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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

هكذا يدخل علينا �سهر رم�سان حاماًل معه بركاته وخرياته.. هكذا تدور الأيام 

والأ�سهر لتعود العجلة من جديد وت�سل اإىل هذا ال�سهر الكرمي.

العام  اخلري  فاته  فمن  كثري  احلايل.. خري  ورم�سان  الفائت..  رم�سان  بني  وما 

اأخرى  عطي فر�سة 
ُ
اأ كاأنه  وعافية  ويتمتع ب�سحة  قيد احلياة  ومازال على  املا�سي، 

ال�سنة  يف  منه  ي�ستفد  ومل  احلايل  رم�سان  قبل  اأجله  انتهى  من  واأما  للتعوي�س.. 

وفعل اخلريات يف هذا  العودة  لتمنى  �سيئًا..  ولو متنى  الكثري..  فاإنه فقد  الفائتة 

الف�سيل.. كيف ل؟.. والأجر يف رم�سان م�ساعف يف كل فعل.. ول يتوقف  ال�سهر 

ذلك على ال�سالة وال�سيام.. واإمنا يف زيارة الأحبة والأ�سدقاء على اعتبار اأن �سلة 

اأن  عن  ناهيك  احل�سنة،  الكلمة  وكذلك  وجل  عز  اهلل  عند  عظيم  اأجر  لها  الرحم 

ال�سعور باجلوع من خالل ال�سيام منذ الفجر وحتى املغرب له ميزة وف�سيلة مهمة 

وهي القرتاب من معاناة الفقراء وال�سعور مبعاناتهم والتاأمل باأملهم..

بل اأننا ن�سعر اأن اهلل عز وجل كاأنه يخ�س الفقراء بهذا ال�سهر؛ بدليل اأنه يختمه 

بزكاة الفطر، فالبد على امل�سلم اأن ي�ستغل هذا ال�سهر العظيم بتزويد النف�س بالإميان 

حتى تعينه للتقرب اإىل اهلل حتى يرفع �سعار الهمة والعطاء يف عمل اخلريات.

هذا  بقدوم  العامل  اأنحاء  �ستى  يف  امل�سلمني  كافة  لتهنئة  الفر�سة  هذه  وننتهز 

ال�سهر املبارك.

بهذه املنا�سبة اأ�ساأل املوىل اأن يعطيكم اأطيب ما يف الدنيا حمبة اهلل واأح�سن ما يف 

اجلنة روؤية اهلل �سبحانه وتعاىل.

وكل عام واأنتم بخري

اخلري يف ال�شهر الكرمي



تجهيــز غرفة للطـــوارئ للرد علـى استفسارات 
المصلين طوال الشهر على مدار اليوم والليلة

أنشطة الوزارة

لإحياء �صنة العتكاف بواقع 6 معتكفات يف كل حمافظة.

توفري  على  حر�صت  الوزارة  اأن  اإىل  ال�صانع  ولفت 

من  الأواخر  الع�صر  ليايل  خالل  و�صحور  اإفطار  وجبات 

عر�س  وثالجات  متنقلة  ماء  برادات  وتوفري  رم�صان 

من  كبرية  وكميات  تربيد  ومراوح 

امل�صروبات الباردة وال�صاخنة نظرا 

ال�صهر  خالل  الطق�س  حرارة  اإىل 

توفري  اإىل  بالإ�صافة  الف�صيل 

جميع م�صتلزمات امل�صاجد واملراكز 

ومواد  �صجاد  من  الرم�صانية 

تنظيف.

مبتابعة  القيام  يف  الإعالم  و�صائل  دور  اإىل  واأ�صار 

جتهيز  مت  حيث  والأن�صطة  الربامج  وتغطية  الفعاليات 

الإعالم  وزارة  مع  بالتن�صيق  ع�صر)  (وليال  ا�صتديو 

وو�صائل  الكويت  واإذاعة  وتلفزيون  الف�صائية  واملحطات 

الأعالم الأخرى.

وقال ال�صانع اإن وزارة الأوقاف حتظى بخربة كافية 

ال�صابقة  الأعوام  �صهدته  ما  وهو  امل�صلني  ل�صتقبال 

امل�صلني  عدد  فيها  و�صل  التي 

م�صل  األف   150 من  اأكرث  اإىل 

خالل ليلة ال�صابع والع�صرين من 

�صهر رم�صان املا�صي.

على  منا  حر�صا  اأنه:  وبني 

التعامل  تلبية الحتياجات و�صرعة 

اأو  م�صكالت  من  يطراأ  قد  ما  مع 

ا�صتف�صارات فقد مت جتهيز غرفة للطوارئ بقطاع امل�صاجد 

للرد على ا�صتف�صارات امل�صلني طوال �صهر رم�صان على 

مدار اليوم والليلة لتلقي ال�صكاوى وال�صتف�صارات.

14 مركزًا رمضانيًا و36 معتكفًا استعدادًا الستقبال شهر رمضان 

الصانع: "األوقاف" تحظى بخبرة كافية الستقبال المصلين 
خالل الشهــر الفضيــل بالشراكــة مــع مؤسســات الدولــة

أنشطة الوزارة

ب�صاأن  عقده  �صحايف  موؤمتر  ال�صانع يف  الوزير  وقال 

ا�صتعدادات “الأوقاف” حللول ال�صهر الف�صيل اإن الوزارة 

تنفيذا  الدولة  وموؤ�ص�صات  وزارات  مع  بال�صراكة  تعمل 

وجتهيز  اإدارة  ح�صن  اإىل  الرامية  ال�صرتاتيجية  للخطة 

املراكز الرم�صانية ل�صتقبال امل�صلني.

وذكر اأن وزارة الأوقاف قامت بتجهيز 14 مركزاً رم�صانياً 

الأن�صطة  فيها  و�صتقام  ال�صت  املحافظات  على  موزعة 

والربامج والفعاليات الدعوية والثقافية خالل ال�صهر الف�صيل، 

وال�صتعانة باأبنائنا القراء الأكفاء اأ�صحاب الأ�صوات املتميزة 

حر�صا على توفري الأجواء الإميانية اأمام امل�صلني.

ورداً على �صوؤال عن جمع التربعات يف امل�صاجد اأفاد 

باأن الوزارة قامت بالتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون الجتماعية 

املرخ�صة  اخلريية  اجلمعيات  حتديد  ب�صاأن  والعمل 

عن  التربعات  بجمع  لها  ال�صماح  اآلية  وتنظيم  لديها 

طريق (الكي نت) واإعداد جدول تنظيم عمل اجلمعيات 

املوزعة على  امل�صاجد  قبلها يف  من  املرخ�صة  اخلريية 

املحافظات ال�صت.

واأ�صاف اأنه �صتقام اأي�صا خواطر وحما�صرات ودرو�س 

العلمية  والدورات  الفقهية  واملجال�س  واإميانية  توعوية 

معتكفاً   36 جتهيز  اإىل  بالإ�صافة  الثقافية  وامل�صابقات 

الوزارة  ا�ستعدادات  جميع  اكتمال  ال�سانع  يعقوب  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  ووزير  العدل  وزير  اأعلن 

ل�ستقبال �سهر رم�سان املبارك املتعلقة بتجهيز جميع املراكز الرم�سانية وامل�سجد الكبري ل�ستقبال امل�سلني يف 

�سالة الرتاويح والقيام.
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 االستعانة بأبنائنا القراء 
األكفاء أصحاب األصوات 
المتميزة لتوفير األجواء 

اإليمانية
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جاء ذلك خالل تد�صني امل�صروع، م�صيفا اأنه ياأتي بعد جهود 

كبرية من موظفي الأوقاف والقياديني و�صيتم دعمه وتذليل كل 

قرار  وتطبيق  املرجوة  الهداف  اىل  للو�صول  امامه  العقبات 

العام  نهاية  قبل  اللكرتوين  الرتا�صل  باعتماد  الوزراء  جمل�س 

اجلاري.

ان  عمادي  م.فريد  الوقاف  وزارة  وكيل  قال  جانبه  من 

وميكنة  وا�صالحها  الخطاء  اكت�صاف  عملية  �صي�صرع  امل�صروع 

الوراق يف العمليات الدارية وتقليل الوقت الالزم يف العمليات 

حكمة  اأكرث  قرارات  واخذ  اللكرتونية،  الجراءات  وتب�صيط 

من امل�صوؤولني على الرقام واحل�صابات ا�صافة اىل زيادة كفاءة 

بالقوانني  واللتزام  الب�صرية  الخطاء  من  واحلد  اخلدمات 

املطبقة على النظام، مما يحد من املح�صوبية والتالعب وتوفري 

املال العام ومواكبة التكنولوجيا احلديثة.

واأ�صاف اأن الوزارة حري�صة على التحول للبيئة اللكرتونية، 

التقنيات احلديثة  لتطبيق  ال�صرتاتيجي  ولذلك و�صعنا هدفنا 

يف  مطبق  عاملي  نظام  النظام  وهذا  ال�صاليب،  لأحدث  وفقا 

النظام  وزارة طبقت هذا  اول  والأوقاف  جهات عاملية عديدة، 

بعد �صركات النفط. وا�صاد عمادي بتوجيهات وزير العدل ووزير 

البيئة  اإىل  الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وحر�صه على التحول 

اللكرتونية ودعمه لتوفري كل ما من �صاأنه حتقيق هذا الهدف. 

وقال ان من بني اهداف خطتنا ال�صرتاتيجية التطبيق الفعال 

لتكنولوجيا املعلومات احلديثة مبا يواكب متطلبات الع�صر وفقا 

العمل  واأن�صطة  جمالت  لكافة  دعما  وذلك  الأ�صاليب  لأف�صل 

توجها  الوزارة  و�صعت  والوقت  للجهد  وتوفريا  الوزارة،  يف 

ا�صرتاتيجيا يف عمل مركز نظم املعلومات يتلخ�س يف ال�صتفادة 

من الأنظمة اجلاهزة والناجحة واملعرو�صة يف الأ�صواق بدل من 

ووقتا  وفر جهدا  التوجه  وهذا  داخليا،  اأنظمة جديدة  ت�صميم 

النظام اجلاهز وتطويره و�صيانته من  كبريا، ف�صال عن كفاءة 

قبل ال�صركات العاملية.

وا�صار عمادي اىل ان النظام املطبق اليوم يف وزارة الأوقاف 

على  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  اآلف  يف  مطبق  عاملي  نظام  هو 

م�صتوى العامل، وان ميزة هذا النظام اأنه يرتبط بالنظام املتكامل 

للخدمة املدنية واملتعلق باجلوانب الدارية وبنظام اوراكل لوزارة 

املالية واملتعلق بالعمليات املالية.

17 األف موظف

 17000 الأوقاف  وزارة  موظفي  عدد  ان  اىل  عمادي  وا�صار 

موظــف تقريباً موزعـــون على 1700 موقــع خــارج ديــوان الوزارة 

النظام  وهذا  اخلارجية)  القراآن-الإدارات  دور  (امل�صاجد-مراكز 

من  اللكرتونية  الذاتية  باخلدمات  التمتع  املوظفني  جلميع  يتيح 

هواتفهم  خالل  من  جدا  وقريباً  بهم  اخلا�صة  الكمبيوتر  اأجهزة 

اأن عدد العمليات الناجحة يف الفرتة التجريبية  الذكية. وا�صاف 

مكننة  حققت  الوزارة  ان  اىل  لفتا  عملية،  الف   30 بلغ  للنظام 

من  ال�صرتاتيجية  اخلطة  متابعة  برنامج  يف  الدارية  العمليات 

التقييم الآيل ال�صنوي وجميع الجراءات املتعلقة بالتعيني وجميع 

الجراءات املتعلقة باإجازات املوظفني بجميع اأنواعها وا�صتئذاناتهم.

الفرتة  جتاوز  بعد  اليوم  ب�صدده  نحن  »ما  قائال:  وتابع 

التجريبية بنجاح مبهر ما هو اإل مرحلة اأوىل من مراحل هذا 

النظام، وهناك مراحل اخرى م�صتهدفة وهي قطاع امل�صاجد-

برامج  القيادي،  للم�صتوى  الذكية  والدارة  امل�صاجد  �صيانة 

م�صاعدة ملتخذي القرار«. واأ�صار اىل ان حفل التد�صني هذا هو 

ثمرة جهود م�صنية بذلها الفريق املكلف بتطبيق النظام مبراحله 

اأو  كلل  دون  والنهار  الليل  يف  جهوده  توا�صلت  والتي  املختلفة 

واملعوقات  ال�صعوبات  من  الكثري  وحتدى  قوية،  وبعزمية  ملل 

الوزير  بدعم  �صبحانه  اهلل  بعد  م�صتعينني  بنجاح  وتخطيناها 

لتحقيق النجاحات املبهرة. و�صكر عمادي الوزير يعقوب ال�صانع 

وحثه  وحر�صه  الآلية  الأنظمة  لتطبيق  الالحمدود  دعمه  على 

لتوجهات  وذلك حتقيقا  واملالية  الدارية  العمليات  ميكنة  على 

وقرارات جمل�س الوزراء، وكذلك كل من �صاهم وبذل من جهده 

ووقته يف هذا امل�صروع احليوي وال�صرتاتيجي.

دّشن مشروع الخدمات الذاتية االلكترونية لموظفي الوزارة

وزيـر األوقـاف: المشروع سيواكــب القفـــزة التطوريــة 
االلكترونية العالمية لتوفير الجهد وتقليص النفقات

وكيل الوزارة: طبقنا التقنيات الحديثة وفقًا ألحدث 
األساليـب وكنـا أول وزارة بعــد النفـــط في تنفيــذه

قال وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون ال�سالمية يعقوب ال�سانع اإن م�سروع اخلدمات الذاتية اللكرتونية ملوظفي 

الوقاف �سيواكب القفزة التطورية العاملية للو�سائط اللكرتونية وال�ستفادة منها بتوفري اجلهود وتقلي�س النفقات. 
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وم�صاهمتها  الوزارة  دعم  اإطار  اأنه يف  ال�صانع:  واأ�صاف 

العمل  وور�س  ملتقى  نظمت  فقد  املجال  هذا  يف  الفاعلة 

مبجال العالقات العامة ملوؤ�ص�صات الدولة و�صاركت يف العديد 

منها املحلية واخلارجية و�صاهمت الوزارة ب�صكل فاعل بجائزة 

الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء حتت رعاية ح�صرة 

�صاحب ال�صمو اأمري البالد حفظه اهلل وح�صلت فيه الوزارة 

على فوز متميز على م�صتوى وزارات الدولة.

اأن  ت�صتطيع  ل  العامة  العالقات  اإن  ال�صانع:  واأكد 

والجتماعية  البيئية  التاأثريات  عن  مبعزل  اأهدافها  حتقق 

والقت�صادية والثقافية والقانونية والتعليمية والدينية كما اأن 

ممار�صي  �صلوك  يف  ايجاباً  اأو  �صلباً  توؤثر  قد  العوامل  هذه 

على  الوزارة  حر�صت  لذا  ككل،  واملجتمع  العامة  العالقات 

التن�صيق مع م�صوؤويل ومنت�صبي العالقات العامة يف خمتلف 

موؤ�ص�صات الدولة ومنظمات املجتمع املدين.

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

فريد عمادي: لقد اأولت الوزارة عناية كربى بتنمية العالقات 

اإليه  و�صل  ما  اآخر  على  والتعرف  اخلربات  وتبادل  العامة 

العلم احلديث يف جمال العالقات العامة وتنمية املنت�صبني يف 

هذا املجال لتطوير العمل واكت�صاب املهارات.

برنامج  توقيع  ن�صهد  اليوم  نحن  ها  العمادي  وا�صتطرد 

التعاون مع جمعية العالقات العامة الكويتية حيث برزت على 

ويعترب هذا  املتعددة  باأن�صطتها  والإقليمي  املحلي  امل�صتويني 

الربنامج امتداداً لتعاون الوزارة مع جمعية العالقات العامة 

وور�س  منا�صط  الطرفني  بني  وعقدت  2009م،  عام  منذ 

تتوافق مع  عمل حملية وخارجية واقامة م�صروعات حيوية 

و�صقل  الوطنية  والوحدة  القيم  وتعزيز  الوزارة  ا�صرتاتيجية 

املواهب الكويتية ال�صابة وتعزيز جمال فنون العالقات العامة 

على م�صتوى الوزارة والدولة مبا يجنيه هذا التعاون من ثمار 

ت�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن.

وقال اأمتنى لالأخوة اأن يحققوا الأهداف املرجوة خ�صو�صاً 

لها  التنموي  والدور  القيم  غر�س  يف  العامة  العالقات  دور 

يف  العلم  اإليه  و�صل  ما  باأحدث  لالأخذ  واأدعوا  املجتمع  يف 

التوفيق  جمال العالقات العامة �صائال املوىل عز وجل لكم 

فيه  وملا  وير�صاه  يحبه  ملا  جميعا  اهلل  يوفقنا  واأن  وال�صداد 

اأكد وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع �سعي الوزارة لتحقيق ال�سراكة املجتمعية مع 

خري وطننا العزيز الكويت يف ظل القيادة احلكيمة حل�صرة موؤ�س�سات وهيئات اجلهات احلكومية واملجتمع املدين يف جمال العالقات العامة.

ويل  و�صمو  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  اأمري  ال�صمو  �صاحب 

عهده الأمني.

وبدوره قال رئي�س جمعية العالقات العامة جمال الن�صر 

اهلل ن�صكر وزير العدل وزير الأوقاف لهتمامه بدور العالقات 

العامة ونحن �صعداء اليوم باهتمام وزارات الدولة بالعالقات 

وزارة  مع  تنفيذي  برنامج  بتوقيع  جتلى  قد  الذي  العامة 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية، واإننا فخورون اأن يكون هناك 

الهتمام  على  يحث  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �صمو  من  قرارا 

يعد  ما  احلكومية  واجلهات  الوزارات  العامة يف  بالعالقات 

نقلة نوعية تدفعنا اإىل كويت امل�صتقبل خا�صة اأن العالقات 

العامة هي واجهة ت�صعى اىل التطوير.

خالل توقيع برنامج التعاون مع العالقات العامة الكويتية 

الصانع: نسعى لتحقيق الشراكة المجتمعية مع 
جميــع مؤسســات الدولـــة والمجتمـــع المدنـــي

العمادي: الوزارة أولت عناية كبرى بتنمية العالقات 
العـامــــة وتبـــــادل الخبــــرات لتطــويـــــــر الـعـمــــل
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اأكد وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع اأن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن املجتمعي واحلفاظ 

على الأ�سرة وتنمية املجتمع، مو�سحًا اأن هذا الأمر واجب �سرعي ووطني قبل كل �سيء.

في افتتاح مركز النشاط النسائي الثقافي واالجتماعي في منطقة الرميثية

الوزير: الــوزارة تحــرص على تحقيق األمن 
المجتمعــــــي والحفـــاظ علـــى األســـــرة
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مركز  افتتاح  هام�س  على  �صحايف  ت�صريح  يف  واأ�صاف 

الن�صاط الن�صائي الثقايف والجتماعي يف منطقة الرميثية: اإن 

هذا املركز هو اأحد م�صاريع خطة التنمية، لفتاً اإىل اأن اأغلب 

الإدارات الن�صائية يف الوزارة �صتنتقل اإىل هذا ال�صرح الكبري، 

يتعلق  فيما  خ�صو�صا  املجتمع،  جتاه  بواجباتها  للقيام  وذلك 

بالن�صاء والأطفال.

وقال: اننا حر�صنا على توفري ح�صانة يف املبنى اجلديد 

او  املتدربات  الن�صاء  وكذلك  الوزارة  موظفات  باأطفال  تعنى 

يقيمها  التي  والفعاليات  الدورات  ح�صور  يف  يرغنب  الالتي 

فعلياً  م�صمى  على  الأ�صرية  التنمية  اإدارة  ا�صم  ليكون  املركز 

ليخدم الأ�صرة ب�صكل عام.

اإن  عمــادي:  فـريـد  الأوقـاف  وزارة  وكيـل  قـال  بـدوره 

الــوزارة و�صعــت خطــة ا�صرتاتيجيــة مـنــذ �صنوات ول تزال، 

اخلطة،  هذه  يف  القيـم  اإحــدى  ال�صراكـة  قيمــة  جعلــت  اإذ 

التوجيه يف  موؤ�ص�صات  اأو  اأدوات  اإحدى  الأوقاف  اأن  مو�صحاً 

الكويت.

ال�صراكة  الأ�صرية حتقق معاين  التنمية  اإدارة  اإن  واأ�صاف 

ب�صكل فاعل وكبري من خالل التعاون مع وزارات الدولة.

قال وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املهند�س فريد عمادي اأن »الوزارة اأعدت ورقة عمل ب�ساأن تبادل اخلربات 

والتجارب يف جمال تدريب الدعاة والأئمة واخلطباء، واإقامة دورات م�سرتكة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

ت�سكيل جلنة  اإىل  دعت  التي  الإ�سالمية  الأوقاف  �سوؤون  يف  املخت�سني  من  الدائمة  اللجنة  لتو�سية  تنفيذا  العربية، 

م�سرتكة من الكويت وال�سعودية لدرا�سة املو�سوع من كل جوانبه«.

خالل اللقاء التنسيقي المشترك بين الوزارة ونظيرتها السعودية

وكيل الوزارة: نحرص على تأهيل وتطوير األئمة 
والخطبـــاء لمواكبـــة المستجــــدات واألحداث

جاء ذلك يف ت�صريح �صحايف لعمادي خالل اللقاء التن�صيقي 

مديري  بح�صور  ال�صعودية،  ونظريتها  الوزارة  بني  امل�صرتك 

داأبت  “الوزارة  اإن  ال�صت:  املحافظات  يف  امل�صاجد  اإدارات 

لتاأهيلهم  ال�صعي  وعلى  واخلطباء،  الأئمة  بفئة  الهتمام  على 

وتطويرهم ليواكبوا امل�صتجدات، وليكونوا على م�صتوى املتغريات 

والأحداث«. واأ�صار اإىل اأن “بيوت اهلل تت�صدر جميع املراكز يف 

العامل الإ�صالمي املوؤثرة يف توجيه املجتمعات وت�صكيل اأفكارهم 

وبلورة قناعاتهم، من خالل الدور املهم واملحوري الذي ميار�صه 

الأئمة واخلطباء من على منابر امل�صاجد«.

اأ�س�س فنية وعملية

واأ�صاف عمادي اأن »اإعداد الأئمة واخلطباء اأوىل اأولويات 

احلكومات يف البالد الإ�صالمية، ومن هنا جاء اهتمام وزارة 

الفنية  الأ�ص�س  و�صع  خالل  من  واخلطباء،  بالأئمة  الأوقاف 

والعملية القائمة على التخطيط والتقييم وفق روؤية وا�صحة 

درجات  اأعلى  حتقيق  نحو  وال�صعي  موؤ�ص�صي،  وعمل  املعامل 

امل�صلني  جماهري  وقيادة  اهلل  اإىل  الدعوة  تبليغ  يف  اجلودة 

نحو املعايل والو�صطية«. و�صدد على اأن “الوزارة حر�صت على 

القيام بتعزيز الر�صالة الإميانية للم�صجد، والهتمام به علميا 

ودعويا وتربويا، اإذ اأ�صبحت امل�صاجد منابر خري وهدى ودعوة 

و�صطية م�صرقة وفق منهج الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم«.

اآلية التن�سيق

ولفت عمادي اإىل اأن »الجتماع ياأتي يف اإطار ال�صعي نحو 

لعموم  امل�صرتك  والتعاون  التن�صيق  لآلية  �صامل  ت�صور  و�صع 

وزارات الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يف دول جمل�س التعاون 

املنطقة،  تعي�صها  متقلبة  واأو�صاع  مهم  وقت  يف  اخلليجي، 

حتتاج اإىل اأخذ احليطة واحلذر ملواجهة كل الأخطار والآفات 

التي حتاول النيل من اأمننا و�صالمة جمتمعاتنا«.

بداية عمل م�سرتك

اإعداد  اأجل  من  م�صرتك  لعمل  بداية  »�صيكون  اأنه  واأكد 

اجلوانب واملجالت التي تعزز التعاون ب�صاأن تبادل اخلربات يف 

الأوقاف  وزارات  بني  واخلطباء  والأئمة  الدعاة  تدريب  جمال 

بدول جمل�س التعاون، متهيدا لتقدميها اإىل اللجنة الدائمة من 

املخت�صني يف �صوؤون الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بدول املجل�س«.
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"األوقاف" أصدرت "الدرر البهية"

العمادي: عمل موسوعي ومرجعية مهمة لجميع 
أفــــراد المجتمـــــع عـلــــى اخـتـــــالف درجـاتـهــــم
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اثني  جاء يف  القّيم  الإ�صدار  هذا  اأن  العمادي:   واأو�صح 

ر�صمية  وثيقة  األف  ع�صر  اثني  خال�صة  متثل  جملداً،  ع�صر 

ثالثني  خالل  املنبثقة  وجلانها  الفتوى  هيئة  عن  �صادرة 

الإفتاء  باإدارة  العلمي  البحث  وحدة  اأن  اإىل  عاماً. م�صرياً 

عكفت خالل ثالث �صنوات من العمل 

اجلاد على درا�صة ما �صدر من فتاوى 

بالتنقيح  فقامت  وجلانها؛  الهيئة  عن 

علمية  اأ�ص�س  وفق  والتق�صيم  وال�صرب 

ومنهجّية، ومما زاد قيمة هذا الإ�صدار 

اأنه جرى ترتيبه على الأبواب الفقهية؛ 

لي�صهل ال�صتفادة منه.

العمل  هذا  اأن:  واأ�صاف 

مهمة  مرجعّية  ميثل  املو�صوعي 

م�صوؤولني  من  املجتمع  اأفراد  جلميع 

اختالف  على  ومقيمني،  ومواطنني 

درجاتهم وم�صتوياتهم؛ وذلك ملا ت�صمنه من فتاوى متنوعة 

العديد من  الإ�صكالت، وجتيب على  لكثري من  متثل حاًل 

ال�صتف�صارات، �صواء من الناحية التعبدية، اأو القت�صادية، 

اأو الجتماعية، اأو الطبية، اأو النوازل امل�صتجدة.

الأوقاف  وزارة  اإن  الوكيل  واختتم 

وال�صوؤون الإ�صالمية ت�صعى من خالل 

توفري  اإىل  وا�صرتاتيجيتها  اأهدافها 

الو�صائل ال�صحيحة التي تعزز اجلانب 

والثقايف  والدعوي  وال�صرعي  العلمي 

تربز  بطريقة  املجتمع،  اأفراد  لدى 

عن  البعيد  الو�صطي  الإ�صالم  منهج 

يوؤكد  الذي  الأمر  والتطرف،  الغلو 

على دور دولة الكويت املهم يف العاملني 

عا�صمة  وكونها  والإ�صالمي،  العربي 

للثقافة الإ�صالمية للعام 2016م.

�سرح وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية م. فريد اأ�سد عمادي: اأن اإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف اأ�سدرت املو�سوعة 

العلمّية القّيمة )الدرر البهّية من الفتاوى الكويتية( والذي هو من اإعداد وحدة البحث العلمي التابعة لالإدارة.
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واأكد الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الثقافية املهند�س داوود عبد 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  اأن  الع�صعو�صي  الوهاب 

بدولة الكويت حتر�س على امل�صاركات الثقافية والعلمية يف 

الثقافة  قطاع  خالل  من  وذلك  الدولية،  املعار�س  خمتلف 

الثقافة  ن�صر  الفعال يف  الدور  له  ليكون  دائماً  ي�صعى  الذي 

الدور  خالله  من  يربز  معتدل  و�صطي  مبفهوم  الإ�صالمية 

املهم لعمل وزارة الأوقاف على جميع امل�صتويات، وياأتي ذلك 

حتقيقاً للريادة العاملية يف العمل الإ�صالمي املنبثق من اخلطة 

ال�صرتاتيجية لوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية. واأو�صح 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  جناح  باأن  الع�صعو�صي 

يف هذا املعر�س الدويل العريق �صهد اإقبالً كبرياً – كعادته 

م�صاربهم  اختالف  على  الف�صالء  الزائرين  ِقبل  -من 

جلهود  وتقديرهم  اإعجابهم  اأبدوا  حيث  والعلمية،  الثقافية 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  ووزارة  عموماً،  الكويت  دولة 

خ�صو�صاً، من خالل خدمتها لالإ�صالم، واإ�صداراتها املتميزة 

على امل�صتوى العاملي. واأكد الع�صعو�صي باأن م�صاركة الوزارة 

لدولة  الريادي  الدور  على  التاأكيد  بهدف  تاأتي  املعر�س  يف 

تتمتع  ملا  نظراً  وذلك  الدولية،  الثقافية  املحافل  الكويت يف 

التي  املتميزة  الدوريات  بن�صر  املتمثلة  ال�صمعة  ِطيب  به من 

اأن  الع�صعو�صي  وذكر  وامل�صلمون.  العرب  املثقفون  يتابعها 

ويبدو  الثقايف،  املجال  يف  وا�صحاً  يبدو  الفعال  الوزارة  دور 

ذلك وا�صًحا من خالل الإ�صدارات العلمية التي تتنوع بني 

واإ�صدارات مرئيَّة وم�صموعــــة، وتركز هذه  ٍق،  قَّ موؤلف وحمحُ

الو�صطـــي  الإ�صالمـــي  الفكر  على  مبجملها  الإ�صدارات 

جعلناكم  (وكذلك  تعاىل:  اهلل  قول  من  الـمنطلـق  الـمعتدل 

اأمة و�صطاً لتكونوا �صهداء على النا�س ويكون الر�صول عليكم 

�صهيًدا)؛ حيث لقت هذه الإ�صدارات اإقباًل منقطع النظري 

من ِقَبل العلماء واملثقفني وطلبة العلم.

العسعـوســي: مشاركــة الــوزارة 
لتأكيــد الــدور الريــادي للكويـــت 
في المحافــل الثقافيــة الدوليــة

"األوقاف" تشارك في معرض الكتاب اإلسالمي 
الدولي باسطنبول

�سارك وفد وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يف معر�س الكتاب الإ�سالمي الدويل الذي تقيمه جامعة الفاحت، 

باجلمهورية الرتكية )ا�سطنبول(، حيث اإن هذا املعر�س يرافق فعاليات املوؤمتر الدويل: تدري�س العلوم الإ�سالمية 

باللغة العربية يف بالد الناطقني بغريها، حتت عنوان: )التجارب والطموح والتحديات(.
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فتح املجال للمتطوعني لإحياء �سالة الرتاويح

ونوه اإىل ال�صتمرار يف قبول املتطوعني من الراغبني يف 

الإمامة ل�صالة الرتاويح والقيام خالل �صهر رم�صان الكرمي 

ملن  الالزمة  الختبارات  بعمل  الإدارات  تفوي�س مدراء  ومت 

يرغب من املواطنني واملقيمني بالتطوع لإحياء تلك الليايل 

املباركة يف �صالة الرتاويح والقيام.

جمع التربعات

وعن جمع التربعات خالل ال�صهر الف�صيل والتن�صيق مع 

وزارة ال�صوؤون ذكر ال�صعيب اأنه �صيتم منع اأي تربعات نقدية 

نت«  »الكي.  بـ  بالتربع  فقط  وي�صمح  الكرمي  ال�صهر  خالل 

وال�صتقطاعات ال�صهرية وذلك بالتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون 

م�صددا على انه �صتكون رقابة �صارمة من الأوقاف وال�صوؤون 

لر�صد اأي خمالفات واتخاذ الجراءات القانونية. 

اأيام  خالل  تعميما  �صت�صدر  الوقاف  وزارة  ان  واأعلن 

بهذا اخل�صو�س بالتعاون مع وزارة ال�صوؤون حول اجلمعيات 

التربعات يف �صهر رم�صان  التي ي�صمح لها بجمع  اخلريية 

باأ�صماء كل  امل�صاجد  وفق جدول م�صبق �صيوزع على جميع 

جمعية وتوقيت جمع التربعات ويف اي حمافظة.

اختبارات الأئمة

وعن اختبارات الئمة واملوؤذنني اجلدد قال ال�صعيب 

ومت  املا�صي  مار�س  �صهر  يف  املجال  فتحت  الوزارة  اأن 

عقد اختبارات حتريرية حيث تقدم 176 مواطنا ومقيما 

جنح منهم 55 متقدما وجترى حاليا اختبارات ال�صفوي، 

التي  العديدة  المتيازات  على  ذاته  الوقت  يف  م�صرياً 

تلب طموح  مل  الكويتيني  لالئمة  الوقاف  وزارة  وفرتها 

الوزارة يف زيادة عددهم ويف�صل غالبيتهم التعيني على 

بند املتطوعني.

تهنئة

وتقدم ال�صعيب بخال�س التهاين ملقام �صاحب ال�صمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  و�صمو  العهد  ويل  و�صمو  المري 

الكويت  ار�س  على  واملقيمني  الكويتي  ال�صعب  وعموم 

على  اهلل  اعاده  املبارك،  رم�صان  �صهر  قرب  مبنا�صبة 

والربكات  واليمن  باخلري  وال�صالمية  العربية  المتني 

الكويت  احلبيب  بلدنا  على  يدمي  اأن  تعاىل  اهلل  �صائاًل 

قيادتنا  وال�صتقرار يف ظل  والرخاء  والأمان  الأمن  نعمة 

احلكيمة.
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منع التبرعات النقدية مع وجود رقابة صارمة 
لرصد أي مخالفات واتخاذ االجراءات القانونية الشعيـــب: فتــــح المجـال 

للمتطوعين إلحياء صــالة 
التراويح.. وال قراء من خارج 

الكويــت

ا�ستعدادات الوزارة ل�ستقبال �سهر رم�سان الف�سيل

اأكد وكيل وزارة الأوقاف امل�صاعد لقطاع امل�صاجد وال�صوؤون 

املالية والإدارية بالإنابة وليد ال�صعيب يف ت�صريح �صحايف: اأن 

�صهر  ل�صتقبال  ا�صتعداداتها  كافة  ا�صتكملت  الأوقاف  وزارة 

اخلا�صة  املناق�صات  جميع  من  وبالنتهاء  الف�صيل  رم�صان 

بتجهيزات امل�صاجد من ال�صيانة والفر�س واخليام وامل�صروبات 

للمعتكفات  وال�صحو  الإفطار  وولئم  اأنواعها  مبختلف 

الرم�صانية وعددها 36 معتكفا. م�صريا اإىل اأن هناك تعاوناً 

متميزاً بني وزارة الوقاف وبيت الزكاة واجلمعيات اخلريية 

واملواطنني ملن يرغب يف عمل ولئم الفطار وال�صحور.

اإدارات  مع  بالتعاون  الوزارة  اأن  ال�صعيب:  وقال 

العام حيث  لهذا  رم�صانياً  املحافظات جهزت 14 مركزاً 

الخرية  ال�صنوات  خالل  الرم�صانية  املراكز  ا�صتقطبت 

ال�صهر  خالل  واملتهجدين  امل�صلني  من  غفرية  جموعاً 

والقيام  الرتاويح  او  اخلم�س  ال�صلوات  يف  �صواء  الكرمي 

يف الع�صر الواخر. لفتاً يف الوقت ذاته اإىل اأنه لن يكون 

هذا  رم�صان  �صهر  الكويت خالل  خارج  من  قراء  هناك 

العام. و�صيتم ـ كما العام املا�صي ـ الكتفاء بقراء الداخل، 

بالإ�صافة اىل بع�س ال�صيوف من املحا�صرين من خمتلف 

الدول.
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 قال وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية امل�ساعد للتن�سيق والدعم الفني والعالقات اخلارجية واحلج، ورئي�س 

اللجنة العليا للحج والعمرة خليف مثيب الأذينة: اإن اللجنة بداأت ا�ستعداداتها مبكرًا ملو�سم حج هذا العام 1437هـ 

حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�سكل دوري مع اأع�ساء اللجنة، وكذلك مع اأ�سحاب حمالت احلج الكويتية، وذلك 

لبحث الرتتيبات املتعلقة ب�سوؤون احلج، وحل امل�سكالت التي تواجه البعثة واحلمالت، والعمل على تذليل العقبات كافة 

التي تعرقل جهودهم من اأجل خدمة حجاج دولة الكويت.

اأقرت  اللجنة  اإن  �صحايف:  ت�صريح  يف  الأذينة  واأو�صح 

لئحة عملها ولئحة اجلزاءات والنموذج املربم بني احلاج اأو 

الطرفني. م�صرياً  يكفل حقوق  املعتمر و�صاحب احلملة، مبا 

اإىل اأن اللجنة قررت ال�صماح للحمالت بالندماج مبا ل يزيد 

جمموعها عن اأربع حمالت. كما اأقرت اللجنة فتح باب طلبات 

العمرة وذلك خالل الفرتة التي مت حتديدها من قبل اللجنة.

وذكر الأذينة: اإنه مت ا�صتقبال طلبات ترخي�س العمرة ومتت 

مقابلة مقدمي الطلبات وفقاً لل�صروط التي مت الإعالن عنها 

املايل  ال�صمان  قيمة  اعتمدت  اللجنة  اإن  مو�صحاً:  م�صبقاً. 

املقدم من حمالت احلج الكويتية، كما حددت املناطق امل�صموح 

باإ�صكان احلجاج بها وهي: حي العزيزية، وحي الن�صيم، بطحاء 

قري�س، املنطقة املركزية قرب احلرم.

واأفاد الأذينة: اإن وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ل تاألو 

جهداً يف تعزيز دور بعثة احلج الكويتية، حيث متت خماطبة 

جلنة املناق�صات املركزية لطرح جميع املناق�صات واملمار�صات 

املتعلقة بتوفري اخلدمات الالزمة للبعثة يف الأرا�صي املقد�صة، 

م�صيداً بالدور الكبري الذي تقوم به جلنة املناق�صات املركزية 

يف هذا ال�صاأن، بالإ�صافة اإىل قيام مكتب �صوؤون احلج بدور 

اإيجابي من حيث التن�صيق املبكر مع كافة وزارات وموؤ�ص�صات 

تتعلق  التي  اأو  الكويتية  احلج  بعثة  يف  ت�صارك  التي  الدولة 

قبل  الرتتيبات  جميع  من  النتهاء  ل�صمان  اأعمالها  باإجناز 

مو�صم احلج بوقت كافٍ.

اأنه �صيتم عقد اجتماعات مع م�صوؤويل وزارة  اإىل  واأ�صار 

ال�صقيقة وموؤ�ص�صة الطوافة  ال�صعودية  العربية  احلج باململكة 

ملناق�صة  املوحد  الوكالء  ومكتب  العربية  الدول  حلجاج 

ومراجعة كافة الرتتيبات وفقاً للنظم املعمول بها وامل�صتحدثة 

لدى اململكة، مبا ي�صمن �صحة الإجراءات و�صالمة احلجاج، 

التطورات يف م�صار احلج  اأخر  ملناق�صة  اجتماع  و�صيتم عقد 

الإلكرتوين »ال�صعودي«.

مواقع  وتخ�صي�س  حتديد  �صيتم  اإنه  الأذينة:   واأ�صاف 

املقد�صة »منى وعرفات«  امل�صاعر  الكويتية يف  حمالت احلج 

لتفويج  اجلديدة  والربامج  اخلطط  على  الطالع  وكذلك 

التامة  والراحة  املرورية  ال�صالمة  توفري  اأجل  من  احلجاج 

حلجاج دولة الكويت.

ويف ختام ت�صريحه هناأ الأذينة الدكتور حممد �صالح بننت 

مبنا�صبة تعيينه وزيراً للحج والعمرة باململكة العربية ال�صعودية 

ال�صقيقة، �صائاًل املوىل عز وجل له التوفيق يف م�صريته املهنية.

"بعثة الحج" تنتهي من فحص مساكن الحجاج للعام الحالي

األذينة: االشتراطات المعمول بها هــذا العــــام 
أكثر حرصًا من السابقة تأكيدًا لسالمــة الحجاج

با�صرت  اللجنة  اأن  �صحايف  ت�صريح  يف  الأذينة  وقال 

اأعمالها يوم 5/23 وانتهت من فح�س جميع م�صاكن احلجاج 

بتاريخ 5/29 اإذ قامت اللجنة بفح�س م�صاكن احلجاج والتاأكد 

وال�صرتاطات  وال�صالمة  الأمن  اأنظمة  وتوافر  �صالمتها  من 

ال�صحية واأن تكون ذات موقع املتميز.

وفق  ال�صنة  لهذه  بها  املعمولة  ال�صرتاطات  اأن  واأ�صاف 

التنفيذية وهي  قانون احلج اجلديدة رقم 2015/1 ولئحته 

اأكرث حر�صاً وت�صدداً من ال�صرتاطات ال�صابقة وقد مت ت�صكيل 

عدة جلان لتاأكد من �صالمة جميع م�صاكن احلجاج ومالئمتها 

وزارة  من  ع�صو  اللجان  هذه  وت�صم  الالزمة  لال�صرتاطات 

الأوقاف ووزارة ال�صحة والإدارة العامة لالإطفاء. م�صرياً اإىل 

من خالل جلانها  وجه  اأكمل  على  بواجبها  قامت  اللجنة  اأن 

اأثناء تواجدها يف مكة املكرمة. و�صكر الأذينة اأ�صحاب حمالت 

احلج الكويتية على تعاونها وتنفيذ التعهدات واأخذ املالحظات 

بعني العتبار وتالفيها يف نف�س الوقت.

واأ�صار الأذينة اإىل اأنه خالل تواجده يف مكة قام بعدة زيارات 

للجهات املخت�صة ب�صئون احلج للوقوف على اآخر امل�صتجدات 

وتوقيع التفاقيات والرتتيبات الالزمة واإبرام عقود اخلدمات 

املقدمة حلجاج دولة الكويت واأهمية جودة هذه اخلدمات وذلك 

ليتن�صى حلجاجنا التفرغ لأداء املنا�صك على الوجه الأكمل.

احلرمني  خادم  حلكومة  اجلزيل  بال�صكر  الأذينة  وتقدم 

ال�صريفني ووزارة احلج على ما يقومون به من خدمات ل�صيوف 

الرحمن ب�صكل عام وحجاج دولة الكويت ب�صكل خا�س وذلك 

مت  التي  املقرتحات  جميع  يف  وايجابية  تعاون  من  مل�صناه  ملا 

تقدميها والتفاعل معها ب�صكل �صريع.

والأوقاف  العدل  وزير  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  تقدم  كما 

يعقوب ال�صانع على تذليل جميع ال�صعوبات التي تواجه البعثة 

ودعمه الالحمدود لها حتى يت�صنى لها القيام بواجباتها على 

الوجه الأكمل.

يف  الكويتية  ال�صفارة  طاقم  جلميع  مو�صول  وال�صكر 

على  جدة  يف  العامة  والقن�صلية  ال�صعودية  العربية  اململكة 

اللجنة وتقدمي جميع الإمكانات الالزمة وعلى  تعاونهم مع 

راأ�صهم �صعادة �صفري دولة الكويت ال�صيخ ثامر جابر الأحمد 

واأركان ال�صفارة وقن�صل العام يف جدة �صالح علي ال�صقعبي.

�صائاًل املوىل اأن يكون مو�صم حج هذا العام مو�صماً مباركاً 

ومي�صراً حلجاج بيت اهلل احلرام.

اأكد وكيل وزارة الأوقاف امل�ساعد للعالقات اخلارجية واحلج ورئي�س بعثة احلج الكويتية خليف مثيب الأذينة انتهاء 

اأعمال جلنة فح�س م�ساكن احلجاج ملو�سم حج هذا العام 1437هـ والعودة من مكة املكرمة اإىل اأر�س الوطن.

أقرت السماح باالندماج بين

الحمالت بما ال يزيد عن أربع

األذينـة: لجنــة الحـــج والعمرة 
استعدت مبكرًا لموسم الحج 

هذا العام



ملنطقة  العامة  لالإدارة  التابعة  الأطفال  ريا�س  وارتق( يف  )اقراأ  لتطبيق م�سروع منهج  اأقيم احلفل اخلتامي 

العا�سمة التعليمية على م�سرح رو�سة التميز باملن�سورية بالتعاون وال�سراكة مع اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي بوزارة 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية. حتت رعاية وح�سور الوكيل امل�ساعد لقطاع �سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية 

العامة  الإدارة  عام  بدرية اخلالدي مدير  وبح�سور  العمار  العزيز  وليد عبد  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة 

ملنطقة العا�سمة التعليمية ومدير اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي اأحمد الطويل واملوجهة الأوىل يف ريا�س الأطفال 

مبنطقة العا�سمة التعليمية ندى العجيل وعدد من قيادات وزارة الرتبية ووزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية.

عندما  الأهداف  اأن  األقاها:  التي  كلمته  يف  العمار  وبني 

وتت�صابك  اجلهود  تت�صافر  اأن  لبد  الغايات  وتتوحد  تتفق 

الأيدي لتحقيق الهدف والو�صول اإىل الغاية، ونحن مع اإخواننا 

يف وزارة الرتبية نتطلع اإىل هدف واحد وهو العمل وال�صعي 

وازدهاره من خالل الهتمام  بوطننا ورقيه وتطوره  للنهو�س 

مب�صتوى  والنهو�س  والعناية 

التعليم واملتعلمني وتنمية مهارات 

اأبنائنا وبناتنا علمياً وتربوياً.

منهج  اأن  العمار  واأو�صح 

منهج  وهو  ال�صغري،  القارئ 

متميز وعملي بل ومبدع يف طريقة طرحه ومعاجلته لظاهرة 

اأثبت  وقد  املبتدئني  والطالبات  الطلبة  لدى  القراءة  �صعف 

هذا املنهج جناحه وفعاليته، وهلل احلمد، من خالل التجربة 

والتطبيق العملي، ويظهر ذلك جليا من خالل خمرجاته واآثاره 

ال�صغري،  القارئ  مراكز  يف  والطالبات  الطلبة  على  الطيبة 

اإن�صاءها بعد �صدور �صل�صلة (اقراأ  وهذه املراكز جاءت فكرة 

وارتق) لتكون حا�صنة لتطبيق هذا املنهج فيها.

من جانبه اأو�صح  مدير اإدارة �صوؤون القراآن الكرمي اأحمد 

الطويل اأن تطبيق منهج اقراأ وارتق يف ريا�س الأطفال ومراكز 

باللغة  الطالبة  اأو  الطالب  تاأ�صي�س  ي�صهم يف  ال�صغري  القارئ 

يجعله  قوياً  تاأ�صي�صاً  العربية 

وانه  خا�صة  درا�صته،  يف  متفوقا 

اأحكام  من  حكماً   (54) يت�صمن 

لقراءة  اأ�صا�صية  وقواعد  التجويد 

اللغة العربية بالإ�صافة اإىل حفظ 

الدار�س خالل  الكرمي مما ميكن  القراآن  الثالثني من  اجلزء 

فرتة ق�صرية من العتماد على نف�صه يف القراءة ب�صكل عام 

وقراءة القراآن الكرمي ب�صكل خا�س يف �صن مبكرة كما يحتوي 

يتعلق  فيما  وخا�صة  الإ�صالمية  الآداب  بع�س  على  املنهج 

باحرتام الوالدين وتوقري املعلم وغريها.

الطويل: »القارئ الصغير« يسهم 
في تأسيس الطالب المبتدئين 

باللغة العربية تأسيسًا قويَا
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أنشطة الوزارة

خالل الحفل الختامي لتطبيق مشروع منهج )اقرأ وارتق(

العمار: المنهج عملي ومبدع في طريقة طرحه 
ومـعـالـجــتــه لظـاهــــرة ضعـــــــــف القــــــــراءة

رغبات  تزايد  ومع  اأنه  �صحايف  ت�صريح  يف  العمار  وبنيَّ 

اجلمهور يف الدرا�صة يف دور القراآن الكرمي على مدار العام، 

اأن�صاأت اإدارة الدرا�صات الإ�صالمية مرافئ الدرا�صات ال�صيفية 

ودنيوية  دينية  دورات  فيها  تقام  مرافئ  عن  عبارة  هي  التي 

خمتلفة للجميع من املواطنني واملقيمني وذلك بهدف تو�صيح 

وتتعلم  وحتب  تعي�س  اأن  وهي  الب�صرية،  الحتياجات  وح�صر 

وترتك وراءك الأثر الطيب.

عدة  بها  �صيكون  الكرمي  القراآن  �صوؤون  اإدارة  ان  واأو�صح 

اأندية �صيفية هذا العام وهم، نادي احللقات، نادي اجلاليات، 

(بنني  ال�صغري  القارئ  ونادي  بنات)،  (بنني  ال�صاطبي  ونادي 

ابن  مركز  نادي  واأخرياً  حف�س،  مراكز  نادي  وكذلك  بنات)، 

اجلزري.

واأكد العمار باأن القراآن الكرمي هو الأ�صا�س وامل�صدر الرئي�س 

الدين  مبادئ  فيه  يغر�س  والذي  املعتدل  احلق  امل�صلم  لبناء 

واأن طلبة حلقات  نف�صه وخلقه و�صلوكه  ويوؤ�صلها يف  ال�صمحة 

حتفيظ القراآن الكرمي هم الكنز الثمني والتجارة الرابحة الذين 

ا�صتعملهم اهلل -عز وجل -حلفظ كتابه يف الأر�س ولأجل هذا 

جاء ال�صتعداد للنادي ال�صيفي هذا العام يف اإدارة �صوؤون القراآن 

الكرمي حتت �صعار (غر�س وتر�صيخ القيم الإ�صالمية ال�صامية 

امل�صاعد  الوكيل  واأكمل  اأبنائها من طلبة احللقات).  نفو�س  يف 

باأن الهدف هو �صغل اأوقات فراغ الطلبة من خالل توفري البديل 

الإ�صالمي حلافظ القراآن للرتفيه واملرح مبا يعود عليه بالنفع، 

وقطاع  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  دور  اإبراز  وكذلك 

دعم  يف  خا�صة  الإ�صالمية  والدرا�صات  الكرمي  القراآن  �صوؤون 

ورعاية وت�صجيع حفظة كتاب اهلل تعاىل، وغر�س بع�س القيم 

والأخالق الإ�صالمية ال�صامية يف نفو�س الطلبة.

واأو�صح العمار باأن اإدارة »ال�صراج املنري« يف ناديها ال�صيفي 

 ،2016/8/4 اىل   2016/7/12 يف  فعالياته  �صتنطلق  الذي 

تعمل على الرتكيز على الفئة العمرية من 7 �صنوات اىل 14 

�صنة من اجلن�صني بنني وبنات وذلك ل�صتثمار اأوقات الفراغ 

وثقافية  تربوية  برامج  خالل  من  والنا�صئات  النا�صئة  لدى 

وترفيهية هادفة داخل النادي اأو خارجه، حلث النا�صئة على 

بيئة  وخلق  الفا�صلة،  الإ�صالمية  والأخالق  باملبادئ  التم�صك 

منا�صبة لتنمية روح التعاون والعمل اجلماعي، وتعليمهم بع�س 

املهارات احلياتية وممار�صة الريا�صات اجلماعية والفردية. 

ونوه العمار باأن التنمية الأ�صرية ت�صتعد الآن لو�صع برامج 

والذي  ويربونا«  »نربهم  �صعار  حتت  برنامج  منها  عديدة 

�صينطلق من مراقبة الدرا�صات احلرة باإدارة التنمية ال�صرية 

لتعزيز  تهدف  عمل  ور�س  فعالياته  بني  الن�صاط  و�صي�صم 

يف  الوالدين  لرب  ال�صحيح  املفهوم  وتعميق  الرتبوية  املفاهيم 

ار�س  على  املفهوم  هذا  لتطبيق  وت�صجعيهم  الأبناء  نفو�س 

الواقع واإر�صاد الأبناء لالأ�صاليب ال�صحيحة والو�صائل املحببة 

والتي تكفل حتقيق التفاهم مع الوالدين وحل املع�صالت التي 

قد تعرت�صهم.

أنشطة الوزارة

"السراج المنير" يطلق فعاليات النادي
الصيفــي بعـد شهــر رمضان المبارك 

العمار: نخلق بيئة مناسبة لحث 
الناشئة على التمسك بالمبـادئ 
والقـيــم اإلســالميــة الــفـاضـلـة

اأكد الوكيل امل�ساعد لقطاع �سوؤون القراآن يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

للنادي  ا�ستعداداتها  اأنهت  للقطاع  التابعة  الإدارات  اأن  الإ�سالمية 

الهادفة  اأنه مّت و�سع اخلطط  اإىل  العام 2016م، م�سريًا  ال�سيفي لهذا 

والفعالة والعمل على اإيجاد الأماكن التي تتنا�سب مع فعاليات الربنامج 

الن�ساء  من  القطاع  جمهور  لدى  لل�سيف  املفيد  لال�ستغالل  ال�سيفي 

والرجال والنا�سئة والأطفال.
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تتضمن كليبات ومسابقات وتواجد فاعل عبر الشبكة العنكبوتية

أبا الخيــل: اإلعـالم الدينـــي فـــي الفضائيــــات
ومـــع الجماهيــــر طــــوال الشهـــــر الفضيــــل

مسابقـة رمضانية ثقافية توعوية تبــدأ مـع 
بــــدايــــة الـشـــهــــر وتنـتهـــــي بنهـايتـــــه

اأن هناك �صل�صلة من  اأبا اخليل يف بيان �صحفي  واأو�صح 

مع  العربية  الف�صائيات  بثها عرب  يتم  �صوف  كليبات  الفيديو 

بداية ال�صهر الكرمي، م�صرياً اإىل تواجدها الفاعل اأي�صاً عرب 

توزيعها  مثل  الأخرى  الأن�صطة  وبع�س  والأ�صواق،  املجمعات 

لفال�صات رم�صان وفيديو كليب العيد جماناً على اجلماهري، 

وكذلك ت�صويقها ملجموعة من القيم وال�صلوكيات والآداب من 

الأكرث  الف�صاء  باعتبارها  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  خالل 

جاذبية ل�صريحة كبرية من ال�صباب.

اأبا اخليل اإىل امل�صابقة الرم�صانية والتي تبداأ  وتطرق 

مع بداية ال�صهر وتنتهي بنهايته، منوهــاً اإلــى اأنهــا ثقافيــة 

للتنوير  وتهدف  الدينية،  الأ�صئلة  على  وتقت�صر  توعوية 

والتثقيف عرب اأ�صئلتها والتي تذكر امل�صلمني باأجمادهم يف 

املا�صي، م�صرياً اإىل اأن هناك �صوابطاً و�صروطاً للم�صابقة 

بالكويت، واأن  اأو مقيمــــاً  اأن يكون امل�صرتك  كويتيــاً  منها 

 RedAwqaf الإدارة  ان�صتغــــرام  حل�صــاب  متابعــاً  يكـــون 

قبـل ا�صرتاكه يف امل�صابقة، مع عمل عدد 10 “من�صن” لكل 

اإجابات  جميــــع  تر�صــل  واأن  يومي،  ب�صكــل  يطرح  �صوؤال 

كتابة  مع  مبا�صــرة  الفطر  عيد  بعد  الثالثني  الأ�صئلة 

الإلكرتوين   الربيد  وذلك عرب  الهاتف  ورقم  ثالثي  ال�صم 

لديه  من  اأن  اإىل  منوهاً   ،redAwqaf@gmail.com
الربيد  املرا�صلة عرب  عليه  ا�صتف�صارات  اأو  اأية مالحظات 

بجوائز  للجميع  الفوز  متمنيا  اإليه،  امل�صار  الإلكرتوين 

رم�صان  اأما فال�صات  اخليل:  اأبا  ويكمل  القيمة،  امل�صابقة 

ال�صهر  طوال  العربية  الف�صائيات  عرب  بثها  يتم  والتي 

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

بكثري من  وزاخرة  العام حافلة  لهذا  الرم�سانية  الإدارة  اأن حقيبة  اأبا اخليل  �سالح  "نفائ�س"  العبادات  لتعزيز 

الربامج وامل�سابقات، لفتًا اإىل اأن ذلك يتوافق مع ا�سرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل تهيئة اجلو الروحاين واملناخ 

الإمياين مبا يتنا�سب مع ال�سهر الف�سيل.

فري�صة  و�صع  يف  ت�صاهم  التي  املتميزة  الأعمال  من  فهي 

ال�صيام يف اإطارها ال�صحيح وعالقتها بالطاعات وال�صحة 

والعمل وما اإىل ذلك من الأعمال املقرونة بال�صهر الف�صيل، 

عرب  يبث  والذي  العيد"  "فرحة  كليب  بينما  وي�صيف: 

املتعلقة  املو�صوعات  من  �صل�صلة  يتناول  اأي�صاً  الف�صائيات 

بها  اللتزام  يجب  التي  ال�صوابط  وبع�س  الكرمي،  بال�صهر 

�صيما يف  ول  و�صلم،  عليه  ر�صولنا �صلى اهلل  عليها  وحثنا 

هذا ال�صهر الذي يعترب فر�صه لتكفري الذنوب والعودة اإىل 

اهلل عز وجل، وذلك باأ�صلوب يت�صم باملهنية واجلاذبية.

التوا�صل  على  الإدارة  حر�س  اخليل  اأبا  اأكد  كما 

اجلماهريي بكافة الو�صائل والطرق �صواء عرب الف�صائيات اأو 

املجمعات اأو ال�صبكة العنكبوتية متطرقاً لبع�س الآداب التي 

يتم ت�صويقها عرب الأخرية يف اجلوانب الأخالقية وال�صلوكية 

والرتاويح  الليل  وقيام  العتكاف  �صنن  على  ال�صوء  واإلقاء 

و�صنن العيد وما يتعلق مبثل هذه الأمور التي يت�صم بها �صهر 

رم�صان عن غريه من ال�صهور.

أنشطة الوزارةأنشطة الوزارة
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بداية ويف عجالة: نود التعريف بالإدارة؟

لقطاع  التابعة  الإدارات  اإحدى  هي  الإ�صالمية  الثقافة  اإدارة 

مبلف  الأ�صا�س  يف  تعنى  وهي  بالوزارة  الثقافية  ال�صئوون 

التثقيف املجتمعي القائم على اإر�صاء معامل الثقافة الإ�صالمية 

ال�صحيحة واملعتدلة داخل املجتمع من خالل ما تقوم به من 

تتنوع  والتي  اجلماهريية،  الطبيعة  ذات  الثقافية  الأن�صطة 

اإىل  جاهدة  ت�صعى  بعناية  مدرو�صة  ملنهجية  طبقاً  مظاهرها 

�صاأنها  من  ثقافية،  مظلة  املجتمع حتت  �صرائح  كافة  احتواء 

ال�صعي اإىل تقريب الهوة امل�صطنعة ما بني امل�صلم وبني هويته 

الإ�صالمية امل�صتمدة من ثوابت ال�صرع احلكيم.

املوجه  املجتمعي،  التثقيف  خلدمة  الإدارة  م�ساريع  تتنوع 

على  ال�سوء  اإلقاء  نود  �سرائحه،  اختالف  على  جلمهورها 

ذلك؟

خمططات  خلدمة  اإمكانياتها  كافة  ت�صخر  الإدارة  ب�صراحة 

وذلك  املجتمعي،  والتثقيف  التوجيه  ملفات  وحتمل  الوزارة 

اأر�صية  اإيجاد  الدائم على  يتبدى وا�صحا من خالل حر�صها 

على  جلمهورها  ال�صماح  �صاأنها  من  متنوعة،  وقيمية  ثقافية 

الثقايف  الطرح  من  وال�صتفادة  ينا�صبه  ما  بانتقاء  اختالفه 

املقدم ت�صع الإدارة ن�صب اأعينها اختيار ما ينا�صب اجلميع من 

هذه الربامج، فهناك ما ينا�صب املراأة وال�صاب، والن�سء امل�صلم، 

الفي�صل يف ذلك هو حتقيق اأكرب قدر من ال�صتفادة، واإحداث 

الثقايف  العمل  اأهداف  خدمة  على  القادر  الإيجابي  الأثر 

بالإدارة بالكيفية املالم�صة لتطلعاتهم وامللبية لرغباتهم.

هل  براأيك  الإدارة  اأن�سطة  �سمن  مكانته  الثقايف  لالإ�سدار 

ا�ستطاعت توظيفه بال�سكل اجلدي؟

الو�صل  اختالفه همزه  الثقايف على  الإ�صدار  يف احلقيقة ميثل 

احلقيقة، وحلقة مهمة من حلقات التوا�صل مع اجلمهور امل�صلم 

�صواء يف الداخل اأو اخلارج، والإدارة تعي جيداً هذه اجلزئية، وهي 

وبطبيعة  ال�صتفادة،  الأكرب من  القدر  لتحقيق  بو�صعها  ما  تبذل 

احلال تتنوع الإ�صدارات الثقافية بالإدارة فمنها املقروء واملرئي 

الدينية  للمنا�صبات  التلفزيونية  الفال�صات  اأهمها  لعل  وامل�صموع 

املحا�صرات  روائع  و�صل�صلة  كليب،  الفيديو  جانب  اإىل  والوطنية 

من  العديد  مع  التوا�صل  مبنهجية  الإدارة  قامت  وقد  الدعوية، 

يجري  وجميعها  للفائدة،  حتقيقاً  لبثها  الف�صائية،  القنوات 

الرتكيز يف انتقائه وفقاً لآلية تتلم�س مواطن الفائدة فجاء الكتاب 

الإ�صالمي يف مقدمة اهتماماتنا، وذلك لطبيعته اخلا�صة، كونه 

ي�صكله من احل�صور  ما  اإىل جانب  ال�صرائح،  كافة  انظار  حمط 

معار�س  يف  اخلارجية  الوزارة  م�صاركات  موائد  على  الدائم 

اأو من خالل امللتقيات واملوؤمترات الإ�صالمية والعربية،  الكتاب، 

واحلمد هلل ا�صتطاعت اإ�صدارات الإدارة من الكتاب الإ�صالمي اأن 

تخرتق حيز املحلية لت�صل اإىل العاملية، واأن تكون مو�صع الإ�صادة 

التميز يف  ايعاز عن�صر  القراء، وميكن  اأو  والتقدير من املثقفني 

والتوجيه، واملالحظ  الإدارة يف الختيار  اإىل حرفية  ال�صق  هذا 

ل يخف على اجلميع ما متثله اأن�سطة اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية من ابعاد ثقافية 

الثقافية  والفعاليات  والربامج  الن�سطة  من  لثلة  واحت�سانها  رعايتها  عك�سته  والذي  متميزة،  وجمتمعية  وقيمية 

املتميزة ، والتي تك�سف عن وعي قيادات العمل بها ملا تتطلبه طبيعة املرحلة الراهنة من عمر العمل الثقايف الإ�سالمي، 

وجميعها ين�سب يف روافد اإعادة هيكلة خارطة العمل الثقايف الكويتي ب�سكل عام، وخدمة تطلعاتها وال�سمو باأهدافها، 

اختيارها  ومعرفية، مبنا�سبة  ثقافية  افراح  الكويت من  تعي�سه  وما  تواكبًا  تتمناه،  الذي  ال�سحيح  امل�سار  وو�سعها يف 

عا�سمة للثقافة الإ�سالمية 2016م ، التقت الواحة مع اأحد �سناع املناح الثقايف الإ�سالمي الأ�ستاذ / فالح نهار العجمي 

مراقب التوعية الإ�سالمية باإدارة الثقافة الإ�سالمية، ليحدثنا عن بع�س اأهم برامج وم�ساريع الإدارة الثقافية فاأهال به.

خالل الفرتة الأخرية اأن ا�صداراتنا ا�صتوعبت معطيات ال�صاحة 

املكتبة  زودت  جديدة  خطوات  لها  وكانت  اإ�صالمياً،  الثقافية 

العربية الإ�صالمية بروائع وكنوز من الفكر والثقافة واملعرفة.

امل�ساريع  اأهم  الثقافية  لالإ�سدارات  روافد  م�سروع  ميثل 

الطموحة لالإدارة، نود اإلقاء مزيداً من ال�سوء؟

امل�صروع يف حد ذاته اعترب ب�صهادة �صرائح عري�صة من اجلمهور 

العربي وامل�صلم اأحد اهم امل�صاريع الثقافية التي تركت اأثرا طيباً 

املعرفة  تنويع حقول  منهجية  بني  كونه جمع  اإيجابياً،  ومردوداً 

و�صطي  ع�صري  قالب  يف  ودجمها  والأدب،  والفكر  والثقافة 

ر�صيق، وباأقالم نخب متميزة من اأرباب الفكر والثقافة والتجديد، 

وامل�صروع يعك�س رغبة الإدارة يف حتمل م�صئولية التثقيف داخلياً 

ت�صنيف  حتت  جاءت  جميعها  امل�صروع  واإ�صدارات  وخارجياً، 

ثالثي (اإ�صهام – اآفاق – مراجعات) وهي ملجموعة من البحوث 

جانب  اإىل  التاأ�صيلية،  التجديدية  الثقافية  والقراءات  الفكرية 

امللمح الأدبي املتمثل يف الق�صة والرواية وهلل احلمد �صدر من 

بحق  اعتبارها  ميكن  ثقافياً  ا�صداراً   110 الآن  حتى  امل�صروع 

من مفاخر املكتبة العربية والإ�صالمية، وجهداً تكميلياً لر�صالة 

الوزارة يف جمال ن�صر الثقافة الإ�صالمية املعتدلة.

اأين ال�سباب من م�ساريع الإدارة؟

الإدارة،  اهتمامات  قائمة  على  الالئق  مكانه  امل�صلم  لل�صباب 

ومكانتها  ال�صريحة،  هذه  دور  عن  التغافل  ن�صتطيع  فال 

ول  املنطلق  هذا  من  معها  التعاطي  يجب  والتي  املجتمعية، 

عماد  فال�صباب  وجاهته  له  التوجه  هذا  بان  �صراً  اأخفيك 

الأمة و�صاعدها، وتوفري املح�صن ال�صحي والأر�صية القيمية 

النحراف والجنراف، وقد  والرتبوية، حلمايتهم من عوامل 

عدة  الإدارة  ر�صدت  وقد  امل�صعى،  لهذا  مبكراً  الإدارة  دعت 

م�صاريع لهم لعل اأهمها على الإطالق الربنامج الوطني لرعاية 

يف  �صبابية  حلة  يف  انطلق  والذي  "مكارم"  ال�صباب  وتوعية 

والتقدير  الإ�صادة  مو�صع  احلمد  وهلل  وكان  املتعددة،  ن�صخه 

من اجلميع، حيث امتزجت خالله الروؤى الرتبوية وال�صرعية 

امل�صكالت  من  العديد  باحلل  تناول  متميز،  وعظي  قالب  يف 

ال�صائكة التي تهم واقع ال�صباب، وتلم�س العالجات الناجحة 

لها، وقد جرى ال�صتعانة خالل حمطاته بالعديد من الوجوه 

ومن  والقبول  اخلربة  اأ�صحاب  الرتبوية  والرموز  الدعوية، 

املهتمني بال�صاأن الأ�صري، ومن بوادر النجاح اأي�صاً ال�صراكات 

التي متخ�س عنها امل�صروع كونه مزيجاً جمتمعياً للعديد من 

اجلهات ال�صريكة على راأ�صها وزارة الداخلية ممثلة يف الإدارة 

العامة للمرور واإدارة الطوارئ الطبية بوزارة ال�صحة، وكذلك 

الهيئة العامة لل�صباب والريا�صة.

تعديل  يف  اهميته  له  ملف  الديني  والإر�ساد  الوعظ 

املفاهيم، وتر�سيخ القيم، دور الإدارة يف هذا اجلانب؟

الوعظ والإر�صاد الديني من �صميم عمل الإدارة وهو يندرج 

�صمن مهام التوجيه والتوعية والتثقيف املجتمعي، وقد اعتنت 

يوؤدي  بحيث  رعايتها  من  واأولته  امللمح  بهذا  كثرياً  الإدارة 

الأدوار املطلوبة منه على الوجه الأكمل، وقد جرى تهيئة هذه 

املجتمع،  �صرائج  تطلعات خمتلف  ت�صتوعب  بحيث  الوظائف 

فكانت ال�صت�صافات الدعوية والإ�صالح من العامل الإ�صالمي 

واللذين ات�صفوا ب�صفات الو�صطية والعتدال يف الطرح ، وعقد 

جمموعة من الربامج الثقافية والدعوية بامل�صاجد واملدار�س 

واجلامعات ومناق�صة جمموعة من الق�صايا التي تعمق ال�صلة 

ما بني امل�صلم و�صعائره، وتر�صخ العقيدة ال�صحيحة امل�صتمدة 

املعتدل  الو�صطي  الفكر  ن�صر  جانب  اإىل  الدين،  ثوابت  من 

القائم على اإقرار ال�صلم الجتماعي، وتقوية اللحمة الوطنية 

بني اأطياف املجتمع الكويتي، ونبذ اخلالف والعنف والتطرف 

و�صطي  خطاب  طرح  وحماوله  بوؤرها،  على  والق�صاء  والغلو 

ع�صري ي�صتوعب تطلعات امل�صلم.

هل للمنا�سبات الوطنية دور على مائدة الإدارة الثقافية؟

الإدارة  اعتادت  فقد  خا�صة  اأهمية  توليها  فالإدارة  بالفعل 

�صنوياً على معاي�صة اجواء الأيام الوطنية فرباير من كل عام، 

من خالل اإقامة املهرجان الوطني فرحة، وهلل احلمد املهرجان 

من  املزيد  ليح�صد  ال�صاد�صة،  اإىل حمطته  العام  هذا  و�صل 

النجاحات الثقافية واجلماهريية ، وهو مهرجان ثقايف عائلي 

من الطراز الأول، ي�صمل العديد من الفقرات كالإن�صاد الديني 

الذي يكون مب�صاحبة ثلة من جنوم الإن�صاد يف العامل الإ�صالمي، 

اإىل جانب و�صالت اأخرى وامل�صابقات الثقافية والتي ر�صدت 

لها جوائز عينية كبرية، اإىل جانب الألعاب وفقرات املواهب 

�صعراء  مع  وو�صالته  ال�صعري  الإلقاء  جانب  اإىل  ال�صغرية، 

متميزين، وكذلك و�صالت التوعية وخواطر اإميانية خمت�صرة، 

واملهرجان جنح وهلل احلمد يف حتقيق اأهدافه الوطنية املتمثلة 

قيم  واإعالء  الوطن  وتعزيز حمبة  الوطني  ال�صعور  تنمية  يف 

الولء والنتماء له مع توحيد ال�صف وتقوية اللحمة بني اأبناءه.

كلمة اأخرية؟

اأن�صطة الإدارة املتنوعة من  اأمتنى للجمهور متعة الفائدة مع 

خالل احل�صور وال�صتفادة من الطرح الثقايف املقدم راًجيا ان 

يكون هذا اجلهد نقلة نوعية على �صعيد تنمية ال�صاأن الثقايف 

الغالية  لكويتنا  متمنياً  وامل�صلمني،  الإ�صالم  خلدمة  الكويتي 

دوام العزة والرخاء.

بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة 
اإلسالمية للعام 2016 م

فـــالح العجمـي: أنشطـــــــة اإلدارة 
الثقافية مثلت حجر األساس لبناء 
منظومة ثقافية وقيميـة هادفــة
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حاجة ما�سة

وياأتي اإ�صدار كتاب فتاوى ال�صيام �صمن اهتمامات وزارة 

الأوقاف ممثلة يف اإدارة الإفتاء بتقدمي ما يهم ال�صائم من 

الفتاوى املتعلقة، حيث اإن احلاجة ما�صة لفتاوى ال�صيام من 

حيث كون ال�صوم اأحد الأركان اخلم�صة يف الدين ومن حيث 

دقيقة،  معرفة  الإ�صالمي  بالفقه  النا�س  بع�س  معرفة  قلة 

ومن حيث احلوادث امل�صتجدة يف حياة امل�صلمني التي حتتاج 

اهلل  حكم  اإىل  ليتو�صل  نظره،  وثاقب  املفتي  اجتهاد  اإىل 

�صبحانه يف النوازل.

واحلديث عن فتاوى ال�صيام يتطلب منا وقفة، خا�صة 

ثبت  الدين،  اأركان  من  وركن  حمكمة  فري�صة  ال�صيام  اأن 

كتب  كما  ال�صيام  عليكم  كتب  اآمنوا  الذين  (ياأيها  بقوله: 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، وبقوله �صلى اهلل عليه 

و�صلم: بني الإ�صالم على خم�س: �صهادة اأن ل اإله اإل اهلل، 

واأن حممدا ر�صول اهلل، واإقام ال�صالة، واإيتاء الزكاة، وحج 

البيت، و�صوم رم�صان.

رفع لواء املعرفة

ولأن ال�صيام فر�س حمكم، وركن ركني، فاإن له اأحكاماً 

مف�صلة فيما يتعلق ب�صروطه واأركانه، وما يحرم على ال�صائم 

اإىل  يوؤدي  وما  ل�صحته  ي�صرتط  وما  فيه،  عليه  يجب  وما 

ف�صاده.

واأق�صر الطرق ملعرفة عامة النا�س بتلك الأحكام مف�صلة 

اإمنا هو ال�صوؤال الذي يلقه امل�صتفتي، واجلواب الذي يجيب 

ال�صائل،  عن  اجلهالة  غمة  بذلك  تنق�صع  حتى  املفتي،  به 

ويرتفع لواء املعرفة بني امل�صلمني، وهذا م�صمون قوله تعاىل 

»فا�صاألوا اأهل الذكر اإن كنتم ل تعلمون« 

واإدارة الإفتاء اإذ تقدم لل�صادة القراء فتاوى هيئة الفتوى 

وجدته  مما  بال�صوم،  املتعلقة  فيها  العامة  الأمور  وجلنة 

الإدارة يف حما�صر جل�صاتها الزاخرة، وهذه الفتاوى اأجيب 

عن اأ�صئلة تقدم بها امل�صتفتون يف الفرتة ما بني عام 1977 

اأمور  بني  ال�صرعية  الإجابات  هذه  وتتنوع  2003م،  وعام 

ماألوفة مطروقة وم�صائل م�صتجدة حديثة.

م�سافر الطائرة

الذي  بالوقت  يتعلق  الفتاوى ما  املعهود يف هذه  واملاألوف 

فر�س فيه ال�صوم اأول ما فر�س، والأعذار املبيحة لفطر امل�صلم 

والختالف يف  دون عذر،  الإفطار جهراً  وحكم  رم�صان،  يف 

م�صاألة توحيد هالل رم�صان و�صوال... وغري ذلك وهو الأكرث 

يف هذه الإجابات، ومن امل�صائل 

حكم  احلديثة:  امل�صتجدة 

اإفطار امل�صافر بالطائرة عندما 

الأر�س  عن  ال�صم�س  تغيب 

وهو  اأيفطر  فوقها  هو  التي 

وحكم  علو،  من  ال�صم�س  يرى 

الفانتولني  بخاخ  ا�صتخدام 

اإفطار  وحكم  الربو،  ملر�صى 

وحكم  النائية،  املناطق  اأهل 

الإبرة الدوائية حتت اجللد اأو 

يف العروق، وحكم �صحب الدم 

من ال�صائمني، وهذا النوع من 

الأ�صئلة واإن كان على الأقل من 

جداً  مهم  اأنه  اإل  العدد  حيث 

يلبي حاجة  وهو  كثرياً  ومفيد 

وي�صد ثغرة وي�صفي غلياًل.

وقد جاء الكتاب يف مائتي 

�صفحة، م�صتماًل على مقدمة واأحد ع�صر باباً، كلها تناق�س 

الأبواب  وفق  رتبت  وقد  بال�صيام  املتعلقة  الفتاوى  بع�س 

رم�صان  هالل  اإثبات  -باب  ال�صيام  مقدمات  باب  التالية: 

امل�صنون  ال�صيام  والإفطار-باب  الإم�صاك  -باب  و�صوال 

واملنذور - باب املر�صى وال�صوم -باب �صيام امل�صافر -باب 

والنف�صاء  واحلامل  احلائ�س 

م�صائل  باب   - وامل�صتحا�صة 

باب    - ال�صوم  من  متفرقة 

ق�صاء ال�صوم -  باب الفدية 

باب   - ال�صوم  يف  والكفارة 

زكاة الفطر.

اإدارة  تقوم  �صوف  وعليه 

هذا  طباعة  باإعادة  الإفتاء 

الكتاب بطبعته اجلديدة وفق 

الواردة  الفتاوى  م�صتجدات 

لحقة  جاءت  والتي  لالإدارة، 

على هذا الكتاب من الناحية 

يجد  �صوف  والذي  الزمنية، 

اهلل  بحول  الكرمي  القارئ 

وكما  ناظره  ي�صر  ما  وقوته 

منذ  الإفتاء  اإدارة  اعتادت 

ن�صاأتها.

ضمن سلسلة المختارات الموضوعية من الفتاوى الشرعية 

كتاب فتاوى الصيام الصادر عــــن إدارة اإلفــتـــــاء
الكتـاب يقـدم مايهم الصائم من الفتاوي 
المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد المفتي

اإعداد: دكتور ر�سا العبادي

باحث درا�سات اإ�سالمية باإدارة الإفتاء 

من منطلق مواكبة اإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية  لالأيام املباركة وال�سهور الفا�سلة ل �سيما �سهر 

رم�سان املبارك، ومن واقع اخت�سا�ساتها املنوطة بها وهي جتميع الفتاوى ال�سادرة عن هيئة الفتوى وجلانها 

املتخ�س�سة اإىل جانب حما�سر اجلل�سات والدرا�سات التي جتريها اللجان اأو اأحد اأع�سائها، واإ�سدارها يف كتيبات 

ومراجع لالطالع عليها والفادة منها، قامت من خالل م�ساهمتها العلمية باإ�سدار كتاب فتاوى ال�سيام �سمن 

اإىل فتاوى  اإ�سافة  العلمية  ال�سل�سلة  ال�سرعية، حيث �سدر من هذه  الفتاوى  املو�سوعية من  املختارات  م�سروع 

امل�ساجد  الزكاة وال�سدقات، فتاوى  وامل�سافرين، وفتاوى  املغرتبني  ال�سيام كتب: )فتاوى احلج والعمرة، وفتاوى 

له على  القارئ عونا  لتكون بني يدي  بابها جمعت  املو�سوعية يف  الفتاوى  والتي هي جمموعة من  وال�سالة( 

معرفة ما جمع �ستاته �سمن مو�سوع معني يجمعه باب بعينه مثل باب الزكاة وال�سدقات وباب احلج والعمرة 

وفتاوى املغرتبني وامل�سافرين وهكذا.



حاضر فيها المستشار د. رشيد سالم العميري )وزير النفط السابق(

ادارة مكتب الوكيل تقيم ورشة عمل بعنوان "كيف تكون 
متميزًا.. وتتخطى توقعات اآلخرين" لموظفي اإلدارات

والبداع جانبا  التميز  والتطوير واحلر�س على  التدريب  والتي تويل  بالوزارة  ال�سرتاتيجية  متا�سيا مع اخلطة 

كبريا من الهتمام لدى املوظفني والعاملني بكل قطاعات الوزارة ، فقد اقامت ادارة مكتب وكيل الوزارة بالتعاون مع 

ادارة التطوير  والتدريب ور�سة عمل تدريبية بعنوان " كيف تكون متميزا .. وتتخطى توقعات الآخرين " حا�سر فيها 

امل�ست�سار د. ر�سيد �سامل العمريي ) وزير النفط ال�سابق ( بقاعة امل�سرح بامل�سجد الكبري ، وبح�سور ثالثة مر�سحني من 

كل ادارة من ادارات الوزارة الـ 37 على م�ستوى الوزارة .

الوكيل  مكتب  ادارة  مدير  العجمي  نا�صر  د.  ا�صاد  وقد 

مع  الدارات  موظفي  من  احل�صور  من  اليجابي  بالتفاعل 

الدورة واملحا�صر والتي كان لها اأثر طيب ل �صيما ما مت من 

واحل�صور  العمريي  امل�صت�صار  بني  بناءة  وحوارات  مناق�صات 

على  ايجابياً  مردوداً  لها  �صيكون  والتي  الدورة  هام�س  على 

الوظيفية  طموحاتهم  مع  تعاطيهم  وطريقة  املوظفني  ثقافة 

وحر�صهم على التميز والبداع.

وقال د. العجمي: ومما ل �صك فيه ان اهتمام ال�صرتاتيجية 

املوظفني  جميع  لدى  الفاق  يفتح  والريادة  بالتميز  اجلديدة 

كفاءاتهم  لإثبات  وال�صعي  املحمود  التناف�س  على  بالإدارات 

الوظيفية وتفجري الطاقات البداعية لديهم مما يوجد جواً 

متميزاً من البداع والبتكار والتطوير، بال�صافة اىل جت�صيد 

كذلك  ال�صرتاتيجية،  حماور  اأهم  احد  تعترب  التي  ال�صراكة 

�صواء على امل�صتوى الداخلي بني ادارات وقطاعات الوزارة او 

بني الوزارة وكافة موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

اغتنام  اىل  الوزارة  موظفي  جميع  العجمي  د.  ودعا 

للعاملني  الوزارة  متنحها  التي  والتدريب  التطوير  فر�صة 

لرفع كفاءاتهم وبذل اق�صى اجلهود لينال �صرف التميز ومن 

ثم التح�صل على المتيازات التي اعدتها الوزارة للمتميزين 

واملبدعني خا�صة وان التوجه العام بالوزارة ربط المتيازات 

واملكافات املادية واملعنوية مبدى متيز وابداع املوظف وقد 

عمادي يف  ا�صد  فريد  املهند�س  الوزارة  وكيل  بذلك  �صرح 

اكرث من منا�صبة.

@mohammedsalmeen
�سهر رم�سان �سهر الت�سامح واخلري، ت�سامح 

مع الكل قبل دخول هذا ال�سهر الف�سيل، �سهر 

الرحمة واملغفرة.

@_ _Zrr
�سامح قبل رم�سان )ربي اإين عفوت عن جميع 

عبادك فارزقني عفوك ثم عفوهم( حللوين 

واأنتم مني بحل.

@fayez_alshmmari
�سئل ابن �سعود ر�سي اهلل عنه: كيف كنتم 

ت�ستقبلون �سهر رم�سان؟ قال: ما كان اأحدنا 

يجروؤ اأن ي�ستقبل الهالل ويف قلبه مثقال ذرة 

حقد على اأخيه امل�سلم.

@4krn_1
كلها اأيام قليلة و�سيحل علينا �سيف 

جميل يحمل لنا ال�سعادة واخلري، اللهم 

بلغنا واحبتنا �سهر رم�سان ل فاقدين ول 

مفقودين.

@salrashdan77
رم�سان يقرتب والأرواح تت�ساعد يا رب 

احفظ يل عائلتي واأ�سدقائي واأحبائي وكل 

من اأح�سن اإىل ول تذقني اأمل فراق اأحدهم 

وبلغني واإياهم �سهر رم�سان.

@usvv21
ربي اأدخل �سهر رم�سان علينا واأنت را�سي عنا 

واجعله �سهرًا تتبدل فيه ذنوبنا اإىل ح�سنات 

وهمومنا اإىل اأفراح واأحالمنا اإىل واقع يا رب.

@IAHM1_
كلما قرب �سهر رم�سان، كلما حن له القلب 

اأكرث وكلما حن القلب ل�سخ�س غايل مل 

يبلغ رم�سان معنا ارحمه يا رب واجعل 

مثواه جنات اخللد.

@ROOTSHELL99999
قليلة هي الأيام وياأتي �سهر رم�سان ليبعث يف 

قلوبنا �سيء من الأمان وال�سالم، اللهم بلغنا 

رم�سان ل فاقدين ول مفقودين.

@Mer_alqahtani3
اللهم اأهل علينا �سهر رم�سان بالأمن 

والإميان وال�سالمة والإ�سالم، والتوفيق ملا 

حتب وتر�سى.

@RMH3744
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

)�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�س 

وبينات من الهدى والفرقان(.

�سدق اهلل العظيم

مبارك عليكم ال�سهر

@ALHAKEEM_KW
�سوق كبري ب�سهر رم�سان ولياليه، حنني 

عظيم لأيامه واأجوائه، فاللهم بلغنا 

اإياه بالغ توفيق وقبول ل نفقد اأحدًا ول 

يفقدنا اأحدًا فيه.

@humoudalaashan
)اللهم بلغنا رم�سان واجعلنا ممن ي�سوم نهاره 

ويقيم ليله وممن ي�سلمنا رم�سان ويت�سلمه 

اهلل منا(.

عالــم تـويتـــر

اإعداد: حممد �ساملني
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أنشطة الوزارة

شهر رمضان
�سهر رم�سان هو ال�سهر التا�سع يف التقومي الهجري ياأتي بعد �سهر �سعبان، ويعترب هذا ال�سهر مميزًا عند امل�سلمني عن باقي �سهور 

ال�سنة الهجرية، فهو �سهر ال�سوم، ميتنع فيه امل�سلمون عن ال�سراب والطعام واجلماع مع البتعاد فيه عن املحرمات من الفجر 

وحتى غروب ال�سم�س، ونحن مقبلني على ا�ستقبال �سهر رم�سان املبارك وهناك من يعرب عن هذا ال�سهر املبارك من زاويته اخلا�سة 

لذلك نحر�س نحن الواحة على تفعيل التويرت كو�سيلة توا�سل اجتماعي مع النا�س وعر�س اآرائهم يف املوا�سيع التي نطرحها ومنها 

مو�سوع هذا العدد.
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بانوراما الواحة

اإعداد: �سامح حممد ي�سري
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اأي�سًا لتحقيق م�سلحة روحية  اأنها عبادة هلل تعاىل، فهي  اإن ال�سيام و�سائر الت�سريعات الإلهية ف�ساًل على 

و�سلوكية وبدنية لزمة لهذا الإِن�سان للحفاظ على �سحته اجل�سدية؛ لذلك فر�س اهلل �سبحانه وتعاىل ال�سيام 

ِذيَن من  َياُم كما كتب َعَلى الَّ ِذيَن اآمنوا كِتَب َعَليكم ال�سِّ علينا وعلى جميع الأمم قبلنا، قال تعاىل: )َيا اأيَها الَّ

َقْبلكْم لعلكم تتقون( - )البقرة( 183.

كما اأخربنا جل يف عاله اأن يف ال�صيام خريا لي�س لالأ�صحاء املقيمني فقط، بل اأي�صا للمر�صى وامل�صافرين، والذين 

ي�صتطيعون ال�صوم مب�صقة؛ ككبار ال�صن ومن يف حكمهم، قال تعاىل: (اأياماً معدودات فمن كان منكم مري�صا اأو على 

�صفر فعدة من اأيام اأخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام م�صكني فمن تطوع خريا فهو خري له واأن ت�صوموا خري لكم 

اإن كنتم تعلمون) - (البقرة) 184

لذاته  احل�صن  -وهو  قيا�س  -على غري  تف�صيل  ا�صم  واخلري 

لذاته،  فال�صيام ح�صن  �صعادة،  اأو  نفع  اأو  لذة  من  يحقق  وملا 

يف  وال�صعادة  الروحية  واللذة  املنافع  من  للموؤمن  يحققه  وملا 

الدنيا والآخرة. ومعنى { اإن كنتم تعلمون} اأي ف�صيلة ال�صوم 

وفوائده.

الأ�صحاء  من  مكلف  لكل  متحققة  والفوائد  املنافع  وهذه 

املقيمني، والذين ي�صومون بال م�صقة زائدة من اأهل الرخ�س 

الذين ي�صتطيعون تناول وجبتي الفطور وال�صحور كالأ�صحاء، 

ول يوجد بحث علمي-فيما اأعلم-اأجري على ال�صائمني الأ�صحاء، يف الظروف الطبيعية، اإل واأفاد اأحد اأمرين: اإما 

عدم تاأثري ال�صيام على وظائف الأع�صاء ومكونات اجل�صم باأي قدر ي�صكل خطورة على اجل�صم اأو ي�صبب �صررا حمققا 

اأو يح�صن بع�س مكونات اجل�صم ووظائف  اأنه يظهر فائدة جلية يف بع�س هذه الوظائف،  اأو  على معظم الأمرا�س. 

الأع�صاء يف ال�صيخوخة، اأو اأثناء احلمل، اأو الر�صاعة اأو اأثناء ال�صفر، بل واأثبتت الأبحاث باأن ال�صيام ي�صاعد يف �صفاء 

بع�س الأمرا�س.

   وبذلك يظل يف ال�صيام خري ملعظم املر�صى، وامل�صافرين، واملطيقني لل�صيام، ويكون حمققا لهم من الفوائد واملنافع 

ال�صيء الكثري الذي ل يعلمونه. فال�صيام للمر�صى وامل�صافرين واملطيقني هو الأوىل والأنفع، مامل ت�صعف النف�س عن 

حتمل امل�صقة، اأو ي�صيبها اأو ي�صيب اجل�صد �صرر حمقق: ففي الأوىل تكون الرخ�صة، ويف الثانية تكون العزمة، ويتعني 

اأهل التف�صري وجمهور الفقهاء. وقد جتلت هذه الفوائد وا�صتقر خربها يف زماننا هذا،  الإفطار، وبهذا قال بع�س 

و�صنلخ�س يف هذه املقالة عالقة ال�صيام بال�صفاء من الأمرا�س قدمياً وحديثاً.

"وأن تصوموا خير لكم"

للصيام فوائد صحية وروحية
اإعداد: اأحمد فرغلي

صحة الواحة

لن أخسر رمضان

بالب�صر  ا�صتقباله  فيجب  الطاعات  وفعل  للخريات  مو�صماً  رم�صان  �صهر  اهلل  جعل 

العمل  يف  اغتنامه  على  والعزم  بالتوبة  له  وال�صتعداد  ورحمته  اهلل  بف�صل  والفرح 

�صهراً  فيعتربه  املنافق  واأما  رم�صان،  �صهر  ا�صتقبال  يف  امل�صلم  �صاأن  وهذا  ال�صالح 

بالنهار وملء  والنوم  بالليل  وال�صهر  والهابطة  امل�صحكة  امل�صل�صالت  ومتابعة  للرتفيه 

البطون باملاآكل وامل�صارب.

فلم ي�صرع ال�صوم لمتحان امل�صلم يف قدرته على حتّمل اجلوع والعط�س، ولكنه �صرع لتحقيق التقوى يف القلوب 

والطماأنينة يف النفو�س.

�صعار  يرفعون  الذين  مع  �صتكون  فهل 

ون�صيعه  رم�صان  منهم  ن�صرق  "كيف 
اأخ�صر  "لن  �صعار  ترفع  اأم  عليهم" 

رم�صان".

فاأحلى حلظات رم�صان: "بكاء القائمني، 

الذاكرين،  خ�صوع  ال�صائمني،  دعاء 

للم�صاكني،  الإح�صان  املوؤمنني،  رحمة 

تالوة القارئني".

من  فيه  واجعلنا  رم�صان  بلغنا  فاللهم 

عتقائك من النار.

قطوف رمضانية
َرحمه  الداراين  �صليمان  اأبو  قال 

يَقع  فَما  منزيل  من  لأخرحُج  اهلل: اإين 

ب�صِري علَى �صيء اإل َراأيت هلل علَي فيِه 

نعمة  تعدوا  (واإن  ِعرَبة.  فيِه  ويِل  نعَمة 

اهلِل ل حت�ًصوها).

عاملاً  تكون  لن  قال  الدرداء:  اأبي  عن 

متعلماً  تكون  متعلماً، ول  تكون  حتى 

حتى تكون مبا علمت عاماًل، واإن اأخوف 

يحُقال  اأن  للح�صاب  وقفت  اإذا  اأخاف  ما 

يل: »ما عملت فيما علمت؟.

وقال اأبو الدرداء: ويل للذي يعلم -مرة- وويل للذي يعلم ول يعمل -�صبع مرات-.
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مساحة للتواصل

ل يختلف اثنان على اأن �صهر رم�صان الكرمي هو خري ال�صهور، فقد خ�صه اهلل عز وجل بخ�صائ�س عديدة، وف�صائل 

نزل فيه القراآن، وبالتايل فالأجور فيه م�صاعفة وقد، جعل اهلل 
حُ
كثرية، ومزايا جليلة، ويكفي حما�صنه اأنه ال�صهر الذي اأ

�صيامه فري�صة، ومع ذلك هناك الكثري من الأ�صخا�س الذين ينظرون اإىل هذا ال�صهر، على اأنه �صهر خمول وك�صل ل 

�صهر عمل وعبادة.

وميكن لكل �صخ�س ا�صتثمار هذه الفر�صة الذهبية، وهي �صهر رم�صان، لإدارة وقته بنجاح، من خالل اإعادة جدولة 

لالأولويات، وكذلك تو�صيح املراد من هذه الأعمال، والنتائج املتوقعة منها،  حياته، وترتيب اأعماله، وت�صنيفها وفقاً 

ليكون ال�صهر عبادة وعمل معاً.

ول ميكن لكل ذلك اأن ينجح وي�صبح على اأر�س الواقع، ما مل تتم اإدارة الذات اأولً ب�صكل �صحيح، على اعتبار اأن اإدارة 

الذات واإدارة الوقت ميكن اأن يلتقيان مبحطات عديدة، لكن جناح طرف ل يتحقق بالعمل جنباً اإىل جنب.

فاإدارة الذات تنطلق من قوله تعاىل: "ويف اأنف�سكم اأفال تب�سرون" مبعنى قدرة ال�صخ�س على معرفة مواهبه وطاقاته 

واإمكاناته وكذلك م�صاعره واأفكاره مع معرفة توازنه واأدواره يف احلياة، كي يحقق اأهدافه وينال حياة متوازنة.

واإدارة الوقت حتتاج ملثل تلك الأمور مع �صرورة ا�صتثمارها ب�صكل �صحيح، وحتديد الأهداف والأولويات، واإذا متكن 

املرء من حتقيق هذه املعادلة فاإنه ي�صبح را�صياً عن نف�صه، ويكون اأكرث �صعادة من اأولئك الذين ل ي�صتثمرون اأوقاتهم 

ب�صكل �صحيح.

ولهذا فاإن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: "ل تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يحُ�صاأل عن اأربع: عن عمره فيما 

اأفناه وعن ج�صده يف اأباله، وعن ماله من اأين اكت�صبه وفيما اأنفقه، وعن علمه ماذا عمل به".

وبالتايل فاإن ا�صتثمار الوقت يحقق ال�صعادة للمرء ويزيده قدرة يف حتقيق الإجناز وت�صبح خطواته مدرو�صة.

كما اأن معرفة املرء لذاته جتعله اأكرث قدرة على حتقيق النجاح وتغيري اأو�صاعه انطالقاً من قوله تعاىل: "اإن اهلل ل 

يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم".

ول توجد فر�صة اأف�صل لإدارة الوقت واإدارة الذات، من هذا ال�صهر الكرمي الذي ت�صفو فيه النفو�س وتعي�س اأ�صمى 

واأعلى درجات الرقي والإميان. ويكون املرء فيه اأكرث قدرة على اإحداث التغيري يف ذاته ووقته، متى متكن من الو�صول 

اإىل املعادلة ال�صهرية وهي "ال�صهل املمتنع".
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إمساكية شهر رمضان المبارك 2016 م - 1437 هـ

صالة العيد الساعة 5 والدقيقة 8 صباحًا - حسب تقويم العجيري

بقلم: اأ. اأماين را�سد الرباح

م�ست�سار تدريب وخمطط �سخ�سي

اإدارة الوقت والذات

فـي رم�ســان
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