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ماذا استفدنا من رمضان؟

االفتتاحية
أحمد راشد القراوي

رئيس التحرير

هكذا مرت األيام سريعًا وانتهى شهر رمضان المبارك، وفاز به من تعّلم من الدروس الكثيرة 
في هذا الشهر والتي ضمت الجوانب الروحية والنفسية والتعبدية، لتنير طريقه بعد رمضان.

فهذا الش���هر الكريم كان أش���به بدورة تدريبية، وهي دورة عملية سنوية مجانية، قام خاللها 
المسلم بتغيير جلده بشكل كامل، شملت تغيير العديد من الجوانب الخاطئة والعادات السلبية 
الت���ي كان يقوم به���ا، فحّولها إلى إيجابية ف���ي حياته، فضاًل عن قيامه بصقل ش���خصيته 

الجديدة، فاكتشف في نفسه مكامن قوة لم يكن يعتقد أنه كان يملكها من قبل.

ولعل اإلرادة القوية، هي من األسباب – بعد التوفيق من اهلل عز وجل – التي جعلت المسلم 
يقوم بأعمال تخالف الكثير من العادات الخاطئة التي كان يقوم بها قبل رمضان، والتي كان 

يظن أنه لن يتمكن من التخلي عنها أبدًا.

فالمس���لم خالل الش���هر الفضيل يرّوض نفس���ه على األمور اإليجابية وفع���ل الخير، كزيارة 
األقرباء واألصدقاء والتعرف على مشاكل الفقراء ومساعدتهم ، كما أن المسلم يحرم نفسه 
من الكثير من ملذات الحياة، ليس األكل والشرب فحسب، وإنما في االبتعاد عن كل الشهوات 
المحرمة والحس���د والغيبة والنميمة وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل، كما أن المسلم، 
الذي كان يثور ألتفه األسباب، يكتشف في رمضان أنه قادر على التحكم بأعصابه حتى وإن 
تع���رض للظلم، فهو عندما يجنح للتفكير الهادئ ويرى أنه بفعله هذا يمتثل ألوامر ربه، فإن 

الكثير من عاداته تتغير إلى األفضل.

وامتثال المسلم الكامل لهذا األمر، هو أعلى درجات الكمال في تربية الخلق الحسن التي يريد 
اإلسالم زرعها بين المسلمين، حتى لو كان تدريجيًا وتكون البداية في شهر رمضان وتستمر 

معه طوال حياته.  

وكل ما نتمناه أن كل تلك الجوانب الروحية والنفس���ية والتعبدية التي 
اكتس���بها من شهر رمضان، وزرعت في نفسه خالل الشهر الفضيل، أن 

تبقى لديه إلى ما بعده، ويس���تمر على مجاه���دة النفس والتغلب عليها 
واالستمرار في الطاعات لكسب مرضاة اهلل عز وجل.



الجب���ري: " األوق���اف " تح���رص على تطبي���ق قيمة 
الش���راكة مع الوزارات األخرى خالل ش���هر رمضان

خالل جولتة التفقدية الستعدادات المسجد الكبير في العشر األواخر

وأوضح الجبري أن أكث����ر من 600 كاميرا ركبت لحماية ومراقبة 
محيط المس����جد من الداخل والخارج، منها 10 كاميرات متحركة، 
كما س����يتم توفير عناصر أمنية من الجنس����ين، وس����يتم تركيب 
بوابات إلكترونية، وسيشرف على البوابات رجال القوات الخاصة، 
الفت����ا إلى أن "األوقاف" اجتمعت مع "الداخلية "لتنس����يق اآلليات 
لحماي����ة المصلين، وتوفير س����بل الراحة لهم أثن����اء أداء صالة 

التراويح والقيام.
 وأكد أن الوزارة حريصة على اختيار القراء في المس����جد الكبير، 
ممن لهم قبول واس����ع ل����دى المصلين، باإلضاف����ة إلى تقديم 
دروس وخواط����ر إيماني����ة لعدد من المش����ايخ الفضالء في كل 

أعل��ن وزير األوقاف وزي��ر الدولة لش��ؤون البلدية، 
محمد الجبري، جهوزية "األوقاف" ممثلة في المسجد 
الكبير والمراكز الرمضانية، الس��تقبال شهر رمضان 
الكري��م، مبينًا أن الوزارة وضعت خطتها الس��تقبال 
الش��هر الفضيل، من خالل تشكيل اللجان المختصة 
والف��رق التطوعية في المس��جد الكبي��ر أو المراكز 
الرمضاني��ة الموزعة على المحافظات، مبينًا جاهزية 
المسجد الستقبال نحو 30 ألف مصل، سيتضاعف في 

ليلة السابع والعشرين.
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عم���ادي: " ال���وزارة " اس���تقطبت أصح���اب األص���وات 

الشجية إلمتاع المصلين في أجواء إيمانية روحانية

المراكز الرمضانية، إضافة إلى أنشطة نسائية تقام خالل الشهر 
الفضيل، ابتداء من المس����ابقات الثقافية المتعددة، واس����تقبال 
الزي����ارات والمعتكف النس����ائي وال����دروس والخواطر النس����ائية 

اإليمانية.
 وق����ال إن "األوق����اف" س����توفر فريق����ا للخدمات العام����ة لتجهيز 
المصليات الداخلية والخارجية والمرافق، واإلش����راف على نظافة 
جميع المصليات وأعمال الصيان����ة المدنية والتكييف والكهرباء، 

ومتابعة الصوتيات، واإلشراف على القاعة األميرية.
 وأكد الجبري حرص »األوقاف« على أن الدروس، التي س����تلقى 
خالل الشهر، ستكون تفس����يرًا لآليات القرآنية المقررة في صالة 
القيام، ليس����هل فهمها، وتكون مصدرا للخشوع، مشيرا إلى أن 
الوعظ، الذي س����يقدم سيشتمل على تحذير الشباب من األفكار 
المتطرفة، وحثهم على ترك الغلو والتطرف، وضرورة طاعة ولي 
األم����ر، وتأليف القلوب وتعاضده����ا بعضها مع بعض فيما يخدم 

مصالح الوطن وتقبل اآلخر.
 وأوض����ح أن اإلدارة أعدت خطة لإلخالء والطوارئ للحفاظ على 
س����المة المصلين، بالمش����اركة مع الفرق األمنية، كما سيتواجد 
رجال الشرطة من الجنس����ين لضبط األمن، وحركة سير المرور، 
ومتابعة باصات المصلين لنقلهم إلى الساحات الترابية المجاورة 

للمسجد، حيث تتواجد سياراتهم.
 وبّي����ن الجبري أنه س����يتم تقديم الس����حور للجهات المش����اركة 
والموظفين العاملين في المس����جد، إلى جانب الس����قاية وتوزيع 
المي����اه الب����اردة على جميع المصلي����ات الداخلي����ة والخارجية في 
المس����جد الكبير، وأش����ار إلى أن ع����دد المتطوعين 500 متطوع 

على مواقع العمل، لخدمة المصلين.

 وأوضح أن الوزارة تحرص على تطبيق قيمة الشراكة مع اآلخر 
خالل ش����هر رمضان، والتعاون مع وزارتي "الشؤون" و"البلدية"، 
بش����أن الفرق المتطوع����ة وعددها وتنظيمه����ا، كل وفق دوره، 
والتع����اون كذلك م����ع وزارة اإلعالم لنقل ص����الة القيام وخطب 
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الجمعة مباش����رة، وتغطية الفعاليات المتاحة، كما يتم التنسيق 
م����ع وزارة الصحة واإلدارة العامة للدف����اع المدني، لتوفير األمن 

والسالمة والصحة الوقائية وفرق الطوارئ.
 وأش����ار إلى أن ال����وزارة اختارت ع����ددًا من الوع����اظ المعتدلين 
إللق����اء الخواطر اإليمانية لمرتادي مس����جد الدول����ة الكبير خالل 
رمض����ان، وأن اختيارهم يتم وفق ش����روط ومعايير الوزارة، إلى 
جانب واعظات من النساء العامالت في المسجد ليقدمن خواطر 

مشابهة للنساء قبل صالة القيام.
جولة تفقدية لالستعدادات للعشر األواخر 

كما أكد الجبري على أن "األوقاف " لم ترصد أي مخالفات بشأن 
جمع التبرعات داخل المس����اجد خالل شهر رمضان المبارك حتى 

اآلن.
جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها في مسجد 
الدول����ة الكبير للوق����وف على االس����تعدادات والتجهيزات الخاصة 

باستقبال المصلين خالل العشر األواخر من الشهر الفضيل.
وأوض����ح الجبري ان »األوقاف« تنس����ق مع »الش����ؤون« إلتمام 
عملية جمع التبرعات داخل المس����اجد على الوجه األكمل ودون 
مخالف����ة القوانين ذات الصل����ة، الفتا إلى ان الوزارة اس����تكملت 
استعداداتها وإجراءاتها الخاصة باستقبال المصلين في المسجد 
الكبير خالل العش����ر األواخر بالتنسيق مع الجهات المعنية، السيما 

وزارتي الداخلية والصحة لتوفير التأمين والراحة للمصلين.
وذكر أنه تم توفير أربع عيادات وخمس س����يارات إسعاف، فضال 
عن 100 متطوع للمساهمة في تنظيم صالة القيام بالمسجد.

م����ن جانبه، قال وكيل وزارة األوق����اف فريد عمادي ان القائمين 

عل����ى العمل في المس����جد الكبير أكملوا االس����تعدادات الخاصة 
باستقبال المصلين خالل العشر األواخر، مشيرا إلى الحرص على 
اس����تقطاب القراء أصحاب األصوات الشجية إلمتاع المصلين في 

أجواء إيمانية روحانية.

تنس���يق بين " األوقاف " و " الش���ؤون " أتّم عملية 
جمع التبرعات داخل المساجد دون مخالفات
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وقال الجبري في تصريح صحافي إن التنسيق كان الفتا منذ بدء 
ش����هر رمضان الكريم وتضاعفت الجهود في العش����ر األواخر من 
قبل جميع الجهات المعنية مثل وزارات األوقاف والصحة والشؤون 
والداخلي����ة والبلدي����ة واإلعالم، وهيئ����ة الش����باب واإلدارة العامة 
لإلطفاء، كلٌّ قام بدوره على أكمل وجه فيما يخص االستعدادات 

ألداء صالة التراويح وصالة القيام في العشر األواخر.

الجب���ري يثّمن دور قطاع المس���اجد لما قدمه 
من تسهيالت للمصلين

اعتب��ر وزير األوقاف والش��ؤون اإلس��المية محمد 
الجبري النجاح الذي تحقق في العشر األواخر ثمرة 
جهد جمي��ع الجهات المعنية م��ن وزارات وهيئات 
باإلضاف��ة إل��ى المتطوعي��ن، مؤك��دا أن الجهود 
تضافرت لتحقيق قيمة الشراكة والتي تعتبر إحدى 

قيم استراتيجية وزارة االوقاف

وثمن الجب���ري دور وزارة األوقاف وقطاع المس���اجد اللذين 
قدما أقصى التسهيالت للمصلين خصوصا أن عدد المراكز 
كان كبيرا حيث بلغ  26 مركزًا موزعة على المحافظات وقمنا 
بجوالت ش���ملت غالبي���ة المراكز ، ورأينا التجهيزات للعش���ر 
األواخر ولالعتكاف وانس���يابية التنظي���م، فضال عن حلقات 
حفظ القرآن الكريم وال���دروس والمحاضرات والمعتكفات، 
الفتا إل���ى إن النجاح تحقق بفضل جه���ود وإخالص جميع 
الجهات التي ش���اركت في العش���ر األواخر، س���ائلين المولى 
أن  يعي���د علينا ه���ذه الليالي المبارك���ة، وال يفوتنا تقديم 
التبريكات لمقام س���مو األمير حفظه اهلل وسمو ولي عهده، 
وس���مو رئيس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد 

الفطر السعيد.
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وزير األوقاف: الوزارة استنفرت كل طاقاتها 
في شهر رمضان الكريم

خالل جولة تفقدية للمساجد والمراكز الرمضانية 

وقال الجبري في تصريح صحافي، خالل جولة تفقدية للمس���اجد 
بدأ فيها من مس���جد بالل بن رباح، إن الجولة تأتي ضمن سلسلة 
م���ن الجوالت التي ستش���مل جميع المراك���ز الرمضانية في جميع 
المحافظ���ات الس���ت وذلك بهدف االط���الع على جهوزي���ة المراكز 

الرمضانية الستقبال جمهور المصلين.
وأضاف الجب���ري أن الوزارة وكعادتها الس���نوية تبدأ باالس���تعداد 
الس���تقبال ش���هر رمضان وهذه الليالي المباركة قبل وقت طويل 
من خالل تجهيز المراكز الرمضانية واختيار القراء أصحاب األصوات 
المتميزة التي لها حضور جماهيري كبير بهدف توفير أجواء إيمانية 

لضيوف الرحمن.
وبي���ن أن الوزارة ال تألو جهدًا وال تترك طريقًا إال وتس���لكه لخدمة 
المصلين، مش���يرًا إلى إعداد جدول ش���مل العديد من المحاضرات 

التوعوية والدروس اإليمانية والمحاضرات الدينية.
وأشار إلى تنظيم العديد من حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتوفير 

أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لش��ؤون البلدية محمد الجب��ري أن وزارة األوقاف 
استنفرت كل طاقاتها وجهزت 26 مركزًا رمضانيًا 
في جميع المحافظات اس��تعدادًا لش��هر رمضان 

المبارك الستقبال هذه الليالي المباركة.
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م��ت��اب��ع��ة وغ��������رف  رم����ض����ان����ي����ًا  م�����رك�����زًا   26
المصلين ش����ك����اوى  اس��ت��ق��ب��ل��ت  ف����وري����ة 

كل الخدمات األخرى التي يحتاجها المصلون اثناء أداء صالتهم. 
وقال إن: الوزارة تعمل بكل شفافية ووضوح ووضعت غرف متابعة 
فورية الستقبال شكاوى المصلين ومالحظاتهم في كل محافظة، 
باإلضافة إلى مواقع وزارة األوقاف على مواقع التواصل االجتماعي 

التي سخرت الستقبال أي استفسار يرد إليها من المصلين.
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وصرح وكي���ل وزارة األوقاف فريد عمادي بأن الوزارة خصصت 
هذا العام 24 مركزًا رمضانيًا للمرة األولى بدالً من 12 لتخفيف 
الضغط على مس���جد الدول���ة الكبير، كما تم تنظيم أنش���طة 
وبرامج وفعاليات دعوية وثقافية ذات طابع وس���طي تستهدف 
غرس ال���روح الوطنية ونبذ الغلو والتعّصب، وتعالج أبرز قضايا 
المجتمع، وتحرص الوزارة على تسخير المنابر لتوعية المصلين 

في الشهر الفضيل.
وأضاف عمادي: إن "األوقاف" ستش���ّدد على األئمة والمؤذنين 
لمراقب���ة جمع التبرع���ات ومن���ع أي مخالفات داخل المس���اجد 
واإلب���الغ عنها ف���ورًا، وحمايتها من أي اس���تغالل، إضافة إلى 
إطالق أنش���طة وفعاليات متنوعة، س���يتم اعتمادها من قبل 

مختصين في هذا المجال.
ولفت عمادي إلى اعتماد وجود تنوع بين الخواطر اإليمانية التي 
س���يصل عددها إلى أكثر من 500 خاطرة، وخواطر المعتكفات 
الرمضانية، وعددها أكثر من 350 خاطرة، والمحاضرات العامة 

التي يصل عددها إلى 30 محاضرة، واألسابيع الثقافية وعددها 
أكثر من 30 أسبوعا، ودروس التثقيف الشرعي التي ستبلغ أكثر 
من 15 درسا، والدروس التربوية واإليمانية، ويصل عددها إلى 
100 درس، والمجالس الفقهية، وتبلغ أكثر من 180 مجلس���ا، 
ناهيك عن األنشطة النسائية التي ستبلغ 180 نشاطا، ستكون 
موزعة في جميع مس���اجد البالد، وسُيس���تعان فيها بنخبة من 

األئمة والعلماء إلحياء هذه األنشطة.
وأش���ار عمادي إلى أن الوزارة ش���ّكلت فرقًا للطوارئ على مدار 
الس���اعة لتلقي الش���كاوى ومعالجتها على الف���ور، إضافة إلى 
غرفة عمليات، كما سيتم تشكيل فرق من المتطوعين لخدمة 

المصلين في بيوت اهلل.
وقال إن ال���وزارة حرصت منذ فترة عل���ى متابعة صيانة جميع 
المساجد وإتمامها قبل حلول الشهر الفضيل؛ ليتمكن المصلون 
من الصالة فيها، وقد حدث ذلك بالفعل، كما س���يتم توفير 36 

معتكفا.
وخت���م ب���أن هن���اك تنس���يقا م���ع »الصح���ة« و»الداخلية«، 
و»اإلطفاء«؛ لتوفير س���بل األمن والسالمة واإلسعافات األولية 
وتنظي���م الحركة المرورية في المراك���ز الرمضانية التي تكتظ 

بأعداد المصلين الكبيرة.

وكي���ل الوزارة: األوقاف تحرص على تس���خير 
المنابر لتوعية المصلين في الشهر الفضيل 

أنشطة وبرامج وفعاليات دعوية وثقافية ذات طابع وسطي 

مع حلول شهر رمضان المبارك، أخذت المساجد في 
مختلف المحافظات اس��تعداداتها الستقبال جموع 
المصلين وتوفير جميع س��بل الراح��ة والطمأنينة 

لهم، خالل هذا الشهر.
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وأكد عمادي خالل الديوانية الش���هرية األولى لألئمة والخطباء 
الكويتيي���ن على أهمية دور األئمة والخطب���اء باعتبارهم قادة 
التوجيه إلى الخير وهم الرسل الذين يحملون ما جاء في كتاب 
اهلل وس���نة رس���وله إلى الخلق، مش���يرًا إلى أن المجتمع ينظر 
إلى األئمة والخطباء نظرة إيجابية في تحقيق أهداف التوجيه 

وإصالح المجتمع.
 وأوضح حرص الوزارة على أن يكون هناك تواصل بين األئمة 
والخطباء ومس���ؤوليهم كي نس���تطيع بحث م���ا يواجهونه في 
الميدان مع جمهور المصلين، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات 
سوف تسفر عن اقتراح بعض الحلول لدفع عجلة العمل داخل 

بي���وت اهلل عز وجل. وبي���ن أن دور الوزارة عمومًا والمس���اجد 
تحديدًا في مجال التوجي���ه الدعوي اختلف تمامًا عما كان قبل 
عش���رين عامًا ألن الدول والحكومات الي���وم تنتظر من وزارات 
األوق���اف أن يكون له���ا دور توجيهي إيجابي ف���ي هذا الصدد 
ولذل���ك من األهمي���ة بم���كان أن تكون بمس���اجدنا على قدر 

المسؤولية الشرعية أوالً ثم الوظيفية.
وأش���ار إلى أن المجتمع اليوم وفي ظل هذا االنفتاح اإلعالمي 
ال���ذي دخل حتى إلى غرف أبنائنا أصبح يحتاج منا إلى التوجيه 
واإلرشاد أكثر من أي وقت مضى وهذه كلها أمور تفرض علينا 

تبادل المقترحات ووجهات النظر.

طالب وكيل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية 
المهن��دس فريد عم��ادي األئم��ة والخطباء بأال 
ينظروا إلى وظيفته��م كمجرد وظيفة حكومية 
ويخط��ب كل منه��م ف��ي الن��اس ويصلي بهم 
إمام��ًا ثم ينته��ي دوره؛ بل البد أن يستش��عرو 
أنهم دعاة إلى اهلل تعالى يؤدون مهمة عظيمة 

. كلفهم بها النبي 

عمادي: في ظل االنفتاح اإلعالمي مجتمعنا يحتاج 
إل���ى التوجيه واإلرش���اد أكثر م���ن أي وقت مضى

وزارة األوقاف تدّشن ديوانية األئمة والخطباء 
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عم���ادي: مس���اجد األحمدي جّس���دت معنى 
وقيمة التعاون والشراكة مع اآلخر

خالل زيارته التفقدية لعدد من المراكز الرمضانية

زار وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فريد 
عمادي مركز مس��جد ضاحية جاب��ر العلي بحضور 
مدي��ر إدارة مس��اجد األحم��دي الدكت��ور أحم��د 
العتيب��ي ومدير إدارة االعالم ف��ي وزارة األوقاف 

أحمد القراوي.

 وقال الوكيل عمادي إن الوزارة تفخر بما تقدمه إدارة مس���اجد 
األحمدي في المراكز الرمضاني���ة التابعة للمحافظة وخير دليل 
مركز مس���جد ضاحية جابر العلي الرمضاني الذي جس���د معنى 
وقيمة التعاون والشراكة سواء كان بين موظفي إدارة مساجد 

األحمدي أو شراكتهم مع وزارات ومؤسسات الدولة األخرى. 
وأضاف أن إدارة مس���اجد محافظة األحمدي نجحت في حسن 
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ال��ع��ت��ي��ب��ي: ن���ح���رص ع���ل���ى ت���ق���دي���م ك����ل ج��دي��د
يواك���ب التق���دم والتط���ور واحتياج���ات المصلين

إدارة المراكز الرمضانية ولهذا يشكرون على هذه االستعدادات 
الت���ي أبه���رت الجميع فم���ا رأيته يس���تحق الدعم والمس���اندة 
لتحقيق أفضل الس���بل لخدمة المصلين في المساجد والمراكز 

الرمضانية. 
وأكد عم���ادي ان إدارة مس���اجد األحمدي اس���تطاعت تحقيق 
قيمة الش���راكة مع اآلخر وهو ما نلمس���ه اليوم في هذا المركز 
الرمضاني حين نرى وجود رجال األمن من وزارة الداخلية التي 
تعد ش���ريكا أساس���يًا لوزارة األوقاف في عملها المتعلق بإقامة 

المراكز الرمضانية وتأمين األمن للمصلين. 
ومن جانبه، قال مدير مس���اجد األحمدي الدكتور أحمد العتيبي 
إن ادارة مس���اجد األحمدي تثمن هذه الزي���ارة من وكيل وزارة 
األوقاف ألنه اختار ادارة مساجد االحمدي كمحطته األولى خالل 
شهر رمضان المبارك وذلك يدل على نجاح الجهود التي يبذلها 

القائمون على العمل في ادارة مساجد األحمدي. 
وأضاف أن إدارة مس���اجد األحم���دي تحرص في كل عام على 
تقديم كل ما هو جديد لكي تواكب التقدم والتطور واحتياجات 

المصلين ورغباتهم في المراكز الرمضانية.   
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وكيل األوقاف : " مس���اجد العاصمة " ارتقت إلى ُحس���ن 
األداء والدق���ة في تنظيم العمل خالل   الليالي العش���ر

كما قام وكيل الوزارة بزيارة تفقدية ليلة السابع والعشرين 
للجهات المش���اركة في تنظيم الليالي العش���ر بمركز مسجد 
الراشد بمنطقة العديلية بحضور مدير إدارة العاصمة فيصل 

الدخيل ومدير إدارة اإلعالم أحمد القراوي.  
أكد عم���ادي خ���الل جولته التفقدي���ة بأن تجهي���زات إدارة 
العاصمة الستقبال ليلة ال�� 27 من العشر األواخر ارتقت إلى 
حس���ن األداء والدقة في تنظيم العمل خ���الل هذه الليالي 

المباركة الستقبال جموع المصلين.
وأع���رب عن ش���كره وتقديره لجميع الجهات المش���اركة في 
نجاح هذه الليالي المباركة من هذا الش���هر الفضيل؛ والتي 
تعمل دائمًا على االرتقاء بمس���توى األداء والتميز في خدمة 
رواد بي���ت اهلل م���ن المصلين بمركز الراش���د وجميع المراكز 

الرمضانية بجميع المحافظات.
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المراكز الرمضانية حققت نجاحًا متميزًا في خدمة المصلين

الحفل الختامي ألنش���طة مركز الغم���الس الرمضاني وعلى 
هامش الجوالت التفقدية بإدارة مساجد العاصمة قام وكيل 
الوزارة والوكيل المس���اعد لقطاع المس���اجد وليد الش���عيب 

بتكريم الطلبة الدارسين في مركز الغمالس.

حيث أكد عمادي أن المراكز الرمضانية حققت نجاحًا متميزًا 
في خدمة المصلين؛ مبينًا أن عدد الطلبة الدارسين بالمركز 
بل���غ 2000 طالب وهذا الع���دد ما هو إال دلي���ل على نجاح 

العمل.

 وتوجه بالش���كر لكل من س���اهم في نش���ر ذكر اهلل ونشر 
الخير والفضيلة، والشكر موصول للجمعية الخيرية الكويتية 

وقطاع المساجد على جهودهم الكبيرة.

وب���دوره، تق���دم مدير مس���اجد محافظ���ة العاصمة فيصل 
الدخيل بشكره لوكيل الوزارة على دعمه الدائم والموصول 
للمراكز وكذلك بالش���كر للوكيل المس���اعد لقطاع المساجد 

وليد الشعيب الذي ساهم في هذا النجاح.
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أثناء جولته التفقدية مع اللواء الطراح والعتيبي خالل الشهر الكريم 

 بين وكيل وزارة األوقاف المساعد لقطاع المساجد 
د.وليد الشعيب أنه : كعادتنا في كل عام وخالل شهر 
رمضان المبارك نقوم بجوالت خالل الش��هر الكريم 
وخاصة في العشر األواخر لتفقد المراكز الرمضانية 
بصحبة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن 
العام الل��واء إبراهيم الطراح لالطمئنان على الحالة 
األمنية وجاهزية المراكز واس��تعداداتهم الستقبال 
ضيوف الرحمن في العش��ر وتشجيعًا للعاملين في 
ه��ذه المراك��ز الرمضانية ورف��ع ال��روح المعنوية 
له��م، والثناء عل��ى جهودهم في خدم��ة المصلين 
في هذه الليال��ي المباركة والذين يس��هرون على 
راح��ة المصلي��ن ألداء الصل��وات بكل راح��ة وأمان 
واطمئن��ان". مؤك��دًا االس��تمرار في ه��ذه الجوالت 

يوميا حتى صالة العيد إن شاء اهلل. 

الشعيب: المراكز الرمضانية تفوقت في تقديم 
الخدمات وتهيئة األجواء اإليمانية للمصلين

جاء ذلك في إطار الجه����ود الكبيرة التي تبذلها المراكز الرمضانية 
هذا العام في مختلف محافظات البالد والتي نجحت في استقطاب 
آالف المتهجدي����ن لصالة القيام بها س����واء مس����جد بالل بن رباح 
بمنطقة الصديق أو الراش����د بالعديلية أو جابر العلي بالشهداء أو 
المزيني بالشعب وغيرها من المراكز الرمضانية في عموم البالد، 
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والتي نجحت وهلل الحمد في اس����تقطاب جموع المصلين وتفوقت 
ف����ي تقديم الخدمات وتهيئة األجواء اإليمانية، وهو ما كان له أثر 
كبي����ر في زيادة أعداد المصلين بش����كل ف����اق كل التوقعات وهلل 
الحم����د خاصة مع وجود قراء يتمتع����ون بأصوات ندية من الداخل 
والخارج وأيضا عملية التأمين األمني بشكل محكم من قبل رجال 

وزارة الداخلية، ما يبعث الطمأنينة في نفوس االخوة المصلين.
وتحيط به����ذه الجهود الجبارة جهود أكبر م����ن رجال األمن الذين 
يبذل����ون كل الجهود المخلص����ة لتأمين جميع المس����اجد وخاصة 
المراكز الرمضانية وتوفير أفضل أجواء األمن واألمان بما يش����عر 

المصلين والمتهجدين بالطمأنينة.
وختم الوكيل الش����عيب تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين 
في وزارة األوقاف والداخلية واإلعالم والصحة وكل الجهات الداعمة 
مثل الجوالة والمتطوعين لما يقومون به من جهود جبارة لخدمة 

وراحة ضيوف الرحمن وبيوت اهلل في عموم محافظات البالد. 
وب����دوره، قال وكي����ل وزارة األوقاف المس����اعد للش����ؤون المالية 
واالداري����ة ب����در العتيبي ان ال����وزارة تحرص وف����ي كل عام على 
تقديم أفضل الخدم����ات في جميع المراكز الرمضانية التي تزينت 
بها محافظات الكويت الست، الفتًا إلى ان مركز الزبن في محافظة 
الفروانية تميز بالعمل واالداء والتنويع في اختيار القراء واالنشطة 

التي يقدمها لجمهور المصلين.  
من جانبه، ق����ال اللواء إبراهيم الطراح إن القيادة العليا في وزارة 
الداخلية كلفتنا بتنظيم ومتابع����ة آلية تنظيم الجانب األمني في 
المراكز الرمضانية بالتنسيق والتعاون مع وزارة األوقاف والوزارات 
والمؤسس����ات األخرى. وأضاف الطراح وبناء على هذه التوجيهات 
نقوم بجوالت مس����تمرة على جميع المراكز الرمضانية المنتش����رة 
في المحافظات الست، وأثنى على حسن األداء ودقة التنظيم في 
العمل القائم في والذي يأتي ضمن منظومة الش����راكة بين وزارة 

الداخلية ووزارة األوقاف.  
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وخ���الل الزي���ارة قال د. ولي���د الش���عيب إن مركز الزب���ن يعد أحد 
المراكز الرمضانية البال���غ عددها ٢٦ مركزا في جميع المحافظات، 
موضحًا أن االس���تعدادات التي نراه���ا اليوم في المراكز الرمضانية 
بدأت منذ وقت طويل وقبل ش���هر رمضان حتى تكون قادرة على 
اس���تقبال االعداد المتزايدة من المصلين خالل ليالي شهر رمضان 
في صالتي التراوي���ح والقيام، الفتا ال���ى ان وزارة األوقاف جهزت 
٣٥ معتكفا رمضانيا والتي تقوم بإعداد وجبات الفطور والس���حور 

للمعتكفين فيها.
واش���اد الش���عيب بالدور الذي تقدمه ادارة مساجد الفروانية والتي 
تمي���زت بدقة التنظيم لهذه الليال���ي المباركة كما عودتنا في كل 

ع���ام، فالقائمون على العمل ف���ي ادارة الفروانية يواصلون الليل 
بالنهار لخدمة المصلين.

وم���ن جانبه، ق���ال م. بدر العتيب���ي: إن وزارة االوقاف والش���ؤون 
االس���المية تستعد لهذه الليالي المباركة الستقبال اعداد المصلين 
المتزايدة وتوفير جميع س���بل الراح���ة والطمأنينة والخدمات لهم. 
واضاف: توجد جهات مش���اركة م���ع وزارة االوقاف في تنظيم هذه 
الليال المباركة كوزارتي الداخلية والصحة واالدارة العامة لإلطفاء 
وذلك تحس���با ألي طارئ أما بالنس���بة ل� »االوقاف« فتحرص على 
اس���تقطاب القراء أصحاب األصوات المتمي���زة ناهيك عن الجوانب 
التثقيفية والشرعية من خالل إقامة الدروس والمحاضرات وحلقات 

تحفيظ القران الكريم. 
وفي نهاية الزيارة قام رئيس مركز الرمضاني سامي العنزي بتقديم 
درع تذكارية باس���م االدارة الى د. وليد الشعيب لدعمه الالمحدود 
لفرق المراكز الرمضانية في ادارة مس���اجد الفروانية، ودرع أخرى 
الى م.بدر العتيبي لدعمه فريق العمل والتوجيهات المستمرة التي 
تدعم تصدر إدارة مس���اجد محافظة الفروانية للعمل المؤسس���ي 

في وزارة األوقاف.

وكيل " المس���اجد ": ما نراه اليوم من اس���تعدادات 
بالمراكز الرمضانية ثمرة جهد دؤوب قبل رمضان

خالل زيارته إلى مركز الزبن التابع لـ "مساجد الفروانية " 

قام كيل وزارة االوقاف والش��ؤون االس��المية 
المس��اعد لقطاع المس��اجد د. وليد الشعيب، 
ووكي��ل الش��ؤون االداري��ة والمالي��ة م.ب��در 
العتيب��ي بزيارة إل��ى مركز الزب��ن الرمضاني 
بمنطق��ة عب��د اهلل المب��ارك والتاب��ع إلدارة 

مساجد محافظة الفروانية.

العتيب��ي: " األوق��اف " تح��رص على توفي��ر البرام��ج التثقيفية والش��رعية 
والمحاضرات وتحفيظ القرآن خالل الشهر الكريم 
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  وأض���اف الش���عيب في كلم���ة له خ���الل حفل نجاح���ات لتكريم 
الش���ركات والفرق الفائ���زة بجوائز التميز التابعة لقطاع المس���اجد   
ف���ي منطق���ة الرقعي "إن هذا التمي���ز إن دل فإنما يدل على تميز 
وإخ���الص العاملين بقطاع المس���اجد لخدمة بيوت اهلل تعالى من 
أئمة ومؤذنين وإدارات تابعة لهذا القطاع، الذين كان لهم دور بارز 
ومؤثر ومثمر في تحقيق طموحات قطاع المس���اجد وهو ما يخدم 
رؤية ورس���الة وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية، حيث تسعى 
ال���وزارة دائمًا وتحث على الريادة عالميًا ممتثلة قول اهلل عز وجل ) 

وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(.
وتوجه الشعيب بالشكر والتقدير لجميع الوزارات والهيئات الحكومية 
والش���ركات والمؤسس���ات التي تعمل دائمًا على االرتقاء بمستوى 
قطاع المساجد والتي كانت س���ببًا مباشرًا من أسباب تميز القطاع 

الشعيب: نتطلع إلى مزيد من العمل والجهد 
ليظل القطاع حاماًل راية التميز والتقدم 

خالل حفل نجاحات لتكريم الشركات والفرق الفائزة بجوائز التميز التابعة لقطاع المساجد

قال وكي��ل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
المس��اعد لقطاع المس��اجد وليد الش��عيب " مما 
يطيب لي ويسعدني أن أقف بينكم اليوم ألهنئكم 
وأهنُئ نفسي والعاملين بقطاع المساجد لحصول 
القطاع على المركز األول على مس��توى قطاعات 
ال��وزارة، فه��ذا التمي��ز والتقدم والرق��ي لقطاع 
المس��اجد هو هدف القطاع ف��ي كل مجاالته من 
خ��الل خط��ة اس��تراتيجية تش��غيلية ته��دف من 
خالله��ا رض��ا اهلل تعال��ى أوال ثم تحقي��ق أهداف 

قطاع المساجد نحو الرقي والتقدم ".

اليوم، وإنني أتطلع بل وأناش���د هذه الشركات والعاملين بقطاع 
المس���اجد بمزيد من العمل والجهد والتميز في المس���تقبل ليظل 
قطاع المس���اجد يحمل راية التميز والتق���دم في ظل عمل دؤوب 
مخلص تشمله رعاية اهلل وعنايته، ممتثلين قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص" إن 

اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه".
وتابع الشعيب: كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير والتكريم 
لإلدارات المتميزة والتابعة لقطاع المساجد والتي كان لها كبير األثر 
في تميز وتقدم وحصول قطاع المس���اجد على المركز األول على 

مستوى قطاعات الوزارة.
وأكد الشعيب إن قطاع المساجد يسهر ليل نهار لالرتقاء بمستوى 
العاملي���ن في بيوت اهلل ع���ز وجل من خالل العاملين بالمس���اجد 
وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم بفتح أبوابه لالستضاءة 
بآرائهم وأفكارهم والتي نأخذها بعين االعتبار بعد دراستها دراسة 

واعية.
 وم���ن جانبه، قال مدير إدارة الش���ؤون اإلدارية في وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية طراد العن���زي إن هذه الب���ادرة من قطاع 
المس���اجد إلقامة هذا الحفل تعد خطوة رائدة لخلق أجواء إيجابية 

بين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
وش���كر العنزي وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية المساعد 
لقطاع المس���اجد الدكتور وليد عيس���ى الش���عيب وكما هو الشكر 
موصوالً الى مدير ادارة اإلسناد على هذه الجهود المبذولة إلقامة 
ه���ذا الحفل وهذا التنظيم الرائع لحفل نجاحات لتكريم الش���ركات 

وفرق التميز الفائزة بجوائز التميز التابعة لقطاع المساجد.
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وقال العسعوس���ي إن برنامج العشر األواخر حافل في المسجد 
الكبير بكوكبة من القراء والدعاة منهم مشاري العفاسي وفهد 
الكندري وخالد الجهيم وبدر العلي وفهد المطيري واحمد النفيس 
وخالد الس���عيدي وماجد العنزي، وعدد م���ن الدعاة المتميزين 
منهم د.عيسى الظفيري د.عبداهلل الشريكة ود.ناظم المسباح 
ود.خالد العتيبي ود.محمد العصيمي ود.عادل المطيرات ود.فهد 
الجنفاوي والش���يخ احمد القطان والشيخ راجح البوص والشيخ 
بدر الحجرف ود.وليد العلي.وكش���ف انه تحقيقا لمبدأ الشراكة 
ف���إن هناك تعاون���ا بين اكثر م���ن 25 جهة حكومي���ة واهلية 
وخاصة مع إدارة المس���جد الكبير منه���ا وزارة الداخلية والصحة 
واالش���غال والكهرباء والماء واالع���الم واإلدارة العامة لالطفاء 
واتح���اد الجمعيات التعاونية ووزارة الش���باب والصحافة والهالل 

االحمر الكويتي والدفاع المدني وغيرها من الجهات، باإلضافة 
الى شركة المرافق العمومية التي تقوم بفتح مواقف السيارات 
التابعة لها والقريبة من المس���جد مجانا للمصلين وكلها جهود 
تش���كر عليها كل الجهات المش���اركة معنا والتي تس���اهم في 

انجاح تلك الليالي المباركة.

العسعوس���ي: إدارة المس���جد الكبي���ر تجته���د س���نويًا 
بتهيئة الجو اإليماني المناس���ب للمصلين في رمضان

برنامج العشر األواخر حِفل بكوكبة من القراء والدعاة 

أكد وكي��ل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
المساعد للش��ؤون الثقافية داود العسعوسي أن 
الوزارة ممثلة في قطاع الش��ؤون الثقافية أنهت 
كل االس��تعدادات الالزمة الستقبال العشر األواخر 
في المس��جد الكبير بعدما قامت بتش��كيل الفرق 
واللجان التي س��تعمل خالل هذه الليالي المباركة 
ب��روح الفري��ق الواح��د مثلم��ا اعت��ادت عليه في 

السنوات السابقة.
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وع���ن الخدمات المقدم���ة للمصلين قال العسعوس���ي أنه تم 
اعداد 1600 س���جادة و1100 بس���اط و4 عيادات و5 س���يارات 
اس���عاف و150 متطوعا ومتطوعة للمساعدة في تنظيم صالة 
القي���ام و320 باصا لنقل المصلين و45 كرس���يا متحركا لنقل 
كبار السن و3 مولدات احتياطية بقوة 450 واط وأكثر من 200 

عامل وعاملة.
وعن النواحي األمنية قال العسعوسي ان هناك تعاونا كبيرا مع 
وزارة الداخلية لتوفير كل سبل األمن واألمان والراحة للمتهجدين 
حي���ث تم تخصيص أكثر من بواب���ة الكترونية للدخول للرجال 

والنساء وكذلك 62 كاميرا للمراقبة و6 شاشات مراقبة.
وقال العسعوس���ي إن هذه الجهات التي تشارك وزارة األوقاف 
في عملها اعتادت على تقديم كل الخدمات التي تنس���جم مع 
طبيعة عمل كل جهة، فعلى سبيل المثال تقوم وزارة الداخلية 
بتنظيم حركة السير وتسهيل المرور أمام المصلين في الطرق 
المحيطة بالمس���جد الكبي���ر، في حين تقوم الط���وارئ الطبية 
باالستعدادات الالزمة التي توفرها في عيادتي الرجال والنساء 
وذلك بهدف اس���تقبال ح���االت الطوارئ بينم���ا يقوم متطوعو 
الهالل األحمر بدور كبير في خدمة المصلين وخاصة كبار السن 

وذوي االحتياجات الخاصة.
وأش���ار العسعوس���ي الى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة االعالم 
بالش���راكة م���ع وزارة األوقاف من خالل النقل المباش���ر لصالة 
القي���ام فضال عن البرامج االذاعية وحلقة االس���توديو الخاصة 
باللقاءات مع المسؤولين والدعاة التي تبث مباشرة على إذاعة 

وتلفزيون الكويت.

ولفت إلى عدد من االحصائيات التي توضح الجهود التي قامت 
بها وزارة االوقاف ممثلة بقطاع الشؤون الثقافية وإدارة مسجد 
الدولة على مدى 20 عاما الماضية حيث بلغ عدد المصلين في 
مس���جد الدولة الكبير قرابة 5 ماليين مصل في ليالي رمضان 
المبارك���ة منهم مليون و640 ألف مصل في ليالي 27 رمضان 
فقط، مش���ددا على ان إدارة مسجد الدولة الكبير تجتهد سنويا 
في تهيئة الجو اإليماني المناس���ب للمصلين وتوفير كل سبل 

الراحة.
إشادة بجهود العاملين بمسجد بالل

أشاد داود العسعوسي بجهود العاملين بمسجد بالل بن رباح، 
حي���ث قام بزي���ارة تفقدية للمركز التقى خالله���ا وكيل ديوان 
س���مو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل الس���عود ومدير إدارة 
مس���اجد حولي د. خالد الحي���ص. مثنيا على الجه���ود الكبيرة 
لخدمة ضيوف الرحم��ن س���واء م��ن إدارة مس��اجد ح���ولي او 

ديوان سمو ولي العه��د.

المس���جد اس���تقبل خالل ال� 20 عامًا الماضية 
قرابة 5 ماليين مصٍل في ليالي رمضان
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ون���اب األذينة ع���ن وكيل ال���وزارة فريد عم���ادي راعي الحفل 
الختامي للموس���م الرمضاني للمشروع الوطني لتوعية العمالة 
المنزلية "بريرة" الذي أقامته الوزارة على مسرح الهيئة الخيرية 

اإلسالمية بالتعاون مع مركز العوضي للجاليات.

وأوضح األذينة أن: س���يرة الرس���ول ملسو هيلع هللا ىلص كانت خير شاهد على 
عظمة نظرة الحضارة اإلس���المية للخدم والعمال، وكانت إقرارًا 
من���ه ملسو هيلع هللا ىلص بحقوقهم، الفتا إلى إن: من األم���ور التي تفردت بها 
تعالي���م ديننا الحنيف وقدمتها حضارتنا اإلس���المية إلى العالم 

ناب عن وكيل الوزارة في اختتام الموسم الرمضاني لمشروع " بريرة " 

ق��ال الوكيل المس��اعد للتنس��يق والدعم الفني 
والعالق��ات الخارجي��ة والحج ف��ي وزارة األوقاف 
والش��ؤون اإلس��المية خليف األذينة إن: اإلسالم 
أعز الخ��دم والعمال ورعاه��م وكرمهم واعترف 
بحقوقه��م ألول مرة ف��ي التاريخ بع��د أن كان 
العم��ل في بعض الش��رائع القديمة معناه الرق 
والتبعية وفي البعض اآلخر معناه الذل والهوان، 
مش��يرًا إل��ى أن المقص��د بذلك إقام��ة العدالة 

االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

األذي�����ن�����ة: س����ي����رة ال�����رس�����ول  خ���ي���ر ش��اه��د
ع��ل��ى ع��ظ��م ن��ظ��رة ال��ح��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة للخدم
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"األوقاف " أخذت على عاتقها االرتقاء بالمشروع 
ورعاي���ة العمال���ة المنزلي���ة ديني���ًا وثقافي���ًا وعلمي���ًا

كل���ه، االرتقاء بالخدم إلى درجة األخوة، وفي ذلك حفاظ على 
المجتمع صيانة ألركان.

وذكر أن: الخدم حينم���ا يتعاملون مع مخدوميهم بروح األخوة 
اإليماني���ة ف���إن بيوت مخدوميه���م تكون بيوته���م، فيكتمون 
أسرارها ويسترون عيوبها إذا عرفوها، ويحفظون الودائع التي 
أؤتمنوا عليها، ويحسنون تربية النشء، مبينا أن: الوزارة أخذت 
على عاتقها االرتقاء بالمشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية 
"بريرة" الموجه إل���ى العمالة المنزلية ورعايتهم رعاية متكاملة 

دينياً وثقافيًا وعلمياً في جميع البالد. 

وأش���اد األذينة بفريق عمل المش���روع الوطني لتوعية العمالة 
المنزلية »بريرة« وقطاع ش���ؤون المساجد وإدارة شؤون القرآن 
الكريم ومركز العوضي للجاليات ومنسقي الجاليات والمتطوعين 

على ما بذلوه من جهد إلنجاح الموسم الرمضاني.

من جانب���ه، قال ممثل الجاليات الدكت���ور عبدالقهار كومبا إن: 
الدي���ن اإلس���المي دين األخ���الق والمعاملة الحس���نة والعدالة 
االجتماعية، ومش���روع بريرة يهدف ال���ى تأصيل القيم وتوعية 
العمال���ة المنزلي���ة بكل ما ه���و نافع ومفيد م���ن خالل توطيد 
العالقة بي���ن العامل ورب المنزل بالمعاملة الحس���نة واالخالق 

التي حس عليها اإلسالم.

وبي���ن أن الكويت مركز اإلنس���انية وتقليد س���مو األمير بأمير 
اإلنس���انية جاء نتيجة ما تقدمه الكويت والكويتيون لإلنسانية 
ف���ي كل مكان في العال���م بغض النظر ع���ن الدين والجنس 
واللون، ال سيما أن أيادي الكويت البيضاء في كل بقاع العالم، 

مستش���هدًا بالعديد من االمثلة ومنها: ذهاب أسرة كويتية إلى 
الفيلبين لرد الجميل إلى عاملة كانت عندها منذ س���نين حيث 
اشتروا لها منزال، كما أن أسرة أخرى ظلت ترسل الراتب الشهري 

لعاملة استقرت في بلدها منذ 20 عاما.
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  وأض���اف االذين���ة الذي يش���غل منص���ب رئيس بعث���ة الحج 
الكويتية في تصريح صحافي عقب عودته إلى البالد وترؤس���ه 
لجنة فحص مس���اكن الحجاج لهذا العام أن اللجنة تأكدت من 
االش���تراطات المعمول بها وفق قانون الحج والئحته التنفيذية 

"التي تعد أكثر حرصا وتشددا من االشتراطات السابقة".
  وذكر أن موظفي مكتب شؤون الحج في الوزارة شاركوا على 
هام���ش الزيارة في ورش���ة عمل نظمته���ا وزارة الحج والعمرة 
السعودية حول المسار اإللكتروني للحجاج الطالعهم على كل 

ما هو جديد في هذا الشأن.
  وبين أنه تم خالل الورش���ة استعراض آخر التطورات التي تم 
استحداثها في المسار اإللكتروني وشرحها بالتفصيل للحضور.

وأف���اد بأنه قام خ���الل وجوده في مكة المكرم���ة بعدة زيارات 
للجهات المختصة بش���ؤون الحج مثل مؤسسة الطوافة لحجاج 
الدول العربية ومكت���ب الوكالء الموحد بهدف الوقوف على آخر 

المستجدات.
  ولفت إلى أنه تم خالل هذه الزيارة توقيع اتفاقيات وترتيبات 

استعرض آخر التطورات المستحدثة في المسار اإللكتروني  

قال الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني 
والعالق��ات الخارجية والحج بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الكويتية خليف األذينة 
إن مساكن حجاج الكويت في مكة المكرمة 
س��ليمة وتتوفر بها أنظمة األمن والصحة 

والسالمة، فضاًل عن مواقعها المتميزة.

األذين���ة: مس���اكن حج���اج الكوي���ت ف���ي مكة 
مطابقة لجميع اشتراطات قانون الحج  

خاصة بموسم الحج إضافة إلى إبرام عقود الخدمات المقدمة 
لحجاج الكويت والتأكد من جودة هذه الخدمات ليتسنى للحجاج 

التفرغ ألداء المناسك على الوجه األكمل.
 وقال إنه اجتمع مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد 
صال���ح بنتن إذ تم اس���تعراض العديد من القضاي���ا المتعلقة 

بموسم الحج المقبل.
 وتقدم األذينة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين 
الشريفين ووزارة الحج السعودية على ما يقدمونه من خدمات 
لضي���وف الرحمن عموم���ا وحجاج الكويت خصوص���ا متمنيا أن 
يحق���ق الحج هذا العام نجاحا كبي���را وأن يكون متميزا كما في 

السنوات السابقة.
 يذكر أن لجنة فحص مس���اكن الحج���اج الكويتيين هذا العام 
تض���م في عضويته���ا ممثلين ع���ن وزارة األوقاف والش���ؤون 

االسالمية ووزارة الصحة واإلدارة العامة لإلطفاء.
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وأض���اف العمار، ف���ي كلمة له خالل حفل تخري���ج طلبة منهج 
»اق���رأ وارتق« بري���اض األطفال في روضة الش���امية: هذا ما 
دعانا للتفكير جديا للعمل على معالجة هذه الظاهرة وذلك من 
خالل جهود مخلصة وتعاون مثمر بين وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية متمثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم ووزارة التربية 
متمثل���ة ف���ي التوجيه الفني الع���ام لرياض األطف���ال لتطبيق 
منهج »اقرأ وارتق« في 33 روضة في جميع محافظات الكويت 
وهلل الحم���د نحصد النتائج بإجمالي 648 طالبا وطالبة وتخريج 

148طالبا.
وأكد العم���ار أنه ومن هذا المنطلق وتأكي���دا على القيم التي 
نتبناها ومن ضمنها قيم الشراكة والتعاون اسمحوا لي أن أعبر 
عن مدى سعادتي وبالغ سروري بهذا التعاون المثمر والشراكة 

الطيبة مع اإلخوة في وزارة التربية.

  "اقرأ وارتق" ثمرة تعاون وزارتي األوقاف والتربية

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المس��اعد لقط��اع ش��ؤون الق��رآن الكري��م 
والدراسات اإلسالمية وليد العمار على ضرورة 
توحي��د الغايات وتضاف��ر الجه��ود، لتحقيق 
الهدف المنش��ود من التعاون والشراكة بين 
وزارت��ي األوق��اف والتربية والعمل والس��عي 
للنه��وض بوطننا ورقيه وتط��وره وازدهاره 
وأفض��ل طريق لتحقي��ق ذلك ه��و االهتمام 
والعناية والنهوض بمستوى التعليم، وخاصة 
أبناءن��ا وبناتن��ا، بعدم��ا أثبت��ت اإلحصائيات 
والدراس��ات وجود ضعف ظاهر ف��ي القراءة 
والكتاب��ة لدى عدد كبير منه��م في المرحلة 

االبتدائية.

العمار: النهوض بمستوى التعليم السبيل 
لرقي وتطور وازدهار وطننا  
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وأوض����ح العم����ار أن نج����اح ورش العمل، لتدري����ب المعلمين 
واخصائ����ي الحضان����ات، والتي كان����ت ثمار، لنتاج الش����راكة 
والتعاون بين وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، متمثلة في 
إدارة التنمية األس����رية وبين فريق رساميل التطوعي، والتي 
تكللت بالنجاح الكبير والمثمر حيث اس����تفاد جميع المشاركين 
م����ن هذه الفعاليات اس����تفادة كبيرة في كيفي����ة التعامل مع 

قال وكي��ل وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية 
المس��اعد لش��ؤون الق��رآن الكري��م والدراس��ات 
اإلس��المية وليد العمار في كلم��ة له خالل الحفل 
الختام��ي لمؤتم��ر رس��اميل ال��ذي أقامت��ه إدارة 
التنمية واألس��رية في منطقة الرميثية بالتعاون 
مع فريق رساميل التطوعي: إن الشراكة مسؤولية 
اجتماعي��ة، ووس��يلة للفهم والتفاع��ل المتبادل، 
لجه��ود وموارد كل أط��راف المجتمع، كما أن لها 
دورا كبي��را، ف��ي تنمي��ة روح التعاون، وترس��يخ 
الش��عور باالنتم��اء للوطن، واكتس��اب المهارات، 
وتعميق الخبرات، وتقوي��ة روح العمل التطوعي، 
الذي هو من أس��مى األعمال اإلنسانية، ألنه ينبع 
م��ن القل��ب، وبرغبته من االنس��ان ف��ي العطاء 
والتضحي��ة بالجهد والوق��ت، ولذلك فإن االعمال 
االجتماعي��ة والتطوعي��ة تع��د رافدًا م��ن روافد 

النهضة، واإلبداع والتطور المجتمعي.

وكي���ل "ش���ؤون الق���رآن": "التنمية األس���رية" 
نجحت في تحقيق قيمة الشراكة

كّرم المشاركين في ملتقى رساميل
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األطفال ولذلك فإن هذه النجاح بال ش����ك هو إضافة جديدة 
لنجاحات س����ابقة واس����تمرار للنجاح الذي عودتن����ا عليه إدارة 

التنمية األسرية.

وتابع العمار: أتقدم باس����مي وباسم وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالش����كر لكل من شارك وساهم في إقامة ونجاح 
هذه الورش وعلى رأسهم األخت مديرة إدارة التنمية األسرية، 
والدكت����ورة هن����د الرباح رئي����س فريق رس����اميل التطوعي، 
وألعضاء الفريق كما أن الش����كر موصول أيضًا لبنك بوبيان 
ل����دورة الكبير والفعال في دعم هذه الش����راكة وهذا التعاون 

المثمر.

وم����ن جانبه����ا، قالت مدي����ر إدارة التنمية األس����رية في وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية منال الحمدان إن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة التنمية األسرية حريصة 
على تحقيق قيمة الش����راكة مع اآلخر وهو ما تجسد مع فريق 
رساميل التطوعي من خالل إقامة الملتقى األول الذي نحتفل 
اليوم باختتامه الطموح والعمل بل نحن مستمرون في االنجاز 

لبلوغ الريادة والتميز حتى تتحقق األهداف والغايات.

وش����كرت الحمدان قيادات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الذي����ن كان له����م الدور الب����ارز في دعم عم����ل إدارة التنمية 
األسرية ومساندتها لتحقيق أهدافها وكما هو الشكر موصول 
لكل من عمل معنا في نجاح ملتقى رس����اميل سواء كان من 

داخل الوزارة أو الجهات المشاركة معنا.

ومن جانبها، قالت رئيس فريق رس����اميل التطوعي الدكتورة 

هند الرباح إن نجاح ملتقى رساميل جاء بفضل اهلل سبحانه 
وتعال����ى أوالً ثم بتضافر جهود العاملين في فريق رس����اميل 
وإدارة التنمية األس����رية التي جس����دت معنى قيمة الش����راكة 

المجتمعية من خالل هذا الملتقى.

وأضاف����ت الرباح إن انطالقة مؤتمر رس����اميل وحس����ن إدارة 
العاملي����ن على تنظي����م فعالياته أثبت النجاح الذي لمس����ناه 
خالل عم����ر الملتقى وذلك من خالل زيادة عدد المش����اركين 
في الورش التي كانت تقام وهو ما أكد أهمية المادة العلمية 

التي تقدم في الورش. 

وف����ي نهاي����ة الحفل ك����رم وكي����ل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية المساعد لقطاع ش����ؤون القرآن الكريم والدراسات 
اإلس����المية وليد العمار ومدي����ر إدارة التنمية األس����رية منال 

الحمدان المشاركين في ملتقى رساميل.

لبل���وغ  اإلنج���از  ف���ي  مس���تمرون  الحم���دان: 
الري���ادة حت���ى تتحق���ق األه���داف والغاي���ات
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  أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المساعد لقطاع 
ش���ؤون القرآن الكريم والدراس���ات اإلس���المية وليد العمار أن 
الوزارة تعتني بالناش���ئة وتحتضنهم من خالل البرامج والمواد 
الدراس���ية الت���ي تحث عل���ى المواطن���ة الصادقة وح���ب الخير 
والوسطية واالعتدال ونبذ العنف والتطرف، وتزرع في نفوسهم 

القيم النبيلة واإلخالص للوطن. 

وأض���اف العمار خالل حضوره ورعايت���ه للبرنامج القيمي الرابع 
الذي أقيم على مس���رح إدارة الس���راج المنير، ان "العمل جاري 
ومس���تمر في تطوير ادارات قطاع الدراس���ات وش���ؤون القران 

العم���ار: االس���تثمار ف���ي األجي���ال الصاع���دة
من أعلى قيم البناء وأزكاها

  مراقبة البنات في " السراج المنير" أقامت البرنامج القيمي الرابع

أكد مدير إدارة اإلفتاء في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تركي المطيري أن اإلدارة أقامت دورة 
علمي��ة على مس��رح الهيئ��ة الخيرية اإلس��المية 
العالمي��ة ف��ي جنوب الس��رة، تحت رعاي��ة وكيل 
الوزارة فريد أسد عمادي، حيث أتت تلبية لرغبات 
الكثير من أف��راد المجتمع خصوصًا أنه كثرت في 
اآلونة األخي��رة دورات تنمية ال��ذات، وهي تحمل 
الغث والسمين، وجاءت هذه الدورة لتضع النقاط 

فوق الحروف فيما يتعلق بهذه الدورات.

الكريم لالرتقاء الدائم بالطلبة الدارسين في مختلف المجاالت 
وفى كل األصعدة.

وبين العمار ان االستثمار في األبناء وفي األجيال الصاعدة من 
أعلى قي���م البناء وأزكاها، ألنه االس���تثمار الرابح الذي ال تنتج 
عنه الخس���ارة ابدا، لذلك تعتني ال���وزارة بهم، ألنهم هم جيل 

المستقبل وعليهم تقوم اأُلمم والدول في المستقبل.
وم���ن جانبه، قال مدي���ر ادارة الس���راج المنير د. فهد الجنفاوي 
ان االدارة وضع���ت خطة علمية واداري���ة متكاملة لبناء التصور 
الذهن���ي للمعلمين والطلبة خ���الل المرحلة القادمة خاصة في 
برنام���ج المعتكف الرمضان���ي ، والذي يقام ف���ي جميع مراكز 
إدارة السراج المنير ويحتوي على برامج إيمانية وخطط عملية 
الس���تغالل أوقات األبناء بما يعود عليهم بالنفع ، واالس���تغالل 
األمثل لش���هر رمض���ان المب���ارك إضافة إلى برنام���ج النوادي 
الصيفية والذي س���يقام بعد ش���هر رمضان المبارك في جميع 
المراكز التابعة لإلدارة ، وهناك برامج مفيدة ودورات نافعة في 
حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية وتطوير الذات والمهارات 
وبناء ش���خصية االبن���اء المتوازن���ة، مع اآلداب العام���ة وتربية 
الن���شء على األخالق الكريمة، وما يصاح���ب هذه األندية من 
برامج ترفيهية وأنش���طة رياضية ورح���الت خارجية، قد اعدتها 

اإلدارة بخطط مدروسة بما يحقق أهداف اإلدارة.

الجنفاوي: برامج إيمانية وخطط عملية في المعتكف الرمضاني الستغالل أوقات األبناء
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وقال وكيل وزارة األوقاف المساعد للشؤون اإلدارية والمالية ومدير 
إدارة مساجد محافظة الفروانية المهندس بدر العتيبي في تصريح 
ل���ه إن للمراكز الرمضاني���ة أهمية تحقق فيها مقاصد األنش���طة 
الثقافية في توسيع دائرة الفائدة وتقديم الخدمات للمصلين الذين 
يقبلون على المساجد في هذا الشهر بأعداد كبيرة، لذا كانت هذه 
المراكز لتقديم باقة من األنش���طة المتكاملة من محاضرات وقراء 
واس���تضافات ومسابقات ثقافية ومس���ابقات حفظ القرآن الكريم 

وخدمات الضيافة.
وأض���اف انه نظ���را لنجاح فك���رة المراكز الرمضانية ف���ي األعوام 
السابقة فقد قامت مساجد الفروانية بتخصيص ثمانية مراكز هذا 
الع���ام، الفتًا إلى ان هذه الجهود تعزز مكانة اإلدارة بحصولها على 
المركز األول بالتميز المؤسسي على مستوى إدارات وزارة األوقاف 
ولتك���ون أعمالها تنصب في تحقيق رؤية ال���وزارة بالريادة عالميا 

بالعمل اإلسالمي.
من جانبه، قال رئيس المراكز الرمضانية بإدارة مس���اجد محافظة 
الفروانية س���امي العنزي إن اإلدارة وفرت كل الس���بل واإلمكانات 

والخدمات لمراكزها الرمضانية ولتحقق الغاية المنشودة منها.
وأض���اف ان االدارة تح���رص كل ع���ام عل���ى احتض���ان مش���روع 

بدر العتيبي: "مساجد الفروانية " تسعى إلى تحقيق 
رؤية الوزارة في الريادة عالميًا بالعمل اإلسالمي

باقة من البرامج الشرعية والثقافية واالجتماعية بمراكزها الرمضانية الثمانية 

تقي��م إدارة مس��اجد محافظة الفرواني��ة بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية العديد من األنشطة 
والفعاليات في مراكزها الرمضانية الثمانية خالل 
ش��هر رمضان المبارك تتضم��ن باقة من البرامج 

الشرعية والثقافية واالجتماعية.

“األص���وات الندية” الذي القى استحس���ان جمه���ور المصلين في 
األعوام السابقة، وحرصنا فيه هذا العام على استضافة نخبة من 
الق���راء المتميزين إلمامة المصلين في م���كان واحد، ودون تكبيد 
المصلي���ن البحث عن هذه األصوات، حيث س���يؤم المصلين خالل 
صالتي التراويح والقيام نخبة من القراء أصحاب األصوات الجميلة 

التي تخشع القلوب خلفها من داخل الكويت وخارجها.
ولف���ت إلى انه تم االع���الن عن جدول القراء قبل ش���هر رمضان 
المبارك ليتعرف الجمهور على القراء ومواعيد تواجدهم، باإلضافة 
إلى إقامة األس���ابيع الثقافية والندوات والدروس الشرعية اليومية 
المقام���ة في المراكز الرمضانية والمجالس الفقهية التي تقام بعد 
صالة الجمعة التي يتم من خاللها اس���تضافة نخبة من المش���ايخ 

لإلجابة على أسئلة واستفسارات جمهور المصلين.
وأش���ار إلى ان برنامج ش���د المئ���زر الرمضاني ال���ذي تقام جميع 
محاضراته بي���ن ركعات صالة القي���ام، باإلضافة إلى المس���ابقة 
الثقافي���ة الرمضانية والت���ي تتواصل بها إدارة مس���اجد محافظة 
الفروانية سنويا مع الجمهور والتي تم توزيعها على جميع مساجد 

المحافظة.
وبين العنزي بأن���ه نظرا لكثرة اإلقبال على مصليات النس���اء في 
شهر رمضان المبارك، فقد انفردت مساجد محافظة الفروانية هذا 
العام بتشكيل لجنة نسائية من موظفات اإلدارة ضمن فريق عمل 
مركز الزبن الرمضاني، حيث تقوم اللجنة النس���ائية باإلشراف على 

كل الفعاليات المقامة في مصلى النساء.
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 تجويد الخاتمة 
  "من���ذ بداية دخول ش���هر رمضان المب���ارك اجتهد األنام 
بالقي���ام فذاقوا األنس بالقرب من الرحمن، حتى اذا ارتفع 
هالل رمضان وانتصف وأذن ببداية االنصرام زاد الشوق 

لعظيم العطايا و النوال".
فإذا أطلت العش���ر األخير منه إذ النفوس طامعة بالمزيد؛ 

رجاء العفو والمغفرة والعطايا والمكرمة.
 كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يجتهد في العش���ر األواخر من رمضان، ما 
ال يجتهد في غيرها، ومن حديث عائش���ة رضي اهلل عنها 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص " كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله 
وشد مئزره " زاد مسلم "وَجدَّ وشد مئزره" وهذا كناية عن 

االستعداد للعبادة واالجتهاد فيها زيادة على المعتاد.
قال ابن حجر: وفيه الحرص على تجويد الخاتمة.

وق���د جعل اهلل آخ���ر رمضان أفضل م���ن أوله وذلك ألن 
النفس تنش���ط في أوائ���ل األمور ثم تفت���ر، وبهذا يميز 
الصادقون م���ن المنافقين فكل زمان فاضل آخره أفضل 
من أوله كيوم عرفة وس���اعة عصر الجمعة وأواخر ش���هر 

رمضان، وقد جاء بالحديث "إنما األعمال بالخواتيم".
إن ليل���ة القدر هي ليلة مظنة إحياء القلوب كما أنزل اهلل 
فيها القرآن وأحيا به األمة وأخرج اإلنس���انية من الظلمات 
إل���ى النور ومن بلى الجاهلية إلى نعيم اإلس���الم والهدى 

والسرور.
 ليلة القدر خير من ألف ش���هر ال أقول بألف ش���هر بل خير 

من ألف شهر.
واهلل تعال���ى أخفى هذه الليلة ليجته���د العباد في طلبها، 
ويجّدوا في العبادة، كما أخفى األزمان التي حث اهلل على 

االجتهاد في العبادة فيها كساعة الجمعة وغيرها.

 وأحوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في العش���ر كان���ت تحرص على الجمع 
بين العبادات وكثرة التهجد وقيام الليل

وكان يجم���ع في قيامه )الص���الة وقراءة الق���رآن والذكر 
والدع���اء والتفكر( ويوقظ أهله للصالة في ليالي العش���ر 
خاصة، وفي سائر السنة عامة، فقد صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان 
يطرق ب���اب فاطمة وعليًا لياًل ويق���ول لهما: "أال تقومان 
فتصليان"، وفعله ملسو هيلع هللا ىلص هذا يدل على اهتمامه بطاعة ربه، 

ومبادرته األوقات، واغتنامه األزمنة الفاضلة.
 ويس���تحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف 

والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن.
قال حماد بن س���لمة: كان ثابت البنان���ي وحميد الطويل 
يلبس���ان أحس���ن ثيابهم���ا ويتطيبان ويطيبان المس���جد 

بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر.
وق���ال ثابت: كان لتميم الداري حلة اش���تراها بألف درهم 

وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر.
وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة ومنهم من كان 
يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر 
فكانوا يستقبلون العشر األواخر بطهارة الباطن والظاهر.

وكلم����ا ازداد القلب علمًا ومعرفة باهلل جل في عاله ازداد في 
حب الخلوة واالعتكاف واألنس باهلل عن الخلق والمحروم من 
حرمه����ا كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص "من حرمها فق����د حرم الخير كله" 

وقد ال يحتاج اإلنسان من يضله ألنه ضال بنفسه.
)قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضالل بعيد( 

بقلم: هيا بنت �صلمان ال�صباح   

م�ست�س�ر ب�إدارة التنمية الأ�سرية

مساحة للتواصل
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