منذ الن�ساأة اإىل وقتها احلا�سر، فقد كان للمركز املبادرة يف 

تويل زمام احلفظ والأر�سفة لتاريخ الوزارة على كافة قطاعاتها.

* هذه هي اإح�سائية اأولية لالأرقام رغم حماولة توثيقها ميدانيا واملخاطبة ر�سميًا.
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جمالت  طرق  اإىل  وال�صعي  لتالفيه،  املحاولة  يف  واملكرر 

جديدة مل تطرق، وت�صحيح بع�س امل�صاكل املتعلقة بالباحثني 

والنا�صرين من قبل الوزارة.

واللغات  الإجنليزية  باللغة  املتعلقة  الإ�صدارات  قلة  	•
العربية.  الإ�صدارات  وكرثة  الأجنبية 

اأفق  لزيادة  املحاولة  ال�صروري  ومن 

التعاون املعلوماتي مع الأقطار الأجنبية 

الأخرى.

غلبة املوا�صيع الفقهية العامة، وقلة 

املتعلقة  اخلا�صة،  الفقهية  املوا�صيع 

الكويتي  واملجتمع  الكويتي  بالتاريخ 

من جميع النواحي ال�صرعية والرتبوية 

والقانونية والجتماعية.

ت�صويقي  نظام  وجود  عدم  	•
عدم  مع  الأوقاف،  وزارة  لإ�صدارات 

وجود معيار وموؤ�صر جناح اأو تفوق لكل 

تكرمي  على  الوزارة  كح�صول  اإ�صدار 

خارجي من قبل اإ�صدار معني. 

والعلماء  امل�صايخ  على  التعرف  	•
ممن لهم اإ�صدارات كثرية وا�صهامات 

عديدة بالتاأليف والتحقيق واملراجعة 

وزارة  باإ�صم  ن�صرت  قد  والتي 

تكرميهم  اإىل  وال�صعي  الأوقاف 

وزيادة ن�صاطهم اأمثال ال�صيخ: حممد 

اإ�صداراً،   19 بواقع  العجمي  نا�صر 

ثم �صباح عبد الكرمي العنزي بواقع 

 13 احلمد  حممد  ثم  اإ�صداراً،   14

اإ�صداراً، ثم عبد اهلل زامل العنزي 9 

اأبوغدة  ال�صتار  عبد  ود.  اإ�صدارات، 

اإ�صدارات   8 النور�صتاين  وحممد 

ال�صدارات.  من  بعدد  متيزوا  وغريهم ممن  منهما،  لكل 

مع النظر لفكرة تكرمي املوؤلف بعائد مادي على ن�صر الكتب 

من خالل الوزارة اأ�صوة بدور الن�صر اخلارجية ورمبا اأف�صل 

منهم كذلك.

الكتيب،  )الكتاب،  قطاع  كل  مطبوعات  فرز  خالل  من 

لالإ�سدارات  التايل  التق�سيم  ات�سح  جملة(  بو�سرت،  مطوية، 

الورقية:

العربية  الأوقاف  وزارات  اإ�صدارات  لإ�صراك  املحاولة  	•
م�صروع  نحو  الأخرى  احلكومية  الوزارات  مع  والإ�صالمية 

مو�صوعي يتم فيه خدمة العباد والبالد يف حفظ الإ�صدارات 

ال�صادرة عنها.

•	ال�صتفادة من مراكز املعلومات املتقدمة يف حتويل الكتب 
املقروءة اإىل برنامج �صوتي م�صموع ي�صهل على القارئ �صماعه 

وفق الف�صل واملبحث اأو املطلب املراد 

قراءته، وقد بداأت الوزارة م�صكورة يف 

حمتواها الإ�صالمي.

وتوثيقه،  املعريف  التبادل  زيادة  	•
والطالع على الكنوز الإ�صالمية املكتوبة؛ 

دائم،  كتابي  متحف  لعمل  املحاولة  يف 

والزكوات  والأوقاف  امل�صاحف  يوثق 

والفقه باأنواعه خدمة للجمهور، ومعلما 

مهماً من معامل الدين الإ�صالمي وبرتاثه 

حتقيقا  الدولة  يف  املكتوب  العلمي 

لعا�صمة الثقافة الإ�صالمية.

كم�صابقة  العام  �صخ�صية  اختيار  	•
القراآن  م�صابقة  غرار  على  دولية 

الكرمي، يتم فيها تكرمي وزارة الأوقاف 

وتكون  العلمي  املحتوى  يف  اأ�صهم  ملن 

حتت رعاية �صمو الأمري حفظه اهلل.

للزوار  اإهداءات  تقدم  الوزارة  	•
وال�صيوف لديها، ورغم اأهمية املو�صوع 

ال�صعي اإىل تواجد حقيبة منتقاة جتمع 

�صاملة  ال�صدارات  واأجمل  اأف�صل 

جميع قطاعات الوزارة اخلدمية.

الوزارة  الكتب يف  تخزين  نوعية  	•
م�صاحات  ت�صتغل  فهي  �صحيحة،  غري 

الغرف املخ�ص�صة للموظفني يف تخزين 

الكتب.

•	امل�صاركات احلكومية يف املعار�س 
الكتاب اخلارجية والدولية تعترب من الأهمية مبكان، فهي واجهة 

كل وزارة حكومية، اإل اأن وزارة الأوقاف يف طريقة عر�صها مل 

ت�صل اإىل امل�صتوى املطلوب يف عر�س اإ�صداراتها اأ�صوة بحداثة 

دور العر�س وجاذبيته للجمهور املمزوج بالتكنولوجيا.

ت�ساف  دكتوراه  ر�سالة  هي  الدرا�سة:  عن  قالوا 

�ستات  يوثق  تاريخي  اإجناز  هو  الوزارة،  لر�سيد 

عمل وزارة الأوقاف.  

bader@alrababah.com للتوا�سل مع الباحث على اإمييل
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وبوجه عام فاإن اأهمية احلوافز تكمن يف الآتي:

امل�صاهمة يف اإ�صباع حاجة العاملني ورفع روحهم املعنوية.  -

العاملني  احتياجات  تنظيم منظومة  اإعادة  امل�صاهمة يف   -

وتن�صيق اأولوياتها.

ي�صمن  مبا  العاملني  �صلوك  يف  التحكم  يف  امل�صاهمة   -

ح�صب  وتعديله  وتوجيهه  وتعزيزه  ال�صلوك  هذا  حتريك 

امل�صلحة امل�صرتكة بني املنظمة والعاملني.

اإىل  املنظمة  ت�صعى  جديدة  �صلوكية  وقيم  عادات  تنمية   -

وجودها بني العاملني.

امل�صاهمة يف تعزيز العاملني لأهداف املنظمة اأو �صيا�صتها   -

وتعزيز قدراتهم وميولهم.

ي�صمن  مبا  العاملني  لدى  الإبداعية  الطاقات  تنمية   -

ازدهار املنظمة وتفوقها.

امل�صاهمة يف حتقيق اأي اأعمال اأو اأن�صطة ت�صعى املنظمة   -

اإىل اجنازها.

احلوافز نوعان

اأوًل: حوافز معنوية:

• اإ�صراك املوظفني يف الإدارة: يعترب اإ�صراك العاملني يف 
اإيجابياً حيث يتيح الفر�صة للعاملني  معنوياً  الإدارة حافزاً 

الحوافز... !!

تهدف إلى الحصول على عمل متميز ومثمر

تعترب احلوافز باأّنها عبارة عن جمموعة متنّوعة من العوامل اّلتي تهدف اإىل اإثارة القوة والّتنازع احلركي 

لدى الفرد حيث اإّن احلافز يعترب اإحدى العنا�سر الأ�سا�سّية املهّمة للّتاأثري على �سلوكّيات وت�سّرفات الفرد كما اأّن 

اأ�سحاب الأعمال عادًة ينظرون اإىل احلافز باأّنه الأداة والأ�سلوب اّلذي يتّم ا�ستخدامه بهدف احل�سول على عمل 

مثمر وممّيز من العاملني كما اإّن للحوافز اأهداف ومنها الأداء اجلّيد وهو اأن يقوم الفرد بتاأدية اأعماله على اأكمل 

وجه، وذلك ل�سعوره باحلما�س وغالبًا ما تكون اإثر حافز عر�س عليه، ومن اأهداف احلوافز اأي�سًا: الأداء املمتاز 

واّلذي قد يقود الفرد اأو العامل اإىل الإبداع والبتكار وال�ّسعي دومًا لتخّطي العوائق.



تدريب الواحة

27 العدد ٥٨ - رجب 1437 هـ / مايـــو 2016 م

بامل�صاركة باآرائهم واأفكارهم يف التخطيط لتطوير املنتج مما 

ي�صعرهم بالر�صا والنتماء للمنظمة.

• الوظيفة املنا�صبة: يعترب اإ�صناد العمل املنا�صب لل�صخ�س 
املنا�صب هو البداية ال�صليمة للحوافز وذلك لإحداث توافق 

بني العمل الذي يوؤديه الفرد مع قدراته ومهاراته ورغباته 

وميوله وم�صتويات طموحه.

• امل�صاركة يف اتخاذ القرارات : وهي من احلوافز املعنوية 
ومقرتحاتهم  اآرائهم  باإبداء  للموظفني  فر�صة  تعطي  والتي 

عند اتخاذ القرارات وخا�صة يف الأمور التي تعنيهم اأو تتعلق 

مب�صاحلهم ويراد بذلك حتقيق فائدة للعمل.

• الرتقية : تعترب الرتقية حافزاً مادياً ومعنوياً يف نف�س 
الوقت.

• نظم القرتاحات: يعترب نظم القرتاحات حافزاً ي�صبع 
حاجة التعبري عن النف�س، وتقدير الآخرين، على �صرط اأن 

تكون مقرتحات املوظفني واآراوؤهم حمل اهتمام من جانب 

الإدارة وروؤ�صائهم املبا�صرين .

• الدورات التدريبية : ي�صتمد التدريب اأهميته التحفيزية 
يف  الفرد  يتناول  فالتدريب  ال�صامل،  احلديث  املفهوم  من 

واجتاهاته. و�صلوكه  وقدراته  معلوماته  ويعالج   جمموعه، 

ثانيًا: احلوافز املادية:

تتعّدد اأ�صكال هذه احلوافز وتختلف �صورها من قطاع 

اإىل اآخر، وتتمّثل هذه احلوافز يف املكافاآت املادّية، ويعترب 

احلافز الّنقدي املادي من اأهم طرق احلوافز يف هذا 

الوقت. وتكون احلوافز املادية على اأ�صكال خمتلفة منها:

(الأجر –املكافاآت – املكافئات العمل الإ�صايف ..الخ).  -

وللحافز املادي مزايا رئي�سية:

ال�صرعة الفورية والأثر املبا�صر الذي يلم�صه الفرد   -

جلهده.

حت�صني الأداء ب�صكل دوري ومنتظم.  -

ا�صتماله على معاين نف�صية واجتماعية.  -
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اأ�سار تقرير ملنظمة ال�سحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة الربعاء اإن عدد امل�سابني مبر�س ال�سكري على نطاق 

العامل ارتفع اىل 422 مليون م�ساب يف عام 2014، اي اربعة ا�سعاف عددهم عام 1980.

وقال التقرير وهو الأول الذي ت�صدره عن املر�س "عامليا، كان نحو 422 مليون بالغ يعي�صون مع مر�س ال�صكري يف عام 

2014، مقارنة بـ 108 ماليني يف عام 1980".

وحذرت املنظمة من اأن تف�صي املر�س �صببه التغيريات التي طراأت عامليا "على الطرق التي ياأكل ويتحرك ويعي�س بها 

الب�صر". وجاء يف التقرير اأي�صاً: اأن ال�صكري كان ال�صبب املبا�صر لـمليون ون�صف مليون حالة وفاة عام 2012، ولكن 

امل�صتويات املرتفعة �صكر العنب (اجللوكوز) يف الدم املرتبطة بال�صكري كانت م�صوؤولة عن 2،2 مليون حالة وفاة اخرى 

يف العام ذاته.

الأول  النـــوع  ال�صكري ي�صنف اىل نوعيـــن،  مـــر�س  يذكر ان 

انتاج  عن  البنكريا�س  غدة  عجز  عن  ينتج  الذي   (Type 1)

الكميــــات الكافــــية من هرمــــون الن�صوليـــن، والنــوع الثاين 

بطريقة  تتعلق  اخرى  ال�صمنة وعوامل  املتاأتي عن   (Type 2)

بالنوع  ال�صابة  لتجنب  طريقة  اي  توجد  ل  وفيما  املعي�صة. 

طريق  عن  الثاين  بالنوع  ال�صابة  جتنب  ميكن  فاإنه  الول، 

مكافحة العوامل امل�صببة له.

وقالت املنظمة يف تقريرها اإنه ينبغي بذل جهود كبرية لتغيري عادات الكل والن�صاط البدين على نطاق العامل وخا�صة 

يف ال�صنوات الوىل من احلياة عندما تبداأ هذه العادات بالتاأ�صل، من اجل الت�صدي لنت�صار ال�صكري وا�صراره الكبرية.

وقال الدكتور اتيان كروغ، م�صوؤول الت�صدي لل�صكري يف منظمة ال�صحة العاملية "اإن ال�صكري مر�س �صامت، ولكنه 

ينت�صر دون هوادة وعلينا الت�صدي لهذا النت�صار". وم�صى للقول "باإمكاننا ايقافه، ونعرف ما ينبغي ان نفعله يف �صبيل 

ذلك. ل ميكننا ال�صماح لل�صكري بالتطور كما يفعل الآن لأن ذلك �صيكون له تاأثري مدمر على �صحة الفراد والأ�صر 

واملجتمعات".

يذكر ان الإخفاق يف ال�صيطرة على م�صتوى ال�صكر يف الدم له عواقب �صحية خطرية، فهو يزيد من خماطر الإ�صابة 

املرتبة  وال�صكري يحتل  والعمى وبرت الطراف وم�صاعفات يف احلمل.  الكلوي  والعجز  القلبية واجللطات  بالنوبات 

الثامنة يف م�صببات الوفاة يف العامل.

منظمة الصحة العالمية تحذر...

عدد المصابين بالسكري يتضاعف 
أربع مرات منذ العام 1980

اإعداد: اأحمد فرغلي

صحة الواحة
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بانوراما الواحة

مهما بلغ تق�صريك يف العبادة، فال تفرط يف ح�صن اخللق، فقد يكون مفتاحك لدخول   -

درجة  خلقه  بح�صن  ليدرك  املوؤمن  :"اإن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  قال  اجلنة،  اأعايل 

ال�صائم القائم".

اهلل ق�صم بني العباد اأخالقهم كما ق�صم بينهم اأموالهم وح�صنهم فمنهم من هو ح�صن   -

اخللق ومنهم من هو �صيء اخللق ومنهم من هو متو�صط بينهما.

"خياركم  يقول:  ول متفح�صاً، وكان  و�صلم فاح�صاً  النبي �صلى اهلل عليه  يكن  عن عبد اهلل بن عمرو قال: مل   -

اأح�صنكم اأخالقا".

)ل حول ول قوة اإل باهلل(

حول  (ل  قول:  من  يكرثوا  اأن  للتغيري  الطاحمني  على 

ول قوة اإل باهلل) مدركني �صرها يف الدعوة اإىل التحول 

ابن  وقال  للموؤمن  الذاتية  بالقوة  والح�صا�س  اليجابي 

القيم - رحمه اهلل -: "من كرثت همومه فليكرث من قول 

(ل حول ول قوة اإل باهلل)".

وقال اإبن عثيمني رحمه اهلل: اإذا اأعياك ال�صئ وعجزت 

عنه قل: ل حول ول قوة اإل باهلِل فاإن اهلل تعاىل يعينك 

عليه. ويقول البع�س: ما ُفتحت مغاليق الأمور مبثل قول (ل حول ول قوة اإَلّ باهلل) ولو يعلم �صاحب احلاجة ما يف 

هذه الكلمة من العون والتوفيق وال�صداد ما تركها.

علمتني احلياة

اليوم هو حتديد  ال�صباب  م�صكلة  اأن  علمتني احلياة:   -

الهدف وملء الفراغ

علمتني احلياة: اأْن حتّب اأّمك واأباك، فذلك بّر ووفاء؛   -

اأن حتّب ابنك وبنتك، فتلك فطرة �صليمة؛ لكن البطولة 

إليه،  اأن حتّب النا�س جميعاً، وتقّدم اخلري لكّل حمتاج ا

�صواء طلب منك اأم مل يطلب.

علمتني احلياة: ان اأنفع ثروة تخلفها وترتكها لأولدك، اأن حت�صن تربيتهم وتعليمهم، واأبقى اأثر منك ينتفعون به   -

بعد موتك، علمك وخدمتك للنا�س.

حسن الخلق

اإعداد: �سامح حممد ي�سري



كل �سخ�س يف هذه احلياة يتطلع اإىل النجاح والو�سول اإىل اأعلى املراتب، ولكن كيف للمرء اأن يحقق ذلك وهو ل يثق 

علق اآماًل 
جُ
علِّق الآخرون اآماًل عري�سًا علي، ولكني كنتجُ اأ حتى بنف�سه؟!. يقول املمثل العاملي �ساريل �سابلن:« رمبا مل يجُ

عري�سة على نف�سي«. لذا فاإن من اأهم معوقات النجاح هي الثقة بالنف�س واإميان املرء باإمكاناته وقدراته، واأنه ي�ستطيع 

التغلب على العقبات وامل�ساكل التي تواجهه لتحقيق اأهدافه.

ومن هذا املنطلق اإذا اأردت النجاح فعليك بهذه اخلطوات:

- تيقن باأن النجاح يبداأ من حالتك النف�صية »اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�صهم«.

- كن على يقني باأنك �صوف ت�صبح ما ت�صف به نف�صك.

- هيئ لنف�صيتك مناخاً اإيجابياً وكن قدوة لغريك.

- جتنب القلق الذي يُ�صبب لك اأق�صى درجات التوتر.

- ارتِد اأح�صن املالب�س وكن مهندماً.

- احلم بالنجاح َو�َصْع الأهداف اجلادة والواقعية لتحقيقها.

- ذكنِّر نف�صك بالأن�صطة والأعمال التي حققَت فيها جناحاً عالياً كلما �صعرَت بالإحباط والرتدد.

“ملاذا حتدث  امل�صاكل  التفكري يف  من  بدلً  تريد؟”  “ماذا  النتائج  ر يف  وفكنِّ ال�صغوط  من  نف�صك  اأن حترر  حاول   -

امل�صاكل؟”.

- خذ كل الأمور بهدوء �صديد.

- واجه الف�صل اأو العوائق اأو الهزائم ب�صجاعة وحزم، ول تدع الظروف تهزمك.

- كن هادئ الأع�صاب اإذا دخلت يف مناق�صة حادة مع اأحد الأ�صخا�س.

- اعرتف بخطئك اإذا كنَت خمطئاً واعتذر مع البت�صامة.

- تقبل الإنتقاد ب�صدر رحب.

ن نف�صك وفق املثل القائل “رحلة الألف ميل تبداأ بخطوة”. - وطنِّ

م يف ال�صغوط املحيطة بك حتى مُيكنك اأن ت�صعد اإىل القمة. - حتكَّ

ختاما: تذكر دائما اأن الدعاء اأحد اأ�سباب التوفيق، كما ان اأحد اأ�سباب زيادة الثقة طاعة اخلالق وترك 

مع�سيته وكما قيل ذنوب اخللوات حتط من ثقة الذات.

اللهم اجعلنا خريا مما يظنون واغفر لنا مال يعلمون.

امتلك ثقتك بنف�سك
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مساحة للتواصل

بقلم: �سهام حمدان العتيبي

موجه فني باإدارة الدرا�سات الإ�سالمية

كوت�س معتمد يف التوجيه ال�سخ�سي واملهني



يُعلن
قطاع التخطيــط والتطويـر
والـتــدريب اإلداري  التطـويــــر  إدارة 
قسم البعثات واإلجازات الدراسية

عن فتح باب التسجيل
للراغبين في التفرغ الدراسي

الستكمال دراستهم
)دبلوم - بكالوريوس - دبلوم عالي - ماجستير - دكتوراه(

وذلك من بداية إبريل إلى منتصف مايو من كل عام

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

مع تحيات قسم البعثات واإلجازات الدراسية
وتمنياتنا للجميع بالتوفيق

www.moadt.com



www.islam.gov.kw
موقع البوابة اإلسالمية 

تصفح 


