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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

ل يختلف اثنان على اأن لالإعالم دورًا كبريًا يف التاأثري على املجتمعات عمومًا وال�سباب خ�سو�سًا، 

مبختلف فئاتهم وتوجهاتهم، بل اإن الإعالم كثريًا ما يكون موجهًا لل�سباب �سواء بال�سلب اأو الإيجاب، 

ومثل هذا الأمر يالحظه اجلميع، ول يحتاج اإىل �ساحب لب كي يفك رموزه، لأن الوقائع وجمريات 

الأحداث توؤكد هذه احلقيقة.

وهذا التاأثري ينطبق اأي�سًا على املوؤ�س�سات وال�سركات التي ت�سعى اإىل جني اأرباح، وذلك لأنها تدرك 

اأهمية الإعالم يف الع�سر احلديث بل يف كل الع�سور ال�سابقة، على اختالف ماهية الإعالم يف كل ع�سر. 

لهذا ل غرابة اأن يكون لالإعالم اأهمية كربى لدى اجلميع من دون ا�ستثناء، بل هو يف �سلم الأولويات 

لديهم نتيجة لذلك التاأثري عليهم.

من  وامل�ساعب،  امل�سائب  من  بالكثري  والإ�سالمية  العربية  الأمتني  ابتليت  الأخرية  ال�سنوات  ويف 

اأبرزها الغلو والت�سدد والتطرف والعن�سرية املذهبية والقبلية، والعديد من دول العامل و�سعت املليارات 

للتخل�س من تلك الآفات التي ت�سببت يف حدوث �سرخ لديها، بل تهدد كيانها على الإطالق.

ومن هنا تاأتي اأهمية الإعالم يف حل امل�ساكل التي نعاين منها ودوره احليوي يف اإظهار الوجه احل�ساري 

للكويت من خالل معاجلة اآفات التطرف والغلو والت�سدد، اإذ بات الق�ساء عليها اأمرًا حتميًا ل ميكن 

التغا�سي عنه اأو ال�سكوت عليه.

ومن خالل الإعالم بجميع اأنواعه املرئي واملقروء وامل�سموع اإ�سافة اإىل و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

ميكن و�سع احللول املنا�سبة للتغلب على م�ساكل الغلو والتطرف والت�سدد، بحيث تكون تلك احللول 

واملاأمولة  املرجوة  النتائج  يحقق  اأن  ميكن  ل  اخلطاب  وهذا  الإعالمي،  الديني  اخلطاب  جتديد  عرب 

منه اإل عرب بوابتي الأ�سرة واملدر�سة، فهما العمودان الفقاريان اللذان ميكن الو�سول من خاللهما اإىل 

ال�سباب باإعتبارهم الهدف الرئي�سي املراد الو�سول اإليه من قبل الإعالم.

ومن خالل الإعالم، وبعد الطفرة الإعالمية التي حتققت عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي مثل: 

مالمح  حتديد  ميكن  اأي�سًا  والأ�سرة  املدر�سة  مع  وبالتعاون  وغريها،  والن�ستغرام  بوك  وفي�س  تويرت 

وواقع اخلطاب الديني والإعالمي، وو�سع ميثاق اإعالمي مهني يحدد اأبعاد وم�سمون اخلطاب الديني 

الإعالمية  العملية  مب�ستوى  الرتقاء  وكذلك  املجتمعي  الوعي  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  املعتدل،  الإعالمي 

وبالتايل  والإ�سالمية  العربية  على جمتمعاتنا  الدخيلة  الأفكار  كل  على  الق�ساء  بهدف  املتخ�س�سة 

جعلها بيئة �ساحلة ونظيفة وخالية من الغلو والتطرف والت�سدد، منطلقة من العي�س حتت خيمة 

الوطن الواحد وقبول الطرف الآخر واملواطنة.

�لـحـاجـــة �إلــى تـجـديــد
�خلطاب �لدينـي �لإعالمـي



أنشطة الوزارة

من أنشطة قسم الوعظ واإلرشاد الديني بالـ "الثقافة اإلسالمية"

"األوقــــاف" تستضيــــف مستشـــار الديـــــوان الملكــي
وعضـــــو هيئــــة كبـــــار العلمـــــاء عبـــد اهلل المطلـــق
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والفعاليات  الأن�سطة  من  توليه  باتت  ما  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  ثمنت 

الثقافية ذات ال�سبغة الدعوية، معتربة اإياها ا�ستكماًل منها لر�سالتها الإ�سالحية املوكلة بتحقيق �سراكة جمتمعية 

هادفة تعنى يف م�سامينها باإتاحة و�سائل جادة من التوجيه والإر�ساد واإ�ساعة اأجواء من القيم والآداب وتوثيق ال�سلة 

ما بني امل�سلم و هويته الإ�سالمية وطرح خطاب ديني متوازن.

والإر�صاد  الوعظ  ق�صم  اختتام  عقب  الت�صريح  هذا  جاء 

الإدارة  ل�صيف  الثقايف  الربنامج  لفعاليات  الإدارة  الديني يف 

يف  العلماء  كبار  هيئة  وع�صو  امللكي  الديوان  يف  امل�صت�صار 

اململكة العربية ال�صعودية ال�صيخ الدكتور عبد اهلل املطلق.

�صمات  عليها  غلبت  ف�صيلته  زيارة  باأن  الإدارة  واأكملت 

مبحا�صرة  الدعوي  برناجمه  ا�صتهل  حيث  والتميز  التنوع 

دعوية مب�صجد الب�صام مبحافظة اجلهراء ق2، بعدها التقى 

اخلرينج  م�صجد  يف  اجلماهريية  بالندوة  وف�صيلته  اجلمهور 

ختام  وكان  الفروانية،  حمافظة  يف  ق11  العار�صية  مبنطقة 

اللقاءات اجلماهريية يف م�صجد الفار�س مبنطقة الفيحاء ق2 

مبحافظة العا�صمة.



أنشطة الوزارة
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خالل  تطرق  ف�صيلته  باأن  ت�صريحها  يف  الإدارة  واأكدت 

الق�صايا الدعوية واملحطات  للعديد من  الثقافية  حما�صراته 

ومت�س  ودنياه  دينه  اأمر  يف  امل�صلم  تهم  التي  الإميانية 

واقعه، وا�صتطردت الإدارة باأن �صيفها الكرمي قد تخلل زيارته 

جمموعة من اللقاءات والتي تكللت بالنجاح حيث �صملت عدداً 

لقاء  جانب  اإىل  العام  النفع  وجمعيات  الدولة  موؤ�ص�صات  من 

بع�س رجالت الكويت من رموز العمل الدعوي واخلريي.

حيث ا�صتهل د. املطلق تلك الزيارات بلقاء ح�صرة �صاحب 

ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه 

اأ�صاد املطلق بجهود �صموه اخلريية،  اأعقاب زيارته  اهلل، ويف 

الأمة  ق�صايا  وم�صاندة  الإن�صانية  احلميدة خلدمة  وم�صاعيه 

العربية والإ�صالمية، كما �صملت الزيارة اأي�صاً لقاء �صمو ويل 

العهد ال�صيخ نواف الأحمد ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن 

و�صمو ال�صيخ نا�صر املحمد وزيارة حمافظ الفر وانية ال�صيخ 

في�صل املالك ال�صباح.

العدل وزير الأوقاف  ثم جمع ف�صيلته لقاء ومعايل وزير 

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

وكيل  اللقاء  ح�صر  �صرفه،  على  اأقيمت  التي  الع�صاء  ماأدبة 

الوزارة الدكتور عادل الفالح وعدد من ال�صادة وكالء الوزارة 

اخلريي  والعمل  الدعوة  رجالت  من  ولفيف  امل�صاعدين 

والعلماء يف الكويت.

لتعزيز  العليا  للجنـة  بزيـارة  جولتـه  ال�صيف  واختتم 

الو�صطية حيث التقى قيادات العمل باملركز ومت خالل الزيارة 

ف�صيلته  اطلع  وقد  املهمة،  الدعوية  املو�صوعات  بع�س  طرح 

بهذا  اأ�صاد  حيث  باملركز،  العمل  وخطة  املبذول  اجلهد  على 

املنحرف  للفكر  الت�صدي  يف  الرائد  ودوره  العاملي  ال�صرح 

والتاأكيد على معاين الوحدة الوطنية وبناء ج�صور من التاآلف 

واملحبة بني اأطياف املجتمع الكويتي، اإىل جانب ت�صدير ر�صالة 

الإ�صالم ال�صمحة والتي نظهر الوجه احل�صاري للدين وتوؤكد 

دور الكويت الرائد يف هذا املجال.



خالل تكريم أعضاء بعثة الحج الكويتية 

لتوفيــر  الشراكـــة  حققــــت  الـــوزارة  الصانــــع: 
أفضـــل الخدمـــات لحـجــــاج بيـــت اهلل الــحــرام

وخاطب احل�صور من اأبناء بعثة احلج بالقول: قدمتم اأف�صل 

اخلدمات حلجاج دولة الكويت وهو ما مل�صته من الر�صا التام 

من اأ�صحاب احلمالت من خالل جمموعة اأ�صحاب احلمالت 

وم�صاركتي يف جمموعة الوات�صاب والتناق�س معهم وكذلك ما 

مل�صته اأي�صا من ر�صا احلجاج حيث مل تتقدم اأي �صكوى من 

احلجاج اأو اأي مالحظة على اخلدمات املقدمة لهم.

اأ�ساد وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع بجهود جميع اأع�ساء بعثة احلج الكويتية وعلى 

راأ�سهم رئي�س ونائب رئي�س البعثة وروؤ�ساء الفرق وجميع الأع�ساء فردًا فردًا على ما قاموا به يف مو�سم احلج من حتقيق 

النجاحات املتعددة خالل مو�سم احلج، جاء ذلك يف حفل  تكرمي اأع�ساء بعثة احلج الكويتية حتت رعايته.

أنشطة الوزارة
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البالغ  الأثر  اجلميع  على  يخفى  ل  اأنه   اإىل  ال�صانع  واأ�صار 

وال�صتعداد املبكر ملو�صم حج هذا العام حيث ا�صتمر العمل له طوال 

فرتة العام املا�صي وقد كنت ا�صرف �صخ�صياً واأتابع �صري خطة عمل 

مو�صم احلج واأ�صحاب حمالت احلج ولذلك اأقول لكم اإنكم وفقتم 

واأعدكم  دائما  الأمام  اإىل  فلذلك  قيام  خري  به  وقمتم  عملكم  يف 

بتذليل جميع العقبات اأمام بعثة احلج الكويتية حتى تقوم مبهامها 

على الوجه الأكمل. وتابع:  اإن التعاون املثمر بني اأ�صحاب حمالت 

احلج الكويتية وبعثة احلج الكويتية كان �صبباً لنجاح مو�صم حج هذا 

العام وذلك يحقق اإ�صرتاتيجية وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

والتي تتمثل دائماً يف ال�صراكة مع جميع اجلهات الر�صمية والقطاع 

اخلا�س للنهو�س باخلدمات املقدمة من الوزارة اإىل مزيد من التقدم 

والرقي مبا يعك�س توفري اأف�صل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام.

أنشطة الوزارة
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أنشطة الوزارة
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اأقامته »الأوقاف« لتكرمي    جاء ذلك خالل احلفل الذي 

م�صريا  احلجي  �صعد  ال�صابق  والتدريب  التطوير  اإدارة  مدير 

اإىل اأن املحتفى به ترجل من ميادين العمل الر�صمي بعد اأن 

اأم�صى �صنوات طويلة يف خدمة وطننا الغايل وج�صد خاللها 

اأروع �صور الت�صحية والتفاين يف العمل واجلد والجتهاد.

 بدوره هناأ الأمني العام ال�صابق لالأمانة العامة لالأوقاف 

د. عبد املح�صن اخلرايف احل�صور على حمبتهم باملحتفى به 

التي  ال�صريحة  خا�صة  العمل  م�صلحة  على  بحر�صه  م�صيداً 

تخدم املجتمع بفكرته »بريرة«، وقال اخلرايف ل اأن�صى دعمه 

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع حر�س الوزارة  على تكرمي كل من �ساهم يف تطوير 

العمل باإداراتها املختلفة.

تكريم مدير إدارة التطوير والتدريب السابق سعد الحجي

الصانع: المحتفى به جسد أروع صور التضحية 
والتفاني في ميادين العمل



أنشطة الوزارة
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رم�صان  يف  لهم  جماعي  فطور  واإقامة  امل�صلمة  للجاليات 

البعوث،  لطلبة  ال�صنوي  املعر�س  واإقامة  الكبري،  امل�صجد  يف 

واإن�صاءه وقفية يف الأمانة وغريها من الأعمال والأفكار التي 

يف  فعال  وع�صوا  جاداً  منوذجاً  جعلته 

اإدارة  جمل�س  يف  ع�صو  ولأنه  املجتمع، 

احلكومة  ملوظفي  التعاونية  اجلمعية 

من  ذكائه  على  يدخل  لالدخار  الكويتية 

ال�صتثمار.

د.  الأ�صري  لالأمن  الوطنية  الرابطة  رئي�صة   وحتدثت 

»بريرة«،  م�صروع  يف  احلجي  قدمه  عما  املحيميد  خديجة 

موؤكدة اإن عمله التطوعي لن يتوقف وعطاءه م�صتمر، وقالت 

الذهنية  ال�صورة  مع  تقف  وان  عطائك  يف  ت�صتمر  اأن  لبد 

بال�صعار الرباين الأ�صيل 

يف  وقال  به  املحتفلني  احلجي  �صعد  �صكر  بدوره 

 2015/2/18 ويف  الأوقاف  وزارة  يف  عينت   1981/2/18

ا�صتقالتي وهناك ثالث  اأقدم  من دون ترتيب وجدت نف�صي 

كان  الوفاء  باب  التعيني من  بداية  حمطات يف حياتي وهي 

لعثمان عبد اهلل العليوة، رحمه اهلل، الف�صل يف تعييني ثانياً 

الوزير  وجود  ثالثاً  املعتوق،  اهلل  عبد  د.  للعمل  داعم  وجود 

يعقوب ال�صانع والذي وجدت منه احرتاماً وفتح مكتبه لكل 

تلم�س  امل�صوؤولني  من  �صخ�صياً  يطلب  واأنه  معاناة  لديه  من 

اأو  املادي  اجلانب  من  �صواء  املحتاجني 

الأدبي اأو من له حاجة خا�صة.

  واأ�صاف احلجي : اأقدم �صكري لكل 

من ن�صحني وكل من خالفني ولن اأتوقف 

عن العمل والكويت معطاءة دائما.

من  كــل  أشكر  الحجي: 
خالفـنــــي  أو  نصحنـــي 
ولن أتوقف عن العطاء
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�صيخ  مع  تعاون  بروتوكول  ال�صانع  توقيع  عقب  ذلك  جاء 

الوزارة  خطوات  اأوىل  يف  الطيب  اأحمد  د.  ال�صريف  الأزهر 

الربوتوكول   هذا  بتوقيعها  الديني  اخلطاب  لتجديد  العملية 

لي�صتهدف تطوير الدعوة يف امل�صاجد وا�صتحداث خطاب ديني 

تفريط يف  دون  املقبلة  املرحلة  يتنا�صب مع متطلبات  توعوي 

الثوابت الإ�صالمية املتفق عليها.

على  وحر�س  وم�صرتك  دائم  تعاون  وجود  ال�صانع  واأكد 

ال�صتعانة باأئمة امل�صاجد واملوؤذنني يف الكويت من خريجي الأزهر 

ملا لديهم من علم �صرعي. مو�صحاً اإنه لي�س لالإرهاب حدود واأن 

م�صتمر  انت�صار  يف  اأ�صبحا  التطرف  يف  والغلو  املت�صدد  الفكر 

الأمر الذي ي�صتوجب الوقوف مع الأزهر ال�صريف وكل امل�صايخ 

على م�صتوى العامل ملواجهة هذا الفكر وو�صع تدابري احرتازية 

من �صاأنها احليلولة دون الوقوع يف م�صكالت تتفاقم معها الأمور 

ال�صاحتني  وعلى  املنطقة  يف  الأخرية  الأحداث  اإىل  اإ�صارة  يف 

الإقليمية والدولية. و�صدد ال�صانع على �صرورة التكاتف وعدم 

النتظار حتى وقوع احلدث يف اإ�صارة اإىل �صرورة احرتام حرية 

الآخر وعدم اإق�صائه وال�صتماع اإىل وجهة نظره مبا من �صاأنه 

اأي  بالإ�صالم  املرتب�صني  اإعطاء  والوحدة وعدم  التقارب  تعزيز 

يف  الروؤية  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  امل�صلمني،  بني  للوقيعة  فر�صة 

تعزيز التقارب والوحدة هي ما �صنعمل عليه يف الأيام املقبلة.

من جهته اعترب رئي�س قطاع املعاهد الأزهرية ووكيل �صيخ الأزهر 

د. حممد الأمري اأن الربوتوكول ياأتي يف اإطار اإر�صال ر�صالة من قبل 

الأزهر اإىل اجلميع مفادها اأن �صريعة الإ�صالم تقوم على نبذ العنف 

واحرتام اآدمية الإن�صان بغ�س النظر عن لون اأو جن�س اأو ديانة.

الأزهر  ال�سراكة مع  تعزيز  »الأوقاف«  روؤية  اإن  ال�سانع  الإ�سالمية يعقوب  وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  ذكر 

حمليًا واإقليميًا ودوليًا وذلك لتوحيد الروؤى واملواقف ب�ساأن اخلطاب الديني. 

"األوقاف" توقع بروتوكول تعاون لتجديد الخطاب الديني مع األزهر 

التطـرف ومواجهــة  التقــارب  لتعزيــز  نعمــل  الصانع: 
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الثالث  في  األولى  الفترة  فعاليات  تنطلق 
وتستمر حتى التاسع من شهر يناير المقبل

العسعوسي: وزارة األوقاف تفتتح 
للفنون  الدولــي  الكويـــت  ملتقـى 
اإلسالميـــة فــي المسجـــد الكبيـر

الكويت  مركز  اإن  �صحايف  ت�صريح  يف  الع�صعو�صي  وقال 

للفنون الإ�صالمية يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يقيم 

الدورة ال�صابعة من ملتقى الكويت الدويل للفنون الإ�صالمية 

الإ�صالمية  بالفنون  العمل على تو�صيع دائرة الهتمام  بهدف 

الفنون  لدعم  كمركز  الكويت  مكانة  تعزيز  يف  ي�صاهم  مما 

الإ�صالمية وتنميتها من خالل تو�صيع دائرة الهتمام بالفنون 

الإ�صالمية  وتعزيز مكانة امل�صجد كمعلم ثقايف.

اأن وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية  واأ�صار الع�صعو�صي اإىل 

اختيار  مع  تواكباً  الإ�صالمية  للفنون  الدويل  الكويت  ملتقى  تقيم 

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

انطلقت  التي  الأوقاف  وزارة  املوؤ�ص�صي يف  العمل  وم�صاعي  جهود 

�صري  و�صعت خط  بعدما  والروؤى  املعامل  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  من 

للعمل. وقال الع�صعو�صي  ثابت اعتمد على الريادة طريقاً ومنهجاً 

اإن اختيار الكويت عا�صمة الثقافة الإ�صالمية يف عام 2016م ياأتي 

كحلقة مكملة ل�صل�صلة الجنازات التي حت�صدها الكويت عاماً بعد 

الأحمد  �صباح  ال�صيخ  البالد  اأمري  �صمو  اختيار  توجها  والتي  عام 

اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه قائد اإن�صاين خري دليل على متيز 

هذا البلد ال�صغري مب�صاحته والكبري بعطائه وم�صاركاته التي امتدت 

من م�صارق الأر�س اإىل مغاربها حتى اأ�صبح اإ�صم الكويت يذكر يف 

املحافل الدولية قبل الإقليمية كبلد راعي للثقافة الإ�صالمية.

واأكد الع�صعو�صي اإن وزارة الأوقاف التي فتحت ذراعيها لكل 

امل�صاريع اأو امللتقيات اأو ور�س العمل اأو املوؤمترات التي من �صاأنها 

الرامية  ا�صرتاتيجيتها  ومبادئ  وقيم  اأ�ص�س  تعزيز  على  العمل 

تت�صافر  ولهذا  الآخر  مع  وال�صراكة  والعتدال  الو�صطية  لن�صر 

جهود جميع من وقع عليهم الختيار يف جلان عمل تنظيم هذا 

امللتقى للو�صول اإىل حتقيق الهداف املرجوة من اإقامته. ومتنى 

الإ�صالمية يف  للفنون  الدويل  الكويتي  مللتقى  النجاح  الع�صعو�صي 

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

والن�صطة التي اأعدت لفعاليات امللتقى لأنها �صتكون مراآة عاك�صة 

لبلدنا الغايل الكويت اأمام �صعوب العامل.

اأعلن الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الثقافية يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية داود الع�سعو�سي اإن وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

الإ�سالمية �ستفتتح ملتقى الكويت الدويل ال�سابع للفنون الإ�سالمية على فرتتني تنطلق الفرتة الأوىل يف 3 وت�ستمر حتى 

9 من �سهر يناير ،بينما تنطلق الفرتة الثانية من 13 وت�ستمر حتى 20 من �سهر مار�س من عام 2016م  يف امل�سجد الكبري.



بحضور عيسى العبيدلي وتركي المطيري

إدارة اإلفتاء نظمت دورة "أحكام العمل 
الخيري وضوابطه"

واأعقبه مدير اإدارة الإفتاء تركي املطريي بكلمة حول اأهمية 

اأنه ميدان عظيم يتناف�س فيه  العمل اخلريي التطوعي، موؤكداً 

املتناف�صون، ويت�صابق فيه املت�صابقون وي�صمل كل عمل من اأعمال 

الربرّ يقوم به العبد امتثال لأمر اهلل عز وجل، وابتغاء مر�صاته.

نظمت اإدارة الإفتاء والبحوث ال�سرعية يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية الدورة الفقهية اخلام�سة حتت عنوان 

الفتوى  الدورة ع�سو هيئة  العاملية وحا�سر يف  الهيئة اخلريية  وذلك على م�سرح  العمل اخلريي و�سوابطه«  »اأحكام 

الدكتور عي�سى زكي وذلك بح�سور عدد كبري من ممثلني عن جمعيات النفع العام والعمل اخلريي يف البالد وبداية 

وزارة  وروؤية  دور  عن  الدورة  افتتاح  له خالل  كلمة  العبيديل يف  عي�سى  ال�سيخ  الإفتاء  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  حتدث 

الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية خلطتها الإ�سرتاتيجية، ودور اإدارة  الإفتاء يف حتقيق هذه الروؤية والتاأكيد عليها من خالل  

التثقيف ال�سرعي باإقامة العديد من الدورات العلمية ال�سرعية، واأهمية هذه الدورة ، واأنها تاأتي تزامنًا مع و�سع دولة 

الكويت على قائمة الدول التي ترعى العمل اخلريي الإن�ساين وتتبناه.

أنشطة الوزارة
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وقد ا�ستملت حما�سرة د. عي�سى زكي على اأربعة حماور هي:

حيث  من  اخلريية  للجان  ال�صرعية  ال�صفة  الأول:  املحور 

التفوي�س والتوكيل عن املمول وامل�صتحق، ومن كونها ناظرة علي 

اأوقاف املمولني، وما تقوم به هل يُعد نيابة عن ويل الأمر اأم وكالة 

عن فئة من امل�صلمني، اأم من باب امل�صاركة يف اأعمال اخلري؟

اللجان  بعمل  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  الثاين:  املحور 

وال�صدقات  الزكاة  اإخراج  يف  الوكالة  حيث  من  اخلريية 

من  والإقرا�س  ال�صتثمار  حيث  ومن  ذلك.  ونحو  والكفارات 

اأموال الزكاة وال�صدقات، وا�صتثمار اأموال الوقف.

ال�صدقات  بجمع  املتعلقة  الأحكام  الثالث:  املحور 

واملوؤ�ص�صات  الربوية،  واملوؤ�ص�صات  امل�صاجد  من  والتربعات 

التي يف اأعمالها حرمة اأو �صبهة. واأحكام التعامل مع البنوك 

واأحكام  وال�صدقات.  التربعات  ا�صتقطاع  طريق  عن  الربوية 

قبول التربعات وال�صدقات من غري امل�صلمني.

الزكاة  مب�صارف  املتعلقة  الأحكام  الرابع:  املحور 

الزكاة على  اأموال  والإنفاق من  العاملني،  رواتب  وال�صدقات، 

املدار�س،  امل�صت�صفيات،  امل�صاجد،  (بناء  اخلريية  امل�صاريع 

معاين  ترجمة  الإ�صالمية،  والكتب  امل�صحف  طباعة  الطرق، 

القراآن الكرمي، اإقامة املوؤمترات والندوات للتعريف بالإ�صالم، 

دفع مرتبات للدعاة والعلماء للتعريف بالإ�صالم ون�صره، تزويج 

املحتاجني، اإغاثة املنكوبني من امل�صلمني...). واإنفاق التربعات 

ده املتربع اأو املت�صدق، وكذلك واإنفاق  وال�صدقات يف غري ما حدَّ

ده املتربع اأو املت�صدق اإذا  التربعات وال�صدقات يف غري ما حدَّ

اقت�صت امل�صلحة ذلك، واإخراج اأموال الزكاة وال�صدقات اإىل 

اأموال  من  القادرين  لغري  العمرة  ت�صيري رحالت  البلد،  خارج 

الزكاة وال�صدقات، اإعطاء القاتل من اأموال الزكاة اأو ال�صدقات 

تخزين  للم�صلحة،  الزكاة  اأموال  �صرف  تق�صيط  الدية،  لدفع 

الفائ�س من زكاة الفطر والأ�صاحي لإخراجها بعد العيد.

الأ�صئلة  بع�س  احل�صور  من  عدد  طرح  الدورة  نهاية  ويف 

اخلريي،  بالعمل  املتعلقة  امل�صائل  بع�س  حول  وال�صتف�صارات 

الأوقاف  لوزارة  و�صكرهم  امتنانهم  عن  احل�صور  عرب  وقد 

عموماً واإدارة الإفتاء خ�صو�صاً وكذلك للمحا�صر، كما مت توزيع 

�صهادات التقدير على احل�صور.

أنشطة الوزارة
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وقال وكيل وزارة الأوقاف امل�صاعد لل�صوؤون الإدارية واملالية الأمني العام للجنة العليا لتعزيز الو�صطية 

املهند�س فريد العمادي اأن من اأبرز اأهداف الربنامج التدريبي تعزيز الأمن الفكري يف املجتمع.

واأ�صاف يف ت�صريح �صحفي: اإن الوثيقة الوطنية لن�صر الو�صطية ومواجهة التطرف تعدرّ مفخرة للكويت 

و�صعبها وجهًدا متميزا للجنة العليا لتعزيز الو�صطية، ومنوذجاً للتعاون البناء بني عدد من الوزارات ذات 

ال�صلة؛ يت�صم بال�صمولية، وي�صعى ل�صتنها�س الهمم وتفعيل اخلطط ملواجهة الإرهاب، وتعزيز الو�صطية 

اأنه حازت الوثيقة بف�صل اهلل على املزيد من الإعجاب والتاأييد  والعتدال يف املجتمع الكويتي ، مبيناً 

من قبل القيادة ال�صيا�صية الر�صيدة، و�صتى اجلهات الر�صمية ؛ مبا حوته من نظرة ثاقبة وخطوات عملية 

لتفعيل دور الإ�صالح وحماربة كل مظاهر الغلو والتطرف؛ لت�صكل منظومة متكاملة يف تقدمي الربامج 

والفعاليات واملبادرات ذات البعد الفكري واملنهجي مبا يحقق الأهداف ال�صامية التي و�صعت من اأجلها.

وقادة  وامل�صتقبل  احلا�صر  وثروة  الأمة  عماد  بو�صفهم  ال�صباب  اإىل حماية  الوثيقة  �صعت  واأ�صاف: 

ميثل  بهم  الهتمام  ولأن  الدولة،  وخارج  داخل  واجلامعات  املدار�س  طالب  وخا�صة  القادمة،  الأجيال 

التعامل  فاإن  ثم  ومن  طاقاتها،  وا�صتغالل  بالأمة  النهو�س  اأجل  من  امل�صتقبل  يف  احلقيقي  ال�صتثمار 

والتوا�صل مع تلك الفئة يحتاج اإىل احرتافية عالية يف اخلطاب التوجيهي، ل �صيما ما يتعلق بالأمور 

الفكرية والعقائدية وال�صلوكية والتنموية، �صعياً اإىل تنمية اأفكارهم، والرتقاء مب�صتواهم الفكري القادر 

على التمييز بني الفكر الو�صطي والفكر املتطرف، وفق خطاب ديني و�صلوكي واأخالقي و�صطي معتدل، 

يتم �صياغته وت�صميمه مبعرفة فريق من العلماء واخلرباء من ذوي الخت�صا�س.

اأقطاب  وتدريب  تاأهيل  تقوم على  التي  املبادرات  من  �صملت عددا  الوثيقة  اإن  اإىل  العمادي  واأ�صار 

على  قادرين  ليكونوا  ؛  جامعيني  واأ�صاتذة  واأئمة  وخطباء  وحما�صرين  معلمني  من  التوجيهية  العملية 

مراعاة الفئات العمرية والتعليمية لهوؤلء ال�صباب وما يت�صل بالتنوع الديني، والعمري واملهني والتعليمي، 

مع الأخذ يف احل�صبان الختيار الأمثل لو�صائل الت�صال املنا�صبة التي حتقق النتائج املن�صودة، ول�صيما 

مراعاة البعد ال�صلوكي لهوؤلء ال�صباب وفق درا�صات علمية وميدانية ت�صهم يف �صياغة احللول املنا�صبة؛ 

لتحقيق الأمن املجتمعي، وجتديد و�صائل واأدوات اخلطاب الديني مبا يتواءم مع متطلبات الع�صر، وفقاً 

لفقه الواقع، وتاأ�صيل املبادئ ال�صرعية املعتدلة.

بداأ مركز الو�سطية يف تفعيل خطته، باإطالق 47 دورة تدريبية ت�سمل ثالث وزارات تغطي قطاعاتها 

واأن�سطتها طيفًا كبريًا من املجتمع الكويتي، وت�ستهدف تاأهيل 1250 متدربًا، وتعزيز الفكر املعتدل لدى 

ال�سرائح امل�ستهدفة.

"الوسطية" تطلـــق 47 دورة تدريبيـــة 

لـتـعـزيــــــــز الــفــكـــــــــر الـمـعـتـــــدل 

العمــادي: نجـــدد وسائل 
الخطاب الديني لمواءمة 
متطلبــــات العصــر وفقًا 

لـفـقــه الــواقــــع
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ومثل الوزارة يف املوؤمتر مدير اإدارة العالقات اخلارجية 

خالد  اخلارجي  التعاون  ومراقب  العمار  عبدالعزيز  وليد 

ملطار  و�صولهم  فور  ا�صتقبالهم  يف  كان  حيث  العمر  عي�صى 

لل�صوؤون  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  الدويل  الأق�صر 

الأوقاف  وزارة  ووكيل  عجيبه  اأحمد  الدكتور  الإ�صالمية 

امل�صرية.

املوؤمتر  يف  امل�صاركون  وحدد 

اأ�صباب التطرف والغلو يف املجتمعات 

وهي: "النغالق، واجلمود، والتقليد 

الأعمى، و�صوء الفهم، الوقوف عند 

فقه  عن  والبتعاد  الن�س،  حرفية 

للت�صريع،  الكلية  القواعد  فهــم  وعـدم  واملاآلت،  الـمقا�صد 

املخت�صني  وغري  الـموؤهلــني  غري  لت�صدر  الفر�صــة  واإتاحة 

اجلماعات  بع�س  ومتاجرة  الدعوي،  امل�صهد  جوانب  لبع�س 

م�صالح  لتحقيـــق  مطية  واتخـــاذه  بالديــن  والتنظيمات 

والتنظيمات  اجلماعات  م�صالح  اإيثار  مع  وحزبية،  �صيا�صية 

على الـم�صالح العليا للديــن والوطن، وغلــبة التديـن ال�صكلي 

وال�صيا�صي على التدين اخلال�س هلل..

وعالج  املتطرف  الفكر  تفكيك  اآليات  امل�صاركون  وعدد 

اخلطابة  ق�صر  على  "التاأكيد  مقدمتها:  يف  وجاء  اأ�صبابه، 

العلم  اأهل  على  والفتوى  والدعوة 

وق�صر  �صواهم،  دون  املتخ�ص�صني 

اجلامع  امل�صجد  على  اخلطبة 

ودعم  وامل�صليات،  الزوايا  دون 

والعمل  املوحدة،  اخلطبة  مو�صوع 

التطــرف  منابــع  جتفيف  على 

عن  ال�صبـــاب  جتنيد  منـــع  خالل  من  وذلك  باجلامعات 

طريق حوارات علمية عن الإ�صـــالم وروحـــه ال�صمحـــة تت�صم 

الق�صايا  مي�س  ومبا  والعقالنية،  والـمو�صوعية  بالواقعية 

الع�صرية م�صاً واقعياً..

�سارك وفد من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يف موؤمتر املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية اخلام�س والع�سرين 

املقام يف مدينة الأق�سر بجمهورية م�سر العربية حتت عنوان: »روؤية الأمة والدعاة لتجديد اخلطاب الديني وتفكيك 

الفكر املتطرف«.

تحت عنـوان "رؤية األمـــة والدعـــاة لتجديد

الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف"

"األوقاف" تشـــــارك فــــي مؤتمــــــــــر المجلــــس األعلــــى 
للشـــؤون اإلسالميـــة الــ25 باألقصـــر

الشكلـــي  التديــن  غلبــة 
التدين  على  والسياســي 
أسباب  مــن  هلل  الخالـص 

التطــرف والغلـــو



ومثالية  متميزة  طالبة   175 تكرم  المنير"  "السراج 

نـايـــــف العجمـــي: اإلدارة تعــد 
النماذج المتفوقة من الطالبات

أنشطة الوزارة
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الأوقاف  وزارة  اأقامته  الذي  احلفل  يف  العجمي،  واأثنى 

لتكرمي الطالبات املميزات واملثاليان يف مراكز ال�صراج املنري، 

على املعلمات وامل�صرفات  العامالت مبراكز ال�صراج ملا بذلنه 

من جهود طيبة ومثمرة  لطالبات  املراكز واإعداد مثل هذه 

الأ�صرة  بها  تت�صرف  التي  واملميزة  املتفوقة  الطبية  النماذج 

اإننا اليوم نقف نكرم (175) طالبة متميزة  الكويتية مو�صحاً 

ومثالية من بناتنا اخلريجات من مراكز ال�صراج املنري  موؤكدا  

التي �صرفها اهلل عز  العظيمة  املهام  والتعليم من  الرتبية  اأن 

وجل ورفع قدر من يعمل بها.

واختتم نايف العجمي كلمته بال�صكر لهذه البيوت الطيبة 

من  املثالية  النماذج  هذه  مثل  واأخرجت  وتعبت  ربت  التي 

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

من الوقت والرعاية لأبنائهم لأن هذه التجارة الطيبة ت�صتحق 

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

اجلارية يوم القيامة.

عن�سر فعال

ومن جانبها قالت مراقب مركز البنات يف اإدارة ال�صراج 

املنري نورة العجمي: اإن التمييز اأن ترى نف�صك يف زاوية ل 

ت�صلها حبائل الغرور وحب الذات وهو غاية ي�صبو اإليها كل 

يف  وموؤثراً  فعالً  عن�صراً  وبكون  اإجنازاته  يبني  اأن  اأراد  من 

املجتمع  لذلك كان التميز اأحد قيم وزارة الأوقاف وال�صئون 

يف  امل�صاهمة  بهدف  ال�صرتاتيجية  خطتها  يف  الإ�صالمية 

والتنمية وحتمل  البناء  دوره يف  اأداء  قادر على  اإعداد جيل 

امل�صئولية جتاه وطنهم الكويت فهم الكنز الذخري ودعامة من 

دعاماته الرا�صخة.

كتب: �سامل الفرحان

قال مدير اإدارة ال�سراج املنري يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية 

نايف العجمي اأن  العلم مبثابة حياة لالإن�سان واأن من ي�سلك طريق 

للعلم ي�سهل اهلل له طريقًا اإىل اجلنة موؤكدًا اأن كل متفوقة تاألقت واأبرقت 

بف�سل حبها ومت�سكها بتعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف واأهم�س يف اأذن كل 

طالبة متفوقة من بناتنا »القمة قد تكون �سعبة املنال لكن الأ�سعب الثبات على 

القمة« فثابرن دائما بطلب العلم واملعرفة للرقي باأوطانكن لأعلى املراتب يف امل�ستقبل.



نورة العجمي: التميز أحد قيم الوزارة في خطتها اإلستراتيجية

أنشطة الوزارة

17 العدد 55 - ربيع األول 1437 هـ / ديسمبر 2015 م

وتابعت نورة العجمي اإن ما جننيه اليوم هو غر�س الأم�س 

اأبدعت  وعقول  اأخل�صت  ونوايا  ت�صافرت  جهود  خالل  من 

يقظ  وب�صمري  واقتدار  باأمانة  التعليم  ر�صالة  فاملعلمة حملت 

لت�صاند بذلك اأ�صرة اأن�صاأت ورعت فاأح�صنت الرعاية والرتبية 

املتميزات  بناتنا  من  كوكبة  بتكرمي  اليوم  نفتخر  اأننا  م�صيفة 

واملثاليات من طالبات مراكز ال�صراج املنري للعام الثاين على 

التوايل املتميزات  يف  ح�صن اخللق والتعامل واحرتام املعلمة 

والتفاعل مع  واجلد والجتهاد عالوة على مواظبة احل�صور 

اأن�صطة الإدارة الرئي�صية واأن�صطة املراكز الداخلية م�صيفة اأن 

جناح املراكز التابعة لل�صراج بتكرمي قرابة 175 طالبة متميزة 

هي مبثابة خطوة اأوىل على �صلم الرتقاء نحو القمة.

�سعادة بالغة

اليوم  اأننا  �صلية  زينب  املتميزة  الطالبة  ذكرت  وبدورها 

�صرور  من  يغمرنا  ومعلماتنا معربات عما  اأمهاتنا  اأمام  نقف 

عظيم و�صعادة بالغة معرتفات مبن كان لهن الف�صل يف بناء 

الإ�صالمية  هويتنا  تر�صيخ  على  والعمل  الناجحة  �صخ�صيتنا 

وتقوية ولوؤنا الوطني وغر�س مكارم الأخالق والف�صائل فينا 

ف�صال عن م�صاعدتنا يف حفظ كتاب اهلل احلكيم واللتزام مبا 

جاء فيه فهو مبثابة رفعة ال�صاأن لنا يف الدنيا والأخرة.
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رئيس الجامعة اإلسالمية بأولدهام في بريطانيا والوفد المرافق زاروا اإلعالم الديني  

محمد علي: للكويت دور بــارز في المحافــل اإلسالميــة العالمية 
أبا الخيل: بث برامجنا عبر قنوات الغرب دليل على عمق رسالتنا

مع  يتوافق  ذلك  اأن  �صحايف  بيان  يف  اخليل  اأبا  واأو�صح 

وال�صراكة  الو�صطية  تعزيز  اإىل  الرامية  الوزارة  ا�صرتاتيجية 

وقيمه  الإ�صالم  �صورة  تو�صيح  �صاأنه  من  ما  وكل  املجتمعية 

التي اأ�صاءت الدنيا وقت اأن كانت الب�صرية تغو�س يف الوحل 

اأهم  عن  مف�صاًل  عر�صاً  للوفد  قدم  اأنه  اإىل  لفتاً  والظالم، 

اإجنازات الإدارة الإعالمية باللغتني العربية والأجنبية، و�صورة  

اخلليجية  �صهرته  بعد  �صيما  ل  "نفائ�س"  م�صروع  عن  كاملة 

والعربية، وكذلك عن بع�س الأعمال امل�صورة التي تتحدث عن 

�صمائل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.

التي ميكن  الربامج  نوعية  ناق�س  اأنه  اخليل  اأبا  بنيرّ  كما 

الو�صول  خاللها  من  وت�صتطيع  للجامعة  الإدارة  تقدمها  اأن 

اجلاليات  اأبناء  من  �صواء  امل�صلم  من ال�صباب  كبرية  ل�صريحة 

اأنه  اإىل  منوهاً  بريطانية،  اأ�صول  من  امل�صلمني  اأو  امل�صلمة 

اإىل مقرتح الوفد واإمكانية نقل جتارب الإعالم  تطرق اأي�صاً 

الديني الرائدة للم�صلمني يف بريطانيا كحملة نفائ�س لتعزيز 

العبادات والتي تدعو للتم�صك بال�صالة يف وقتها، وحملة اأمان 

للتوعية املرورية والتي تظهر مدى امل�صاهمة يف حل امل�صكالت 

املرورية، م�صريا  والتعليمات  بالإر�صادات  كاللتزام  املجتمعية 

اإىل اأنه اأهدى الوفد يف نهاية اللقاء اإ�صدارات الإدارة املرئية 

وامل�صموعة والتي تتناول العديد من املو�صوعات  الجتماعية 

والرتبوية والدينية التي تهتم ب�صوؤن امل�صلم. واختتم اأبا اخليل 

ب�صكر الوفد ممثاًل يف  رئي�س اجلامعة د. حممد من�صاب  علي، 

وم�صت�صار  م�صلم،  املعيد  عبد  د.  للجامعة  التنفيذي  واملدير 

اجلامعة  اأ�صامة ب�صطاوي، وم�صرفة املناهج د. عائ�صة ا�صالم.

الأوقاف  وزارة  بدور  الربيطاين  الوفد  اأ�صاد  جانبه  ومن 

الإعالمية  ونظرتها  والإقليمية،  الدولية  املحافل  الكويتية يف 

بروعة  م�صيداً  الو�صطي،  الإ�صالمي  الفكر  ن�صر  يف  املتميزة 

وعمق اأن�صطة وبرامج الإعالم الديني، موؤكداً على اأنها  مالئمة 

وبريطانيا،   الغرب  املطروحة يف دول  لق�صايا  ومواكبة ملعظم 

اأن  معرباً عن �صكره حلفاوة الرتحيب وكرم ال�صيافة، متمنياً 

يحقق التوا�صل اأهدافه املن�صودة وثمراته املرجوة.

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

اأبا اخليل وفدًا من اجلامعة الإ�سالمية باأولد هام بربيطانيا، ومت خالل اللقاء  لتعزيز العبادات "نفائ�س" �سالح 

بحث اأوجه التعاون والعمل امل�سرتك بني البلدين مبا يتوافق ورفعة الإ�سالم وامل�سلمني.
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العام  وامل�صرف  الديني  الإعالم  اإدارة  مدير  واأو�صح 

على امل�صروع القيمي لتعزيز العبادات "نفائ�س" �صالح اأبا 

اخليل اأن النادي يعمل على تهيئة البيئة الرتبوية املنا�صبة 

جتاه  م�صئوليته  حتمل  على  قادراً  ليكون  وذلك  لل�صباب 

من  حتمل  ما  بكل  العوملة  ظل  يف  �صيما  ل  واأمته  وطنه 

خماطر وحتديات.

تعزيــز  يف  الـمراكز  هــذه  اأهمية  اخليل  اأبا  واأكد 

الـمجتمع،  اأرجاء  بني  وال�صلوكية  الأخالقيـة  الـمنظومة 

فيـه  طغـت  ع�صـر  يف  الأمان  �صمامـــات  اإحدى  معتربها 

التي  القيـم والـمبادئ  العنكبوتيــــة على كثري من  ال�صبكـة 

ينبغي اأن ت�صود فيما بيننا، منوهاً اإىل اأن الكويت من اأكرث 

على  �صواء  قيمــي  هــو  ما  كل  دعم  على  حر�صاً  البلدان 

باأهمية  لإدراكها  وذلك  احلكومــات  اأو  الأفراد  م�صتوى 

واملجتمعات،  الأمم  بناء  يف  ودورها  البقاء  يف  الأخالق 

عمر  وهم:  الـمركـــز  على  القائمني  ب�صكر  خمتتماً 

ال�صبيحي، عي�صى العومي، حممد العومي، ب�صام الب�صام، 

عبد الوهاب الزامل، يو�صف العثمان، حمد ال�صامل، عبد 

اهلل املحمد.

اإلعالم الديني يهدي مركز التميز سلسلة من أجمل إصداراته  

أبا الخيل: غرس القيم هو الطريق األمثل 
لحماية شبابنا من المخاطر

ات�ساقًا مع الدور الكبري الذي تلعبه اإدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية على ال�سعيدين 

الداخلي واخلارجي، ومتا�سيًا مع ا�سرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل تعزيز اجلوانب الأخالقية وال�سلوكية بني اأفراد 

يعترب  والذي  الكويتي،  التميز  لنادي  براجمها  من  خمتارة  �سل�سلة  الإدارة  اأهدت  والعربي  الكويتي  املجتمعني 

موؤ�س�سة رائدة يف جمال تربية ال�سخ�سية الإ�سالمية من كافة النواحي.
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أثنـــــــاء مشاركتـــــــه فـــــي ملتقــــــى
التطـــوع الشبابــــي لمواجهة التطرف

البصيري: نسعى إلى تحويل العمل 
الشبابـي الى عمـل تنمـوي حقيقـي

جاء ذلك يف لقاء خا�س معه على هام�س املوؤمتر يف جناح 

املعر�س امل�صاحب للملتقى.

اأهداف املوؤمتر وم�صاركة  اأبرز  اأن من  واأو�صح الب�صريي 

بني  التطوع  ثقافة  وتعزيز  ن�صر  على  احلر�س  فيه  املركز 

واأكادميية  واجتماعية  نف�صية  روؤية  وتقدمي  العربي  ال�صباب 

متخ�ص�صة لظاهر التطرف بني ال�صباب ومناق�صة م�صئولية 

فعاليات  الإدارة  ا�صتثمرت  وقد  التطرف.  ملواجهة  ال�صباب 

املوؤمتر واملعر�س يف التعريف باأن�صطة مركز تعزيز الو�صطية 

ال�صريحة  كان  الذي  ال�صبابي  اجلمهور  مع  والتوا�صل 

املنحرفة  الأفكار  ومعاجلة  التطوع  ثقافة  بن�صر  امل�صتهدفة 

وحماية ال�صباب من مزالق الإرهاب والتطرف.

التي  ال�صبابية  التظاهرة  هذه  مثل  اأن  الب�صريي  واأكد 

�صلمان احلمود  ال�صيخ  ال�صباب  ل�صوؤون  الدولة  وزير  افتتحها 

الأحمد حفظه اهلل  نواف  ال�صيخ  العهد  �صمو ويل  نيابة عن 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزراء ال�صباب والريا�صة 

العرب وال�صباب العربي من 14 دولة عربية تعد من الفعاليات 

احلديثة يف معاجلة الفكر املتطرف باآليات يفهمها ال�صباب.

البالد وويل عهده  اأمري  ال�صمو  موؤكداً حر�س �صاحب 

الأمني حفظهما اهلل ورعاهما على دعم طاقات املتطوعني 

والأمن  التنمية  جهود  يف  م�صاركتهم  وتعزيز  ال�صباب 

وال�صالم.

مقاربة  ت�صكل  كونها  يف  املبادرة  هذه  مثل  اأهمية  وتنبع 

اىل  ال�صبابي  العمل  حتويل  منا  تتطلب  تنموية  ا�صرتاتيجية 

تقع  التي  الجتماعية  امل�صئولية  منطلق  من  حقيقي،  تنموي 

جناح  على  موؤكداً  الأع�صاء.  الدول  يف  ال�صباب  وزراء  على 

املوؤمتر واملعر�س امل�صاحب له يف حتقيق اأهدافه ال�صامية التي 

تتفق مع اأهداف ومبادرات مركز تعزيز الو�صطية. 

يف  والتكنولوجيا  الإعالم  فريق  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 

جلميع  �صكره  عن  ال�صنفاء  اهلل  عبد  الو�صطية  تعزيز  مركز 

له  وكانت  املعر�س،  يف  املركز  م�صاركة  اإجناح  يف  �صارك  من 

م�صاركة مميزة يف �صرح موجز عن اأعمال املركز ملعايل وزير 

من  ال�صباب  وقاية  يف  املركز  دور  وبيان  والإعالم،  ال�صباب 

خماطر التطرف والإرهاب ون�صر ثقافة الو�صطية والعتدال 

يف املجتمع الكويتي.

�سرح مدير مركز تعزيز الو�سطية خالد اأحمد الب�سريي اأن املركز ت�سرف بتلبية الدعوة املباركة التي تلقاها من 

وكيل وزارة الدولة ل�سئون ال�سباب ال�سيخة الزين �سباح النا�سر ال�سعود ال�سباح للم�ساركة يف ملتقى التطوع ال�سبابي 

ملواجهة التطرف والذي عقد موؤخرًا يف فندق �سرياتون بدولة الكويت.
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ويف هذا ال�صدد قال مدير الإدارة اأحمد الطويل يف ت�صريح 

�صحايف اإن الإدارة تهتم باأبنائها وبناتها احلفظة ممن تخرجوا 

اختبارات  باإجراء  با�صتمرار  وتقوم  لها  التابعة  املراكز  من 

وت�صفيات بني املتقدمني منهم للم�صاركة يف امل�صابقات الدولية 

اأف�صل  حتقيق  على  حر�صاً  الكويت  بتمثيل  الأجدر  لختيار 

النتائج واأعلى املراكز.

يف  امل�صاركة  ت�صبق  التي  الت�صفيات  اأن  الطويل  واأكد 

الرتقاء  يف  كبري  اإيجابي  اأثر  لها  كان  الدولية  امل�صابقات 

يف  متثل  الدولية،  امل�صابقات  يف  امل�صاركني  طلبتنا  مب�صتوى 

ح�صولهم على مراكز متقدمة يف العديد منها مثل املركز الأول 

يف جائزة الكويت الدولية هذا العام والأول يف م�صابقة الأردن 

وم�صابقة تون�س للعام املا�صي والثالث لهذا العام، مثمنا مقام 

ح�صرة �صاحب ال�صمو على رعايته الكرمية واهتمامه باأبنائه 

وبناته من حفظة كتاب اهلل تعاىل.

"شؤون القرآن" أحرزت المركز الخامس في السعودية 

الطويل: نختار األجدر بتمثيل الكويت 
حرصًا علـى تحقيـق أعلـــى المـراكــــز

ح�سلت اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية على املركز اخلام�س بفرعي م�سابقة ال�سعودية 

الدولية حلفظ القراآن عرب احلافظ عبد الرحمن اأحمد ال�سويع الذي ح�سل على املركز اخلام�س يف فرع حفظ القراآن 

كامال وفوز احلافظ عمر حممد الدخمي باملركز اخلام�س اأي�سًا يف فرع حفظ خم�سة ع�سر جزءًا.
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اأن  املحمد  �صارة  والن�سء  الن�صاء  �صعبة  رئي�صة  وذكرت 

الطالبات من مدار�س املرحلة املتو�صطة �صوف ي�صاركن باختيار 

اأحلى �صورة التقطت من قبل موظفات الإدارة ملعامل امل�صجد 

بالت�صويت  الأول  هي  تعترب  الطالبات  م�صاركة  اأن  م�صرية 

الن�سء  اإدارة  خ�ص�صت  كما  الكبري  للم�صجد  �صورة  لأحلى 

جوائز للطالبات امل�صاركات يف الزيارة وامل�صابقة بالإ�صافة اإىل 

دروع وكتيبات حتتوي �صرية عن امل�صجد الكبري واأخر الأن�صطة 

التي اأقيمت وتعترب اإدارة الن�صاء والن�سء من الإدارات املعنية 

يف امل�صجد الكبري التي تقوم بعمل فعاليات وزيارات م�صتمرة 

للم�صجد الكبري من قبل طالبات وزارة الرتبية لزيادة ثقافتهن 

عن معامل واإن�صاء امل�صجد الكبري والغر�س منه باعتباره منارة 

هدى و�صعاع ينري للمعرفة من خالل فعاليات امل�صجد الكبري 

املميزة والدرو�س الدينية التي تقام فيه على مدار ال�صنة.

“اأحلى  م�صابقة  فكرة  �صاحبة  ال�صمري  �صموخ  وقالت 

امل�صجد  جمال  اإظهار  هو  امل�صابقة  من  الهدف  اأن  �صورة” 

حتر�س  الإدارة  اأن  موؤكداً  الإ�صالمي  الفن  وح�صارة  ومعامله 

على اإقامة مثل هذه الفعاليات با�صتمرار لطلبة املدار�س.

الفائزات: 1- اأبرا احلمود 2- جمانة احلداد 3- اأ�صماء 

احلوطي.

حتت �سعار »النجاح لي�س اجناز بقدر ما هو قدرة م�ستمرة على الجناز« اأقامت اإدارة الن�سء بامل�سجد الكبري زيارة 

لطلبة وزارة الرتبية يف املحافظات ال�ست لالطالع على امل�سجد الكبري وامل�ساركة يف امل�سابقة التي اأقيمت على هام�س 

الزيارة بعنوان »اأحلى �سورة«.

إلظهار جمال المسجد ومعالمه وحضارة الفن اإلسالمي

إدارة النشء بالمسجد الكبير أقامت فعالية "أحلى صورة"
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فعالية "لغتي هويتي" بالمسجد الكبير

المحمد: اللغة العربية حضارة األمة اإلسالمية وإرثها الذي ال ينضب

املحمد  �صارة  والن�سء  الن�صاء  �صعبة  ق�صم  رئي�صة  وذكرت 

لل�صراكة  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  اإ�صرتاتيجية  اأن 

�صمن  بها  العمل  مت  املختلفة  الدولة  وهيئات  موؤ�ص�صات  مع 

نطاق ال�صراكة مع وزارة الرتبية من خالل اإقامة �صعبة الن�صاء 

املرحلة  لطالبات  موجهة  ور�صة  الكبري  امل�صجد  يف  والن�سء 

الثانوية وتت�صمن ور�صة لتعليم اخلط الكويف وطريقة كتابته.

هويتي«  »لغتي  عنوان  حتت  حما�صرة  املحمد   واألقت 

و�صيلة  جمرد  لي�صت  العربية  اللغة  باأن  الطالبات  لتعريف 

توا�صل بل هي متثل هوية العقيدة ب�صفتها لغة القراآن الكرمي 

م�صيفة اأن اللغة العربية متثل ح�صارة الأمة الإ�صالمية واإرثها 

الذي ل ين�صب.

اإن  امليموين  هدى  الأن�صطة  م�صئولة  ذكرت  جانبها  ومن 

�صمن ن�صاط »لغتي هويتي« اأقيمت م�صابقة اأ�صئلة ومعلومات 

للطالبات الزائرات تخللتها جولة تفقدية ملعامل امل�صجد الكبري 

بهدف اإبراز الفن الإ�صالمي ومهارة فن الزخرفة والنق�س  وقد 

اأقيم معر�س ل�صور ق�صم الن�صاء والن�سء �صمن الفعاليات.

اأقامت �سعبة الن�ساء والن�سء يف امل�سجد الكبري �سمن اأن�سطتها املتعددة ور�سة لطالبات املرحلة الثانوية بالتن�سيق 

مع وزارة الرتبية.
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وفـــد "مشــروع التركـــواز ماوتـــن" فــي أفغانستــان
زار الـمـسـجــــــــد الـكـبـيـــــــر

وكان يف ا�صتقبالهم رئي�س مركز الكويت للفنون ال�صالمية 

العلي، حيث بداأت جولتهم  الكبري فريد  التابع لإدارة امل�صجد 

اروع  ت�صمن  والذي  الزيارة  هام�س  على  املقام  املعر�س  حول 

اللوحات والفنون واخلطوط، وقد قام اخلطاط جا�صر ال�صمري 

بخط اأ�صماء ال�صيوف وتقدميها لهم كهدية رمزية، ثم توجهوا 

اىل القاعة الأمريية برفقة فريد العلي، الذي بدوره قام بو�صف 

جماليات امل�صجد الكبري واأهم الفنون واخلطوط والنقو�س التي 

انتقلوا اىل املحطة الأخرية  واأخرياً  الكبري،  امل�صجد  يت�صمنها 

وهي امل�صلى الرئي�صي والذي كان له الن�صيب الأكرب من الزيارة، 

حيث مت التعرف على اأجزائه وما يحتويه من فن واإبداع.

ويف النهاية اأبدى الوفد اإعجابه ال�صديد باملعر�س وحفاوة 

ال�صتقبال والإ�صراف املنظم من قبل اإدارة امل�صجد.

الديوان  �سوؤون  وزير  ال�سباح  الأحمد  �سباح  نا�سر  ال�سيخ  �سيوف  له  ر�سمية  زيارة  يف  الكبري  امل�سجد  ا�ستقبل 

الأمريي، حيث تكون الوفد من مدير املعار�س مب�سروع الرتكواز ماوتن الدكتور توما�س وايد يف اأفغان�ستان، ومدير 

امل�سروع �سكوت ليدل، وحممد اهلل يحيى بور م�سوؤول تطوير الإنتاج فيه، و�سغرى ح�سيني وهي اأحد خمرجات مدر�سة 

اخلط يف الرتكواز ماوتن.
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كما ت�صمن الن�صاط  ور�س عمل تتكون من ور�صة ال�صابون 

لل�صابون، وكذلك  ال�صحيح  والذي تو�صح كيفية ال�صتخدام 

العناية  كيفية  خاللها  من  تو�صح  التي  الأظافر  تقليم  ور�س 

�صرح  خاللها  من  يتم  التي  الأ�صنان  ور�صة  وثم  بالأظافر، 

لالأطفال كيفيه تنظيف الأ�صنان والعناية بها.

ومن ثم انتقل الأطفال فـي جولــــة حول اأرجاء الـم�صجد 

احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  �صــرح  ومت  الرئي�صي  الـم�صلى  ثم  ومن 

ومت  والـمـنرب  الـمحراب  علـى  التعـــرف  وكذلك  وعددهـــا 

الـمطبوعــات  توزيــــــع  وتـــم  الأمرييــــــة  القاعـة  زيـــارة 

تلويـــن  اخلا�صة بن�صاط النظافة والذي يتكــــون من كرا�صة 

وكرا�صة مل�صقــات وق�صـــة عبداهلل و�صخ�صيـــة عبداهلل، ويف 

اخلتام مت اأخذ �صور تذكارية.  

ريا�س  العديد من  الن�ساط  وقد ح�سر  والن�سء  الن�ساء  �سعبة  باإ�سراف  النظافة  ن�ساط  الكبري  امل�سجد  اأقيم يف 

الأطفال 316 طفل.

تضمــن ورشًا متعــددة بمشــاركــة 316 طــفــاًل

المسجــــد الكبيـــر نظـــم نـــشـــــاط النظافــــــة
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اأقام �صراج جابر العلي - بنات ملتقى "ال�صرية العطرة" 

 7 مب�صاركة  العجمي  نورة  البنـات  مراكـز  مراقب  وبح�صور 

 - العديلية   - ال�صالم   - القرين  (�صراج  هم:  اأخرى  مراكز 

هذه  من  مركز  وكل  هدية.   - الرقة   - ال�صرة   - ال�صباحية 

ال�صحابيات  اإحدى  عن  احلديث  ركنه  يف  تناول  املراكز 

مب�صاركة طالبات الـمركز نف�صه باإلقاء نبذه ق�صرية تعريفية 

بتكرمي  البنات  مراكز  مراقب  قامت  ثم  ال�صحابية.  عن 

الفائزين يف امل�صابقة الثقافية املطروحة عليهم.

للتعريف بالصحابيات الجليالت 

سراج جابر العلي - بنات يقيم ملتقى "السيرة العطرة"



االبتسامة
البت�سامة ت�سارع يف التماثل اإىل ال�سفاء من الأمرا�س وهي خري عالج لقلب الإن�سان. لأن البت�سامة هي غذاء للنف�س والروح، لأنها 

ت�ساعد على اله�سم وحتفظ ال�سباب وتزيد العمر، وتنع�س البت�سامة عملنا وتدفعه اإىل الأمام وجتعله حمببًا اإلينا. فال�سحك 

والبت�سامة هبة من اهلل عز وجل للطبيعة الب�سرية، لإنعا�س الأع�ساء وا�سرتخائها، وكذلك فيها حركة اآلية ذاتية لتدليك الكثري 

من الأع�ساء، وبالأخ�س بوا�سطة احلجاب احلاجز الذي يوؤثر على الرئتني، في�ساعد على دخول وخروج الهواء ب�سرعة. وهناك 

من يعرب عن تلك ال�سفة من زاويته اخلا�سة.. لذلك نحر�س يف الواحة على تفعيل التويرت كو�سيلة توا�سل اجتماعي مع النا�س 

وعر�س اأراءهم يف املوا�سيع التي نطرحها ومنها مو�سوع هذا العدد.
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عالــم تـويتـــر

اإعداد: حممد �ساملني

@al_osaimi

اإذا مل يكن لديك �سيئًا تعطيه لالآخرين 

فت�سّدق بالكلمة الطيبة والبت�سامة 

ال�سادقة.

@altwijri1221

قال تعاىل: عب�س وتوىل اأن جاءه الأعمى 

�سدق اهلل العظيم جاء النهي عن العبو�س بوجه 

الأعمى وهو ليرى فكيف مبن يرى! ابت�سم 

للنا�س ف�سبحان من جعل البت�سامة �سدقة.

@Kw_Qseed

الإَبت�ّساْمة والَكلْماَت اجَلْمِيلة َهداِيا 

َب�ّسِيطة ِيَبقٌى اأَثرّها يَفٌ الَقلوْب لالَبد.

@albelali

البت�سامة ال�سادقة حترك ق�ساوة 

القلوب وت�سنع ما تعجز عنه احلروف 

والكلمات.

@mostafa_3amer

ل �سئ يخرتق القلوب كلطف العبارة 

وبذل البت�سامة ولني الكالم و�سالمة العقل 

ونقاء القلب وغ�س الطرف عن الزلت.

@shimaakaram51

من املوؤمل اأن تكون البت�سامة دائمة 

على وجهك واأنت فاقدها يف قلبك، فلتكن 

�سادقة ونابعه من قلبك.

@mohabedo695

البت�سامة ت�سمن لك بريقًا �ساحرًا حتيي 

اأماًل وتنزع اأملًا وتهديك اأجرًا وجتعلك اأجمل.

@ahmedmukhtar74

البت�سامة تاأخذ مكانًا �سغريًا يف 

وجهك ولكن كبرية يف قلوب الأفراد.

@m_s_m1

م للدهُر دومًا اإن يُكن حلوًا  وابت�سِ

ومرًا، ولتُقل اإن ذقت همًا، اإن بعد الُع�سر ُي�سرًا.

@saad_almobala

احلياة لكي تكون ب�سيطة فهي حتتاج 

لأمرين )البت�سامة و ال�سرب(.

@07ka5

البت�سامة ل ت�سرتي لك خبزا..!! 

لكنها ت�سرتي لك اأرواحا.! ف�سبحان من جعل 

البت�سامة يف ديننا عبادة نوؤجر عليها.

@vip_50

الإبت�سامة هي اللغة الوحيدة التي 

تفهمها جميع ال�سعوب دون احلاجة اإىل 

مرتجم.



صحة الواحة
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اأكرث الأمرا�س التي ت�سيب  تعترب التهابات الأذن  الناجمة عن نزلت الربد  من 

اأطفالنا يف ف�سل ال�ستاء واأحيانا  تكون حادة، خفيفة او م�سحوبة بحرقة، وميكن 

ان ترتاوح ما بني  امل خفيف اىل موؤمل جدا، لدرجة تعيق الأداء الوظيفي. حتى لو 

كان ال�سائل املح�سور يف الذن غري ملوث، فان هذا ال�سائل ي�سكل �سغطا على طبلة 

الذن ويوؤدي اإىل تورمها ونب�سها.

عندما يتعلق الأمر باأمل الأذنني الناجم عن نزلت الربد، فان 

و�صيالن  احلمى  لديه  وحتدث  النوم،  ي�صتطيع  ل  قد  الطفل 

الأنف. مبا اأن نزلت الربد تزول من تلقاء نف�صها، فانه عندما 

باأمل الأذنني امل�صاحب لنزلت الربد، فانه يزول  يتعلق الأمر 

هو اأي�صاً.

ومع ذلك، اذا كنت اأنت اأو طفلك تعانون من اآلم الأذنني، فمن 

احلالة  هذه  ويف  الأذن  بالتهاب  م�صابني  تكونوا  اأن  املحتمل 

يجب التوجه اإىل الطبيب لتلقي العالج.

التهاب الذن ميكن اأن يتطور من اآلم الذن، والتي عادة ما تظهر لأول مرة مع حدوث النفلونزا، وهي عادة ما حتدث 

ب�صكل مفاجئ، وتظهر ب�صكل موؤمل جداً. وذلك لن اطراف الأع�صاب احل�صية ترد بالأمل على ال�صغط امل�صتمر على 

طبلة الذن.

واأعرا�س التهابات الأذنني تتمثل يف:

• فقدان ال�صهية - قد يظهر لدى الأطفال ال�صغار، خا�صة عند الر�صع الذين ياأكلون بوا�صطة القنينة.
• التغيريات يف ال�صغط يف الذن الو�صطى اأثناء البلع توؤدي لألم اإ�صافية.

• الع�صبية.
• احلمى - التهاب الذن ميكن ان يوؤدي حلمى ت�صل اىل 40 درجة مئوية.

• ال�صعور بالدوار.
• افرازات من الأذنني - افرازات �صفراء، بنية او بي�صاء غري �صمعية ميكن ان ت�صري اىل متزق يف طبلة الذن.

• �صعوبات يف ال�صمع - تراكم ال�صوائل يف الذن الو�صطى مينع عمل طبلة الذن ب�صكل �صحيح.

العالج:

ن�صبياً.  التهاب الذن عادة ما ميكن عالجه، وحدوث م�صاعفات مثل ال�صرر الدائم لل�صمع اأو الأذن يكون نادراً 

ي�صمل العالج بالأ�صا�س اإعطاء الأدوية امل�صكنة لالأمل واخلاف�صة للحرارة، وامل�صادات احليوية وفق احلاجة وح�صب 

ما يقرره اأخ�صائي الأنف والأذن.

التهاب األذن عند طفلك.... األعراض والعالج

اإعداد: اأحمد فرغلي
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بانوراما الواحة

َفَقد..  َعبَْداً  ابْتَلَى  اإذا   
َ َرّ
اهلل اإَنرّ 

 .... َحَبرّه) 
َ
(اأ نعم  َحَبرّـْه!! 

َ
اأ

َرْدْع  ـِ  ل اإبِتالءٌ  نوعان:  فالإبِْتالءُ 

العبُد  كاَن  فاإَِذا  َرْفْع.  ـِ  ل وابِْتالءٌ 

َياً لِهَياً يف ُدنياه َغافاًل عن  عا�صِ

نوب واملعا�صي وتذكريه ِبَرِبرّه  رِبرّه، فقد اإِبْتالهُ ِلـ َرْدِعه عن الُذرّ

تعاىل!

واإذا كان العبُد امْلُبتلى موؤمنَاً َطاِئَعاً ِلَرِبرّه، فقد اإِبتالهُ لتَنْقيِتِه 

ِ تعاىل لَعبِده َورحمِته ِبه ولُطِفه.
َرّ

) اهلل نوب وَرْفِع َمنِزلِته! فِكال الإِبِتالءان ِمن (ُحـِبرّ من الُذرّ

احمنَي لنا.. (فلو علمتم كيف يدبر الرب اأموركم، لذابت  اأرحُم الررّ لعنَا على الغيِب لخرتنا ما اختارهُ  ولو اإَطرّ

قلوبكم من حمبته).

أنواع االبتالء

"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"

والعافني  الغيظ  {والكاظمني  تعاىل:  اهلل  قال 

عن النا�س واهلل يحب املح�سنني}.

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ينادي مناد 

فليدخل  اهلل  على  اأجره  من  ليقم  القيامة  يوم 

اجلنة، قيل من هم: قال العافون عن النا�س. (رواه 

الطرباين).

بطعام  جاريته  جاءته  املاأمون  اأن  القرطبي:  تف�صري  ويف 

قوله  اأذكر  يا مولي  يدها فغ�صب، فقالت:  ف�صقط من 

تعاىل: والكاظمني الغيظ.

قال: كظمت.

قالت: والعافني عن النا�س.

قال: عفوت.

قالت: واهلل يحب املح�صنني.

قال: انت حرة لوجه اهلل تعاىل.

غيظاً  كظم  من  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال 

وهو قادر على ان ينفذه دعاه اهلل على روؤو�س اخلالئق 

داود  ابو  (رواه  �صاء.  ما  العني  احلور  من  يخريه  حتى 

والرتمذي).

جاء يف الأثر: اأوحى اهلل تعاىل اإىل مو�صى عليه ال�صالم 

اأحتب اأن يدعو لك كل �صيء طلعت عليه ال�صم�س والقمر، 

قال: نعم، قال: ا�صرب على خلقي وجفائهم كما �صربت 

على من اأكل رزقي وعبد غريي.

وقـال الــرازي يف بيـن الفــظ والغليـظ: قيل الفــظ: هو 

�صيء اخللق، وغليظ القلـب: هو الذي ل �صفقة فيه ول 

رحمة.

اللهم املئ قلوبنا رحمة وحباً لك وملن اأحبك.

اللهم األف بني قلوبنا ول جتعل يف قلوبنا غـاًل علـى اأحد.

اللهم اغفر وارحم وانت خري الراحمني.

واعفو وا�صفح يا ذا ال�صفح اجلميل يا عفو يا كرمي.

اإعداد: �سامح حممد ي�سري



بقلم: منيف الهاجري

مدير اإدارة الإ�سناد

نقف اليوم لن�ستعر�س �سنوات من عمر اإدارة الإ�سناد يف وزارة الأوقاف والتي جتاوزت الع�سرين عامًا، وهي تعمل 

جاهدة لتحقيق الريادة والتميز يف خدمة بيوت اهلل عز وجل والعاملني بقطاع امل�ساجد، وقد �سجلت الإدارة 

يف هذا املجال اإجنازات وا�سحة اأحدثت نقلة نوعية واإبداعية مما انعك�س اأثرها يف متكني املحافظات والإدارات 

التابعة لقطاع من الأهداف العامة لإدارة الإ�سناد من خالل اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة، حيث جعلنا من 

الريادة وال�سراكة املجتمعية من اأهم مرتكزاتنا الأ�سا�سية.

فتجهيز امل�ساجد لإقامة املنا�سبات الإميانية وال�سعائر الدينية لن�سر الوعي الديني والثقايف وتنفيذ اأن�سطة 

قطاع امل�ساجد هي اأهدافنا لتعزيز الوحدة الوطنية ولتحقيق التنمية املجتمعية.

فقد اعتمدت الإدارة يف تنفيذ الروؤية الإ�سرتاتيجية للوزارة وهو تاأكيد ملفهوم العمل على تكامل الإدارة، ففي 

املجال الإداري مت تطوير اآلية العمل وتبادل املعلومات بني املحافظات والإدارات املعنية، و�سهولة تداول املعلومة 

الإدارية.

اأما يف املجال املايل قمنا بتطوير وزيادة �سبكة املوردين امل�ساهمني يف توريد م�ستلزمات القطاع بهدف تر�سيخ 

مبادئ تكافوؤ الفر�س وو�سع اآليات تعمل على حفظ و�سيانة املال العام من الهدر وحفظ احلقوق من خالل 

العام يف  امليزانية والإنفاق  الوفورات يف  املالية والتي �ساهمت وب�سكل ملحوظ يف زيادة  الرقابة  تفعيل نظم 

قطاع امل�ساجد.

تاأدية مهامها املنوطة بها وفق اخلطة  اأن تتمكن الإدارة  من  اإىل  يف خ�سم هذه الأعمال والجنازات ن�سعى 

الإ�سرتاتيجية للوزارة و�سمن الروؤية والقيم لقطاع امل�ساجد وان نتمكن كذلك من تاأدية هذه املهام اأداء يت�سم 

بامل�سوؤولية ويت�سف باملوؤ�س�سية ويتميز بالطموح.

نحن على ثقة تامة باإذن اهلل باأن كل ما ذكر يعطينا موؤ�سرات وا�سحة يف حتقيق اجنازات اأخرى قادمة بكل دقة 

ومتيز وهذا لن يكون اإل بف�سل اهلل عز وجل ثم بف�سل العاملني الذين هم اأكرث اندماجا وتفهما وتفاعال مع 

حاجات املجتمع.

عمومًا  املعنية  وبالإدارات  خ�سو�سًا  الإ�سناد  باإدارة  الدوؤوب  و�سعيهم  املتوا�سل  عطائهم  على  العاملني  اأ�سكر 

راجيًا من اهلل عز وجل للجميع التوفيق والنجاح.

الإ�سناد...

ومنهجية الإبداع والتميز
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مساحة للتواصل
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