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اإي�سال  يف  كبرية  نوعية  قفزة  الجتماعي  الت�سال  و�سائل  الأخرية حققت  ال�سنوات  خالل 

املعلومة اأو يف �سناعة الراأي العام. وباتت هي اجلهة الإعالمية الأبرز لدى املتلقني واملتابعني، 

لدرجة اأن الكثريين جعلوها م�سدرهم الأول يف نقل وتلقي اخلرب، وباخت�سار اأ�سبحوا اإعالميني 

و�سحافيني من تلقاء اأنف�سهم. ونال بع�سهم �سهرة وا�سعة واأ�سبح لهم متابعني بالآلف اإن مل 

يكونوا باملاليني.!

فبعد  الطويلة،  الإعالم  مراحل  ملرحلة جديدة من  اليوم  توؤ�س�س  الو�سائل  هذه  اأن  �سك  ول 

الجتماعي  الت�سال  و�سائل  جاءت  الإعالم،  على  املرئي  ثم  وامل�سموع  املقري  الإعالم  هيمنة 

لة عرب النرتنت لتك�سر تلك الهيمنة القدمية، واأ�سبحت يف املقدمة. حممَّ

ولأن وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية توؤمن باأهمية الإعالم عمومًا، وبدور و�سائل الت�سال 

الجتماعي خ�سو�سًا، وتوؤمن ب�سرورة التطور ومواكبة كل ما هو جديد، لذا اأولت موقع البوابة 

الإ�سالمية، اهتمامًا كبريا، حيث اأن هذه البوابة تعترب نافذة الوزارة اإىل العامل اخلارجي، ومن 

خاللها ميكن اإبراز اأن�سطتها وفعالياتها وكل ما ين�سر يف ال�سحف ومن ثم تقدميها كوجبة د�سمة 

وجاهزة اإىل القراء. 

ووزارة الأوقاف تدرك اأهمية و�سائل الت�سال الجتماعي مثل تويرت وفي�س بوك ون�ستغرام، 

تلك  ت�ساهم يف  الإ�سالمية"  "البوابة  اأن  الوزارة، كما  اأخبار  ن�سر  يتم  الو�سائل  فمن خالل هذه 

النقلة النوعية املهمة، وتقدم كل ما هو جديد ومهم ملتابعيها �سواء داخل الكويت اأو خارجها، ل 

�سيما من خالل الأق�سام املتنوعة لديها، �سواء فيما يخ�س جملة الوعي الإ�سالمي اأو املو�سوعة 

الفقهية ال�سهرية اأو جملة املنتدى وكذلك جملة منرب الفتاء.

ول �سك اأن هذه الو�سائل مع "البوابة" �سوف ت�ساهم يف نقل الإعالم يف الوزارة نقلة مهمة 

ووا�سعة، و�سوف تقدم اإ�سافة متطورة، وهو ما نعتربه خطوة مل�ستقبل جديد يف جمال الإعالم.

نحو م�ستقبل �إعالمي جديد

اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير
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"الأوقاف" ا�ست�سافت موؤمتر جممع الفقه الإ�سالمي الثاين والع�سرين
ال�سانــــع: ال�سريـعــــة الإ�سالمـيــــة تت�ســــم بالــمرونــــة 

ومواكبــة الـمـ�ستجدات الطارئــة وفق الكتــاب وال�سنــــة

كلمة  ال�صانع  يعقوب  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  واألقى   

راعي املوؤمتر �صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد يف حفل 

اأن  �صروري  دواعي  ملن  اإنه  فيها:  قال  املوؤمتر  اأعمال  افتتاح 

اأقف بني اأيديكم اأيها العلماء يف افتتاح موؤمتر الدورة الثانية 

ملنظمة  الدويل  الإ�صالمي  الفقه  جممع  ملجل�س  والع�صرين 

ال�صنة،  هذه  الكويت  حتت�صنه  الذي  الإ�صالمي،  التعاون 

اأن  اإىل  م�صرياً  الإ�صالمية،  وال�صوؤون  الأوقاف  بوزارة  ممثلة 

والعلمية  الدينية  موؤ�ص�صاتها  خالل  من  دائماً  داأبت  الكويت 

على ا�صت�صافة املوؤمترات العلمية، ورعاية الندوات الفكرية، 

والإ�صالمية،  العربية  الدول  بني  الوثيق  التعاون  التي جت�صد 

امل�صرتكة،  ق�صاياها  لبحث  موؤ�ص�صاتها،  بني  املتني  والرتابط 

والأطر  الأ�ص�س  وفق  وامل�صريية،  املهمة  م�صتجداتها  وتناول 

التي جاء بها هذا الدين العظيم انطالقاً من قوله تعاىل: )اإن 

هذه اأمتكم اأمة واحدة واأنا ربكم فاعبدون(. 

واأردف قائاًل: اإن من اأهم املوؤ�ص�صات الفقهية التي حتملت 

هذه الأمانة، وقامت بهذا الدور يف هذا الع�صر: جممع الفقه 

الذي  الإ�صالمي  املوؤمتر  ملنظمة  الدويل،التابع  الإ�صالمي 

ميثل املرجعية ال�صرعية للعامل الإ�صالمي يف هذا املجال يف 

برعاية اأمريية اختتمت اأعمال موؤمتر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف دورته الثانية والع�سرين الذي ا�ست�سافته 

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يف فندق كراون بالزا من 22-25 مار�س 2015.
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بـــن حميـــد: اجتمــاع الأمــــة عـــلــــى كـلــمـــــة �ســــواء 

وتـــوحيــــد غاياتهــا يخل�سهـــا مـــن جميــع الـم�سكـالت

الوقت احلا�صر، وذلك من خالل متابعته للم�صائل امل�صتجدة، 

وامل�صكالت املعا�صرة، واإيجاد الآليات ملعاجلتها، وتقدمي احللول 

الثانية  دورته  يف  املوؤمتر  هذا  اأهمية  اأن  واأفاد  لها.  املنا�صبة 

فيه،  املطروحة  وامل�صائل  الق�صايا  من خالل  تاأتي  والع�صرين 

حيث يبحث املجمع ما يزيد على الثالثني مو�صوعا، ما بني 

ق�صايا �صيا�صية، واقت�صادية، واجتماعية، وطبية، وغريها من 

الق�صايا، التي يوؤكد تناولها اأن ال�صرعية الإ�صالمية مبرونتها 

الوقت نف�صه تراقب  التي تطراأ، وهي يف  تواكب امل�صتجدات 

و�صوابطها  ال�صريعة  قواعد  وفق  امل�صتجدات  هذه  وتقاوم 

الرا�صخة املتينة، امل�صتمدة من ن�صو�س الوحي املع�صوم.

ومن جانبه قال رئي�س جممع الفقه الإ�صالمي الدويل امل�صت�صار 

بالديوان امللكي يف ال�صعودية ال�صيخ د. �صالح بن حميد اإننا جنتمع 

واأحداث  وحدتها،  تهدد  تكاد  وجتاذبات  مب�صكالت  متر  واأمتنا 

ت�صيء اإىل هويتها، وتنال من منزلتها وتنق�س من مكانتها، وهذه 

امل�صكالت والتجاذبات تنطلق من التطرف تارة والتع�صب املذهبي 

والتجاذبات  امل�صكالت  كل  واإن  اأخرى،  تارة  والعرقي  والطائفي 

اإذا اجتمعت  الأمة،  باإذن اهلل تعاىل من واقع  �صتذهب وتتال�صي 

كلمتها وتوحدت غايتها وتخل�صت من اأمرا�س التطرف والفكرية، 

وتغلبت على اأوهام الع�صبية اجلاهلية والطائفية املذهبية.

 واأ�صاف اإن ق�صايا مهمة مطروحة على موؤمتركم تتجاذبها 

والأنظمة  ال�صرعية،  ال�صيا�صة  تتنوع ما بني ق�صايا  جمالت، 

والدوائية،  الغذائية  وامل�صروبات  واملطعومات  احلقوقية، 

والنا�س بحاجة اإىل بيان حدود ال�صرع فيها، حتى يكون النا�س 

على علم باأمرها، فيقفون عند حدود اأحكامها. 
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الفـالح: الكويـــت حري�سة علـى اإبـراز دور العلم والعلماء 

فـي حيــاة الأمـــة برعايتهـــا مثـــل هـــذه الـموؤتــمــــرات

اجلل�سات العلمية ملجمع الفقه الإ�سالمي الدويل 

امل�صاعد  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  اأكد 

اللجنة  رئي�س  واحلج  اخلارجية  والعالقات  الفني  للتن�صيق 

الفقه  جممع  ملوؤمتر  والع�صرين  الثانية  للدورة  العليا املنظمة 

الإ�صالمي الدويل خليف مثيب الأذينة اأن الوزارة جنحت يف 

تنظيم فعاليات املوؤمتر، وذلك ما كان وا�صحاً باحل�صور الذي 

حظي به هذا املوؤمتر.

وقال الأذينة يف ت�صريح �صحفي: اإن الدورة احلالية اأدارت 

كمو�صوع  للنقا�س  مهمة  موا�صيع  وو�صعت  اجلل�صات  عجلة 

ال�صورى والدميقراطية يف النظر الإ�صالمي وحقوق وواجبات 

وال�صتحالة  الإ�صالمية  الدول  يف  امل�صلمني  غري  املواطنني 

البنك  و�صمان  والدواء  الغذاء  يف  وم�صتجداتها  وال�صتهالك 

للمخاطر النا�صئة عن �صوء ا�صتثمار اأموال العمالء وتعوي�صهم 

الإ�صالمي  الفقه  يف  املعوقني  وحقوق  الناجمة  الأ�صرار  عن 

بالإ�صافة اإىل العديد من املوا�صيع املهمة التي حتتاج الأمة اإىل 

اأحكام �صرعية وفقهية ت�صتدل من خاللها على راأي الدين فيها.

اإن املحا�صرين ناق�صوا الق�صايا املهمة ومن بينها   وذكر: 

املتعلقة يف �صريحة ال�صباب وذلك بهدف حمايتهم من الأفكار 

من خالل  احلنيف  الإ�صالمي  ديننا  على  والدخيلة  املتطرفة 

بث روح �صماحة الإ�صالم وو�صطية منهجه املعتدل الذي األف 

واآخى بني الأن�صار واملهاجرين وحفظ حقوق غري امل�صلمني يف 

العي�س ببالد امل�صلمني.

للعمل  الوزارة �صكلت عدة جلان متخ�ص�صة  اإن  واأ�صاف: 

على و�صع خطط واآلية تنظيم الدورة الثانية والع�صرين ملوؤمتر 
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الأذينــة: الــدورة الـحاليـــة ناق�ســـت مــوا�سيــع مهمــــة 

تـحـتــــاج الأمـــــــة لـمـعــرفـــــــة راأي الــديـــــن فـيـهــــــــا

الذي  الأمر  كاف  وقت  قبل  الدويل  الإ�صالمي  الفقه  جممع 

�صهل ح�صن �صري العمل وفق منظومة وا�صحة ل يتخللها تاأخري 

وذلك ما مل�صناه من تفاعل احل�صور يف امل�صاركة.

ختام اأعمال املوؤمتر 

قال وكيل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية الدكتور عادل 

الفالح يف كلمة ناب فيها عن وزير العدل وزير الأوقاف وال�صوؤون 

الإ�صالمية يعقوب ال�صانع يف ختام اأعمال املوؤمتر: اإنه ملن دواعي 

العلمي  املوؤمتر  هذا  اختتام  يف  اأيديكم  بني  اأقف  اأن  �صروري 

الفقه  والع�صرين ملجل�س جممع  الثانية  الدورة  املربور، وموؤمتر 

ت�صرفت  والذي  الإ�صالمي،  التعاون  ملنظمة  الدويل  الإ�صالمي 

حتر�س  التي  الكويت،  دولة  ال�صنة  هذه  يف  وتنظيمه  برعايته 

دائماً من خالل موؤ�ص�صاتها الدينية والعلمية على ا�صت�صافة هذه 

املوؤمترات العلمية، ورعاية هذه امللتقيات الفكرية، وذلك امتداداً 

العلم  تقدير  الكويت يف  دولة  تنتهجها  التي  الر�صيدة  لل�صيا�صة 

والعلماء، واإبراز الدور العظيم الذي يقومون به يف حياة الأمة، 

من حيث متابعة امل�صتجدات الفقهية، وتقدمي احللول ال�صرعية 

الذي  املعتدل  للخط  وا�صتمراراً  املعا�صرة،  وامل�صكالت  للنوازل 

تبنته دولة الكويت يف م�صريتها، بالتزام املنهج الو�صطي، ونبذ 

اإنه ل  املذهبي، مو�صحاً  والتع�صب  الديني،  التطرف  كل �صور 

يفوتني اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل ملجل�س جممع الفقه الإ�صالمي 

الدويل على اختياره دولة الكويت، لتكون راعية ملوؤمتره ال�صنوي 

يف دورته الثانية والع�صرين.

تو�سيات املوؤمتر 

اأو�صى امل�صاركون بتو�صيات يف عدد من املو�صوعات املهمة 

اإن�صاء  اأبرزها: تفعيل  اأيام املوؤمتر من  التي مت نقا�صها خالل 

حمكمة العدل الإ�صالمية لف�س النزاعات بني الدول امل�صلمة، 

التوعية بالرت�صيد يف ا�صتخدام املياه يف جميع الأحوال، العمل 

و�صائل  بكل  املعوقني  بحقوق  واملجتمع  الأ�صرة  توعية  على 

الدولة،  رئا�صة  اأي  العظمى  الولية  تتوىل  ل  املراأة  ممكنة، 

تاأ�صياًل  الإ�صالم  يف  ال�صورى  ثقافة  بن�صر  الهتمام  �صرورة 

وتطبيقاً عرب املحا�صرات والندوات.

برقية �سكر حل�سرة �ساحب ال�سمو

والفقهاء  العلماء  من  امل�ساركون  قدم  املوؤمتر  اختتام  ويف 

ال�سيخ  املجمع  ورئي�س  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  يف 

حل�سرة  �سكر  برقية  حميد،  بن  اهلل  عبد  بن  �سالح  الدكتور 

�ساحب ال�سمو اأمري البالد:

اأ�صادوا فيها بح�صول �صموه على لقب قائد الإن�صانية من 

النه�صة  مبعامل  اإعجابهم  فائق  عن  وعربوا  املتحدة،  الأمم 

التي ت�صهدها الكويت، يف ظل قيادته الر�صيدة، وحر�صه على 

الدول  م�صاف  اإىل  الكويت  لرتتقي  ال�صامية  الأهداف  بلوغ 

الأجيال  وطموحات  �صموه  طموحات  ولتتحقق  املتقدمة، 

النا�صئة نحو مزيد من الرخاء والزدهار، داعني املوىل جلت 

قدرته اأن يحفظه والكويت و�صعبها املعطاء ويوفقه دوماً اإىل 

ما يحبه وير�صاه.
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جاء ذلك يف كلمته على هام�س حفل التكرمي الذي اأقامته 

لدورهما يف  تثميناً  للوزير ولالأوقاف  الكويتية  حمالت احلج 

اإقرار قانون احلج والعمرة.

الأوقاف  وزارة  بني  املميزة  بالعالقة  ال�صانع  واأ�صاد 

الوزارة على  الكويتية موؤكداً حر�س  واأ�صحاب حمالت احلج 

توثيق عالقاتها مع �صركائها يف جميع املجالت.

القانون  الوزارة عكفت على �صياغة واإعداد  اأن  وذكر 

رقم (1) ل�صنة 2015 ب�صاأن تنظيم حمالت احلج والعمرة 

من  املطلوب  بال�صكل  اأخرياً  الأمة  جمل�س  اأقره  والذي 

العقبات  وتذليل  احلمالت  اأ�صحاب  متطلبات  تلبية  اأجل 

خالل حفل تثمني دور "الأوقاف" يف اإقرار قانون احلج والعمرة

ال�سانـــــع: الــقـانــــــــون الــجديــــــــد يــحـــــــث اأ�ســحــــــاب 

الـحـــمــــــــــالت عـــلـــــــــى اأداء واجبـــــاتـــهـــــــم كـامــلــــــــة

وعد وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وزير العدل يعقوب ال�سانع بدرا�سة قرار تخ�سي�س اأعداد معينة من احلجاج 

لكل حملة واإمكانية تعديله اإىل و�سع �سقف اأعلى لكل حملة للق�ساء على ارتفاع اأ�سعار احلمالت ومنح ذوي الدخول 

املحدودة فر�سة احلج مببالغ معقولة جدًا.
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نحو احلجاج  كاملة  بواجباتهم  قيامهم  يكفل  اأمامهم مبا 

واملعتمرين.

وبني اأن هذا القانون �صيحد من احلمالت الوهمية وغري 

والتي  املخالفني  على  العقوبات  ت�صديد  خالل  من  املرخ�صة 

ت�صل اإىل ال�صجن مدة ل تزيد على �صنة وبغرامة ل تزيد على 

50 األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

واأو�صح ال�صانع اإن �صدور (قانون احلج والعمرة) يدل على 

الوزراء  راأ�صها جمل�س  الدولة وعلى  موؤ�ص�صات  اهتمام جميع 

وجميع اأع�صاء جمل�س الأمة برعاية احلجاج واملعتمرين معرباً 

وحر�صهما  دعمهما  على  والوزراء  الأمة  ملجل�صي  �صكره  عن 

على اإ�صدار القانون.

قال  الأوقاف  وزارة  يف  الو�صطية  مركز  عمل  وب�صاأن 

ال�صانع اإن املركز الذي اأ�صبح اإدارة تابعة ملكتب الوزير ي�صعى 

اإىل ن�صر منهج الو�صطية يف املجتمع لدوره احليوي يف دعم 

الأمن املجتمعي والت�صدي لالأفكار  اإر�صاء  الوزارة يف  جهود 

املتطرفة.

واأ�صاف اإن املركز يعول على و�صائل الإعالم الكويتية يف 

ن�صر م�صودة "اإ�صرتاتيجية الو�صطية" التي تتبناها الوزارة ومت 

توزيعها على جمل�صي الأمة والوزراء وجميع موؤ�ص�صات املجتمع 

املدين باعتبارها خارطة طريق للمرحلة املقبلة.

"الأوقاف" حتر�س على حتقيق مبداأ ال�سراكة يف جميع املجالت
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واأو�صح عمادي يف ت�صريح �صحفي اأنه حتقيقاً لتو�صيات 

املوؤمتر ال�صنوي الرابع الذي عقدته "الأوقاف" يف فرباير املا�صي 

ال�صرتاتيجي  التخطيط  يف  املتميزة  باملمار�صات  واخلا�س 

الإ�صالمية  للموؤ�ص�صات  التطبيقية  "املمار�صات  عنوان:  حتت 

اأفرز  حيث  متميزة"  وتطبيقات  والتنموية جتارب  واحلكومية 

اإن�صاء مركز  اأبرزها  والتو�صيات  النتائج  املوؤمتر جمموعة من 

متكني ال�صباب، فاإن الوزارة عقدت ور�صة العمل الأوىل بعنوان: 

الإبداعية"  الطاقات  ال�صرتاتيجية واطالق  القدرات  "تعظيم 
مب�صاركة خرباء من داخل وخارج دولة الكويت.

لل�صباب  الدولة  وزارة  مع  التن�صيق  مت  اأنه  عمادي  واأكد 

لال�صتفادة  الور�صة  فعاليات  يف  ال�صباب  اإ�صراك  اأهمية  على 

من اأفكارهم وطموحاتهم متهيداً لتكوين املتح�صالت النهائية 

التي تتواءم وطموحات ال�صباب واآمالهم.

ال�صخ�صية  بناء  اإىل  ي�صعى  ال�صباب  متكني  مركز  اإن:  وتابع 

نحو  وكفاءاتهم  قدراتهم  وتعظيم  الكويتي  ال�صباب  لدى  القيادية 

اهتمام  عن  ف�صاًل  الكويتية،  للموؤ�ص�صات  امل�صتقبلي  الأداء  قيادة 

والثقايف  التوعوي  املجال  يف  والفكرية  الثقافية  بالتوعية  املركز 

ومواجهة الفكر املتطرف ومكافحة الإرهاب، خا�صة اأن ذلك يت�صق 

مع قرارات املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

ناق�ست خم�سة حماور  الور�سة  اأن هذه  اإىل  واأ�سار عمادي 

مهمة هي:

املحور الأول: مركز متكني ال�سباب – الواقع والآمال

واحلاجات  (الدوافع  ال�صباب  متكني  مركز  اإن�صاء   -

املجتمعية واملوؤ�ص�صية).

املفهوم العام ملركز متكني ال�صباب.  -

مربرات اإن�صاء مركز متكني ال�صباب يف املجتمع الكويتي.  -

الآثار الإيجابية ملركز متكني ال�صباب على املوؤ�ص�صات   -

واملجتمع الكويتي.

الأهداف   – ال�سباب  متكني  مركز  الثاين:  املحور 

والخت�سا�سات

اأهداف اإن�صاء مركز متكني ال�صباب.  -

الخت�صا�صات العملية ملركز متكني ال�صباب.  -

الأطر التنظيمية الأولية املقرتحة ملركز متكني ال�صباب.  -

العالقات التنظيمية ملركز متكني ال�صباب باملوؤ�ص�صات   -

الكويتية.

التجارب التطبيقية لبناء مراكز اإعداد وتهيئة ال�صباب   -

كمدخل تطبيقي مقارن لإن�صاء املركز.

املحور الثالث: الدور التطبيقي ملركز متكني ال�سباب يف 

دعم الأداء املوؤ�س�سي بدولة الكويت

املمار�صات التطبيقية ملركز متكني ال�صباب ودورها يف   -

رفع كفاءة الأداء املوؤ�ص�صي.

الأن�صطة والفعاليات التي متثل عن�صراً جاذباً للمركز   -

نحو ممار�صة مهامه واخت�صا�صاته.

ملركز  التطبيقية  واملجتمعية  املوؤ�ص�صية  ال�صراكات   -

متكني ال�صباب كمدخل للنجاح املاأمول.

الأ�صاليب العلمية لبناء الكفاءات ال�صبابية دعماً لرفع   -

كفاءة الأداء املوؤ�ص�صي واملجتمعي.

املحور الرابع: الدور التطبيقي ملركز متكني ال�سباب يف 

مواجهة الفكر املتطرف والإرهاب

ال�صتخدام الأمثل ملركز متكني ال�صباب يف زيادة الولء   -

اأن�سطة الــوزارة

ور�سة عمل "تعظيم القدرات ال�سرتاتيجية واطالق الطاقات الإبداعية"

عـمـادي: نـ�سـعــى لـبـنــــاء ال�سـخـ�سيــــة 

الـقـيـاديــة للمـوؤ�سـ�ســـــات الــكويتيـــــــة 

وتوعـيــتــهـــــــــــا ثـقـافـيــــــًا وفـكريــــــــًا

قال الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون املالية والإدارية يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية فريد اأ�سد عمادي اإن الوزارة تويل 

اهتمامًا كبريًا بال�سباب الكويتي على اعتبار اأنهم اأعمدة الوطن وذروة �سنامها وع�سب التطور ووقود التقدم والأداء 

ن الأمة من اخرتاق امل�ستقبل �سعيًا لتحقيق ما ن�سبو اإليه من طموحات واآمال. الرئي�سي الذي ميكِّ
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الوطني لل�صباب.

الفكرية  املهارات  تنمية  يف  للمركز  التطبيقي  الدور   -

لل�صباب دعماً ملواجهة الفكر املتطرف.

الدور التطبيقي للمركز يف مواجهة الإرهاب.  -

الوطني  التكامل  حتقيق  يف  للمركز  التطبيقي  الدور   -

وتعظيم قيم املواطنة.

املحور اخلام�س: عوامل النجاح الرئي�سة لإن�ساء مركز 

متكني ال�سباب كواقع تنظيمي

متكني  مركز  لإن�صاء  كمدخل  املاأمولة  النجاح  عوامل   -

ال�صباب.

مراكز التقييم القيادي ودورها يف بناء واإعداد القيادات   -

ال�صبابية.

موؤ�صرات النجاح الرئي�صية ملركز متكني ال�صباب.  -

عوامل تقييم مركز متكني ال�صباب.  -

واختتم عمادي ت�صريحه بقوله اإن وزارة الأوقاف �صتظل 

وان�صطتها  اهتمامها  بوؤرة  ال�صباب  جعل  يف  �صباقة  دائماً 

اخلطة  عليه  ن�صت  ما  مع  متا�صياً  وذلك  عملها  وجمالت 

ال�صرتاتيجية للوزارة.

اأن�سطة الــوزارة

خبــــــــراء مـــــــن داخـــــــل وخـــــــــارج الكويـــــــت ي�سعــــون 

اأ�ســــــ�س اإنـــ�ســــــــــاء مــــركــــــــز تـمـكـــيـــــــــن ال�ســـبــــــــاب



" درة الكويت 3 " اأحدث اإ�سدارات " الثقافة الإ�سالمية "
الع�سعو�ســـي: " الأوقـاف " تعيــــــد 

اإكت�ساف ذخائـر التـراث الإ�سالمـي

اأن�سطة الــوزارة
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الثقافة  اإدارة  اإطالق  منا�صبة  يف  الع�صعو�صي  وقال 

الإ�صالمية ملجموعة "درة الكويت الثالثة"، اإن ذلك يعك�س 

من  اجلماهريي  التثقيف  يف  مب�صئوليتها  الإدارة  وعي 

خالل اإعادة اكت�صاف ذخائر الرتاث الإ�صالمي وتقدميها 

يف قالب جديد يلبي احتياجات القارئ امل�صلم يف الداخل 

اأن هذا  العلمية ال�صحيحة. مبيناً  املعلومة  واخلارج من 

الطيب  الثقايف  للمردود  ا�صتكمالً  ياأتي  الثقايف  املنتج 

الن�صخ  اأحدثته  الذي  امللحوظ  اجلماهريي  والرواج 

ال�صابقة منه.

واأو�صح الع�صعو�صي اإن املجموعة الثالثة حتت عنوان: 

"هدية اإدارة الثقافة الإ�صالمية للعامل الإ�صالمي 3" فيها 
كتاب خال�صة الكالم على عمدة الأحكام للعالمة ال�صيخ 

(جزئني)  اهلل  رحمه  مبارك  اآل  العزيز  عبد  بن  في�صل 

وكتاب ملحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظماآن ملعرفة 

ما قد ورد من الآثار يف ثواب قارئ القراآن لـ حممد بن 

وكتاب  (4 جملدات)  الغافقي  اإبراهيم  بن  الواحد  عبد 

الأربعني  كتاب  يف  املذكورين  الرجال  معرفة  يف  املعني 

وكتاب  ال�صافعي  املكي  عمالن  بن  علي  للعالمة  للنووي 

لـ  والليلة  اليوم  اأذكار  يف  النبوي  الورد  قريب"  "فاإين 
حممد بن يو�صف احلوراين وكتاب ثالثيات م�صند الإمام 

وكتاب  املقد�صي  الدين  حمب  للعالمة  حنبل  بن  اأحمد 

العطار  بن  داود  بن  على  لالإمام  النووية  الأربعني  �صرح 

ال�صافعي  وجمموع خطب ال�صيخ عبد الرحمن بن نا�صر 

للملوك  العلماء  منا�صحة  وكتاب  اهلل  رحمه  ال�صعدي 

امل�صجد  الغامن وكتاب  اهلل  عبد  بن  علي  لـ  والأمراء 

عبده  لـ حممد  الهوية  واإثبات  التحدي  معركة  الأق�صى 

طه وجمموعة كتيبات اإحكام و�صائل املر�صى وجمموعة 

كتيبات يف  اآداب زيارة املر�صى.

الأوقاف  وزارة  الثقافية يف  لل�سئون  امل�ساعد  الوكيل  اأكد 

القطاع  حر�س  الع�سعو�سي  داود  املهند�س  الإ�سالمية  وال�سئون 

الدائم على تدعيم اأوا�سر �سراكته املجتمعية مع خمتلف �سرائح 

البدائل  اإيجاد  املت�سمنة  التجديدية  روؤيته  خالل  من  املجتمع 

الريادة  الوزارة يف  روؤية  الفكر واملعرفة، انطالقًا من  ال�سلة ما بني اجلمهور وم�سادر  التي تعمق  املنا�سبة  الثقافية 

عامليًا يف العامل الإ�سالمي.



تكرمي الوكيل امل�ساعد لقطاع القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية 

الـحـجـــــــي: "وفـــــــــــاء وا�ستــحــــقـــــــــاق" لـ "الــبــــراك"

اأن�سطة الــوزارة

13العدد 50 - جمادى اآلخرة 1436 هـ / ابريل 2015 م

اإدارة  اأقامته  الذي  التكرميي  احلفل  يف  براك:  وقال 

�صعار  حتت  الإ�صالمية  اخلريية  الهيئة  يف  املنري  ال�صراج 

ال�صعب  بالأمر  لي�س  النجاح  اإن حتقيق  وا�صتحقاق"  "وفاء 
واإمنا كل ما يحتاجه بذل املزيد من اجلهد والعطاء، �صاكراً 

النجاح  كل  متمنياً  احلفل،  هذا  على  املنري  ال�صراج  اإدارة 

للحجي.

لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  باأعمال  القائم  اأثنى  جانبه  ومن 

احلجي  �صعد  الإ�صالمية  والدرا�صات  الكرمي  القراآن  �صوؤون 

باجلهود الكبرية التي بذلها براك خلدمة القطاع والتي حقق 

من خاللها الكثري  من الجنازات، مبدياً �صعادته حل�صور هذا 

احلفل الذي يعرب عن الوفاء ملا قدمه الوكيل ال�صابق لقطاع 

القراآن الكرمي والدرا�صات.

احلفل  ختام  ويف  التكرمي  لهذا  براك  ا�صتحقاق  موؤكداً 

تذكارية لعبد اهلل مهدي براك  اأهدى موظفو القطاع دروعاً 

ترانا  "هل  بعنوان  العو�صي  يعقوب  للمن�صد  باأن�صودة  واختتم 

نلتقي".

دعا الوكيل امل�ساعد ال�سابق لقطاع �سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية 

عبداهلل مهدي براك املوظفني يف القطاع اإىل التفاين يف عملهم وح�سن اأدائهم والنهو�س بقطاعهم الذي يعد من اأكرب 

القطاعات يف الوزارة.



�سعيًا نحو الريادة يف العمل الإ�سالمي

"  احتــفــلــت بح�سولـهــــا عـلـــى الـمـركـــز  " الـمــخـطــوطـــات 
الأول فــي جـــائــــــزة الإدارة الـمتـمـيــــــــزة الـفـئــــــــــة )ب(

اأقامت اإدارة املخطوطات واملكتبات الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية حفل تكرمي ملوظفي الإدارة وذلك 

مبنا�سبة ح�سولها على املركز الأول يف جائزة الإدارة املتميزة الفئة )ب(.

واألقى مدير اإدارة املخطوطات واملكتبات الإ�صالمية �صهيل 

حممد اجلالهمة كلمة بهذه املنا�صبة اأ�صاد فيها بجهود العاملني 

يف الإدارة والتي اأثمرت عنها احل�صول على املركز الأول بني 

اإدارات الوزارة املختلفة  موؤكداً اأنه عن طريق الإبداع والبتكار 

العن�صران اللذان اأحدثا التح�صني املتوا�صل يف الأداء والعمل 

جمال  يف  الإ�صالمي  العمل  يف  الريادة  نحو  �صعياً  املوؤ�ص�صي 

ترميم املخطوطات واحلفاظ عليها ملا متثله تلك املخطوطات  

من اإرث كبري للرتاث الإ�صالمي الأ�صيل.

�صديد،  بحر�س  نتعامل  بدورنا  نحن  اجلالهمة:  واأ�صاف 

ملا ملخطوطات احل�صارة الإ�صالمية العريقة من اأهمية كبرية، 

اإدارة املخطوطات... تكللت بف�صل اهلل  وبت�صافر اجلهود يف 

تقدير تلك اجلهود املبذولة من قبل املخت�صني يف التعامل مع 

هذا الإرث الثمني. بح�صولنا على جائزة التميز واملركز الأول.

ويف نهاية احلفل قدم اجلالهمة ومراقب املكتبات جمال 

اأحمد ال�صالح �صهادات تقدير ملوظفي الإدارة وهناأهم و�صط 

اأجواء تعمها الفرح.
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و�صعت  الوزارة  اإن  �صحايف  ت�صريح  يف  القراوي  وقال 

�صرعت  وقد  الإ�صالمية،  البوابة  موقع  لتطوير  وا�صعة  خطة 

اأنه ميثل اأهمية كبرية للوزارة،  يف تنفيذ هذه اخلطة، حيث 

لأنه مبثابة البوابة الرئي�صة التي يطل العامل من خالله على 

اأعمال وم�صاريع الوزارة. 

وفئات  �صرائح  جميع  من  النرتنت  م�صتخدمي  ودعا 

املوقع  ت�صفح  اإىل  والعربي  واخلليجي  الكويتي  املجتمع 

تقدمه  الوزارة وما  اأن�صطة  التعرف على  الإلكرتوين، بهدف 

"البوابة  اأن  اإىل  م�صرياً  املختلفة،  وقطاعاتها  اإداراتها  عرب 

الإ�صالمية" اأتاح فر�صة التعرف على الهيكل التنظيمي للوزارة 

الإ�صالمي  الوعي  املتنوعة مثل جملة  اإ�صداراتها  ف�صاًل عن 

وجملة املنتدى وجملة منرب الإفتاء، وكذلك اخلطة اخلم�صية 

من خالل ت�صفحه بكل ي�صر و�صهولة على املوقع والدخول اإىل 

هذه الأبواب.

اأق�صاماً  خ�ص�س  الإ�صالمية"  "البوابة  اأن  اإىل  واأ�صار 

و�صفحات ثابتة يف املوقع لإدارات وزارة الأوقاف لتكون هذه 

ال�صفحات همزة و�صل فيما بينها وبني م�صتخدمي النرتنت، 

ميكنهم  بحيث  الإدارات  لهذه  مقربة  �صورة  يف  ي�صعهم  كي 

ال�صتفادة مما تقدمه من اأن�صطة واأعمال.

املوقع ومنها  املوجودة يف  الأق�صام  القراوي بع�س  و�صرح 

�صفحة خا�صة باملو�صوعة الفقهية وميكن من خاللها حتميل 

هذه املو�صوعة الفقهية، التي تتمتع ب�صهرة كبرية بعد اأن قام 

�صنوات  مدى  على  والفقهاء  العلماء  من  الكثري  باإعدادها 

طويلة. كما ميكن حتميل املو�صوعة عرب �صفحة اإدارة البحوث 

والدرا�صات الإ�صالمية.

البوابة  موقع  عرب  اخلدمة  هذه  توفري  القراوي  واأرجع 

الفقهية  املو�صوعة  على  املتزايد  الطلب  اإىل  الإ�صالمية 

ذوي  قبل  من  ل�صيما  الإ�صالمي  العامل  دول  خمتلف  من 

الخت�صا�س والباحثني والعلماء.

واأفاد اأنه من خالل "البوابة الإ�صالمية" ميكن مل�صتخدمي 

اأخبار واأن�صطة الوزارة املتنوعة التي  النرتنت الطالع على 

قامت خمتلف ال�صحف املحلية يف ن�صرها حيث اأن "البوابة" 

توفر من خالل هذه اخلدمة الطالع على كل الأخبار التي 

ن�صرتها ال�صحف جمتمعة ولي�س القت�صار على �صحيفة دون 

اأخرى. عالوة على الأخبار اخلا�صة بـ "البوابة".

البوابة  موقع  اإن  بالقول  ت�صريحه  القراوي  واختتم 

خالل  من  العاملي  اإىل  املحلي  النطاق  يتجاوز  الإ�صالمية 

توفريه كل مواده باللغتني الإجنليزية والفرن�صية، وذلك بهدف 

بهاتني  يتحدثون  الذين  النا�س  من  قدر  اأكرب  اإىل  الو�صول 

اللغتني ف�صاًل عن العربية.

املوقع د�سن حملته الإعالمية والإعالنية

القراوي: " البوابة الإ�سالمية " من الـمحلية اإلـى العالـمية
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وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  الإعالم  اإدارة  مدير  اأعلن 

"البوابة  للوزارة  الإلكرتوين  املوقع  مدير  الإ�سالمية 

عرب  جديدة  مرحلة  تد�سني  القراوي  اأحمد  الإ�سالمية" 

وحتديث  لتطوير  بداأها  التي  الإعالمية  الإعالنية  حملته 

والعاملي  العربي  النطاق  نحو  التحليق  اأجل  من  املوقع 

والو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من م�ستخدمي النرتنت.



�صرح بذلك مدير اإدارة الإعالم الديني �صالح 

بداأ  ال�صاعر  اأن  اأو�صح  حيث  اخليل  اأبا  �صالح 

الأمري  ل�صمو  حبه  مدى  عن  بالتعبري  ق�صيدته 

الكبرية يف قلبه، معلاًل لذلك احلب يف  ومكانته 

�صياق الق�صيدة بالتطرق لبع�س حما�صن �صموه مثل 

جوده وم�صاهماته الإن�صانية التي طالت املعمورة 

يف  خالداً  رمزاً  وجعلته  احلياة،  مناحي  كافة  يف 

موؤخراً  تكرميه  بعد  �صيما  الأر�س، ل  بقاع  �صتى 

الأمم  منظمة  قبل  من 

لقب  ومنحه  املتحدة 

الإن�صاين"  العمل  "قائد 
اإن�صانياً  مركزاً  والكويت 

ال�صاعر  لينتقل  عاملياً، 

�صموه  دور  اإىل  ق�صيدته  خالل  من  ذلك  بعد 

"حفظه اهلل" يف ت�صفية اخلالفات �صواء الكويتية 
التي  ودبلوما�صيته  املعهودة  بحكمته  العربية  اأو 

من  وغريها  العام،  العمل  توليه  منذ  بها  متيز 

املحا�صن التي تناولها ال�صاعر يف ق�صيدته كعادته 

كل عام. 

الق�صيدة  �صاحب  اأن  اإىل  اخليل  اأبا  ولفت 

الأديب ال�صاعر عبد الر�صيد را�صد من موظفي 

م�صتوى  على  ال�صابع  املركز  على  الإدارة حا�صل 

عام  لالأغنية  الدويل  النيل  مهرجان  يف  العامل 

2003 بالقاهرة (�صاعر غنائي)، واأنه من ال�صعراء 

الع�صق  ذلك  ترجم  وقد  الكويت  يع�صقون  الذين 

اإىل العديد من الق�صائد الوطنية التي تغنى بها 

اإىل  يف منا�صبات واأعياد الكويت املختلفة، لفتاً 

ديوان �صعري  الق�صائد يف  اأنه جاري جمع هذه 

ال�صاعر  اعتربه  والذي  الإن�صانية"  "اأمري  بعنوان 

يقدم  ما  اأقل  الكبري 

لوطنه الثاين "الكويت".

اخليل  اأبا  اأ�صار  كما 

اإىل اآخر اأعمال ال�صاعر 

تعد  والتي  التليفزيونية 

متطرقاً  الكويتية،  الوطنية  الأعمال  اأهم  من 

املكارم..  اأمري  "فال�صات  منها  وذكر  لبع�صها 

الكويت  حكام  ماآثر  ت�صمنت  والتي  العز"  �صباح 

ابتداء من �صمو ال�صيخ �صباح الأول "يرحمه اهلل" 

بثها  وجارى  "يحفظه اهلل"  الأمري  ب�صمو  وانتهاء 

عرب الف�صائيات العربية.

كلمات  بع�س  اإىل  بالإ�سارة  اخليل  اأبا  واختتم 

الق�سيدة وذكر منها الأبيات التالية:
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مبنا�سبــة الذكــرى التا�سعــة لتولـــي

�ساحـــــب ال�سمـــــو مقاليــــد احلكـــــم

الإعــــالم الدينـــي تهنــئ

الأمـــيـــــــر بـقـ�سيـــــــــدة

كعادتها كل عام ويف لفتة وطنية كرمية هناأت اإدارة الإعالم 

الديني يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية �سمو اأمري البالد 

املفدى ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح )يحفظه اهلل( 

مبنا�سبة الذكرى التا�سعة  لتويل �سموه مقاليد احلكم  يف 

وذلك  الأيام  هذه  الكويت  ت�سهده  الذي  والعر�س  البالد 

بــــ  عنونها  را�سد  الر�سيد  عبد  وال�ساعر  لالأديب  بق�سيدة 

واجب  اأمرينا  تهنئة  اأن  على  موؤكدة  الأوطان(  )عا�سق 

ديني ووطني.

اأبـا الـخيـل: تهنئـــة �سـمــو 

الأمري واجـب ديني ووطني
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"عــا�ســـــق الأوطــــان" لل�ساعر عبد الر�سيد را�سد
اأوردتي القلَب  �َسَكْنَت  َمْن  اأيا 

ناِديَك
ُ
اأ اأْن  اًل  َف�سْ يل  اأت�سمُح 

نهارًا
َ
اأ اجلود  راأيُت  َفِفيَك 

ُعْنَوانا ال�سرب  َر�َسمُت  وِمْنَك 

َعْط�َسانًا ْعَر  ال�سِ اإليَك  وَحّن 

ريحانا احلرف  �َسِطُر 
ُ
اأ وِبُت 

اأوطانا مدائنا  ْقَت  َع�سِ فلكم 

اإن�سانا التاريخ  يف  َفُذِكْرَت 

اأفراحا الأعماق  يف  ور�سمَت 

اأحلانا الكتمان  يف  وعزفَت 

اأحالما بالفرقاء  وجمعَت 

اأعالما الآفاق  يف  ور�سمَت 

اإن�سانا التاريخ  يف  لتظلَّ 

ذاكرتي والنب�َس  الروَح  ْرَت  و�سِ

اأبتي يا  احلِب  ِبُكلِّ  َم�سرورًا 

�سائقتي الأحزان  ِبَك  وغابْت  

قافيتي الأعياد  يف  وكتبُت 

اأبتي يا  احلرف  ِفيَك  وَعاَتَبِني 

تهنئتي احلب  اأمري  فاقبْل 

اأبتي يا  اخُللد  فيها  وزرعَت 

مرتبتي القامات  ِبَك  ُرِفَعْت 

ِتي رَبِ حَمْ البلدان  لها  تاقْت 

خارطتي ال�سحناء  بها  ذابْت 

خاطرتي الأجواء  بها  َفِرَحْت 

بكوكبتي وتزهو  الكويت  ت�سدو 

زانَ العروبة اأحياها على �َسَفِتي



ت�صهده  وما  متزامنة  جاءت  الفعاليات  اأن  الإدارة  وقالت 

املتمثلة  الوطنية  باأيامها  الحتفال  اأهازيج فرحة  من  الكويت 

يف يومي التحرير والعيد الوطني املوافق 24 و 25 فرباير من 

كل عام. مو�صحًة اإن الفعاليات كانت مليئة باملفاجاآت الثقافية 

ال�صيقة.

وذكرت الإدارة اأنه كان هناك حمطات عدة، اأولها اللقاء 

ال�صبابي  يف منطقة �صلوى مبحافظة حويل، تاله لقاء �صبابي 

مفتوح يف اخليمة املقامة بالكيلو 13 بطريق الوفرة مبحافظة 

الأحمدي واأخرياً لقاء �صبابي متكامل يف القاعة اخلا�صة بني 

منطقتي الن�صيم وال�صناعية مبحافظة اجلهراء.

لطموحات  ملبية  جاءت  الأجواء  باأن  الإدارة  ونوهت 

مع  اللقاء  فكان  التنويع،  �صمة  عليها  غلبت  حيث  احل�صور 
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بهدف توعية ورعاية ال�سباب

"الثقافة الإ�سالمية" نظمت الربنامـج الـوطني "مـكـارم"

الوطني  الربنامج  ن�سخ  الإ�سالمية ن�سخة جديدة من  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  الإ�سالمية يف  الثقافة  اإدارة  اأطلقت 

لتوعية ورعاية ال�سباب "مكارم" وحوار خا�س لل�سباب يتجدد حتت �سعار "البريق".



ال�صيخ  الداعية  الربنامج  �صيف  والإر�صاد مب�صاحبة  الدعوة 

وبع�س  ال�صبابي،  التوجيه  من  ووقفات  الدغيلبي  �صلطان 

وملحبي  ال�صباب.  واقع  مت�س  التي  املهمة  الدعوية  اللفتات 

ال�صعر والإن�صاد للمن�صد  الإن�صاد انطلقت فقرات ممتعة من 

املتاألق راكان القحطاين.

هناك  كانت  التنويع  لطابع  ا�صتمراراً  انه  قائلة:  واأردفت 

م�صابقات ثقافية قيمة بلغت جوائزها 10 اآلف دينار كويتي 

وكانت اللقاءات باإدارة الإعالمي املتاألق فـهـد الرجباين.

خا�صة  بنكهة  جاءت  الن�صخة  هذه  اأن  الإدارة  واأكملت 

حيث امتزجت اأفراح الكويت بذكرى اأيامها الوطنية، وفرحة 

الأحمد  �صباح  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  اأمريها  تكرمي 

تتويجاً  لالإن�صانية  قائداً  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�صباح  اجلابر 

مل�صرية الكويت العاملية خلدمة الإن�صانية حول العامل، م�صرية 

ال�صلة  تقوية  على  الإدارة  حر�س  ترجمت  الأن�صطة  اأن  اإىل 

ما بني الأجيال ال�صابة وبني وطنهم الكويت الأر�س والتاريخ، 

الن�سء،  يف  الوطنية  الروح  وبث  اخلالدة،  ماآثره  وا�صرتجاع 

لياأخذ اأدواره امل�صتقبلية ويجد مكانه الالئق خلدمة تطلعات 

الكويت وبناء حا�صرها ورفاهية م�صتقبلها.

ودعت الإدارة اجلمهور الكرمي اإىل التعرف على خمتلف 

الأن�صطة من خالل الرجوع اإىل املوقع الإلكرتوين لالإدارة: 

www.islam.gov.kw/thaqafa

الــفـعــالـــيــــــات متثلـــــت فــــي لـفـتـــــــــات دعــويـــــــة 

وبـــرامــــــــج اإن�ســـاديـــــــة ومــ�سـابــقــــــــات ثـقـافـيــــــة

اأن�سطة الــوزارة
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" التنمية الأ�سرية " �ساركت بفعالية " الكويت جتمعنا "

بوحمرا: امل�ساركة يف الأعياد الوطنية 

تاأكيداً لـمعنى النتماء وحـب الوطــن

وقالت مدير اإدارة التنمية الأ�صرية �صعاد �صالح بوحمرا: 

التنمية الأ�صرية  اإدارة  اأن هذه الفعالية هي �صمن احتفالت 

له  بالإدارة  اأن كل مراقبة و ق�صم  الوطنية مو�صحًة  بالأعياد 

يف  الحتفالية  اأن  مبينًة  اخل�صو�س،  هذا  يف  معينة  فعالية 

الدرا�صات  مراقبة  نظمتها  الزعابي  ح�صن  ال�صهيد  حديقة 

احلرة ق�صم حمافظة العا�صمة حتت �صعار "الكويت جتمعنا".

وزارة  من  كل  الفعالية  هذه  يف  ا�صرتك  اأنه  واأ�صافت 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ممثلة باإدارة التنمية الأ�صرية مع 

وزارة ال�صوؤون ووزارة الرتبية بالإ�صافة اإىل عدد من اجلهات 

التطوعية ال�صبابية.

للم�صاركة  الفعالية هدفت  هذه  اأن  اإىل  بوحمرا  واأ�صارت 

واحلب  النتماء  معنى  وتاأكيد  الوطنية  بالأعياد  بالحتفال 

املوجود يف  احل�صاري  الوجه  واإبراز  الكويت  احلبيب  لوطننا 

املتطوع  ال�صباب  اأ�صياء جميلة، ولدينا  بلدنا حيث توجد فيه 

وبلده  وطنه  يحب  لأنه  فقط  مقابل  دون  البلد  يخدم  الذي 

ويريد اأن يرفع ا�صم الكويت عالياً يف املحافل الدولية.

اأن�سطة الــوزارة
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الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  الأ�سرية  التنمية  اإدارة  نّظمت 

بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية فعالية وطنية حتت �سعار "الكويت 

يف  وذلك  الكويت  لدولة  الوطنية  بالأعياد  الحتفال  مبنا�سبة  جتمعنا" 

منطقة الفيحاء يف حديقة ال�سهيد ح�سن الزعابي وقد �سارك فيها عدد 

من املحا�سرين والفرق التطوعية وح�سرها جمموعة من الطالبات من 

منطقة العا�سمة التعليمية.



اأن�سطة الــوزارة

21العدد 50 - جمادى اآلخرة 1436 هـ / ابريل 2015 م

مواكبة لالأعياد الوطنية يف الكويت 

"4 قلبي  ربيع  "وطني  نظمت  البنات  حتفيظ  حلقات  مراقبة 

اإيجاد بدائل  اأن املراقبة حري�صة على   وقالت الدهي�صي 

ترفيهية مالئمة وهادفة للحافظات اإىل جانب تعزيز النتماء 

وحب الوطن يف نفو�صهن من خالل هذا املخيم الذي ت�صمن 

الثقافية    امل�صابقة  اإىل  بالإ�صافة  للحافظات  ترفيهياً  يوماً 

يف   املراقبة  ح�صاب  على  تعر�س  التي  وطني"  من  "منارات 
الإن�صتغرام  وهي م�صابقة للجمهور العام.

افتتاح  �صريط  بق�س  انطلقت  الفعاليات  اأن  واأو�صحت 

والثقافية  الوطنية  بالفعاليات  اإمتالأ  الذي  الربيعي  املخيم 

والتنظيم  بالإعداد  خا�س  عمل  فريق  قام  والتي  والرتفيهية 

ا�صتمتعنت يف  زائرة  اأكرث من 3000  وبلغ عدد احل�صور  لها، 

فعاليات املخيم.

وذكرت اأنه مت تفعيل امل�صرح اخلارجي يف املدينة الرتفيهية 

بالفقرات واملفاجاآت املتنوعة من م�صابقات واأوبريت اإن�صادي 

وفقرة تربوية، كان اإقبال اجلمهور عليها رائعاً.. بالإ�صافة اىل 

عربة املفاجاآت اجلوالة التي تتجول يف اأرجاء املدينة الرتفيهية 

لتفاجئ احل�صور بالأ�صئلة والهدايا الفورية.

يف اإطار اإ�سفاء روح املرح والفرح للفتيات ومواكبة لأفراح البالد باأيامها الوطنية اأقامت مراقبة حلقات حتفيظ 

البنات التابعة لإدارة �سئون القراآن الكرمي يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية خميمها الربيعي ال�سنوي لعام 2015 

حتت �سعار )وطني ربيع قلبي 4( وذلك بح�سور مراقبة حلقات البنات خلود الدهي�سي.

الدهي�سي: " املراقبة " 

حري�سة على اإيجاد بدائل 

ترفيهية هادفة للحافظات



برعاية وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية الدكتور عادل عبد اهلل الفالح �سجل قطاع التخطيط والتطوير 

بالوزارة "يوبيله اللوؤلوؤي" يف فيلم وثائقي. �سمل بتوثيقه عر�سًا وافًا لكافة املدراء ال�سابقني ممن تقلدوا م�سوؤولية 

الإدارة يف القطاع على مدى ثالثني عامًا.

من  املوؤلف  العمل  فريق  وبداأ 

واأ�صرف  الربابة  نا�صر  بدر 

البديني يف  الرحمن  عبد 

خطة امل�صروع وحماوره 

والــــذي  التنفيـذيــــة. 

الفيلم  هذا  عنه  نتج 

يحمل  الذي  الوثائقي 

ا�صم "اليوبيل اللوؤلوؤي" 

الفيلم:  �صيناريو  ليكون 

التي  ال�صغرية  الرمل  حبة 

�صقطت من جبني امل�صلي على 

�صاطئ البحر والتي نقلتها الريح اإىل 

اأعماق البحر وت�صتقر داخل حمارة.

اأحمد اجلا�صر  العم  الفيلم مبقابلة  اأحداث  ُد�صنت 

"بو �صاكر". الذي ن�صاأ يف عهده ق�صم التخطيط واملتابعة 
عام 1985م وم�صت�صاره د. بهري اأحمد نا�صر ومعهما د. 

حممد املاأمون حممد علي "اأول رئي�س لق�صم التخطيط 

واملتابعة".

ويف عام 1992م حتول الق�صم اإىل قطاع برئا�صة 

واأطلق عليه  الغفور،  العزيز عبد  له عبد  اأول وكيل 

قطاع التخطيط والتطوير لي�صتمر 7 �صنوات، ثم تبعه 

وكيل القطاع د. بدر نا�صر املطريي ملدة ثالث �صنوات 

ثم الوكيل م. فريد اأ�صد عمادي لرياأ�س القطاع ملدة 

6 �صنوات، وبعد ذلك توىل زمام القطاع د. اإبراهيـــم 

�صنــوات   6 قرابة  ال�صالــح  اأحمــد 

يف  القطاع  لوؤلوؤة  اأن:  الأخري  وقال 

"مدير  الف�صلي  هزاع  د.  عهدة 

واملعلومات"  التخطيط  اإدارة 

"مدير  زمالئه  وبرفقة 

والتدريب"  التطوير  اإدارة 

مكتب  ومدير  احلجي  �صعد 

عبد  املجتمعي  التوجيه 

الكرمي العو�صي.

بكلمات  الوثائقي  الفيلم  ويختتم 

�صطرها الوكيل احلايل الذي اأ�صندت اإليه 

مهام القطاع عام 2014م خالد يو�صف بوغيث يف 

الكويت  م�صتوى  على  لي�صت  جديدة  م�صاريع  انطالق 

فح�صب بل على م�صتوى العامل.

عما  لنا  فاحتة  املحارة  اأخرياً  يف  لنا  لتخرج 

اأفرزته تلك الأحداث عن دانة كبرية تعرب عن زخم 

للعمل  عاملياً  الريادة  يف  الوزارة  روؤية  من  م�صتوحى 

والتطوير  التخطيط  قطاع  �صعار  وهي  الإ�صالمي 

بوزارة الأوقاف.

عمل  ب�صدد  والتقومي  التخطيط  قطاع  واأن  هذا 

معر�س �صنوي يكون على �صرف وزير الأوقاف وال�صئون 

الإ�صالمية يتم من خالله اإعطاء كل قطاع ركن وق�صم 

خا�س يعر�س فيه اإجنازاته ال�صنوية لتتم املناف�صة بني 

القطاعات ويحظي القطاع الفائز بالتكرمي.

والتطوير" ي�سجـل التخطيط  "قطاع 
يوبيله اللــوؤلوؤي فـي فـيـلـم وثــائـقـي

اأن�سطة الــوزارة
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عالــم تـويتـــر

اإعداد: حممد �ساملني
عيدا الوطني والتحرير يف عيون املغردين

حب الوطن ِفطرة غر�سها رب العاملني يف قلوبنا... وحب الكويت واجب علينا... ومطلوب منا تاأ�سيله يف نفو�س من يعي�س علي 

هذه الأر�س الطيبة، و تعم الفرحة اأرجاء الكويت اإحتفاًل بعيدي الوطني والتحرير يف �سهر فرباير من كل عام، وهناك من يعرب 

عن فرحته بهذه الأيام من زاويته اخلا�سة. لذا نحر�س يف "الواحة" على تفعيل "تويرت" كو�سيلة توا�سل اجتماعية مع املغردين، 

وعر�س اآرائهم يف املوا�سيع التي نطرحها ومنها مو�سوع هذا العدد.

@BntOtaiba_511

�ساخمة يا كويت باأعلى مقام..

عزج دامي من زمان الأولني..

عيدي يا كويت يا كل الغرام..

عيدي يا بعد كل العايدين.

@Kinkvip2014

ن�ستذكر يف العيد الوطني والتحرير 

الدرو�س والعرب يف الٌلحمة الوطنية واللتفاف 

حول القيادة ال�سيا�سية وا�ستذكار اأرواح 

ال�سهداء التي �سالت فداء الكويت.

@242oom2

"عيدي يا كويت يا اأحلى بلد"
الَلهم احفظ الكويت واأهلها من كل �سوء، 

واحمها من الفنت ما ظهر منها وما بطن.

@mohammed salmeen

كل عام والكويت بخري.. كل عام والكويت 

حرة اأبية �ساخمة.

@Boushahri Gauer

كل عام والكويت بلد اأمن واأمان 

حتت ظل قيادة اأمريها ال�سيخ �سباح الأحمد 

اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

@aljwharaa

مبنا�سبة العيد الوطني والتحرير 

اأدعو اهلل اأن يحر�سك يا الكويت ويحميك 

اأنتي واأمريك و�سعبك وتبقى الكويت كويت 

اخلري والوفاء وكويت املجد والعطاء.

@khaled_salmeen

مبنا�سبة الأعياد الوطنية لن�ستذكر جميعًا 

املواقف الوطنية امل�سرفة يف فرتة الحتالل 

والتالحم يف مواجهة العدو... لتكن در�سًا وعربة 

لنا يف البعد عن الطائفية والفنت وحفظ اهلل 

الكويت اأمريها و�سعبها من كل مكروه.

@mejdelalhshash 

يا زين عيد الكويت ويا زين فرحتها..

اهلل يحفظ الكويت ومن �سكن فيها.

@_AFd3

للعيد الوطني وعيد التحرير... ذكرى 

خا�سة لتذّكرنا ببهجة احلرية... ولنجدد 

ولءنا وحبنا لوطننا الغايل الكويت.

@badermota91

اأهنئ �سمو  اأمري الكويت واأهنئ ويل عهده 

وال�سعب واحلكومة الكويتية واأهنئ نف�سي 

واأهلي يف اأعياد الكويت اللهم اأدمها علينا 

بالنعمة والعافية.

@mediaq8

اأهنئ �سيدي �ساحب ال�سمو اأمري 

البالد وويل عهده واحلكومة الر�سيدة وال�سعب 

الكويتي مبنا�سبة الأعياد الوطنية واأ�ساأل 

اهلل اأن يدمي على بلدي الكويت نعمة الأمن 

وال�ستقرار.

@Q8alaalaf

لن�ستفيد من هذه الأيام لن�ستذكر 

البطولت امل�سرفة ل�سهداء الكويت يف 

ت�سحيتهم لهذه الأر�س واللتحام يف وجه 

العدو وفاًء وحبًا للوطن.
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 ودعا بوبكر امل�صتثمرين الكويتيني  يف لقاء مع "واحة الأوقاف" اإىل فتح جمالت ال�صتثمار يف النيجر ب�صبب �صالحية مناخها 

لالأعمال التجارية وال�صتثمارية نتيجة لنت�صار الأمن والأمان و�صهولة القوانني امام امل�صتثمر. وفيما يلي تفا�صيل احلوار:

ما �سبب زيارتك اإىل الكويت؟

اإن هذه الزيارة جاءت بدعوة كرمية من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية التي تكن جلميع العاملني فيها كل الحرتام 

والتقدير ملا يقدمونه من دعم وم�صاعدة اإىل اأ�صقائهم واأ�صدقائهم لك�صر احلواجز يف اإطار التعريف برابطة الت�صامن العربي 

الأفريقي.

 ما هو اأبرز اأعمال رابطة الت�سامن العربي الأفريقي؟

  لقد حققت الرابطة الكثري من الجنازات يف اإطار امل�صاحلات القبلية ونزع فتيل النزاعات الدائرة يف املنطقة �صواء كانت 

على امل�صتوى الر�صمي او ال�صعبي، فدورنا مهم جداً يف حل نزاعات املجتمع النيجريي، ناهيك عن بناء املدار�س وحفر الآبار 

وتقدمي امل�صاعدات العينية واملالية بالإ�صافة اإىل امل�صاركة يف النتخابات الرئا�صية والربملانية يف كثري من الدول.

ما هي �سبل التعاون التي ت�سعون اإىل حتقيقها مع وزارة الأوقاف؟

اإن لدولة الكويت و�صعبها مكانة خا�صة يف قلوب �صعب النيجر فنحن اأول دولة اإفريقية �صاهمت يف حترير الكويت من الغزو 

ولهذا فعالقاتنا قدمية ومتينة مما يدعونا اإىل مزيد من التعاون مع الأ�صدقاء يف الكويت �صواء كانت على امل�صتوى التعليمي اأو 

ال�صحي اأو الإغاثي وهو ما عرف عن هذا ال�صعب الكرمي وحبه مل�صاعدة املحتاجني.

ماذا تقدم جممعات التقان يف النيجر ؟

ان جممعات التقان يف النيجر تقدم اخلدمات التعليمية للطالب بدءاً من ريا�س الأطفال اإىل املرحلة اجلامعية وذلك بهدف 

خدمة �صرائح الطلبة املحتاجني حتى يتم تعليمهم وللق�صاء على الأمية ون�صر الدين الإ�صالمي وتعاليمه ال�صامية وتاأ�صيل منهج 

الو�صطية ونبذ الغلو والتطرف واحرتام الراأي الأخر.

م�ست�سار رئي�س الربملان يف النيجر اأكد اأن بالده اآمنة وم�ستقرة

النيجر لــــدى �سعب  الكويـــت حتظـى مبكانة خا�ســـة  بوبكـر: 
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حـــوار الواحـــة

حوار: فهاد الفحيمان

رابطة  ورئي�س  النيجر  جمهورية  يف  الربملان  رئي�س  م�ست�سار  قال 

الت�سامن العربي الأفريقي ح�سن مبارك بوبكر اأن اأطر التعاون التي 

ن�سعى اإىل حتقيقها مع الأ�سدقاء يف الكويت عديدة ومتنوعة فناأمل 

اأن ت�سمل العديد من اجلوانب كاجلانب التعليمي وال�سحي والإغاثي.  

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من  بدعوة  الكويت  يزور  الذي  بوبكر  واأ�ساف 

الإ�سالمية اإن للكويت حكومة و�سعبًا مكانة كبرية لدى �سعب النيجر 

اأول من �ساهم للم�ساركة يف حترير الكويت من بني الدول  الذي كان 

الأفريقية.



كيف تقيم زيارتك ولقاءاتك مب�سوؤويل وزارة الأوقاف؟

اإن امل�صئولني يف وزارة الأوقاف يحر�صون على تقدمي العون وامل�صاعدة لكل الأ�صقاء والأ�صدقاء، والتقيت مع الأخ وكيل وزارة 

الأوقاف بالإنابة خليف الأذينة ،وناق�صنا العديد من املوا�صيع التي من �صاأنها تطوير �صبل التعاون وتبادل اخلربات فيما بني 

الطرفني، بالإ�صافة اإىل تو�صيح دور رابطة الت�صامن العربي الأفريقي يف اإي�صال الر�صالة احلقيقية لرجال الأعمال يف الكويت 

واإبالغهم باإمكانية ال�صتثمار يف النيجر التي تتمتع بالأمن وال�صتقرار ب�صبب وجود نظام دميوقراطي نظم احلياة يف النيجر 

وفتح جمال التناف�س التجاري.

كم عدد الطلبة الدار�سني يف جممعات التقان؟

ان جممع التقان ي�صرف على تدري�س 1080 طالباً يف خمتلف املراحل التعليمية والأمل كبري بزيادة هذه الأعداد والق�صاء 

على ن�صبة البطالة التي بلغت 80 يف املئة يف  بع�س املناطق فلهذا نحتاج اإىل الدعم وامل�صاندة للق�صاء على هذه الأمية خا�صة 

جاذبة  بيئة  فبالدنا  �صروط  اأو  قيود  دون  والعمل  التملك  امل�صتثمر يف  كفل حق  دميوقراطي  ونظام  موؤ�ص�صات  لدى  بلد  اأننا 

للم�صتثمرين الراغبني يف ال�صتثمار بالنيجر.

كلمة اأخرية

اأتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير جلميع امل�صئولني والقياديني بوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية الكويتية، ولل�صعب الكويتي 

على ما مل�صته من حفاوة ال�صتقبال وكرم ال�صيافة وح�صن الوفادة.

كما اأتقدم ب�صكر خا�س لإدارة الإعالم بالوزارة على اأن اأتاحت لنا الفر�صة للتعريف بنا اإعالمياً وما نقدمه من م�صاريع 

وخدمات واإجنازات. اآماًل للكويت و�صعبها دوام التقدم والزدهار.
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حـــوار الواحـــة

ن�سعى لفتح جمالت التعاون مع الكويت فـي التعليـــم وال�سحة

اجلامع الكبري يف جينيه بالنيجر



العدد 50 - جمادى اآلخرة 1436 هـ / ابريل 2015 م 26

لدى  املوؤ�ص�صي  الولء  مبادئ  تر�صيخ  ميكن  كيف 

وهل  الأمر؟  هذا  واقعية  مدى  وما  املوظفني؟ 

لدى  الولء  هذا  وحتقيق  زرع  موؤ�ص�صة  لأي  ميكن 

موظفيها.. لالإجابة عن مثل هذه الأ�صئلة علينا اأولً 

اأن نحدد عوامل الولء املوؤ�ص�صي لدى الأفراد وهي 

كما يلي:

متبادل  ا�صتثمار  هو  التنظيمي:  النتماء  اأوًل: 

بني املوظف واملوؤ�ص�صة اأو الوزارة با�صتمرار العالقة 

التعاقدية ما يرتتب عليه اأن ي�صلك املوظف �صلوكاً 

الر�صمي املتوقع منه واملرغوب فيه  ال�صلوك  يفوق 

وا�صتمرارية  الإ�صهام يف جناح  اأجل  من  نف�صه  من  اإعطاء جزء  املوظف يف  ورغبة  املوؤ�ص�صة،  قبل  من 

املوؤ�ص�صة كال�صتعداد لبذل جمهود اأكرب والقيام باأعمال تطوعية وحتمل م�صوؤوليات اإ�صافية. 

اأعظم درجات منه، والكثري من  اأن يقال عنه  اأعمق من النتماء وميكن  ثانيـًا: الـولء التنظيمـي: هو 

اأفرادها واملحافظة عليه وبذل امل�صاعي لزيادته لديهم، حيث اإن عملية بث  املوؤ�ص�صات حتاول ك�صب ولء 

موؤ�ص�صة  اأي  امل�صوؤولني يف  واكت�صابها ومبقدور  تعلمها  مهارة ميكن  الأفراد هي  نفو�س  وزراعته يف  الولء 

تنميتها وتطويرها حتى تغدو اأمراً طبيعياً تلقائياً ميار�صه جميع اأفراد املوؤ�ص�صة ب�صكل عفوي ومن دون تكلف. 

فاحلقيقة التي ينبغي اأن يعيها امل�صئولون يف اأي موؤ�ص�صة اأنه ي�صعب اإرغام املوظف على اإظهار الولء لها 

ولكن ميكن ك�صب ولء املوظف بتهيئة اجلو يف بيئة عمله والذي من خالله يظهر املوظف ولءه للموؤ�ص�صة.

الـــــولء الـموؤ�س�ســي لـــدى الـمـوظـفــــــــيـــن بيــــن... الـــواقـــــع والـطـمـــــوح

اإعداد: اإدارة التطوير الإداري والتدريب

الولء املوؤ�س�سي لدي املوظفني هو لي�س جمرد كلمة تقال، واإمنا هو مفهوم راق نحن يف اأم�س احلاجة اإليه 

اإذا ما اأردنا بناء منظومة متكاملة لالرتقاء بالعمل وزيادة اإنتاجية وفعالية املوظفني ورفع كفاءة اأدائهم وزيادة 

التناف�س فيما بينهم وكل ذلك ي�سب يف الر�سا الوظيفي وقبله الولء للموؤ�س�سة.

تـدريـــب الــواحـــــــة

كيف ميكن للموظف امل�ساهمة يف جناح عمل املوؤ�س�سة التي يعمل فيها؟

هل املوؤ�س�سات قادرة على ك�سب ولء موظفيها واملحافظة عليهم؟



كيف ميكن تهيئة الأجواء للموظفني وجعل بيئة عملهم منا�سبة لإظهار الولء املوؤ�س�سي لديهم؟
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وميكن اأن نركز على اأربعة عوامل كفيلة لتهيئة الأجواء 

اأمام املوظفني ويف بيئات اأعمالهم املختلفة لكي يظهر 

ولوؤهم املوؤ�س�سي ب�سكل طبيعي وتلقائي، وهذه العوامل 

هي:

الأول: هي املبادئ التي ينبغي اأن تعتقدها وترفعها املوؤ�ص�صة 

ملوظفيها والتي من خاللها تتميز عن باقي املوؤ�ص�صات الأخرى 

التي جتعل املوظفني يفتخرون يف انتمائهم ملوؤ�ص�صتهم.

داخل  وحمركة  وموؤثرة  قيادية  مناذج  توفري  هو  الثاين: 

املوؤ�ص�صة، ينظر لهم كنماذج مثالية يقتدي بها ورموز يدور 

حولها الولء املوؤ�ص�صي.

الأ�صرار عنهم قبل  اإىل دفع  والتي تهدف  املوؤ�ص�صة  واملادية ملوظفي  املعنوية  الثالث: توفري احلوافز 

جلبها لهم.

الرابع: اإيجاد جو تناف�صي �صريف ميكن لأي موظف اأن يعي�س فيه داخل املوؤ�ص�صة من خالله تزداد ن�صبة 

الولء املوؤ�ص�صي، ويتم املحافظة عليه على مدى الأيام. 

هناك اختالف ما بني الر�صا عن العمل والنتماء التنظيمي 

العمل  يف  الفرد  خربات  بتغري  يتغري  حركي  متغري  فالأول 

ال�صتجابة  عن  فيعرب  الثاين  اأما  الذاتية  خ�صائ�صه  وبتغري 

الإيجابية جتاه املوؤ�ص�صة ب�صفة عامة والرتباط بها ككل. 

وامل�صاعر اخلا�صة بالنتماء التنظيمي تنمو ببطء ولكن بثبات 

مع مرور الوقت بالن�صبة لعالقة الفرد مبوؤ�ص�صته بينما الر�صا 

عن العمل يعترب مقيا�صاً اأقل ثباتا يعك�س ردة الفعل ال�صريع 

جلوانب معينة يف بيئة العمل.

الر�سا عن العمل... والنتماء التنظيمي

الـــــولء الـموؤ�س�ســي لـــدى الـمـوظـفــــــــيـــن بيــــن... الـــواقـــــع والـطـمـــــوح

تـدريـــب الــواحـــــــة

هل الولء رقم �سعب التحقيق... اأم �سهل ممتنع؟
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�سـحـــــة الــواحـــــــة

�صيدتي قد يتاأخر طفلك اأحياًنا يف الكالم ب�صبب انك تلبني له كل رغباته من دون اأن يتكلم، وهذا ما يجعله يقت�صد يف 

كالمه فهو لي�س م�صطًرا للكالم اأو التعبري اأو الدفاع عن نف�صه طاملا اأن كل ما يريده يُنّفذ. 

فاإذا اأراد الطفل مثاًل اأن ي�صرب واأ�صار اإىل اأمه بيده ميكنها عو�صاً عن تلبية رغبته فوراً، اأن ت�صاأله ماذا تريد؟ واإذا 

اأعاد الإ�صارة ترّد: (ل اأفهم عليك قل يل ماذا تريد).

ت�صاأله »ملاذا اأح�صرت الكوب؟ اآه هل تريد ماء؟ اأنت عط�صان«. فمن 

ال�صهل تلبية رغبته ولكن من ال�صروري حتفيزه على الكالم. 

لأنه  اأمر جيد  ال�صن  اإىل احل�صانة يف هذه  الطفل  اإر�صال  فاإّن  لذا 

يعّود الطفل على كل هذه الأمور. فاحل�صانة ت�صع الطفل يف موقع 

اأنه لي�س ملكاً والكل يف خدمته، بل هناك اأطفال مثله والكل لديهم 

احلقوق نف�صها. مثاًل اإذا كان يلعب بالكرة وجاء طفل اآخر اأخذها منه 

يف هذه احلال �صوف يعرت�س. 

ماذا يعني التاأّخر احلاّد يف النطق؟

اأي اأن الطفل يبداأ الكالم يف �صن متاأخرة، يقول كلمات قليلة ل يعرف ربطها يف جملة واحدة اأو جملة غري مرتبطة 

ببع�صها، اأي جمل قواعدها خطاأ مثل (األعب طابة، اأو روحي �صيارة).

يف هذه احلالة ل ميكن الطلب منه اإعادة الكلمة اأو اجلملة لأنه �صيكّرر اخلطاأ. مثاًل اإذا طلبت منه نطق كلمة »دب« 

يقول »جب«. ثم تعيد عليه دب فريد حب. وهذه الفئة من الأطفال ت�صاعدهم القراءة الكثرية يف لفظ الكلمات وتركيب 

اجلمل.

ما ال�سن املنا�سبة لإجراء فح�س عند مقّوم النطق؟

اإذا كان الطفل يقلب الكلمات من ال�صروري اإجراء فح�س بدًءا من ال�صنتني والن�صف. لذا فخالل الزيارة الأوىل يتّم 

اإجراء تقومي حلالة الطفل وطرح الكثري من الأ�صئلة على الأهل ملعرفة امل�صكلة. فمثاًل هناك اأهل يقولون اإّن طفلهم 

اأو اأن الطفل يخجل... ويف هذه احلالة  يتاأكد  اأو لديه تاأخر يف الكالم  تعلق معه الكلمة بينما يكون الطفل يتاأتئ، 

الخت�صا�صي ما اإذا كان لدى الطفل �صعف يف الع�صالت  اأم ل، اأي ما اإذا كان اإمكانه نفخ خديه اأو ال�صفري اأو زّم 

خديه... ويعاين ع�صالت الل�صان اخلا�صة بالكالم، فاإذا كانت ق�صرية ل ميكنه لفظ الالم �صروري التاأكد من ذلك. 

ولكن الطفل الذي يتاأتئ ل تكون هذه الع�صلة هي �صبب امل�صكلة. فللتاأتاأة اأ�صباب اأخرى يحددها الخت�صا�صي..

اإعداد: اأحمد فرغلي

�سيدتي.. ل تقلقي عندما يتاأخر طفلك عن الكالم

بعد ال�سنتني والن�سف يجب عر�سه على 

اخ�سائي تخاطب اإذا تعرث يف النطق
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بانوراما الواحـــــة

كٌلٌ يعطي على قدره

كان الليث بن �صعد  يتاجر يف الع�صل وذات يوم ر�صت �صفينة له حمملة بالع�صل 

وكان الع�صل معباأ يف براميل فاأتت له �صيدة عجوز حتمل وعاءاً �صغرياً وقالت له، 

اأريد منك اأن متالأ هذا الوعاء ع�صاًل يل فرف�س وذهبت ال�صيدة حلالها.

ثم اأمر الليث م�صاعده اأن يعرف عنوان تلك 

ال�صيدة وياأخذ لها برمياًل كاماًل من الع�صل فا�صتعجب الرجل وقال له: 

برمياًل  تعطيها  الآن  اأنت  وها  فرف�صت  �صغرية  كمية  طلبت  لقد 

كاماًل، فرد عليه الليث بن �صعد، يا فتى اإنها تطلب على قدرها 

واأنا اأعطيها على قدري.

لو علم املت�صدق حّق العلم وت�صور اأن �صدقته تقع يف (يد اهلل) 

قبل يد الفقري، لكانت لّذة املعطي اأكرب من لذة الآخذ.

الأعمال  اأف�صل  ومن  اجلنة،  اأبواب  من  باب  ال�صدقة 

وتٌظل  الطعام،  اإطعام  ال�صدقة  واأف�صل  ال�صاحلات 

وتطفئ  النار،  من  �صاحبها  وتفك  القيامة  يوم  �صاحبها 

واأنفع  للميت  يُهدي  القبور. وخري ما  الرب وحر  غ�صب 

ما تكون له، ويربيها اهلل عز وجل. وهي تطهري وتزكية 

للنف�س وم�صاعفة احل�صنات.

القيامة،  يوم  ونُ�صرة وجهه  املت�صدق  �صرور  �صبب  وتكون 

واأمان له من اخلوف يوم الفزع الأكرب وعدم احلزن على 

ما فات، و�صبب ملغفرة الذنوب وتكفري ال�صيئات. وهي من املب�صرات بح�صن اخلامتة و�صبب لدعاء املالئكة.

املتقني  �صفات  من  والإنفاق  الكبري،  والأجر  اجلزيل  باخلري  وموعود  النا�س  خيار  من  واملت�صدق 

الكرم  اأمارات اجلود وعالمة من عالمات  من  واأمارة  للمت�صدق،  اهلل  عباد  ملحبة  �صبب  وال�صدقة 

العمر  ة  زياد  يف  و�صبباً  البالء  ودفع  الكربة.  وك�صف  الدعوة  ا�صتجابة  اأ�صباب  من  وتعد  وال�صخاء. 

والرزق، وهي دواء من الأ�صقام ومتنع احلرق، والغرق، وميتة ال�صوء. وال�صدقة اأجرها ثابت ولو كانت 

على البهائم اأو الطيور.

فـوائــــد ال�سـدقــــة

اإعداد: �سامح حممد ي�سري



م�ساحــة للتو��ســل
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ال�سداقة كلمة �سغرية يف حجمها كبرية يف مدلولها ويف معناها وم�سمونها، هي اأجمل �سيء 

اأو �سخ�سني،  يف الوجود، وجوهر الإن�سان، فهي رابطة نف�سية قوية جعلها اهلل بني اأ�سخا�س 

وتعترب �سفقة جتارية تتم بني جمموعة متفاهمة، ويكون عربونها املحبة والتعاون والإخال�س 

والثقة املتبادلة لوجه اهلل تعاىل.

هذه  من  اأكرب  اإنها  مكيال  باأي  توزن  ول  مقيا�س،  باأي  تقا�س  ول  بثمن  لتقدر  ال�سداقة  اإن 

اإىل  يحتاج  بل  الآخرين  عن  عزلة  ويف  منفردًا  يعي�س  اأن  ي�ستطيع  ل  فاملرء  كلها،  الأ�سياء 

م�ساعدة ال�سديق ليقف اإىل جانبه يف جميع الأحوال والأزمان.

وهنا �سوؤال يطرح نف�سه من هو ال�سديق احلقيقي؟ وكيفية اختياره?

من  الدقيق  والفهم  واملنطق  ال�سليم  العقل  وا�ستخدام  التمهل  ال�سديق  اختيار  عند  يجب 

خالل الوقوف على ما مييزه من �سفات:

فال�سديق احلقيقي هو اّلذي يو�ّسع لك يف املجل�س، وي�سبقك بال�ّسالم اإذا لقاك، وي�سعى يف 

لك  ويتمّنى  نف�سه،  على  يوؤثرك  لنف�سه،  يتمّنى  ما  لك  ويتمّنى  اإليه،  احتجت  اإذا  حاجتك 

اأو معنوّية، يكون معك يف ال�سّراء وال�سّراء،  اخلري دائمًا، يحّبك يف اهلل دون م�سلحة مادّية 

يق، ويف الغنى والفقر. يظّن بك الظّن احل�سن، واإذا اأخطاأت  يف الفرح واحلزن، وال�ّسعِة وال�سّ

بحّقه يلتم�س العذر ويقول يف نف�سه لعّله مل يق�سد.

وغيابك، يجعلك تقف من  اإليك يف وجودك  ي�سعر بك، يح�سن  ي�ساأل عنك،  جتده جانبك 

اأ�سهل  ال�سعب  وجعل  �سيء  كل  يف  واملثابرة  العمل  على  ويعينك  يدعوك  تعرثت،  اإذا  جديد 

واأهون، دائمًا مهما اختلفتم ل ينطق ب�سيء ي�سيء اإليك؛ جتده يحفظ �سرك ويخاف عليك 

اأكرث من نف�سه.

ال�سداقة احلقيقية

بدر الفرحان 

رئي�س ق�سم امل�سرتيات
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