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أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير

" تحصيــــن " 
أطلقت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في مركز تعزيز الوسطية 
المشروع الوطني الوقائي "تحصين" والذي يستهدف الطلبة والطالبات في 
العديد من المراحل التعليمية المختلفة س����واء كانوا في المدارس الثانوية 

أو كليات المعاهد التطبيقية أو جامعة الكويت.

"تحصين" هو ذلك المش����روع الذي جاء لنش����ر وتعزيز الوسطية ومواجهة 
االنح����راف الفكري والس����لوكي للطلب����ة والطالبات باإلضاف����ة إلى تعميق 
مفاهيم االنتماء والمواطنة وتأصيلها ش����رعيًا وإش����عارهم بالمس����ؤولية 
تجاه أنفسهم وأس����رهم ومجتمعهم وبلدهم وأمنهم والحد من الوسائل 
التي تبعث على العنف والتش����دد ومن منطلق اس����تراتيجية وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية رس����مت خطة طريق مشروع " تحصين" التي وضعت 
الحلقات النقاشية الحوارية وورش العمل الطالبية وذلك من خالل الشراكة 
مع اآلخر، فوضعت قيمة الش����راكة ضمن قيم استراتيجيتها والتي تجسدت 
في هذا المش����روع حين مدت جس����ور التعاون مع وزارات التربية واإلعالم 
والداخلية ووزارة الدولة لش����ؤون الشباب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

وجامعة الكويت والحرس الوطني.

كما رس����م المنظمون للمشروع أهدافاً عدة انطلق الجميع لتحقيقها والتي 
ش����ملت تعزيز االنتم����اء للوطن وتعميق مفاهيمه ل����دى الطالب والتصدي 
لألفكار المنحرفة الواردة عن طريق وس����ائل التواصل االجتماعي والتوعية 
بمفهوم الوس����طية وتطبيقها في الحياة المعاصرة باإلضافة إلى التعريف 
بمفهوم التطرف وإكساب الطالب المناعة من الوقوع في شراك ومواجهة 
التحدي����ات التي تواجه الش����باب والتعامل معها بما يكف����ل المحافظة على 

قيمه وعاداته.
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قال وزير األوقاف والشؤون االسالمية وزير الدولة لشؤون 
البلدية محم��د الجب��ري إن وزارة األوقاف قطعت ش��وطًا 
كبيرًا من خالل اس��تراتيجية وضعتها لتقديم نموذج رائد 
في كيفية اس��تغالل التكنولوجي��ا الحديثة من خالل فكرة 

منصة سفراء التواصل االجتماعي لخدمة الدين.

افتتح منصة " سفراء التواصل االجتماعي " بحضور قيادات الوزارة 

جاء ذلك خالل افتت���اح الجبري للمنصة بفندق جي دبليو 
ماري���وت بحضور قيادات األوقاف وجمع من الش���باب رواد 
مواقع التواصل االجتماعي والناشطين في العمل الخيري.

وأضاف الجبري: لقد خصصنا هذه المنصة لمن س���اهموا 

بشكل كبير في وسائل التواصل االجتماعي بنشر القرآن 
الكريم وتالوته أو الذين نشروا »السنة النبوية«، والذين 
أثروا العمل الخيري التطوعي، فقدموا مس���اهمات طيبة 

في المجتمع.

وبي���ن أن الهدف منه���ا إبراز س���فراء الخير من الش���باب 
الصاعدين والمش���اهير في مواق���ع التواصل االجتماعي 
الذي���ن نجحوا في اس���تخدام حس���اباتهم بش���كل هادف 
دون إس���فاف، وجمعهم على منصة واحدة ليتحدثوا عن 
تجاربهم وتسخيرهم لحساباتهم حتى أصبحت منبرا لنشر 
الوعي الديني والثقافي وغرس القيم واألخالق اإلسالمية.

الجبري: المنصة لتقديم نموذجًا رائدًا في كيفية 
استغالل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الدين
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من عمادي: " مواقع التواصل " وسيلة خطيرة نأمل استثمارها بشكل إيجابي

من جانبه قال المستش���ار اإلعالمي لوزير األوقاف رئيس 
اللجنة العليا للمنصة عبد العزيز الجناحي أن مؤتمر منصة 
س���فراء التواصل االجتماعي هدف إلى تخصيص المنصة 
للش���باب لعرض آرائهم وأفكارهم في نشر الوعي الديني 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، وعرض قصص نجاحهم 
وكيف أثروا على المتابعين من خالل حساباتهم ليصبحوا 

خير قدوة.

وقد ش���هد المؤتمر خالل الفترتين الصباحية والمس���ائية 
عدة جلس���ات، حيث قدمت المنصة األولى نورة الحميدي 
وأك���دت على اس���تخدام منص���ات التواص���ل االجتماعي 

للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية. 

أما المنص���ة الثانية فقدمها »فريق إنس���اني« برئاس���ة 
س���مية التركيت حيث ش���رحت قص���ة نج���اح الفريق عبر 
منصة س���فراء التواصل االجتماع���ي. كما تحدث كل من 
يوسف المخانجي ومبارك حبيب ومحمد اياد وبدر النفيس 
ف���ي المنصة الثالثة عن تجاربه���م ونجاحاتهم مع مواقع 

التواصل االجتماعي.

أما المنصة الرابعة فدارت في جلسة حوارية أدارها الوزير 
الجب���ري بحضور وكيل الوزارة م. فريد عمادي ومش���اري 
الخراز وماجد العنزي وفواز الكليب تقديرا للش���هيدين وليد 
العلي وفهد الحسيني، اس���تهلها بالترحم على الشهيدين 

اللذين كانا دعاة للوسطية.

ب���دوره قال عمادي: تم إطالق اس���مي الش���هيدين وليد 
العلي وفهد الحس���يني على مسجدين في صباح األحمد، 
الفتا إلى أن هناك ما يقارب %90 من الشباب على مواقع 
التواص���ل االجتماعي.مؤكدًا أن مواقع التواصل وس���يلة 
خطيرة لذلك تم تشكيل لجنة لرصد ما يكتب في التواصل 
خاصة ما يتعلق بالتوجيه اإليجابي وكذلك الس���لبي، آمال 
اس���تثمار التواصل االجتماعي في القض���اء على الظواهر 

السلبية في المجتمع.

واختتم الجبري أعمال المنصة بتكريم المش���اركين فيها 
وش���كر الجميع على هذا المجه���ود والنجاح الذي انطلقت 
من���ه فعالي���ات المنصة، مؤك���دًا على أن منصة س���فراء 

التواصل االجتماعي مستمرة خالل األعوام المقبلة.
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ـــن " ـــي ـــص ـــح الـــــجـــــبـــــري: "ت
حــمــلــة وطـــنـــيـــة وقــائــيــة
لتعميق االنتماء ومواجهة 
االنـــحـــراف لـــدي الــطــالب

وأشار الجبري إلى أن الهدف العام من مشروع »تحصين« 
هو تزويد الطالب والطالبات بمهارات علمية في مجال نشر 
وتعزيز الوس���طية ومواجهة االنحراف الفكري والسلوكي 
وتعمي���ق مفاهيم االنتماء والمواطنة وتأصيلها ش���رعيًا، 

وتطوي���ر مه���ارات الطلب���ة الش���خصية والمعرفية 
واالجتماعية وإكسابهم الخبرات الالزمة في الحوار 
مع اآلخر وإش���عارهم بالمس���ؤولية تجاه أنفسهم 
وأسرهم ومجتمعهم وبلدهم وأمنهم، والحد من 

الوسائل التي تبعث على العنف والتشدد.

وعدد الجبري أهداف مشروع »تحصين« والمتمثلة 
ف���ي تعزيز االنتم���اء الوطني وتعمي���ق مفاهيمه 
لدى الطلب���ة، وغرس قي���م المواطن���ة الصالحة 
والتص���دي لألف���كار المنحرفة ال���واردة عن طريق 
وس���ائل التواصل االجتماع���ي، والتوعية بمفهوم 
الوس���طية وتطبيقاته���ا ف���ي الحي���اة المعاص���رة 
وتوعيتهم بمفهوم التط���رف، وتعريفهم بأهمية 
الوقت، وكيفية االس���تفادة منه في ما يعود على 
الفرد والمجتمع بالنفع في الدنيا واآلخرة، وضرورة 
مواجه���ة التحديات التي تواجه الش���باب والتعامل 
معها بم���ا يكفل المحافظة عل���ى القيم والعادات 

اإلس���المية، وتوعية الطلبة بأهمية الح���وار باعتباره من 
أجم���ل وس���ائل التواصل اإلنس���اني، وتعريفه���م بآدابه 
وضوابطه لضم���ان نجاحه وإيجابيات وع���دم تحوله إلى 

مواجهة وصراع وعنف.

قال وزير األوقاف والشؤون االسالمية وزير الدولة لشؤون 
البلدية محمد الجبري في تصريح صحافي: إن مش���روع 
تحصين هو حملة وطنية وقائية تهدف إلى التواجد بين 
الطالب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية بدءًا من 
الصف الثاني عش���ر وطلبة الكليات والمعاهد التطبيقية 
والجامعة، وذلك من خالل إقامة حلقات نقاش���ية وورش 

عمل.
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وق����ال وكيل ال����وزارة م. فري����د عمادي خ����الل مؤتمر 
صحاف����ي أن: "ال����وزارة تحرص على تحصي����ن األبناء 
من فكر الغلو والتكفير والتطرف، حيث إن الش����باب في 
الكوي����ت يمثل أكثر من 70 في المئة من المجتمع، لذا 
يجب علين����ا جميعًا ان نتكاتف لنحم����ي هذا الفئة من 
االف����كار الدخيلة على المجتمع، م����ن خالل تعزيز الفكر 

الوسطي لديهم".

وأش����ار عمادي أن: "الكوي����ت ال تعاني من أي تطرف، 
وهذا المش����روع يأت����ي لتحصين الش����باب من أي فكر 

متط����رف، قد يتس����لل إليهم عب����ر وس����ائل التواصل 
االجتماعي المتاحة للجميع"، مشيرا إلى أن »الجماعات 
المتطرفة والتكفيرية تجد ضالتها في هذه الوسائل".

وذكر أن المش����روع يس����تهدف 10 آالف طالب وطالبة 
في المؤسسات التعليمية الصف الثاني عشر، والكليات 
الجامعات  الكوي����ت،  التطبيقي����ة، جامع����ة  والمعاه����د 
الخاص����ة، من خالل إقامة 200 حلقة نقاش����ية وورش 
حوارية، والمشروع مس����تمر ولن يتوقف على الموسم 
الدراس����ي الحالي، مش����يرا إلى أن جميع العاملين في 

المشروع متطوعون.

وم����ن جانبه، ق����ال مدير مرك����ز تعزيز الوس����طية عبد 
اهلل الش����ريكة، إن تعزيز الوس����طية ومحاربة التطرف 
مس����ؤولية كل فرد يعي����ش في الب����الد، وليس وزارة 
األوقاف ومركز الوس����طية فقط، مش����يرا إلى ان الفكر 

المتطرف دخيل على المجتمع الكويتي.

" األوقاف" تطلق مشروع "تحصين" لتعزيز الوسطية

عمادي: الـــوزارة تحرص علـــى تحصين األبناء 
من فكر الغلو والتكفير والتطرف

أطلق��ت وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المية، مش��روع 
»تحصين« لتعزيز الوس��طية، بمشاركة 5 جهات حكومية 
هي وزارات الش��باب، والتربية والتعلي��م العالي، واإلعالم، 
والش��ؤون والداخلي��ة، معتب��رة أن الحوار أجمل وس��ائل 

التواصل اإلنساني.
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ثمّن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية م.فريد أسد 
عمادي جهود العاملين في المراكز الرمضانية والعاملين 
في المس��جد الكبير، متوجها لهم بالشكر الجزيل على ما 
بذل��وه من جهود مخلص��ة بالوقوف عل��ى خدمة ضيوف 

الرحمن خالل شهر رمضان المبارك.

وق���ال الوكيل عمادي خالل كلمة ألقاها في حفل تكريم 
العاملين بالمراكز الرمضانية أقيم   بمسرح قطاع المساجد 
بالرقع���ي: إن ال���وزارة حرص���ت على تكري���م العمل في 

المراكز الرمضانية وأتق���دم وقلبي يملؤه الفخر والعرفان 
إل���ى إخواني، والثناء الوفير على ما قدموا من جهد فائق، 
وعمل متقن حتى تحققت أهداف المشروع وغدت المراكز 
الرمضانية وعلى رأسها المس���جد الكبير عالمة بارزة من 
عالمات العمل اإلس���المي للوزارة في شهر رمضان وسمة 

من سمات إعمار الشهر الفضيل.

وقال عمادي: السيما ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
»م���ن ال يش���كر الناس ال يش���كر اهلل« فاألعمال يجب أن 
تبذل خالصة لوجهه تعالى، غير أن النفس البشرية بحاجة 
ماس���ة دائما إلى الش���عور بالدعم والمتواص���ل واالعتبار 

خالل حفل تكريم العاملين بها

وكيل الوزارة: المراكز الرمضانية أصبحت سمة 
من سمات إعمار الشهر الفضيل
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الواثق ألعمالها، والتقدير الوفير لجهودها، 
لتقوية األواصر وترسيخ األركان من أجل 
المزي���د من التع���اون والتضامن لتحقيق 

الخير لمجتمعنا الكويتي.

وتاب���ع عمادي: أعلم يقينا أنكم تعملون 
هلل ثم من أجل كويتن���ا الحبيبة، وأنكم 
مم���ن ال يس���تحثهم ال���ى الخي���ر ثن���اء 
المادحي���ن كم���ا ال يفت في س���واعدكم 
تثبيط الناقدين وإنما اجتمعنا بكم اليوم 
لنقيم س���نة الشكر أوال، لنظهر لكم على 
لس���اننا ثناء، وفي قلوبن���ا محبة، وعلى 
جوارحنا عمال وسلوكا على غير ما يشاع 
ويق���ال، لنكون في وزارتنا أس���رة واحدة 
تحفها روح األخوة ولتكون أعمالنا مباركة 

في األرض ومقبولة في السماء.

م���ن جانبه، ق���ال وكي���ل وزارة األوقاف 
المساعد لقطاع المساجد داود العسعوسي 
يطيب لي أن أق���ف بي أيديكم في هذا 
الحف���ل الكري���م ألتكلم بعب���ارات المدح 
والثناء عن قطاع التمي���ز والعطاء قطاع 
المس���اجد بإدارات���ه المختلفة والذي كان 
وال يزال شامخا بين قطاعات الوزارة في 

ـــًا ـــم ـــاع الـــمـــســـاجـــد يــســعــى دائ ـــط الـــعـــســـعـــوســـي: ق
ـــــادة عـــالـــمـــيـــًا فــــي الـــعـــمـــل اإلســـالمـــي ـــــري  لــلــتــمــيــز وال
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تميزه وتنوع أنشطته العلمية والعملية 
التي تحقق خطة الوزارة االس���تراتيجية 
ورؤيتها التي تهدف إل���ى الريادة عالميا 

في العمل اإلسالمي.

وأضاف إن من أهم األنش���طة الفاعلة 
والمتميزة التي يفخر بها قطاع المساجد 
في خدمة بيوت اهلل تعالى إقامة المراكز 
الرمضانية في جميع محافظات الكويت 
عم���ال بقوله تعالى: )في بيوت أذن اهلل 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو واآلصال رج���ال ال تلهيهم تجارة 

وال بيع عن ذكر اهلل...(.

المراكز  العسعوسي قائال: هذه  وأضاف 

ـــقـــطـــاع يــحــقــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــــوزارة ورؤيـــتـــهـــا ال
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التي بدأت قبل س���نوات بفكرة بسيطة حتى غدت اليوم 
حديث الناس في كل مكان.

وتاب���ع إن هذا التميز في المراك���ز الرمضانية وغيرها من 
أنش���طة القط���اع إن دل فإنما يدل عل���ى تميز وإخالص 
العاملي���ن بهذا القطاع من مس���ؤولين وأئم���ة ومؤذنين 
وعاملين في جميع اإلدارات التابعة لهذا القطاع فقد كان 
لهم دور بارز ومؤث���ر ومثمر في تحقيق طموحات القطاع 

وفق رؤية رسالة الوزارة في أوضح صورها.

وأضاف: لقد أولى قطاع المس���اجد أهمية قصوى للخطة 
االستراتيجية وقيم الوزارة الست وقام بتفعيل كل واحدة 
منه���ا خالل أنش���طته المختلف���ة، وكان لقيمة الش���راكة 
اهتمام خاص من قبل قطاع المساجد من خالل التعاون 
والتنس���يق مع القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية 
في إحياء المراكز الرمضانية، عمال بقوله تعالى: )وتعاونوا 

على البر والتقوى(.

ووجه الش���كر لإلدارات المتميزة التابعة لقطاع المس���اجد 
والت���ي كان لها كبي���ر األثر في هذا التمي���ز بين قطاعات 

الوزارة.

وختم بقوله: »وال يفوتني في هذه المناس���بة أن أش���كر 
وكيل المس���اجد الس���ابق األخ الفاضل د. وليد الش���عيب، 
ال���ذي كان له دور بارز في إنجاح ه���ذه المراكز ووصولها 
إلى المستوى الذي نش���اهده اليوم، فقد كان لتوجيهاته 
ومتابعت���ه اليومية له���ذه المراكز دور واض���ح في نجاحها 

وتميزها، فله منا كل الشكر والتقدير.

المراكز الرمضانية بدأت بفكرة بسيطة وتميزت بإخالص العاملين بها
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أكد وكيل وزارة األوقاف فريد عمادي أن اللجنة العليا للحج 
والعمرة ستتخذ جملة من القرارات للحد من ارتفاع أسعار 
حمالت الحج، وجار العمل من خاللها لالس��تعداد للموسم 

المقبل.

وق����ال عمادي ف����ي تصريح له: تم وض����ع تصور جديد 
وهو تقس����يم الراغبين في أداء الحج الى أربع ش����رائح 
تب����دأ بش����ريحة المش����اعر ث����م الش����ريحة الذهبية ثم 
الش����ريحة البالتينية وانتهاء بالش����ريحة الماسية حسب 
رغبة الحج����اج، إضافة إلى اتخاذ بع����ض القرارات التي 
ستس����اهم في تخفيض كلفة الح����ج ايمانًا من اللجنة 
بأن المسؤولية الشرعية تقتضي تيسير أداء الحج على 

الراغبين فيه من خالل خفض تكاليفه.

وذكر أن دراس����ة موضوع األس����عار ُأنج����زت في أبريل 
الماضي، أي قبل أربعة أشهر من موسم الحج الفائت، 
وانتهينا إلى وضع تصور نظام الشرائح في شهر يوليو 
الماض����ي، لك����ن تعذر تطبي����ق النظام على الموس����م 

الماضي.

واكد عمادي حرص الوزارة على انجاح وتسهيل مواسم 
الحج للراغبين في أداء الفريضة من خالل حمالت الحج 
الكويتي����ة وحرص الوزير محمد الجب����ري في توجيهاته 
لهذا العام، التي أمر فيها بضرورة التيسير على الراغبين 
في الحج والعمل على ضبط األسعار بعيدا عن المغاالة 
وتمكين كل الراغبين من أداء الفريضة بأسعار مناسبة 
بعيدا عن أي اس����تغالل، مش����ددًا على إحكام السيطرة 

على الحمالت بصورة تضمن المنفعة للجميع.

حلول وبدائل

واف����اد بأنه تنفيذًا لتوجيهات الجبري قامت اللجنة العليا 
للح����ج والعمرة قبل بداية موس����م الح����ج الفائت ببحث 
جميع الحل����ول وطرحت البدائل وتمت مناقش����تها، وقد 
تمكنت اللجن����ة بالتعاون مع الحمالت م����ن توفير الحج 
منخف����ض التكالي����ف، الذي ل����م تزد في����ه الكلفة على 
1300 دين����ار، وتعهدت الحم����الت بتوفير الخدمات للحج 
المنخف����ض التكاليف وتمكين الملتحقين به من التمتع 

بكل ما يقدم لباقي الحجاج.

وأضاف أن االوقاف كان لها تحرك آخر في تسهيل الحج 
على فئة المقيمي����ن بصورة غير قانوني����ة واعطائهم 
الفرص����ة كاملة في اس����تكمال فريضة الح����ج، بإيجاد 
خمس حمالت خاصة بحج فئ����ة البدون، والتي تمكنت 
من تس����يير رحالت الحج لهم وتمكينهم من الحج بما ال 

يزيد على 1200 دينار.

وأشاد عمادي بتجاوب الحمالت والتزامها بقرارات اللجنة 
العليا للحج والعمرة، والتي كانت س����ببا بعد توفيق اهلل 
تعالى في انجاح الموسم وابرازه بهذه الصورة المشرفة، 
مش����يدًا بالجهود الت����ي بذلتها حكومة خ����ادم الحرمين 
الشريفين في تذليل الصعاب واالرتقاء بالخدمات التي 
تقدمها المملكة لتصل بموس����م الحج ه����ذا العام الى 

اعلى مستوى من التميز والريادة في خدمة الحجاج.

للحد من ارتفاع أسعار الحمالت 

وكيل األوقاف: تصور جديد لتقسيم الراغبين 
بالحج إلى أربع شرائح 
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قال وكيل وزارة األوقاف والش��ؤن اإلسالمية م. فريد أسد 
عم��ادي: لقد آلينا على أنفس��نا أن يكون ش��عار هذا العام 
"وحدتن��ا الوطنية الس��ور الحصين لكويتن��ا الغالية" لفتًا 
لألجيال القادمة من أبنائنا الطالب والطالبات إلى نموذج 

الكويت الرائع في التعايش السلمي بين أطيافه. 

ج���اء ذلك ف���ي كلمه ألقاه���ا عمادي في تدش���ين حفل 
مش���روع مجال���س الخي���ر ال���ذي أقامت���ه وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية ممثلة ب���إدارة الثقافة اإلس���المية 
بالتعاون م���ع وزارة التربية، وبحضور مراقب إدارة الثقافة 
اإلس���المية )عريف الحفل( فالح العجمي، ورؤساء أقسام 

التربية اإلسالمية في ثانويات المحافظات الست.

وأوضح عمادي: إن حفل تدش���ين حفل مشروع مجالس 
الخي���ر يأتي تعزيزًا ألواصر الش���راكة، والتع���اون مع وزارة 
التربية وتجس���يدًا لثقافة الوس���طية واالعتدال والتسامح 
في مدارسنا، وتدعيمًا للقيم اإليجابية، واألخالق الحميدة 

لطالب مدارسنا، بهجة حاضرنا وعماد مستقبلنا.

وأردف قائاًل: إن "الوس���طية المعاشة" وأقصد بالمعاشة 
التي تش���ربها الش���عب الكويتي إرثًا بعد إرث ومارسها في 

حيات���ه دون تكلف أو إمالء، س���تظل نموذج���ًا يحتذى به 
بين األمم والشعوب ومضربًا لألمثال في األلفة والوحدة 
الوطنية، موضحًا: أن المتابع للشعب الكويتي يجد امتزاجًا 
عجيبًا بين أطياف���ه الفكرية، والذهبي���ة بصورة تلقائية 

راسخة، وبنماذج عملية مبهرة يرويها األجداد والقدماء.

وتابع عمادي: إن مش���روع "مجال���س الخير" في مدارس 
وزارة التربية هو أحد مؤش���رات تبني قيمة الشراكة التي 
ارتكزت عليها استراتيجية الوزارة مع مؤسسات الدولة من 
خالل برنامج ومش���اريع واتفاقيات مش���تركة مع األطراف 
ذات العالقة المباشرة، وغير المباشرة، مع عدد من الجهات 
الحكومية ومد جس���ور التعاون مع ه���ذه الجهات، لما فيه 
صال���ح الكوي���ت والمس���اهمة الفعالة م���ع برنامج العمل 

الحكومي.

" الثقافة اإلسالمية " تدشن " مجالس الخير " في ثانويات المحافظات 

عمادي: وســـطية الشـــعب الكويتـــي نموذج 
ُيحتذى به بين األمم ومضرب لألمثال 
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األوقاف تنظم حملة التبرع بالدم لموظفيها

العمار: التبرع بالدم رسالة سامية
ال يتوانى أحد عن تقديمها

نيابة عن وكيل الوزارة المهندس فريد عمادي افتتح الوكيل 
المساعد لشئون التخطيط والتطوير وليد العمار حملة التبرع 

بالدم التي أقامتها الوزارة تحت شعار "قطرة دم = حياة"

كتب: أحمد فرغلي
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حم وصرح الوكيل المساعد لشئون التخطيط والتطوير أن 
هذه الحملة التي تنظمها اللجنة الرياضية واالجتماعية 
تأت���ي في إط���ار تكريس مفه���وم العمل اإلنس���اني 
والتطوع���ي وتعزي���ز التكامل االجتماع���ي بين الناس 

وتعزيز ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.

وبين أن التبرع بالدم رس���الة س���امية ال يتوانى أحد 
ع���ن تقديمها وحملة "قط���رة دم = حياة" تؤكد على 
مش���اركة الوزارة في العديد من األنش���طة كالحمالت 
التوعية وحمالت التبرع بالدم، وأضاف أن التبرع بالدم 
له العديد من الفوائد أبرزها تحس���ين الدورة الدموية 
وتدفق الدم والوقاية م���ن خطر اإلصابة بالعديد من 
األمراض كما أن الحملة جاءت لتفعيل مبدأ الش���راكة 
م���ع وزارة الصح���ة ممثلة في بنك الدم وتماش���يًا مع 

الخطة االستراتيجية للوزارة 

من جانبه قال مدير إدارة االعالم والمتحدث الرس���مي 
للوزارة أحمد راشد القراوي: أن حملة التبرع بالدم التي 
أقامتها الوزارة جاءت استكماالً لحمالت سابقة نظمتها 
ال���وزارة بالتعاون م���ع بنك الدم وه���ي ترجمة فعلية 
الس���تراتيجية الوزارة في مجال المسؤولية االجتماعية 

ورفع الوعي الصحي بأهمية التبرع بالدم.

 وأض���اف الق���راوي: أن الحمل���ة كان���ت ناجحة بكل 
المقايي���س حيث القت إقباالً كبي���رًا من قبل موظفي 
الوزارة الذين توافدوا للمساهمة بالتبرع في إطار رفع 

الوعي الصحي بأهمية التبرع بالدم.

القراوي: إقبال كبير على التبرع من قبل موظفي الوزارة
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 وق���ال العسعوس���ي ف���ي تصريح صحفي عق���ب جولة 
قام بها في إدارات الش���ئون الفنية واالس���ناد والهندسية 
بمنطق���ة الرقعي " إن هذه الجولة تأتي من باب االطالع 
على س���ير العمل والوقوف على جمي���ع المالحظات التي 
قد تعترض آلية تنفيذه وذلك بهدف تطوير العمل ودفع 

عجلته الى األمام.
وأض���اف العسعوس���ي كما تهدف هذه الزيارة الى كس���ر 
حواجز المسميات الوظيفية التي قد تحول بين المسؤول 
والموظفي���ن فوجود القيادي والمس���ؤول بي���ن مكاتب 
الموظفين واالستماع الى مالحظاتهم خير وسيلة لمعرفة 
المالحظ���ات والعراقي���ل ان وجدت وذلك بهدف س���رعة 

تفاديها.
ووعد العسعوس���ي أن هذه الزي���ارة لن تكون األخيرة بل 
س���تتبعها زيارات أخرى وإلى جميع إدارات قطاع المساجد 
حتى أقف على جميع المالحظات واستمع إليها من شاغلي 

المناص���ب االش���رافية والموظفي���ن حتى نض���ع الحلول 
المناسبة لها بشكل سريع وعملي. 

وقال ان قطاع المس���اجد يعد من اهم القطاعات العاملة 
في ال���وزارة على اعتبار ان���ه واجه���ة وزارة األوقاف امام 
الجمه���ور من ابناء المجتمع الكويت���ي فلهذا تحرص وزارة 

االوقاف على تطوير هذا القطاع بشكل مستمر.

وتابع العسعوسي كما شملت الجولة زيارة قسم التدقيق 
واالجتماع معهم مؤكدا على الحرص على متابعة وتدفيق 
اوام���ر العمل وفق الضوابط المتبعة لتالفي اي مالحظات 

قد تقع في اوامر العمل.

كما أك���د العسعوس���ي حرصه عل���ى االهتم���ام باألئمة 
المعيني���ن وإظهار دوره���م الدعوي في المس���اجد وإبراز 
األنش���طة العلمية والثقافية في مس���اجد المحافظات بما 

يتوافق مع خطة الوزارة ورسالتها.

عقب جولته في إدارات الشؤون الفنية واإلسناد والهندسية

العسعوسي: الوزارة تحرص على تطوير قطاع 
المساجد بشكل مستمر باعتباره واجهة لها  

أك��د وكي��ل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
المس��اعد لقطاع المس��اجد داوود العسعوسي أن 
وزارة األوقاف والشؤون اإلس��المية تولي اهتمامًا 
كبيرًا لقطاع المس��اجد وجمي��ع العاملين في هذا 
القطاع المهم فاستراتيجية وزارة األوقاف تضمنت 

ضرورة تطوير هذا القطاع.
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قام الوكيل المس��اعد لشؤون المس��اجد م.داود العسعوسي بجولة 
تفقدي��ة إلدارات القط��اع بهدف االط��الع على آخر تط��ورات العمل 
بإدارات القط��اع والوقوف على المعوقات واحتياجات العمل للس��عي 

في إيجاد حلول مناسبة لها والعمل على تذليلها. 

وفي هذا اإلطار قام بزيارة إدارة مس���اجد محافظة الجهراء، 
حيث كان في استقباله مدير اإلدارة م.إبراهيم نايف العنزي 
والس���ادة المراقبين ورؤساء األقسام باإلدارة, وتخلل الزيارة 
اجتم���اع اطلع به الوكيل على آخر تط���ورات الوضع باإلدارة 

واس���تمع كذلك إلى مقترح���ات المدير والس���ادة المراقبين 
ورؤساء األقسام لتطوير العمل باإلدارة وكانت الزيارة ناجحة 
وكان هناك تعاون تام من السادة المسؤولين باإلدارة وذلك 

للعمل على تقديم أفضل خدمة لبيوت اهلل عز وجل.

 وأضاف ان هؤالء المشايخ تم استضافتهم من ادارات مختلفة 
في قطاع المس����اجد فالشيخ فهد الفهيد تمت استضافته من 
قبل ادارة مس����اجد الفروانية، والش����يخ عبد اهلل بن حس����ين 
السعيد تمت استضافته من قبل ادارة مساجد الجهراء الشيخ 
حس����ين العوايشة من قبل ادارة مس����اجد العاصمة والدكتور 

بالل أبو قدوم من قبل ادارة مساجد حولي.

 وأك���د العسعوس���ي أن هذا النش���اط يأت���ي وفق خطة 
موضوع���ه في قط���اع المس���اجد تهدف إلى نش���ر العلم 
الش���رعي بين جم���وع المصلين وفق منهج اهل الس���نة 
والجماعة المتسم بالوسطية، وختم العسعوسي تصريحه 
بش���كر المشايخ على تعاونهم مع وزارة األوقاف وقبولهم 

الدعوة وتحملهم عناء السفر.

خالل جولة تفقدية إلدارات القطاع 

التقى ضيوف قطاع المساجد من السعودية واألردن

وكيل المساجد يزور إدارة مساجد الجهراء 

العسعوسي: القطاع يهدف إلى نشر العلم الشرعي
وفق خطة الوزارة االستراتيجية

اس��تقبل وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية المساعد 
لقطاع المساجد داوود العسعوسي كال من الشيخ فهد الفهيد 
والش��يخ عبد اهلل بن حس��ين الس��عيد من المملك��ة العربية 
السعودية والشيخ حس��ين العوايشة والدكتور بالل أبو قدوم 
من المملكة األردنية الهاش��مية في مكتبه. وقال العسعوسي 
إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في قطاع المساجد 
حريصة على اس��تقبال المشايخ لتقديم الدروس والمحاضرات 

التوعوية والتوجيهية وفق الضوابط واألحكام الشرعية 
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وه���ذه هي الندوة الثالثة التي ينظمها مكتب الش���ؤون 
الفنية ضمن سلس���لة من الن���دوات الحوارية المتتابعة 
التي يتضمنها مشروع مكافحة "التطرف والغلو واإلرهاب 
" الذي تتبناه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية انطالقا 
م���ن رؤيتها الت���ي تتمثل في الري���ادة عالميًا في العمل 
اإلسالمي، وتأكيدًا على رسالتها التي ترتكز على ترسيخ 
قيم الوسطية واألخالق اإلسالمية ونشر الوعي الديني 
والثقافي، ونصب أعينها قيم التميز، العمل المؤسسي، 

الشراكة، الوسطية، الشفافية والمسؤولية.
 وقال طالل العباس���ي مدير الش���ؤون الفني���ة ندبًا : إن 
الندوة الحواري���ة الثالثة " خطورة التكفير وضوابطه عند 
أهل السنة والجماعة" قد حاضر فيها ضيفا وزارة األوقاف 

والشؤون اإلس���المية )من المملكة العربية السعودية (– 
المدرس بالمس���جد النبوي واألس���تاذ في قسم التفسير 
وعلوم القرآن بالجامعة اإلس���المية بالمدينة المنورة أ.د 
:علي بن غازي التويجري ، – المدرس بالمس���جد النبوي 
وموجه الدعاة بالمدينة النبوية وأس���تاذ الدراسات العليا 
بالجامعة اإلس���المية بالمدنية المنورة د. صالح بن سعد 
الس���حيمي ، وأدار الندوة د. ده���ام كريم الفضلي عضو 
هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت ، وحضرها 

عدد كبير من األئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم.
وأشار العباسي إلى أن الندوة تضمنت أربعة محاور هي:

أ-عالقة التكفير باإليمان واإلسالم.
ب-ضوابط التكفير وموانعه وش���روطه عند أهل السنة 

والجماعة. 
ج-التكفير المطلق والتكفير المقيد.

د-شبهات وردود.
الفت���ا إلى أن الندوة حققت العديد م���ن اإليجابيات التي 
تؤكد على أننا بذلنا الوسع والطاقة، وأخذنا من التدابير 
ما يل���زم إلنجاحه���ا وتحقيق أكب���ر قدر من االس���تفادة 

للمشاركين والحضور والمتابعين، 

نظم مكتب الش��ؤون الفنية التابع لقطاع المس��اجد ندوة 
حوارية بعنوان " خطورة التكفير وضوابطه عند أهل السنة 
والجماعة "، بمبن��ى تدريب األئم��ة والمؤذنين بالرقعي، 
برعاية وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية م. فريد 
أس��د عمادي، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المساجد 

م.داود العسعوسي.

نظمها مكتب الشؤون الفنية برعاية "عمادي" وحضور "العسعوسي"

الندوة الثالثة من مشروع مكافحة التطرف واإلرهاب
)خطورة التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة(
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ق��ام الوكي��ل المس��اعد لقط��اع ش��ؤون الق��رآن الكريم 
والدراس��ات اإلس��المية في وزارة األوقاف د. وليد عيس��ى 
الش��عيب بزيارة ميدانية لمقر إدارة شؤون القرآن الكريم 

– مبنى عبد الرحمن السميط بمنطقة القصور.

كان في استقبال الشعيب مدير إدارة شؤون القرآن الكريم 
أحمد محمد الطويل والمراقبون ورؤساء األقسام ورؤساء 

المراكز وبعض الموظفين باإلدارة.
وقام خالل زيارته بجولة ميدانية داخل مبنى إدارة شؤون 
القرآن الكريم بمرافقة الطويل وذلك بهدف االطالع على 
سير العمل والوقوف على ما حققته اإلدارة من إنجازات في 
سبيل تحقيق الخطة االس���تراتيجية للوزارة، واالطالع عن 
كثب على أي معوقات أو مش���كالت يمكنها أن تؤثر س���لبًا 
في سير العمل واالستماع لشكاوى ومقترحات الموظفين.
واستمع الش���عيب خالل جولته في مراكز وأقسام اإلدارة، 
إلى كلمة تعريفية عن اإلدارة من قبل مدير اإلدارة وشرح 
مفصل عن اختصاص ومهام كل قسم ومركز، مثنيًا على 

إدارة شؤون القرآن الكريم وأهله ونشر ثقافته وعلومه.
وأكد الش���عيب في كلمته لمس���ؤولي اإلدارة أنه يس���عى 
لالقت���راب بصورة أكبر من كل موظف���ي اإلدارات بالوزارة 
واالس���تماع إلى كل ما يطرحونه من أفكار وما يس���عون 
إليه من طموحات، وحل المش���كالت التي قد تكون س���ببًا 
في تعطيل العمل أو التأثير س���لبًا في سير تطبيق الخطة 
االستراتيجية، متعهدًا بالعمل على تذليل كافة الصعوبات، 
وتلبي���ة كل المتطلبات واالحتياج���ات في حدود المتاح من 

اإلمكانات.

وفي خت���ام زيارته حث الش���عيب الجميع على االس���تمرار 
والثبات ف���ي تنفيذ الخط���ة وااللتزام بالمواعي���د المقررة 
لبرنامجه���ا الزمن���ي، موضحاً: أن أبواب���ه مفتوحة للجميع 
للتش���اور وتلقي المقترحات وإزاحة أي عقبات تحول دون 
الوص���ول إلى الهدف االس���تراتيجي العام، كما حثهم على 
إخالص النية هلل تعالى وتصحيحها في عملهم لنشر الخير 

والعلم وخدمة حفاظ كتاب اهلل تعالى.
ومن جهته أش���اد أحمد الطويل بفكرة الجوالت والزيارات 
الميداني���ة التي يقوم بها الوكيل المس���اعد، وما فيها من 
فوائ���د تصب ف���ي مصلحة العمل ومتابع���ة تنفيذ الخطة 
االس���تراتيجية بصورة طيبة مثمنًا جهود الشعيب وحرصه 
على التواصل المباش���ر مع كل مدراء اإلدارات واالس���تماع 

إليهم مما له األثر الطيب لدى الجميع.

جال بين مراكزها وأقسامها

الشعيب يثني على إدارة شؤون القرآن الكريم
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وق����ال د.الش����عيب في تصري����ح عقب افتت����اح المبنى 
الجديد بحضور مدير إدارة الدراسات االسالمية د. فهد 
الجنفاوي إن وزارة االوقاف والشؤون االسالمية حريصة 
على تأدية رسالتها في حفظ كتاب اهلل وترتيله. وأشار 
الش����عيب الى ان وزارة االوقاف تق����وم بدورها الريادي 
في نشر صحيح الدين والمفاهيم االسالمية الوسطية 
التي تنبذ العنف والتطرف واإلرهاب من خالل ما يقارب 

100 دار من دور القرآن.
وكش����ف د.الش����عيب ان هن����اك العديد من المش����اريع 
االخرى التي تسعى وزارة االوقاف حاليا لتنفيذها سواء 
من خالل ميزانية وزارة االوقاف او بواس����طة الش����راكة 

مع المتبرعين.
من جانب����ه، قال د. فهد الجنفاوي ان����ه وبعد مرور 45 
عاما على انش����اء اول دار للق����رآن الكريم في الكويت 
ازداد عدده����ا ليصل ال����ى 100 دار في مختلف مناطق 
الكوي����ت وتخدم أكثر من 20 ألف دارس ودارس����ة من 

مختلف الجنسيات والمستويات العلمية.
من جانب����ه، أكد نائب رئيس لجنة عقود صيانة قطاع 
شؤون القرآن الكريم والدراسات االسالمية م.سليمان 
الس����ويلم ان مركز صب����اح الناصر هو أح����د االنجازات 
التي تضاف لسلس����لة انجازات وزارة االوقاف في انشاء 
المباني، حيث تبلغ مس����احة ارض المشروع 1200 متر 

افتت�����ح وكي������ل وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المية 
المس��اعد لش��ؤون القرآن الكريم والدراس��ات اإلسالمية 
د. وليدالش��عيب مبنى دار الق��رآن الكريم بمنطقة صباح 
الناصر ليخ��دم قطاع��ًا كبي��رًا من النس��اء ف��ي الفترتين 

الصباحية والنسائية.

افتتح مبنى دار القرآن الكريم بصباح الناصر

الشعيب: "األوقاف" تقوم بدورها الريادي في نشر 
صحيح الدين والمفاهيم اإلسالمية الوسطية

الجنفـــاوي: وصل عـــدد دور القـــرآن 100 

دار بعد مرور 45 عامًا على إنشـــاء أول دار 

مربع ومساحة القسيمة 1000 متر موزعة على 4 ادوار 
بمس����احة اجمالية 3775 مترا مربعا وتحوي 22 فصال 
دراسيا، مؤكدا ان المبنى مزود بجميع التجهيزات الفنية 

والهندسية وفق أحدث الطرز المعمارية الحديثة.
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وقال الش���عيب في تصريح صحافي خالل استقبال العلي 
في مط���ار الكويت، ان "هذا المركز الذي س���جل باس���م 
الكوي���ت بفضل اهلل أوالً، ثم جهود أبنائها الحفظة الذين 
سارعوا إلى حجز المقاعد األولى واعتالء منصات التتويج 
ورفع علم الكويت عاليًا في محفل دولي جمع العديد من 

دول العالم اإلسالمي".
وأض���اف: "وزارة األوق���اف والش���ؤون اإلس���المية باتت تفتخر 
بإنجازات أبنائها الذين عودونا على هذه النتائج والمراكز األولى 
والتي إن دلت فإنما تدل على حسن اإلعداد ودقة تنفيذ خطة 
اس���تراتيجية الوزارة التي دعت إلى غرس حب وحفظ وتجويد 

القرآن الكريم في نفوس أبناء المجتمع الكويتي"

وأك���د أن انجاز العل���ي وحصوله على المرك���ز الثالث في 
مس���ابقة كرواتيا األولى لحفظ القرآن الكريم يضاف إلى 
س���جل الكويت الحافل في مسابقات حفظ القرآن الكريم 
وتجويده، سواء كانت على المستوى اإلقليمي أو العالمي، 
فأبن���اء الكويت ما انفكوا يحص���دون المراكز األولى على 
المس���توى العالمي. ودعا جميع المشاركين في مسابقات 
حف���ظ القرآن الكريم س���واء كانت اإلقليمي���ة أو العالمية 
الحفاظ عل���ى المراكز األولى واالس���تمرار ف���ي رفع علم 

الكويت الغالي على المنصات العالمية.

أكد وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية المس��اعد 
لشؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية الدكتور وليد 
الشعيب أن الكويت أصبحت اليوم تفتخر بإنجازات أبنائها 
الفائزي��ن ف��ي المحافل الدولية، والذي��ن كان من بينهم 
الفائز في المركز الثالث في مسابقة كرواتيا األولى لحفظ 

القرآن الكريم بدر العلي.

استقبل الفائز بالمركز الثالث في مسابقة كرواتيا األولى لحفظ القرآن الكريم بدر العلي

الشـــعيب: الكويـــت تفتخـــر بإنجـــازات أبنائها 
الفائزين في المحافل الدولية
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قام وف���د م���ن إدارة ش���ؤون القرآن 
الكريم والدراس���ات اإلس���المية بوزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية بدولة 
الكويت يضم الوكيل المساعد لشؤون 
القرآن الكريم والدراسات االسالمية د. 
وليد عيس���ى الشعيب و مراقب حلقات 
تحفيظ القرآن بالوزارة ناصر الكندري 
بزي���ارة لمق���ر جائ���زة دب���ي الدولي���ة 
للق���رآن الكريم لالط���الع على تجربة 
المس���ابقات الدولي���ة والمحلي���ة التي 
العام واستقبل  الجائزة طوال  تنظمها 
مستش���ار صاحب الس���مو حاكم دبي 
رئيس  واإلنسانية  الثقافية  للش���ؤون 
اللجنة المنظمة للجائزة إبراهيم محمد 

بوملح���ه الوفد الزائر حيث ش���رح لهم 
نش���أة هذه الجائ���زة بتوجيهات ودعم 
ورعاية صاحب الس���مو الش���يخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي���س مجل���س ال���وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل وتطورها واس���تحداث فروع 
وأنش���طة جديدة اليها بع���د ان كانت 
تضم المسابقة الدولية للقرآن الكريم 
وجائزة الش���خصية االسالمية أصبحت 
تضم ١٤ فرعًا ونش���اطاً متنوعًا على 
مدار العام وقدم بوملحه شرحًا مفصاًل 
للوفد الزائر عن كل نش���اط وفرع من 
هذه الف���روع وتوقي���ت أقامتها خالل 

العام .
ثم ش���اهد الجمي���ع عرض���ًا تلفزيونيًا 
عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
أعدته وح���دة اإلعالم بالجائ���زة، وزار 
الوفد متحف "السالم عليك أيها النبي" 
ال���ذي يتخ���ذ م���ن مبنى جائ���زة دبي 
الدولية للقرآن الكريم مقرا لفرعه في 
دولة االمارات بينما يقع المقر الرئيسي 
له في مك���ة المكرمة ثم تجول الوفد 
الزائر في أقس���ام المبنى وتوقف في 
مق���ر كتابة ومراجعة مصحف الش���يخ 

خليفة بن زاي���د ال نهيان الذي وصل 
إل���ى مراحل���ه النهائية قب���ل الطباعة 
ومرك���ز الش���يخ محم���د بن راش���د ال 

مكتوم للمخطوطات القرآنية.

 وف���ي ختام اللقاء تبادل الدكتور وليد 
الش���عيب والمستش���ار بوملحه الدروع 
والهداي���ا التذكارية بمناس���بة الزيارة، 
وقد أبدى الشعيب إعجابه بما شاهده 
م���ن عمل كبير طوال الع���ام في هذا 
الصرح المب���ارك جائزة دب���ي الدولية 
للقرآن الكريم والمس���ابقات المتعددة 
اللجن���ة  تنظمه���ا  الت���ي  والمتنوع���ة 

المنظمة للجائزة.

تضم ١٤ فرعًا ونشاطًا متنوعًا على مدار العام

وفد "األوقاف " يطلع على تجربة جائزة دبي للقرآن
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وأوض���ح أبا الخيل في بيان صحف���ي أن اللقاء امتد قرابة 
الس���اعتين اس���تعرضا خاللها أه���م األعم���ال الفنية التي 
أنتجتها اإلدارة وكيفية االس���تفادة منها في تصحيح وتغيير 
المفاهيم المغلوطة عن اإلسالم في الدول الغربية ، مشيرا 
إلى أن الداعي���ة من مواليد مدينة تورنتو بكندا وكان قبل 
خمسة عشر عاما أحد مشاهير الفن واإلعالم ، وبأن جهوده 
الدعوية ال تخفى على كل المتابعين للشأن الدعوي لدرجة 
أن���ه لق���ب " بأبي هريرة " نظ���را للدور الكبي���ر الذي يلعبه 
في دعوة غير المس���لمين في أمريكا وأوربا ، الفتا إلى أن 

نش���اطه ال يتوقف عند دع���وة غير المس���لمين وإنما يمتد 
لتنظيم رحالت عم���رة لهم بهدف زي���ادة الوعي وإعانتهم 

على أداء شعيرة من أهم الشعائر في ديننا الحنيف .
ومن جانبه أكد س���فير الس���الم باألمم المتح���دة ورئيس 
الجمعي���ة الدعوية الكندية ش���زاد محمد بأنه يجد س���عادة 
خاصة في دعوة المش���اهير تأسيا برسولنا صلى اهلل عليه 
وس���لم حينما كان يدعو الملوك ورؤس���اء القبائل، مشيدا 
بإنج���ازات اإلعالم الديني وبرامجه الت���ي اعتبر بعضها من 
أهم األعم���ال الدعوية على مس���توى العال���م، معربا عن 
رغبت���ه في التع���اون م���ع اإلدارة، منوها إل���ى أن عالقاته 
بمشاهير العالم في مختلف المجاالت ومع الحكومة الكندية 
وأعض���اء البرلمانات في العالم الغربي تتيح له الفرصة في 

إقامة فعاليات متميزة. 

اتس��اقًا مع ال��دور ال��ذي تلعب��ه إدارة اإلع��الم الديني على 
الصعيدين الداخلي والخارجي في تعزيز المنظومة األخالقية 
واإلعالمي��ة والدعوي��ة ، وتماش��يًا مع اس��تراتيجية األوقاف 
الرامي��ة إلى دعم كل ما من ش��أنه التعريف بديننا وس��يرة 
نبين��ا صل��ى اهلل عليه وس��لم بمختلف الوس��ائل والس��بل ، 
اس��تقبل مدير إدارة اإلعالم الديني بوزارة األوقاف والشئون 
اإلس��المية الداعية  ش��زاد محمد الملق��ب ب ) أبي هريرة ( 
وتناوال خ��الل اللقاء الموضوعات ذات االهتمام المش��ترك ، 
وآلية التعاون إلبراز صورة اإلسالم الصحيحة ووسطيته التي 

شوهت نتيجة الضعف اإلعالمي وغياب الرؤية الشاملة .

اإلعالم الديني يستقبل سفير السالم ورئيس الجمعية الدعوية الكندية

أبا الخيل: تضافر الجهود ضرورة دعوية وإعالمية
شــــــزاد: اإلعــــــالم الدينــــي صـــــورة 

والعربيـــة الكويتيـــة  لألوقـــاف  مشـــرفة 
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حيث بين أن ه���ذه الحاضنات تض���م العديد من الورش 
في مجاالت عدة، مثل الحاس���ب اآللي واألش���غال اليدوية 
والطهي والرسم وغيرها من الورش الحرفية، والتي تهدف 
بش���كل أساسي إلى تأهيل وإعادة الثقة بالنفس للفئات 

المستهدفة بمراكز الصحة النفسية وعالج اإلدمان.
وم���ن ه���ذه ال���دورات دورة: " الرخص���ة الدولي���ة لقيادة 
الحاسوب )ICDL(" لفئة الشباب المقيمين في مركز عالج 
اإلدمان ومركز الكويت للصحة النفس���ية ولمدة 60 ساعة 

تدريبي���ة على مدار ش���هرين, كما بين عن ق���رب افتتاح 
الحاضنة والورش الحرفية في اإلدارة العامة للمؤسس���ات 
اإلصالحية بوزارة الداخلية من خالل إقامة ما يتناسب مع 

وضع النزالء والمستفيدين.
كما تقدم بالش���كر لكل من: الدكت���ور نايف الحربي مدير 
المركز الكويت للصحة النفس���ية، والدكت���ور عادل الزايد 
مدير مركز عالج اإلدمان على تعاونهم وجهودهم الكبيرة 
والداعمة مما س���اعد على افتتاح هذه الورش والحاضنات 

واإلفادة منها لتأهيل وتقويم الفئات المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بالتنسيق بين وزارات 
األوقاف والش���ئون اإلس���المية مع وزارات الصحة والداخلية 
والع���دل إضافة إل���ى وزارة الش���ئون االجتماعي���ة والعمل 
واألمان���ة العامة لألوقاف؛ لتحقيق األه���داف المطلوبة عن 

طريق تنفي���ذ وإقامة مش���روع منزل إي���واء ضحايا العنف 
األس���ري تحت إش���راف وزارة الداخلية ولتأهي���ل هذه الفئة 
لالندماج بالمجتم���ع وما يلزم ذلك من حمالت توعوية عن 

مخاطر العنف األسرى وسبل عالجها.

أعلن الدكت��ور ناصر العجمي مدي��ر إدارة التأهيل والتقويم 
بوزارة األوقاف والش��ئون اإلس��المية بدء انطالق العمل في 
الحاضنات والورش الحرفية لدى وزارة الصحة في مركز عالج 

اإلدمان ومركز الكويت للصحة النفسية.

انعق��د أول اجتم��اع للجنة التنس��يقية للجه��ات المعنية 
لضحاي��ا العنف األس��ري وتنفيذ منزل إي��واء ضحايا العنف 
األس��ري برئاس��ة مدير إدارة التأهيل والتقوي��م د. ناصر 
العجمي وذلك بمقر وزارة األوقاف والش��ئون اإلس��المية، 
وتضمن االجتماع عدة محاور رئيسية تمثلت في استعراض 
قرار تشكيل اللجنة وأهدافها ومقترح بروتكوالت التعاون 
بين وزارة األوقاف والداخلية والشئون االجتماعية والعمل، 
وقد عبر  د. العجمي عن تقديره ألعضاء اللجنة وحضورهم 
ومشاركتهم واستمع لمناقشات واقتراحات السادة أعضاء 
اللجنة، حيث أب��دى الجميع التعاون والحماس��ة للبدء في 

تحقيق أهداف واختصاصات اللجنة.

تضم العديد من الورش في مجاالت عدة  

برئاسة مدير إدارة التأهيل والتقويم د. ناصر العجمي

العجمي: "التأهيل والتقويم" تطلق العمل

في الحاضنات والورش الحرفية لدى وزارة الصحة

انعقاد أول اجتماع للجنة التنسيقية لضحايا العنف األسرى
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وتأت���ي هذه الدورة في إطار برنامج "من أجل مس���تقبل 
واعٍ" تحت ش���عار "ش���بابنا جل اهتمامنا" الذي أعلن عنه 
مدي���ر إدارة التأهيل والتقويم د. ناصر العجمي، ويتضمن 
البرنامج دورات وورش عمل وحلقات نقاشية متعددة في 
مختلف محافظات الكويت الس���ت وذلك تحت إشراف إدارة 
التأهيل والتقويم وبالتعاون مع إدارتي الثقافة اإلسالمية 

والتنمية األسرية.
ويه���دف البرنامج إلى إعداد جي���ل فعال ومنتج قادر على 
تحمل المس���ؤولية، واتباع األساليب اإلرشادية والتربوية، 
بهدف تحقيق التثقيف الصحي الصحيح، وبيان أثر مواقع 
التواصل االجتماع���ي في التثقيف الصحي الخاطئ، ورفع 
مس���توى التثقيف الصحيح ل���دى أف���راد المجتمع، فضاًل 
ع���ن تنفيذ العديد من ال���دورات لمواجهة العنف والتفكك 
األس���ري واالنحرافات الس���لوكية، وبيان خطورة اإلدمان، 

وتعزيز القيم والمبادئ اإلسالمية.

وته���دف إدارة التأهيل والتقويم ته���دف إلى تنمية القيم 
واالتجاهات ل���دى فئة المنتس���بين منا الجنس���ين: نزالء 
الس���جن المركزي، ن���زالء الطب النفس���ي، ن���زالء رعاية 
األح���داث، الجنوح واالنحراف الس���لوكي الش���ديد، ضحايا 

العنف األس���ري نحو المواطنة الصالحة وتس���هيل عملية 
اندماجهم في المجتمع وسوق العمل, وتأتي هذه الخدمة 
ضمن إطار من مجموعة من الوسائل المتنوعة والمتعددة 

التي تطورها اإلدارة لتحقيق الغاية التي تسعى لها.

نظمت وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية ممثلة في إدارة 
التأهي��ل والتقوي��م دورت��ي " التفكير اإليجاب��ي" و"التوعية 
الصحية" وذلك في مدرس��ة برقان الثانوية للبنات وبحضور 

أكثر من مئة طالبة.

في إطار برنامج "من أجل مستقبل واٍع" تحت شعار "شبابنا جل اهتمامنا"

"األوقاف " تنظم دورتي " التفكير اإليجابي" و"التوعية الصحية"

"التأهيل والتقويم"
  SMS تدشن خدمة الرسائل النصية القصيرة

دش��نت إدارة التأهيل والتقويم التابعة لوزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية خدمة 
الرس��ائل النصية القصيرة SMS والتي تس��عى إلى التواصل م��ع الجمهور، وخدمة 
األهداف التي أنش��ئت من أجلها اإلدارة وذلك ضمن ش��عار اإلدارة: اهتمام، حماية، 

رعاية، تقويم.
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وقد تم تقديم ورشة بعنوان )خطورة المخدرات( للمحاضر 
الشيخ أ. أحمد البسام من جمعية بشائر الخير في مدرسة 
عيس���ى الحمد الثانوية بنين بحضور مديرة إدارة التنمية 
األسرية أ. منال الحمدان ورئيسة قسم محافظة العاصمة 
أ. م���ي العبيدان وت���م اس���تكمال تقديم باق���ي الورش 
محاضرة بعنوان )القلق والتوتر أيام االختبارات( للمحاضر 
أ. عبد اهلل الفيلكاوي وورش���ة ر بعن���وان )الثقة بالنفس( 

للمحاضر أ. خالد مال اهلل.

تنفي��ذًا لمب��دأ الش��راكة بي��ن وزارة األوقاف والش��ؤون 
اإلس��المية ووزارة التربي��ة -قامت إدارة التنمية األس��رية 
-مراقبة الدراسات الحرة -قسم محافظة العاصمة-بتنفيذ 
ورشة عمل ضمن منتدى شباب واعي بهدف زيادة الوعي 
والوقاي��ة من اخط��ار المخ��درات عن طري��ق ورش عمل 
ته��دف لتعزيز الثقة بالنفس لدى الش��باب والمس��اهمة 
في انش��اء جيل واعي له طموح واهداف وقدرة على اتخاذ 
القرارات الس��ليمة وتشجيع مهارات الش��باب بتشجيعهم 
على االرتباط بأنشطة إيجابية وقت فراغهم وغرس القيم 

واالخالق النبيلة 

ضمن منتدى شباب واعي للوقاية من أخطار المخدرات

"التنمية األسرية" بالشراكة مع " التربية"
 تقيم ورشة " خطورة المخدرات " 
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كتب: سامح محمد يسري 
نظمت إدارة التنمية األس���رية – مراقبة الدراس���ات الحرة 
– قس���م محافظة العاصمة بالتعاون م���ع جامعة الكويت 
ورشة عمل بعنوان "اإلدارة المالية لحياتي المثالية " قدمها 
المحاضر أ. ص���الح الجيماز في كلية العل���وم االجتماعية 
– الش���ويخ، وذلك ضمن برنامج " س���عادة أسرة" لتعزيز 
االس���تقرار األسري ونش���ر ثقافة األس���رة وتنمية مهارات 
التعاون مع المشكالت األسرية والتي تستهدف فئة طلبة 

وطالبات جامعة الكويت المقبلين على الزواج.
وتم اس���تكمال تقديم باقي الورش في األس���بوع التالي 
بعنوان " س���يكولوجية عق���ل الرجل والم���رأة " للمحاضر 
د. يوس���ف الخضر، وورش���ة بعنوان " الخطوبة الناجحة " 

للمحاضر د. جاسم المطوع.

تستهدف فئة طلبة وطالبات جامعة الكويت المقبلين على الزواج

"اإلدارة المالية لحياتي المثالية" ورشة لـ" التنمية األسرية"
ضمن برنامج سعادة أسرة
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وجدير بالذكر أن الدول العربية في منطقة الخليج العربي 
حرصت عل���ى اللحاق برك���ب الحضارة ومتابع���ة ما يدور 
ويحدث من تطور في تنشئة األجيال القادمة على أسس 
س���ليمة، قررت إنش���اء مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ومق���ره الرياض وذلك عقب انعق���اد المؤتمر األول لوزراء 
التربية والتعليم والمعارف لدول مجلس التعاون الخليجي 
بالرياض في الفترة من 15 18- / 10 / 1395 ه� الموافق 

20 أكتوبر 1975 .
ونظرا للتوس���ع الكبير الذي حدث ألنشطة تلك المنظمات 
الدولية وأهمية االستفادة الكاملة منها، فقد وجدت دولة 
الكوي���ت أن م���ن الضروري اإلس���راع في إنش���اء األجهزة 
المستقلة لتتولى شؤون االتصال بتلك المنظمات، لتبادل 
المعلوم���ات معه���ا وتنس���يق أعمالها مع غال���ب الوزارات 
والمؤسس���ات ذات الصل���ة باألم���ور التربوي���ة والعلمي���ة 

والثقافي���ة واالتصال، فكان���ت اللجنة الوطني���ة الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة التي أنش���ئت عام 1979 كجهاز 
متكام���ل لتقوم بدورها المطل���وب وواجباتها المنصوص 

عليها بقرار مجلس الوزراء رقم )55 / 79).
والتي تهدف إلى اإلسهام في رفع مستوى التربية والعلوم 
والثقافة واالتص���ال في دولة الكوي���ت لمتابعة الحضارة 
العالمية والمش���اركة اإليجابية فيها ع���ن طريق التعاون 
م���ع المنظم���ات الدولي���ة الحكومية وغي���ر الحكومية في 
مجال تنفيذ وتقويم برامجها التربوية والعلمية والثقافية 
واإلعالمي���ة لتعزي���ز مب���ادئ حقوق اإلنس���ان والس���الم 
والتفاه���م الدول���ي ومكافحة العنصرية بجميع أش���كالها 
واالس���تفادة مما تقدمه تلك المنظمات إلى دولة الكويت 
م���ن مس���اعدات فنية وزماالت ومنح دراس���ية ووس���ائل 

وأجهزة وغيرها.

ش��ارك مراقب التعاون الخارجي ب��إدارة العالقات الخارجية 
في وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية يوسف علي القربة 
ف��ي حفل اس��تقبال طلب��ة المنح الدراس��ية الج��دد الذي 
نظمته اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم في وزارة 
التربية. وذلك في إطار تحقيق اس��تراتيجية وزارة األوقاف 
الرامي��ة إلى تنفي��ذ مبدأ الش��راكة مع جميع مؤسس��ات 

الدولة المختلفة.

تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة المختلفة 

" األوقـــاف " ممثلة بـــإدارة العالقـــات الخارجية 
تشارك في حفل استقبال طلبة المنح الدراسية 
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وقالت رئيس���ة مشروع االرتقاء منيرة المجبل خالل الحفل: 
إن انطالقة المركز كانت متماش���ية مع الرس���الة الس���امية 
لوزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية بضرورة إنشاء هذا 
المرك���ز لتخريج حافظ���ات متقنات متمي���زات في حفظهن 
ومؤهالت لتمثيل الوزارة في المس���ابقات الدولية والمحلية 

وإلعداد صف ثان من شيخات القرآن الكريم.
ومن جانبها أكدت المش���رفة الفنية العامة الشيخة عائشة 
الصفي على دور دولة الكويت ف���ي االعتناء بتعليم كتاب 
اهلل تالوة وحفظا فكان هذا المش���روع النتقاء قارئات على 
مستوى عال من اإلتقان ومتانة الحفظ والشخصية الواثقة 

والقادرة على مواجهه الجمهور لتكون نواة لهذا المشروع.
وف���ي الختام ألقت الخاتمة هيا العوي���ش كلمة أنابت عن 
زميالتها الخريجات ثم تاله عرض تقديمي عن المش���روع 

ومميزاته وختاماً تم تكريم الخاتمات والشيخات الفاضالت
 يذك���ر أن مراقبة حلقات تحفيظ الق���رآن الكريم بنات قد 

تبّنت مشروع االرتقاء منذ صيف 2016. 

تحت رعاية مدير إدارة ش��ؤون القرآن الكريم أحمد محمد 
الطويل أقيم حفل تكريم خريجات مش��روع االرتقاء البالغ 
عدده��ن 11 خاتم��ة، وذلك ف��ي مبن��ى اإلدارة وبحضور 
رئيس��ة قس��م البرامج الثقافية واالعالمية حنان المزيني 
ورئيسة قس��م الحلقات ومراكز التحفيظ عواطف الشمري 
ورئيس��ة قس��م اإلس��ناد الفني فاطمة العتيبي ورئيسات 

المراكز وأولياء األمور.

)11( خاتمة مؤهالت لتمثيل الوزارة في المسابقات الدولية والمحلية

إدارة شـــؤون القـــرآن الكريم تقيـــم حفل تكريم 
خريجات مشروع االرتقاء
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إن المش���كالت االقتصادية قديمة قدم اإلنس���ان نفسه 
عل���ى ه���ذه األرض. وقد تص���دت لحل هذه المش���كالت 
ثالث نظريات اقتصادية مختلفة بش���كل ع���ام. النظرية 
االقتصادية الرأسمالية تركز على القطاع الربحي حيث أنها 
تعتمد على آلية السوق لحل أي مشكلة اقتصادية تواجه 
المجتمع وال تعط���ي أي دور للقطاع الالربحي وال القطاع 
الحكومي إال عبر سياس���ات نقدي���ة ومالية. وعلى الجانب 
اآلخ���ر النظرية االقتصادية االش���تراكية تحّمل العبء كله 
على القطاع الحكومي وال تعتمد آلية الس���وق وال القطاع 
الالربحي في عالج أي مش���كلة اقتصادية. بينما النظرية 
االقتصادية اإلس���المية توازن بين القطاعات االقتصادية 
الثالث؛ القطاع الربحي )آلية الس���وق( والقطاع الحكومي 
تدخل الحكومة المباش���ر في االقتصاد والقطاع الالربحي 

)الزكاة والوقف( في مواجهة أي مشكلة اقتصادية.
االقتصاد اإلس���المي -علم االقتصاد من منظور إسالمي-
يس���اهم في حل أي مش���كلة اقتصادي���ة تواجه المجتمع 
بدون أن يتس���بب في اخت���الل اقتصادي في قطاع أخر أو 
مشكلة اقتصادية أخرى. إن االقتصاد االسالمي يوازن بين 
القطاعات االقتصادية الثالث لمواجهة مشكلة اقتصادية. 
ففي حال فش���ل آلية الس���وق في حل مشكلة اقتصادية 
وعدم قدرة الحكومة على التدخل بس���بب قيود الميزانية 
ف���ي معالجة قضي���ة اقتصادية اجتماعي���ة يمكن للقطاع 
الالربحي في االقتصاد اإلس���المي أن يس���اهم بحلها. إن 
االقتصاد اإلس���المي قادر على حل المشكالت االقتصادية 
التي تواجه المجتمع من خالل برط القطاع الربحي والقطاع 

الحكومي والقطاع الالربحي في التحليل االقتصادي.
إن القطاع الالربحي هو حجر األساس في تكافل وتضامن 
أف���راد المجتم���ع. فال���زكاة والوقف هما أس���اس القطاع 
الالربحي في االقتصاد اإلس���المي لحل بعض المشكالت 
االقتصادية التي قد تفشل آلية السوق أو التدخل الحكومي 
في حلها. إن رقي المجتمع يتمثل في مساهمة فعالة من 
القطاع الالربحي لح���ل قضايا اقتصادية اجتماعية. لذلك 
فرض اإلس���الم الزكاة التي تعتبر الركن الثالث من أركان 

اإلس���الم، ون���دب الوقف 
ال���ذي يعتبر م���ن األمور 
الت���ي اختص���ت بها األمة 

اإلس���المية ولم يكن معروفا في الجاهلية كما قال اإلمام 
الش���افعي رحمه اهلل "لم يحبس أه���ل الجاهلية دارا وال 
أرضا فيما علمت". )1( ومن هنا يقدم االقتصاد اإلسالمي 
حل لمش���كالت اقتصادية ال يمكن أن ُتحل من خالل آلية 

السوق إال بخلق مشكلة أخرى. 
مؤخرا، طرحت األمانة العامة لألوقاف "المش���روع الوقفي 
للرعاية الس���كنية" الذي يساهم في تخفيف عبء اإليجار 
عل���ى المواطنين ذوي الدخل المح���دود من خالل تقديم 
مبل���غ مالي لردم الفج���وة بين بدل اإليج���ار التي تقدمه 
الحكوم���ة واإليج���ار الفعل���ي. إن مبادرة األمان���ة العامة 
لألوقاف من خالل "المش���روع الوقفي للرعاية الس���كنية" 
تطبي���ق عمل���ي لالقتصاد اإلس���المي في حل مش���كلة 
اقتصادي���ة اجتماعي���ة تواجه بعض أف���راد المجتمع. فها 
هو المجتمع يس���اهم في عالج هذه المش���كلة بش���كل 
تكافلي وتضامن���ي بدون تدخل حكومي مباش���ر أو من 
خالل آلية الس���وق. إن مس���اهمة األمانة العامة لألوقاف 
في حل هذه المش���كلة ال يسبب اختالالت اقتصادية مثل 
تضخم اإليجارات في القطاع الس���كني ألن هذه األموال 
هي تحوي���الت االجتماعية نتيجة تكاف���ل وتضامن أبناء 
المجتمع. فالمش���روع يس���اعد على تخفيف أعباء السكن 
على المواطنين ذوي الدخل المحدود بدون خلق مشكلة 

اقتصادية أخرى.
إن بي���ت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف فخر واعتزاز ليس 
ل���وزارة األوقاف بل للكويت ولكل مواطن. ش���كرا األمانة 

العامة لألوقاف...
)1( المرجع: األم للشافعي )4/85( مكتبة الشعب-القاهرة 

االقتصاد اإلسالمي وحل المشكالت

بـــدر بن غربــين
مركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي- إدارة التخطيط والمعلومات 

badergharbane@gmail.com

      يعتبر "المش��روع الوقفي للرعاية الس��كنية" الذي قامت به األمانة العامة لألوقاف لحل 
مش��كلة ارتفاع أسعار اإليجارات على بعض أفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود، دليال 

على أفضلية وأهمية االقتصاد اإلسالمي في إيجاد حلول للمشكالت االقتصادية.
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