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خطاب سمو األمير بمناسبة العشر األواخر من رمضان  

"مساجد األحمدي" نجحت في تطبيق فكرة إقامة المراكز الرمضانية
 السلطات السعودية توافق على تمكين ألف من البدون ألداء فريضة الحج 

صدور قرار بتنظيم هيئة الفتوى وتحسين أدائه في "األوقاف"
تنفيذ مشروع تطبيق "مساجد الكويت" على 1500 مسجد 

زيارة تفقدية للمركز الرمضاني بمسجد جابر العلي 
زيارة المركز الرمضاني بمسجد صالح الكندري برفقة وكيل المساجد  

وكيل المساجد يثني على جميع فرق العمل الرمضانية بكافة أنواعها ومهامها  
زيارة الشعيب للمركز الرمضاني في مسجد جابر العلي 

الكويت تش���ارك في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره 
مكتب الحج بطل الدورة الرمضانية الثانية عشر لكرة القدم  

"الثقافة اإلسالمية" تطلق "ثقافتي منهج حياتي" بمركز عقال الظفيري الرمضاني
"التأهيل والتقويم" تكثف األنشطة والبرامج الهادفة مع الفئات المستهدفة في رمضان

"اإلسناد" تنظم الحملة الصحية "إهتم .. صحتك أهم" 
حوار الواحة 
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تصدرها
إدارة اإلعالم بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

في دولة الكويت
مطلع كل شهر ميالدي

العدد 73 - السنة العاشرة
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وكيل الوزارة يتفقد سير العمل في مركز الزبن "بمساجد الفروانية"

جولة تفقدية للمركز الرمضاني بمسجد الراشد بالعديلية

7-6
زيارة الوزير وقيادي الوزارة لمركز بالل بن رباح الرمضاني
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تعّلم  من  به  وفاز  المبارك،  رمضان  شهر  وانتهى  سريعًا  األيام  مرت  هكذا 
الروحية والنفسية  الجوانب  التي ضمت  الشهر  الكثيرة في هذا  الدروس  من 

والتعبدية، لتنير طريقه بعد رمضان.
سنوية  عملية  دورة  وهي  تدريبية،  بدورة  أشبه  كان  الكريم  الشهر  فهذا 
مجانية، قام خاللها المسلم بتغيير جلده بشكل كامل، شملت تغيير العديد 
إلى  فحّولها  بها،  يقوم  كان  التي  السلبية  والعادات  الخاطئة  الجوانب  من 
إيجابية في حياته، فضاًل عن قيامه بصقل شخصيته 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 
كان  التي  الخاطئة  العادات  من  الكثير  تخالف  بأعمال  يقوم  المسلم  جعلت 
عنها  التخلي  من  يتمكن  لن  أنه  يظن  كان  والتي  رمضان،  قبل  بها  يقوم 

أبدًا.
وفعل  اإليجابية  األمور  على  نفسه  يرّوض  الفضيل  الشهر  خالل  فالمسلم 
الخير، كزيارة األقرباء واألصدقاء والتعرف على مشاكل الفقراء ومساعدتهم، 
كما أن المسلم يحرم نفسه من الكثير من ملذات الحياة، ليس األكل والشرب 
والغيبة  والحسد  المحرمة  الشهوات  كل  عن  االبتعاد  أيضًا  وإنما  فحسب، 
والنميمة وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل، كما أن المسلم، الذي كان 
يغضب ألتفه األسباب، يكتشف في رمضان أنه قادر على التحكم بأعصابه 
حتى وإن تعرض 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 والنفسية والتعبدية التي اكتسبها 
من شهر رمضان، وزرعت في نفسه خالل الشهر الفضيل، أن تبقى لديه إلى 
ما بعده، ويستمر على مجاهدة النفس والتغلب عليها واالستمرار في الطاعات 

لكسب مرضاة اهلل عز وجل.

                                                    أسرة التحرير 

دروس مستفادة من رمضان
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العفاس��ي: نثمن جهود الش��راكة بين "األوقاف" 
ووزارات الدول��ة المختلف��ة ف��ي العش��ر األواخر

الكبير  الدولة  مسجد  إلى  رمضان   21 ليلة  في  المتهجدين  آالف  توافد 
النبي »ص«  لسنة  اتباعا  القدر  لليلة  والتماساً  العشر  ليالي  ثاني  إلحياء 

بالتماسها في الوتر من العشر األواخر.
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  ووزير  العدل  وزير  المصلين  جموع  وتقدم 
والوكيل  عمادي،  فريد  م.  األوقاف  ووكيل  العفاسي،  فهد  د.  المستشار 

المساعد لقطاع المساجد م. داود العسعوسي .
وقال وزير األوقاف في تصريح صحافي: “ اليوم اطلعنا على جهود األخوة 
وخاصة  الكبير  الدولة  مسجد  على  القائمين  استعدادات  على  القائمين 
كبيرة  به من جهود  المبارك وما قاموا  األواخر من شهر رمضان  للعشر 
المصلين  لخدمة  طيبة  واستعدادات  مباركة،  جهود  وهي  الشهر  طوال 
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والمتهجدين، وتوفير كل السبل ألداء الصالة والقيام بكل سهولة ويسر«.
قبل  المساجد  استعدادات مختلف  تفقد  أنه  إلى  العفاسي  الوزير  وأشار 
زار  بجوالت  وقام  المساجد  مثل قطاع  المبارك  أشهر من شهر رمضان 
خاللها المحافظات وتابع بنفسه استعدادات مساجد الدولة ومنها مسجد 

الدولة الكبير.
وثمن الوزير العفاسي جهود العاملين بوزارة األوقاف والمساجد المختلفة 
من األئمة والخطباء والمشرفين الذين يبذلون كل الجهود لخدمة وراحة 
المصلين والمتهجدين، داعيا اهلل عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان 

أعمالهم الصالحة.
وكان العفاسي يرافقه وكيل وزارة األوقاف المهندس فريد عمادي والوكيل 
الكبير  الدولة  تفقد مسجد  العسعوسي  داود  المساجد  لقطاع  المساعد 
األيام  هذه  خالل  المصلين  الستقبال  االستعدادات  جاهزية  على  واطلع 

المباركة. 

 واستمع الوزير العفاسي بحضور الوكيل عمادي من القائمين على إدارة 
المسجد إلى شرح عن الخطة التي وضعتها اإلدارة الستقبال المصلين في 
ليالي التهجد والخدمات المقدمة من اإلدارة إلى المصلين لتوفير كل سبل 

الراحة لهم ألداء الصالة بكل خشوع.
واطلع العفاسي على الجهود المبذولة من الفرق التطوعية التي تؤدي دوراً 
قطاعات  من  تبذل  التي  الجهود  إلى  باإلضافة  التنظيم  عملية  في  كبيراً 

الداخلية والصحة والشباب والمطافي وغيرها من وزارات وهيئات الدولة.
اإلعداد  لمستوى  ارتياحه  العفاسي  الوزير  أبدى  الجولة  ختام  وفي 
وزارات  مع  بالشراكة  وذلك  المباركة  الليالي  لهذه  والترتيب  والتنظيم 
وهيئات ومؤسسات الدولة، والى االستعداد والجاهزية والكفاءة في تنفيذ 
الخطط الموضوعة لتهيئة األجواء الروحانية للمصلين، معرباً عن شكره 
القائمين على إدارة المسجد  التي تقف جنبا إلى جنب مع  لكل الجهات 

الكبير.
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المستشار  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزير  العدل  وزير  أكد 
على  األوقاف  وزارة  حرص  على  العفاسي  محمد  فهد  الدكتور 
توفير كافة اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة في المساجد والمراكز 
الراحة  كافة سبل  إلى  للوصول  الكويت  في  المنتشرة  الرمضانية 

للمصلين ألداء فرائضهم بكل خشوع وطمأنينة.
بن  بالل  مسجد  على  تفقدية  جولة  خالل  العفاسي  الوزير  وقال 
خالد  التجارة  وزير  خاللها  رافقه  حولي  لمحافظة  التابع  رباح 
والوكيل  عمادي  فريد  المهندس.  األوقاف  وزارة  ووكيل  الروضان 

خالل زيارته لمركز بالل بن رباح الرم�ضاني

العفاسي: "األوقاف" توفر أجواء روحانية للمصلين



العدد 73  - شوال  1439 هـ / يوليو  2018 م

7

المساعد لقطاع المساجد المهندس. داود العسعوسي أن الوزارة 
ال تألوا جهداً في تقديم كل التسهيالت التي من شأنها توفير أجواء 
روحانية للمصلين خصوصاً ونحن في هذه الليالي المباركة التي 

يتضاعف بها األجر.
وأضاف العفاسي: من خالل الجوالت والزيارات التي قمت بها مع 
المسؤولين في الوزارة وجدت مستوى الترتيب والتنظيم والخدمة 

واالستعداد  الجهوزية  من  درجة  أعلى  على  للمصلين  المقدمة 
وهذا يدل على التجهيز المبكر للقائمين على المراكز الرمضانية 

الستقبال الشهر الكريم.
وقام مدير إدارة مساجد حولي د. خالد الحيص بتقديم درع التميز 
للوزير العفاسي تكريماً من اإلدارة في نهاية زيارته التفقدية بحضور 

وكيل الوزارة العمادي ووكيل قطاع المساجد العسعوسي.
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خطاب �ضمو الأمير بمنا�ضبة الع�ضر الأواخر من �ضهر رم�ضان المبارك

العفاس��ي: الخطاب حدد أولويات العمل الوطني 
واإلقليمي ورسم خارطة طريق لكويت المستقبل

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزير  العدل  وزير  أكد 
المستشار د .. فهد العفاسي إن الخطاب الذي ألقاه سمو 
المبارك  األواخر من شهر رمضان  العشر  بمناسبة  األمير 

جاء شامال وجامعا وحامال معان سامية.
وقال العفاسي إن خطاب سموه حدد أولويات العمل الوطني 
واالقليمي ورسم خارطة طريق لكويت المستقبل الفتا إلى 

تركيزه على االستحقاقات الوطنية واالقليمية والدولية.
والتالحم  الوطنية  الوحدة  إلى  دعا  الخطاب  أن  وأضاف 
بين  التعاون  عن  فضال  المواقف  على  والثبات  الخليجي 
في  دوما  يصب  الذي  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 

مصلحة الوطن والمواطنين.
وثمن حرص سمو األمير على تمكين العنصر البشري 
دعا  حيث  الجنسين  من  الكويتي  الشباب  خصوصا 
سموه إلى إتاحة الفرصة لهم في بناء الوطن ألنهم 

حجر الزاوية في عملية التطوير والتنمية.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به سمو األمير 
في رأب الصدع وحل الخالف بين األشقاء 
متمنيا  الخليجي  التعاون  دول مجلس  في 
الذين  األشقاء  بين  األزمة  هذه  انتهاء 
تربطهم وشائج الدم والتاريخ والجغرافيا 
والعالقات األسرية والمصير المشترك.

سمو  بدعوة  العفاسي  الوزير  أشاد  كما 
وإلى  سورية  في  الصراع  إلنهاء  األمير 
دعوة األطراف اليمنية للحوار وصوال للحل 

السياسي المنشود في البلد الشقيق.
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نجحت في تطبيق فكرة اإقامة المراكز الرم�ضانية ب�ضكل كبير

وزير األوقاف: "مساجد األحمدي" حققت 
قفزات كبيرة نحو القمة والريادة والتميز

أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار الدكتور فهد 
فكرة  تطبيق  في  نجحت  األحمدي  محافظة  مساجد  إدارة  أن  العفاسي 

إقامة المراكز الرمضانية بشكل كبير.
مسجد  لمركز  تفقدية  جولة  عقب  صحافي  تصريح  في  العفاسي  وقال 
ضاحية جابر العلي الرمضاني ان إدارة مساجد االحمدي استطاعت وفي 
وقت قصير تحقيق قفزات كبيرة نحو القمة والريادة والتميز التي احتلتها 
مع  تفاعلها  نضير سرعة  بالبنان  إليها  يشار  أصبحت  منذ سنوات حتى 

استراتيجية وزارة األوقاف وتحقيقها لقيمها ومبادئها.
إدارة  في  كثيراّ  تميزت  اآلخر  مع  الشراكة  فكرة  أن  العفاسي  وأضاف 
مساجد االحمدي وهو ما لمسته من هذه الزيارة والتي رأيت فيها تناغم 
التعاون  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الدولة  ووزارات  هيئات  جميع 

لخدمة المصلين خالل هذه الليالي المباركة.
وشكر العفاسي جميع العاملين في إدارة مساجد االحمدي وعلى رأسهم 

الرمضانية  المراكز  على  العام  والمشرف  االحمدي  مساجد  إدارة  مدير 
الدكتور أحمد العتيبي على الجهد الكبير الذي يبذلونه في توفير األجواء 

اإليمانية لخدمة المصلين.
على  العام  والمشرف  االحمدي  مساجد  إدارة  مدير  أشاد  جانبه  ومن 
المراكز الرمضانية الدكتور احمد العتيبي بالجولة التفقدية التي قام بها 
فهد  الدكتور  المستشار  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  العدل  وزير 
وتضع  الوزارة  وقيادات  المسؤولين  بين  المسافات  تقرب  ألنها  العفاسي 

حلواّل سريعة ألي مالحظة يتم رصدها في المراكز الرمضانية.
المستشار  والشؤون اإلسالمية  األوقاف  وزير  العدل  وزير  العتيبي  وشكر 
العلي  جابر  مسجد  لمركز  التفقدية  الجولة  على  العفاسي  فهد  الدكتور 
الوزارة  قيادات  طموح  ويحقق  يرضي  ما  كل  تحقيق  متمنيا  الرمضاني 

وجمهور المصلين.
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ال�ضلطات ال�ضعودية توافق على تمكين األف من البدون لأداء فري�ضة الحج 

العفاسي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
إل��ى خادم الحرمين الش��ريفين على الموافقة 

أعلن وزير العدل ووزير األوقاف والشئون اإلسالمية المستشار الدكتور 
فهد محمد العفاسي موافقة السلطات السعودية على تمكين عدد ألف 

من فئة البدون ألداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـــ.
وأكد الوزير العفاسي بأن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من مقام خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وبين العفاسي بأنه تم تقديم طلب الموافقة من الوزارة على حج البدون 
برفع  بدورها  قامت  والتي  مبكر  وقت  في  السعودية  الحج  وزارة  إلى 
اهلل  بحمد  وتم  الموافقة  على  للحصول  السامي  المقام  إلى  الطلب 

الموافقة على الطلب.
االمتنان  وعظيم  الشكر  جزيل  العفاسي  الوزير  وجه  المناسبة  وبهذه 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على 
على  الحج  وزير  العفاسي  الوزير  شكر  كما  الكريمة  الموافقة  هذه 
يقومون  وما  الموافقة  تلك  على  الحصول  في  وزارته  وجهود  جهوده 
به من خدمات تجاه ضيوف الرحمن كما شكر العفاسي جهود سفير 
دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر األحمد 

الصباح حيث قام بجهود كبيرة للحصول على هذه الموافقة.
البدون من  لتمكين  إجراءات  بعدة  الوزارة ستقوم  بأن  العفاسي  وبين 
أداء فريضة الحج لهذا العام بما في ذلك الحصول على سعر مناسب 
مراعاة للجوانب اإلنسانية لهذه الفئة وحرصاً من الوزارة على أداء هذه 

الشريحة لفريضة الحج وتحقيق الركن الخامس لإلسالم.
وسيلتقي العفاسي مسؤولين في بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف، 
م من مساعدات لحجاج  وذلك لالستماع والتنسيق فيما يمكن أن يُقدَّ
هذا العام من البدون. وإيجاد آلية لتقديم الدعم المالي والتسهيالت 
لهذه الفئة، متوقعة أن تتراوح أسعار حمالت حج »البدون« هذا العام بين 

900 و1100 دينار، بعد تقديم الدعم المالي لهم وتخفيف التكاليف.
من  اختيار  وسيتم  »البدون«،  لــ  خاصة  حمالت  أسماء  ستعتمد  كما 
ستتقدم بأقل وأفضل األسعار، وسيُسمح لكل حملة بأن يلتحق معها 
تأشيرات  استخراج  على  حريصة  الوزارة  وستكون  فقط.  حاج   200
الحجاج »البدون« في أسرع وقت؛ لتفادي أي تأخير، وسيتم التنسيق 

مع إدارة الجنسية والجوازات الستخراج الجوازات.
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 اأ�ضدر قراراً بتنظيم هيئة الفتوى وتح�ضين اأدائه في "الأوقاف"

العفاسي: قطاع اإلفتاء له دور كبير
في توجيه المجتمع وفق منهج وسطي

أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار د. فهد محمد 
اإلسالمّية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  في  اإلفتاء  قطاع  مكانة  على  العفاسي 
والدور الكبير اّلذي يقوم به في توجيه المجتمع، وبيان أحكام الشرع لعاّمة 
الّناس، وتقديم الفتاوى اّلتي يحتاجون إليها في عباداتهم ومعامالتهم وأحوالهم 
الشخصّية وسائر شؤونهم، وما يلُمّ بهم من نوازل ومستجّدات عاّمة أو خاّصة، 
، أو في غير ذلك من الجوانب،  ِبّ ياسة، أو في الِطّ في االقتصاد أو في الِسّ
صة، تتولَّى إصدار الفتاوى المناسبة، وبيان  مّما يحتاج إلى لجان علمّية متخِصّ

، بعيد عن الغلِوّ والتطُرّف. حكم الشرع فيها وفق منهج وسطٍيّ
هيئة  بتنظيم  قرار  اصداره  بعد  تصريح صحفي  في  العفاسي  الوزير  وقال 
الفتوى في وزارة األوقاف: أن تنظيم شؤون الفتوى وتحسين أدائه، وتحديث 
آلياته لها أهمّية كبرى؛ حّتى يقوم بالدور المناط به على أحسن وجه وأكمله، 
ق الهدف المنشود من إنشائه، ويحول بين المجتمع وبين الفتاوى الّشاذة،  ويحِقّ
نشره  الوزارة  تنشد  اّلذي  الوسطِيّ  المنهج  عن  البعيدة  فة،  المتطِرّ واآلراء 

وتعزيزه في المجتمع.
اّلتي  والضوابط،  البنود  من  العفاسي حزمة  الوزير  أصدر  الشأن  هذا  وفي 
الثالث  ولجانها  الفتوى  هيئة  تنظيم  الوزارُيّ بشأن  القرار  عليها  اشتمل 
األحوال  في  اإلفتاء  ولجنة  العاّمة،  األمور  في  اإلفتاء  لجنة  صة:  المتخِصّ
الشخصّية، ولجنة اإلفتاء في األمور االقتصادّية، حيث تعتبر هذه القرارات 
وغيرها كفيلٌة بتطوير هذا القطاع، وجعله أكثر فاعلّية في المجتمع، وتحقيقاً 

لإلصالح اّلذي تنشده الوزارة من خالله. 
دة من شؤون  والتقنين لجوانب متعِدّ التنظيم  القرار في مواده على  واشتمل 

الفتوى، ومن أبرز هذه الجوانب ما يلي:
أّوالً: تحديد المهاِمّ واالختصاصات وأنواع المسائل اّلتي تتولى هيئة الفتوى 

والِلّجان المختّصة إصدار الفتاوى فيها.
حين  ثانياً: بيان شروط عضوّية هيئة الفتوى، والمواصفات المطلوبة في المرَشّ
لها؛ كأن يكون كويتَيّ الجنسّية، ومن العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمّية، 
يرة  الِسّ حسن  عن  فضاًل  ومذاهبها،  والفتوى  وقواعده،  بالفقه  والدراية 

والسلوك.
فيها؛  العضوّية  انتهاء  وكيفّية  الفتوى،  لجان  في  العضوّية  ة  مَدّ بيان  ثالثاً: 

بالوفاة، أو االستقالة، أو االستبدال.
وآلية  انعقاُدها،  يصَحّ  الفتوى حّتى  لجان  المطلوب في  النصاب  بيان  رابعاً: 

انعقادها، وعدد مّرات االنعقاد في كِلّ أسبوع.
خامساً: بيان ضوابط إصدار الفتاوى، وآلية تحريرها وطباعتها، والتصديق 

عليها واعتمادها، وتجميعها بعد ذلك وتبويبها، وما إلى ذلك. 
القيام  اإلفتاء  إدارة  على  ينبغي  اّلتي  المصاحبة  النشاطات  بيان  سادساً: 
والحلقات  المؤتمرات،  كعقد  فيها؛  المشاركة  الفتوى  هيئة  وعلى عضو  بها، 

الِنّقاشّية، والندوات البحثّية.

بين  ي��ح��ول  "القرار" 
ال����م����ج����ت����م����ع وب���ي���ن 
والآراء  ال�ّضاذة  الفتاوى 
ف��ة ال��ب��ع��ي��دة  ال��م��ت��ط��ِرّ

ال��و���ض��ط��ِيّ المنهج  ع��ن 
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الكويت" "م�ضاجد  تطبيق  م�ضروع  تنفيذ  �ضملها  م�ضجد   1500

العفاس��ي: التطبي��ق يحت��وي معلوم��ات متكاملة 
ب��ه تق��دم  الت��ي  والخدم��ات  كل مس��جد  ع��ن 

المستشار  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  العدل  وزير  أعلن 
الدكتور فهد العفاسي أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة 
الكويت على  المساجد أطلقت مشروع تطبيق مساجد  في قطاع 
الهواتف الذكية في أكثر من 1500 مسجد موزعة على محافظات 

الكويت.
تم  الذي  التطبيق  هذا  أن  صحفي  تصريح  في  العفاسي  وقال 
تدشينه في مساجد الكويت كشف حرص وزارة األوقاف والشؤون 
بينها  ومن  الوزارة  في  العمل  قطاعات  جميع  اإلسالمية لتطوير 
قطاع المساجد كونه واجهة وزارة األوقاف أمام المجتمع الكويتي 
ولهذا كان من بين انجازاتهم هذا التطبيق وذلك ما سيساهم في 
تمكين المساجد من أداء رسالتها السامية على أكمل وجه وبأفضل 

صورة.
الذكية  الهواتف  على  الكويت  مساجد  تطبيق  أن  العفاسي  وبين 
تحتوي على تحديد مواقع المساجد في جميع محافظات الكويت 
الست باإلضافة إلى معلومات متكاملة عن كل مسجد والخدمات 
الملحقة  والمرافق  واإلقامة  اآلذان  بين  كالوقت  فيه  تقدم  التي 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  المخصصة  والخدمات  المسجد  في 
ولغة خطبة صالة الجمعة إذا كانت بغير اللغة العربية المخصصة 
للجاليات المسلمة وتحديد أماكن حلقات تحفيظ القرآن الكريم 
التابعة إلدارة شؤون القرآن الكريم ناهيك عن تحديد أوقات صالة 
رمضان  شهر  خالل  الصائم  إفطار  والئم  إقامة  وأماكن  القيام 
من  األخير  الثلث  وبداية  الليل  منتصف  ووقت  الصالة  ومواقيت 
الدكتور صالح  الفلكي  للباحث  الكويت  دولة  توقيت  الليل بحسب 

العجيري.
وأشار العفاسي إلى أن رحلة تطبيق مساجد الكويت على الهواتف 
الذكية بدأت كفكرة من مكتب الشؤون الفنية في قطاع المساجد 
مواقع  تحديد  في  ساهمت  التي  الهندسية  الشؤون  بإدارة  مروراً 
الذين  الست  المحافظات  في  المساجد  إدارات  ثم  المساجد 
بدورهم قدموا المعلومات عن المساجد التي شملها التطبيق حتى 
تكللت جهودهم كفريق واحد بالنجاح الذي أثمر عن إطالق مشروع 
اآللية  المعلومات  نظم  مركز  خالل  من  الكويت  مساجد  تطبيق 

بالوزارة.
الذكية  الهواتف  على  الكويت  مساجد  تطبيق  أن  العفاسي  وبين 
سيخضع وبشكل دائم إلى أي تحديث سيطرأ على تقنية الهواتف 
داعياً  التطبيق،  تنفيذ  على  المشرف  الفريق  خالل  من  الذكية 
الجمهور الكريم للتواصل بأي فكرة أو مالحظة من شأنها تطوير 

هذا التطبيق.
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اأثنى على جهود "م�ضاجد الفروانية" وتفقد �ضير العمل في مركز الزبن 

وكي��ل األوق��اف: المراك��ز الرمضاني��ة أثبتت 
المصلي��ن عل��ى  التيس��ير  ف��ي  نجاحه��ا 

عمادي  فريد  المهندس  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  قام 
العمل  سير  لمتابعة  الفروانية  لمحافظة  التابع  الزبن  زبن  مركز  بزيارة 
وتفقد التجهيزات في المركز الرمضاني وكان في استقباله رئيس المراكز 
الرمضانية في محافظة الفروانية المراقب اإلداري السيد سامي العنزي 

وفريق العمل من الموظفين والعاملين
مساجد  إدارة  جهود  على  الزيارة  هامش  على  عمادي  الوكيل  وأثنى 
الترتيب  في  والتميز  للمصلين  اإليمانية  األجواء  توفير  في  الفروانية 
اختيار  في  التميز  إلى  باإلضافة  المصلين  الستقبال  والتنظيم  واإلعداد 
القراء أصحاب األصوات الشجية. كما قام بزيارة معرض المركز مطلعاً 

على أخر إصداراته.  
في  المنتشرة  الرمضانية  المراكز  فكرة  نجاح  على  عمادي  الوكيل  وأكد 
على  التيسير  هو  الرمضانية  المراكز  أن هدف  الفتاً  الكويت  محافظات 
المصلين كونها مهيأة الستقبال اآلالف من المصلين وتقع داخل المناطق 

السكنية وتتوافر بها جميع الخدمات الالزمة. 
التي  الدولة  ومؤسسات  قطاعات  من  المبذولة  بالجهود  الوكيل  وأشاد 
الرمضانية  والمراكز  المساجد  تهيئة  في  األوقاف  وزارة  مع  تساهم 
للمصلين خالل شهر رمضان المبارك وخصوصاً في العشر األواخر من 

الشهر الفضيل. وقامت إدارة مساجد الفروانية بتكريم الوكيل عمادي في 
نهاية زيارته للمركز.    

وأم المصلين في مركز زبن الزبن الركعات االربعة االولى القارئ صهيب 
من باكستان واالربع ركعات االخيرة وديع اليمني فيما قدم الخاطرة طارق 

الصبياني من المملكة العربية السعودية.
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على هام�ش زيارته التفقدية للمركز الرم�ضاني بم�ضجد جابر العلي

ع����م����ادي: "األوق����������اف" ت���ع���زز م��ف��اه��ي��م 
الوسطية معاني  وت��رس��خ  المجتمعي  األم��ن 

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية م. فريد عمادي أن “األوقاف” 
وترابط  المجتمع  وصيانة  حفظ  في  تسهم  المجتمعي  لألمن  وزارة  هي 
التي يضطلع  إلى عظم المسؤولية  أبنائه وترسيخ الفكر المعتدل، مشيراً 
بها المسؤولون في الوزارة لبلوغ ذلك الهدف، الفتا الى تأهيل الشباب في 

الوزارة لتولى المناصب القيادية في المستقبل.

وقال عمادي في تصريحات على هامش زيارته التفقدية للمركز الرمضاني 
بمسجد جابر العلي: بدأنا منذ سنوات خطوات لتحقيق األمن المجتمعي 
والعنف  والغلو  التطرف  من  والتحذير  الوسطية  مفاهيم  تعزيز  من خالل 
وترسيخ هذه المعاني التي جاءت في القران الكريم والسنة النبوية عبر كل 
المنافذ المتاحة لدينا في قطاعات الوزارة مثل منابر الجمعة والمحاضرات 
ومراكز  القرآن  ودور  المساجد،  قطاع  في  الثقافية  واالسابيع  والدروس 
في قطاع  التحفيظ  وحلقات  المنير«  و»السراج  الشرعية  والعلوم  األترجة 
الدراسات االسالمية والقرآن، فضال عن نوافذ قطاع الثقافة االسالمية 
وعبر وسائل التواصل مع المجتمع بكل شرائحه ونحرص على ايصال هذه 
الرسالة التي تعزز مفاهيم األمن المجتمعي بشكله الشامل وترسخ معاني 

الوسطية التي حث عليها االسالم.
وعلى صعيد زيارته التفقدية أثنى عمادي على جهود إدارة مساجد محافظة 
حولي في توفير األجواء اإليمانية للمصلين في شهر رمضان، الفتاً إلى أن 
مسجد جابر العلى كان اول مركز رمضاني بدأته الوزارة قبل سنوات، وهو 
مركز متميز رأينا فيه دقة الترتيب واالعداد والتنظيم الستقبال المصلين 

واطلعنا على سير العمل وهو ليس غريبا على إدارة مساجد حولي.
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خالل جولته التفقدية للمركز الرم�ضاني بم�ضجد الرا�ضد بالعديلية

العاصمة"  "م��س��اج��د  ج��ه��ود  ال�����وزارة:  وك��ي��ل 
في خدمة بيوت اهلل تبرز الوجه المشرق للوزارة 

فيما أحيت جموع المصلين الليلة السادسة من صالة التراويح في مراكز 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  تفقد  الرمضانية،  العاصمة 
أداء  عقب  العسعوسي  داود  المساعد  الوكيل  يرافقه  فريد  المهندس 
على  واطلع  بالعديلية  الراشد  مسجد  في  الرمضاني  المركز  الصالة 
شهر  ليالي  في  المصلين  الستقبال  القائمة  واالستعدادات  التجهيزات 

رمضان المبارك.
الفريق  أعضاء  بها  يقوم  التي  المباركة  الجهود  على  العمادي  وأثنى 
إدارة  به  تتمتع  ما  الرمضانية في ظل  المراكز  الرمضاني إلنجاح تجربة 
إدارة مثل هذه  العاصمة من خبرات سابقة وتميز في  مساجد محافظة 
جمهور  مع  والتواصل  الفريد  اإلعالمي  التواصل  عن  ناهيك  المراكز، 

المصلين ليحقق بذلك غايات وأهداف الوزارة.

كما شكر مسؤولي ادارة مساجد العاصمة على جهودهم في خدمة بيوت 
اهلل طوال هذا الشهر الكريم بما يبرز الوجه المشرق لوزارة األوقاف.

من جانبه، شكر مدير إدارة مساجد العاصمة المهندس إبراهيم الخزي 
الوكيل العمادي والمهندس العسعوسي والوفد المرافق على زيارتهم متمنياً 
اهلل  عبد  المركز  مسؤول  أشار  جهته،  من  والسداد.  التوفيق  دوام  لهم 
المسباح في تصريح صحافي إلى أنه أم المصلين ضيوف إدارة مساجد 
أحمد  الشيخ  القارئ  السعودية  العربية  المملكة  من  العاصمة  محافظة 
البارقي إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بجدة والقارئ الشيخ عبد 

المجيد األركاني إمام مسجد الخضر بجدة.
يشار إلى أن مراكز العاصمة الرمضانية في مسجد الراشد بالعديلية ومسجد 

الغمالس بمنطقة القادسية ومسجد الحسن بن علي في منطقة الدوحة.
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جال في المركز الرم�ضاني بم�ضجد �ضالح الكندري برفقة وكيل الم�ضاجد

الروحاني��ة  األج��واء  تهيئ��ة  ال��وزارة:  وكي��ل 
للمصلين ه��دف س��اِم نتكاتف جميع��ًا لتحقيقه

بزيارة  عمادي  فريد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  قام 
مساجد  إلدارة  التابع  الكندري  صالح  بمسجد  الرمضاني  المركز 
المساجد  لقطاع  المساعد  الوكيل  بحضور  الكبير،  مبارك  محافظة 

داود العسعوسي، وعدد من قيادات الوزارة.
المحافظة  مساجد  إدارة  وفرتها  التي  الخدمات  على  عمادي  وأثنى 
من  المبذولة  والجهود  التنظيم  حسن  وكذلك  للمصلين،  المقدمة 
إن  المعوقات،  كل  تذليل  ضرورة  على  مشددا  اإلدارة،  في  العاملين 
بقوله: » علينا تهيئة  وجدت، لخدمة رواد بيوت اهلل عز وجل. مبيناً 
األجواء الروحانية للمصلين واستثمار اإلقبال من الناس على المساجد 
في الدعوة الى اهلل والسعي الى هداية الناس وهذا هدف سامي، علينا 

جميعاً التكاتف من أجل تحقيقه«.  
الهاجري شرحا  د. منيف  المحافظة  إدارة مساجد  بدوره قدم مدير 
متكامال لوكيل الوزارة عن البرنامج الثقافي في اإلدارة، وبشكل خاص 
التي  المتنوعة  والبرامج  األنشطة  وكذلك  الرمضانية،  المراكز  في 
البرامج  يتضمن  كتيباً  الوكيل  اهداء  تم  إذ  المصلين،  لجمهور  أعدت 

واألنشطة الثقافية المقامة في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون المساجد 
بجولة تفقدية على المركز، واالطالع على االستعدادات التي وفرتها 

اإلدارة الستقبال المصلين، الذين يتزايد عددهم يوما بعد آخر.
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قال الوكيل المساعد لشؤون المساجد م. داود العسعوسي إن ما تشهده 
األواخر  العشر  في  وخاصة  المبارك  رمضان  في شهر  الكويت  مساجد 
هو عرس إيماني فريد من نوعه، ينتظره المسلمون كل عام بلهفة وشوق، 
وفي  عام  بشكل  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  ما جعلنا في  وهذا 
قطاع المساجد بشكل خاص نحرص على أن يكون االستعداد والتجهيز 
لهذه االحتفالية على قدر ومكانة شهر رمضان المبارك المحتفى به من 
مواطنين  من  الكويت  أرض  على  يعيشون  الذين  المسلمين  جمهور  قبل 

ومقيمين.
وبين العسعوسي: وإن كان من فضل فيما تشهده المساجد في هذه األيام 
المباركة فهو هلل سبحانه وتعالى الذي وفقنا في تجهيز المساجد وتهيئتها 
لروادها، وتوفير ما أمكن من سبل الراحة لهم، واختيار البرامج واألنشطة 

والمشاريع اإليمانية والثقافية التي تناسب طبيعة الشهر الفضيل.
وتابع: ثم الفضل لدولة الكويت التي تولي المساجد رعاية فائقة، وتضعها 
ثم  ومن  اإلسالمية،  لهويتها  عنواناً  تعتبرها  إذ  اهتماماتها،  مقدمة  في 
فهي ال تدخر جهداً في سبيل تمكين المساجد من أداء رسالتها الدينية 
والتربوية على أكمل وجه والقيام بدورها الريادي في تحصين المجتمع 

وتقويم سلوك أفراده.
وأضاف: إن ما قام به قطاع المساجد من جهد تجاه المساجد من منطلق 
مسؤولياته وهو ما نشهد نتائجه وثماره منذ بداية الشهر الفضيل، فإننا 

نؤكد على أن لدينا المزيد من الجهد المبذول الذي ظهرت ثماره تباعاً 
على مدار أيام شهر رمضان، وبخاصة في العشر األواخر منه.

واألنشطة  المشاريع  بعض  إلى  حديثه  ثنايا  في  العسعوسي  وأشار 
عبارة عن مجموعة  وهو  الرمضانية،  المراكز  منها: مشروع  الرمضانية 
من المساجد تم اختيارها على مستوى المحافظات الست لتكون مراكز 
والكثافة  الموقع  حيث  من  لتميزها  األنشطة  جميع  فيها  تقام  رمضانية 

السكانية وكثافة عدد المصلين.
وفي هذه المراكز وغيرها من المساجد يقام مشروع قراء شهر رمضان 
من داخل الكويت، وهو عبارة عن اختيار مجموعة من القراء المتميزين 
من شاغلي الوظائف الدينية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المشهود 
لهم بجودة التالوة وحسن الصوت إلمامة المصلين في صالتي التراويح 
والقيام، علما بأنه يتم ختم القرآن الكريم في عدد من المساجد، وقراءة 

ما تيسر منه في عدد آخر.
 وفي سياق متصل فقد تم تخصيص عدد ستة مساجد في كل محافظة 
لراحة  الالزمة  والخدمات  الوسائل  كافة  وتوفير  االعتكاف،  إلحياء سنة 

المصلين والمعتكفين.
وأثنى العسعوسي على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل الرمضانية 
بكافة أنواعها ومهامها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة بيوت 

اهلل وروادها.

اأثنى على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل الرم�ضانية بكافة اأنواعها ومهامها

العسع��وس����ي: "األوقاف" ت��ول��ي المساج����د 
والتربوية الدينية  رسالتها  ألداء  فائقة  رعاية 
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على هام�ش زيارته للمركز الرم�ضاني في م�ضجد جابر العلي

الشعيب: المراكز الرمضانية فكرة رائدة 
غرستها مساجد حولي ورعاها قطاع المساجد

قال الوكيل المساعد لقطاع القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية د. وليد 
عيسى الشعيب أن المراكز الرمضانية فكرة رائدة أسهمت في زيادة عدد 
للصالة  منازلهم  عن  بعيدة  أماكن  إلى  االنتقال  عليهم  وخففت  المصلين 
خلف القراء أصحاب األصوات الندية وخففت أيضاً الضغط على مسجد 
كل  في  مركزاً   25 عددها  بتجاوز  سعادته  عن  معرباً  الكبير،  الدولة 

محافظات الكويت.
وأوضح الشعيب في تصريحات على هامش زيارته الودية للمركز الرمضاني 
بالتحديد من  أعوام  انطلقت قبل عشر  الفكرة  أن  العلي  فيمسجد جابر 
والسنة  القرآن  بهيئة  المساعد  الوكيل  تولي  إبان  العلي  جابر  مسجد 
انذاك  للقطاع  وكيال  وكنت  إدارة مساجد حولي،  الستالن  وليد  أ.  حالياً 
المساحات من حوله ولموقعه  العلي التساع  باختيار مسجد جابر  وقمنا 
لقيادة  كمركز  بخيمة  وبدأ٫الفكرة  عديدة،  مناطق  من  القريب  المتميز 
النشاط الومضاني وثالثة خيمات كبيرة مكيفة الستيعاب أكبر عدد من 
المصلين. ونجحت الفكرة في العام األول 2008 ثم ما لبثت أن انتقلت إلى 
محافظات اخرى في العام 2009 ودعم قطاع المساجد الفكرة فأصبح 
في كل محافظة مركزين ثم ثالثة في العام التالي وهكذا إلى حين أصبحت 
اآلن أكثر من 25 مركزاً رمضانًي في محافظات الكويت الست. وهو ما 
يدل على اهتمام الوزارة خاصة قطاع المساجد بالفكرة وإضافة الجديد 

لها كل عام الذي يسهم في احة رواد بيوت اهلل.
وأضاف: اطلقنا ايضاً من مسجد جابر العلي بمنطقة الشهداء  مشروع 
قاء الداخل والخارج بداية من 40 قارئ إلى أن أصبح القطاع يستعين بـ 

70 قارئ من أقطار عربية شقيقة من أعذباألصوات إلمامة المصلين في 
شهر رمضان.

عهد  في  الفكرة  غرست  من  هي  حولي  مساجد  إدارة  أن  الشعب  وأكد 
مديرها آنذاك وليد الستالن ثم جاء د. خالد الحيص ليكون خير خلف 
مشروع  منها  جديدة  أبعاداً  إليها  وأضاف  المسيرة  فأكمل  سف  لخير 

القراءات وهو الرائد على مستوى العالم اإلسالمي.
وأوضح أن قطع القرآن الكريم أيضاً له إسهامات عديدة في هذا الشأن 
تحفيظ  وحلقات  الحفظة  تخرج  التي  واالترجة  الشاطبي  مركز  فلدينا 
بالقراءات  القراء  يخرج  الذي  لقرآنية  القراءات  القرآن فضاًل عن مركز 
المراكز  فكرة  انطالق  على  مضت  أعوام  عشرة  الشعيب:  وتابع  العشر. 

الرمضانية وأسعد بنجاحها وأحرص عل
ى زيرة مسد جابر العلي دوما لما له من مكانة كبيرة في قلبي وذكيات 
إطالق مشاريع رائدة ساهم فيها قطاع المساجد وأسرة الشيخ جابر العلي 
التقدير على هذا  منا  ولهم  المسجد  لمشاريع  المتدفق  العطاء  أصحاب 

العطاء فيدعم المركز الرمضاني.
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تقديراً لجهوده الوا�ضحة في خدمة القراآن الكريم

الشع�ي���ب الشخ�ص��ية اإلس���الم��ي��ة العالم��ية
2018 ع����ام  ال���ك���ري���م  ال����ق����رآن  ل��خ��دم��ة 

كرم رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة قاسم مجاليوا وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية في دولة الكويت د. وليد 

الشعيب بمنحه جائزة الشخصية اإلسالمية العالمية لخدمة القرآن الكريم لعام 2018.
  وقالت سفارة دولة الكويت لدى دار السالم في بيان لها أن هذه الجائزة مقدمة من قبل 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في تنزانيا وبموافقة اللجنة المنظمة لجائزة تنزانيا 

الدولية للقرآن الكريم. 
   وأضاف أن هذا التكريم يضاف لسجل دولة الكويت في خدمة كتاب اهلل والجهود التي 
تبذلها الجهات المعنية في تنظيم المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم أهمها جائزة 
الكويت الدولية للقرآن الكريم التي تحظى برعاية سامية من سمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح. 
جمهورية  من  عائداً  الدولي  الكويت  مطار  إلى  وصوله  عند  الشعيب  وليد  الدكتور  وأكد 
تنزانيا بعد تكريمه قائاًل:” أن التكريم الذي حصلت عليه كأفضل شخصية عالمية لخدمة 
صاحب  حضرة  ورعاية  جميعاً  والكويتيين  للكويت  تكريم  هو   2018 لعام  الكريم  القرآن 
السمو أمير البالد لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم كانت سببا رئيسيا لهذا 

التكريم.
  ويأتي تكريم الدكتور الشعيب لجهوده الواضحة في خدمة القرآن الكريم كونه يترأس 
المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية للقرآن الكريم ومقره الكويت ونائب رئيس اللجنة 
العليا ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد 

تالوته في دورتها التاسعة وعضو مجلس اإلدارة ومجلس أمناء دار مصحف افريقيا. 



20

كتب: سامح محمد يسري 

القرآن  لشئون  المساعد  الوكيل  برئاسة  األوقاف  وزارة  وفد  قام 
الكريم والدراسات اإلسالمية الدكتور وليد عيسى الشعيب، ومراقب 
سالم  علي  يوسف  الخارجية  العالقات  بإدارة  الخارجي  التعاون 
حفل  في  بالمشاركة  المطيري  مرزوق  واصل  فهد  والمعلم  القربة، 
افتتاح مسجد ومركز صباح األحمد للدراسات اإلسالمية في مدينة 
كانبيرا األسترالية، بناءً على الدعوة الموجهة من سفير دولة الكويت 

في استراليا نجيب البدر ـ 
عن  نيابة  الشعيب    عيسى  وليد  الدكتور  الوزارة  وفد  رئيس  وألقى 
وزير العدل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية الدكتور المستشار فهد 
العفاسي كلمة أشاد فيها بعناية دولة الكويت حكومة وشعبا بالمجتمع 
اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  خالل  من  العالم  مستوى  على  اإلنساني 
والعلمية والثقافية واالجتماعية لصالح اإلنسان واإلنسانية، وأشار بأن 
هذا الصرح اإلسالمي الثقافي الذي اجتمعنا اليوم الفتتاحه خير دليل 

على هذه العناية.
العالقات  عمق  المضمار  هذا  في  الكويت  دولة  جهود  عكست  وقد 
الدولية الثنائية بين دولة الكويت والدول األخرى الشقيقة والصديقة 
الكويت  دولة  بين  العالقات  هذه  تجسيد  اليوم  ونشهد  العالم.  حول 

وأستراليا.

وفد » الأوقاف« ي�ضارك في افتتاح م�ضجد ومركز �ضباح الأحمد للدرا�ضات الإ�ضالمية باأ�ضتراليا  

الشعيب: الكويت حكومًة وشعبًا تلبي دائمًا 
احتياجات المجتمع اإلنساني على مستوى العالم
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وعبر عن أمله في أن يعكس هذا التجسيد االنسجام الناجم للتعددية 
الثقافية والدينية في المجتمع األسترالي.

وناشد المركز أن يعمل على تعزيز قيم التسامح وانتهاج المنهج الوسطية 
واالعتدال في الطرح والتعامل مع اآلخرين.

ثم أعرب عن شكره وتقديره لسفير دولة الكويت نجيب عبد الرحمن 
البدر وأعضاء السفارة لما بذلوه من جهود أسفرت عن نجاح المشروع 

في وقت قياسي كمعلم حضاري واسالمي في أستراليا.
ومن جانبه بين سفير دولة الكويت أن المسجد يحمل اسما غاليا علينا 
دولة  أمير  السمو  اإلنسانية صاحب  وقائد  الحكمة  أمير  وهو  جميعا 
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح – حفظه اهلل ورعاه، الذي 
تبوأت الكويت نتيجة لسياسته ورؤيته الحكيمة مركزا مرموقا بين دول 
العالم واستحق سموه تكريم األمم المتحدة كقائد للعمل اإلنساني ودولة 

الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وأبدى البدر آماله في أن يساهم هذا المشروع في إبراز الوجه المشرق 
االندماج  من  كانبيرا  في  المسلمة  الجالية  يمكن  وأن  الكويت  لدولة 
بالتسامح  والتحلي  القوانين  اتباع  خالل  من  األسترالي  المجتمع  في 
اإلسالمي واالعتدال. وأن يقدم المشروع الخدمات للجالية اإلسالمية 

في المجال التعليمي والثقافي واالجتماعي.
مع  كبير  إسالمي  كصرح  عليه  بالمحافظة  المسجد  مرتادي  وأوصى 
الحرص على االنطالق بالعمل والفكر من المبادئ الوسطية وبث روح 

التآلف والتسامح مع االحترام لآلخرين.
بين  المثمر  للتعاون  نتيجة  يأتي  وملحقاته  المسجد  هذا  أن  وأضاف 
السفارة ومركز كانبيرا اإلسالمي وبمساهمة سخية من مجلس الوزراء 

بدولة الكويت.

جولة تفقدية 
األحمد  صباح  ومركز  المسجد  لمقر  تفقدية  بزيارة  الوفد  قام  وقد 

للدراسات اإلسالمية وذلك بمرافقة السفير نجيب البدر.
المرافق  إلى  وينقسم  المشروع،  مرافق  على  ميدانياً  االطالع  وتم 

التالية:
مصلى الرجال: ويتسع إلى 800 ثمانمائة مصل.

ومصلى النساء: ويتسع إلى 400 أربعمائة مصلية.
عدد 3 ثالثة فصول دراسية مجهزة ومؤثثة بالكامل.

سكن إلمام المسجد.
باحة خارجية يمكن استخدامها مستقباًل لكافة األنشطة.

مكان مجهز لتغسيل الموتى )مغيسل(.

البدر: المشروع يبرز الوجه المشرق للكويت 
وسياسة ورؤية سمو األمير الحكيمة
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كتب: سامح محمد يسري 

والتطوير  للتخطيط  المساعد  الوكيل  برئاسة  الكويت  وفد  شارك 
الجزائر  لجائزة   15 الـ  الطبعة  مسابقة  افتتاح  حفل  في  العمار  وليد 
دولة  وتفسيره بحضور سفير  وتجويده  الكريم  القرآن  الدولية لحفظ 
الكويت في الجزائر محمد الشبو - وبحضور وزير األوقاف والشئون 

الدينية الجزائري وعدد من وزراء الحكومة الجزائرية.
والتقدير  الشكر  كلمات  حمد  محمد  الكويتي  للمتسابق  العمار  وقدم 
على ما قدمه من أداء وتمثيل مشرف بعد انتهائه من تقديم مشاركة 

متميزة في اختبارات جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم.
وعلى هامش مشاركة وفد الكويت بالجائزة شارك العمار بتكريم صغار 

والي والية  المقام بحضور ورعاية  بالحفل  الجزائر  الحافظين بوالية 
الوطنية  المسابقة  الجائزة  هذه  مع  بالموازاة  تنظم  حيث  الجزائر، 
التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن وهي موجهة لألطفال الذين 

ال يتعدى سنهم الـ 15 سنة.
الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية  الجزائر  جائزة  أن  بالذكر  وجدير 
تقليداً  تعد   2003 سنة  منذ  باستمرار  التي تنظم  وتفسيره  وتجويده 
يتنافس من خالله حفظة القرآن من مختلف البلدان اإلسالمية عبر 
وتمسك  لكتاب اهلل  الجزائر  توليه  الذي  االهتمام  تعكس  كما  العالم، 
أزيد من  وتشارك  تالوته.  وبحسن  الكريم  بالقرآن  الجزائري  الشعب 
53 دولة من العالم اإلسالمي والجاليات المسلمة بالدول الغربية في 

فعاليات هذه المسابقة.  

الكويت تش��ارك في جائ��زة الجزائر الدولية 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ال�� 15
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مكتب الحج بطل الدورة الرم�ضانية الثانية ع�ضرة لكرة القدم

العازم��ي : نس��عى لتحقيق رؤية ورس��الة وقيم 
ال��وزارة وتوثيق العالق��ات الداخلي��ة والخارجية 

ذكر مدير إدارة العالقات العامة، نائب رئيس اللجنة الرياضية 
اإلسالمية، سامي محمد  والشؤون  األوقاف  بوزارة  االجتماعية 
العازمي أن اللجنة نظمت الدورة الرمضانية الثانية عشرة لكرة 
القدم، على مالعب مركز حسن أبل الرياضي بالدسمة ، برعاية 
المهندس. فريد أسد  والشؤون اإلسالمية  األوقاف  وزارة  وكيل 

عمادي، وحضور عدد من مسؤولي اإلدارات وجمهور غفير.
وقال العازمي إن الهدف من تنظيم الدورة تحقيق رؤية ورسالة وقيم 
وتعزيز  اإلسالمي،  العمل  في  عالمًيا  الريادة  في  المتمثلة  الوزارة، 
واألخالق  الوسطية  قيم  وترسيخ  والمجتمعية،  الوطنية  الوحدة 
مع  والتواصل  العالقات  وتوثيق  الديني،  الوعي  ونشر  اإلسالمية، 

الجمهور الداخلي والخارجي.
الفرق  بين  فيما  كبيًرا  تنافًسا  الدورة شهدت  أن  العازمي  وبّين 
المشاركة، وحازت على تشجيع وإعجاب الحضور من مسؤولي 
الوزارة والجمهور الكريم، وفاز فريق مكتب الحج بالمركز األول 

على فريق إدارة السراج المنير في المباراة النهائية.
وفي ختام الدورة قام السيد نائب رئيس اللجنة الرياضية االجتماعية 

بالوزارة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

وأشار العازمي إلى أن وكيل وزارة األوقاف المهندس فريد عمادي 
استقبل مدير مكتب الحج محمد ناصر المطيري ومراقب مكتب 
الحج وكابتن الفريق محمد شباب السعيدي بمناسبة فوز فريق 

مكتب الحج بدورة األؤقاف الرمضانية في نسختها الثانية
وشكر العازمي وكيل الوزارة على رعايته الكريمة للدورة الرمضانية 
استضافته  على  الرياضي  أبل  حسن  مركز  وإدارة  السنوية، 
على  المشرفة  االجتماعية  الرياضية  واللجنة  للدورة،  السنوية 

التنظيم الرائع للدورة.
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الرم�ضاني الظفيري  عقال  حياتي" بمركز  منهج  "ثقافتي  الإ�ضالمية" تطلق  "الثقافة 

الظفيري: نهدف إلىخلق التوازن الفكري والثقافي 
والقيمي المنش��ود من خالل شراكاتنا المجتمعية

تحت  الرمضاني  الثقافي  المهرجان  اإلسالمية  الثقافة  إدارة  أطلقت 
بالتعاون مع المراكز الرمضانية  عنوان »ثقافتي منهج حياتي«، وذلك 

التابعة لقطاع المساجد.
والشؤون  األوقاف  وزارة  في  اإلسالمية  الثقافة  إدارة  مدير  وقال 
الظفيري  عقال  مركز  إن  تصريح:  في  الظفيري  بدر  د.  اإلسالمية 
وكيل  بحضور  ثقافيا  مهرجانا  أقام  الجهراء  بمحافظة  الرمضاني 
وزارة األوقاف فريد عمادي، والوكيل المساعد للشؤون الثقافية داود 

العسعوسي.
وأوضح الظفيري أن: هذه االنطالقة جاءت بمحتواها الثري، إذ شملت 
المسابقات  منها  المميزة،  الجماهيرية  الثقافية  الفقرات  من  العديد 
بهدف  الشباب  من  الناشئة  وفئة  والنساء  للرجال  الموجهة  الثقافية 
األنشطة  مع  وتفاعلهم  المشاركين،  لدى  والوعي  االدراك  سعة  زيادة 

التي تنمي المفاهيم الشرعية، باإلضافة إلى تسليط الضوء على شهر 
اإلسالم وسط  في  مكانتها  وإبراز  الصيام،  وشعائر  المبارك  رمضان 

أجواء إيمانية وتفاعل جماهيري كبير.
شراكة مجتمعية

وأشار إلى أن: اإلدارة وزعت جوائز عينية قيمة على الفائزين، ومنها 
إصداراتها  روائع  من  حوت  التي  الثقافية،  الحقائب  من  مجموعة 

الثقافية التي أنتجتها.
وأكد الظفيري: أهمية قيام مثل هذه الشراكات القيمة وما تعكسه من 
إلى  بالوزارة،  المختلفة  العمل  بين قطاعات  األدوار  تكامل  تعزز  رؤى 
جانب ما تقدمه من شراكات مجتمعية هادفة هي األجدر على خلق 
التوازن الفكري والثقافي والقيمي المنشود والداعم لتوجهات الوزارة 

في تعزيز قيم الوسطية واالعتدال وتعزيز الوحدة الوطنية. 
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تكثيف الأن�ضطة والبرامج الهادفة مع الفئات الم�ضتهدفة في �ضهر رم�ضان

عل��ى  تح��رص  والتقوي��م"  "التأهي��ل  العجم��ي: 
استثمار مواس��م الخير وبث روح األمل والتفاؤل

صرح الدكتور ناصر العجمي مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة األوقاف والشئون 
رمضان  شهر  في  الخير  مواسم  استثمار  على  حرصت  اإلدارة  أن  اإلسالمية 
المبارك وبث روح األمل والتفاؤل واالستفادة من األجواء اإليمانية للشهر الفضيل 
وذلك من خالل تكثيف األنشطة والبرامج الهادفة مع الفئات المستهدفة من نزالء 
المؤسسات اإلصالحية من الرجال والنساء ومراكز عالج اإلدمان ومنزل منتصف 
واالتزان  الروحي  السمو  تحقيق  إلى  خاللها  من  اإلدارة  تهدف  والتي  الطريق، 

النفسي والذي يساهم على تهيئتهم ألن تكون عناصر إيجابية في المجتمع.
مع  بالتعاون  الشراكة  مبدأ  وتفعيل  الجهود  تنسيق  على  اإلدارة  حرصت  حيث 
اإلدارات والجهات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجمعية بشائر 
الخير وإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، حيث تم تنفيذ العديد من األعمال 
الناجحة وتقديم الهدايا الرمزية لنزالء مؤسسات األحداث والرعاية االجتماعية 
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، واقامة إفطار رمضاني لما يزيد عن 125 

فردا من نزالء منزل منتصف الطريق ومركز عالج اإلدمان.
كما نفذت اإلدارة بالتنسيق مع إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المعتكف 
وبحضور  الطريق  منتصف  منزل  لنزالء  االواخر  العشر  في  الثاني  الرمضاني 
المعتكف  شمل  حيث  اإلدمان،  من  المتعافين  من  مشاركاً  أربعين  عن  يزيد  ما 
برنامجا متكامال منوعا ما بين المحاضرات اليومية والمسابقة الثقافية وغيرها 
واالبتعاد عن  التعافي  الثبات على  تعزيز  تعينهم على  التي  الهادفة  البرامج  من 

هذه اآلفة.
وقد نفذت اإلدارة الغبقة الرمضانية لما يزيد عن 140 شخصا من المتعافين من 

نزالء المنزل ونزالء األجنحة التأهيلية بمركز عالج اإلدمان.
وحرصت اإلدارة من خالل خطتها للعناية بهذه الفئات على جودة األعمال وقياس 
المردود اإليماني منها وأثرها في نفوسهم، نظرا ألهمية الدور المجتمعي الكبير 

الذي تقدمه حفاظاً على مكونات المجتمع وتحقيق النتائج اإليجابية المرجوة.
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برعاية وزير "الأوقاف" وتحت �ضعار  "اإهتم .. �ضحتك اأهم"  

"اإلس��ناد" تنظ��م المب��ادرة المجتمعي��ة للتوعية 
التدخي��ن  ع��ن  لإلق��الع  والش��رعية  الصحي��ة 

يحيي  التدخين  لمكافحة  التوعوية  الصحية  الحملة  مدير  اإلسناد  إدارة  مدير   أكد 
الرشيدي أن الخدمة المجتمعية أمر حث عليه الشرع واألعراف والقوانين، مشيراً إلى 
ضرورة إعمال التكاتف المجتمعي من كافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة 

خدمة للمجتمع.
وذلك على هامش الحملة الصحية التوعوية لمكافحة التدخين التي أقامتها إدارة اإلسناد 
التابعة لقطاع المساجد بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية بالتعاون مع إدارة مساجد 
حولي، والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة والجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين، وذلك في إطار المبادرة المجتمعية لخدمة المجتمع للتوعية 
الصحية والشرعية لإلقالع عن التدخين، تحت رعاية وزير األوقاف المستشار د. فهد 
لهذه  الشعار  اعتماد  تم  حيث  العلي..  جابر  لمسجد  الرمضاني  المركز  في  العفاسي 

الحملة من قبله بعنوان » أهتم ....... صحتك أهم”
 ولفت الرشيدي الى أن إدارة اإلسناد انطلقت في هذا المبادرة من عدة منطلقات أهمها 
تعزيز أحد قيم وزارة األوقاف المعتمدة وهي قيمة الشراكة وهو ما تحرص عليه دائماً 
إدارة اإلسناد في أبجديات العمل اإلداري، إدراكاً منها أن النجاح يتطلب تضافر جهود 
وتكاتف وتعاون بين كافة المؤسسات المعنية، فضال عن القيام بما على اإلدارة من واجب 
تجاه المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة والتوعية بأضرارها على الفرد واألسرة واإلسهام 

في معالجتها.
وأضاف أن الحملة طبقنا فيها قيمة الشراكة من كل جوانبها الداخلية مع إدارات مناظرة 
والخارجية مع مؤسسات دولة ومؤسسات مجتمع مدني ومع القطاع الخاص أيضا كأحد 
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روافد التنمية المجتمعية.
وبين الرشيدي أن الحملة كانت في شهر رمضان المبارك وتحديداً في المراكز الرمضانية 
في جميع المحافظات الست بدولة الكويت والتي يشرف عليها قطاع المساجد وذلك 
الخدمات  لتوافر  المحافظات  في  جداً  تنشط  المراكز  أن  حيث  التراويح  صالة  بعدة 
واستقطاب القراء من مختلف دول العالم والتواجد الكثيف لجمهور المصلين. وتم تحديد 

يومين لكل محافظة.
تنفيذ  على  القائمين  قبل  من  الكبير  اإلعالمي  والدور  الزخم  المبادرة  لهذه  وأعطيت   
الجانب اإلعالمي وتوثيقه من خالل سبل وطرق التواصل االجتماعي والتغطية اإلعالمية 
السبل  بكافة  وذلك  اإلعالمية  للتغطية  الصحية  الحملة  بها  قامت  التي  المراكز  لكل 

اإلعالمية المختلفة وتواجد أستديو إعالمي بكل المراكز.
وأشار الرشيدي إلى أنه أقيمت العديد من األنشطة والبرامج المصاحبة للحملة التوعوية 
لجمهور  تهدى  علبة  في  والبخور  العطور  توفير  تم  حيث   ،“ بدلها  »ركن  مثل:  الصحية 
المصلين حيث يتم تبديلها بعلبة السجائر، بالشراكة مع شركة ماستركي لالستشارات 

التسويقية وشركة سراي للعطور.
جمهور  قبل  من  التجاوب  لها  كان  والتي   ،« الطبية  االستشارات  »ركن  إلى  باإلضافة   
تتأثر  التي  الجسم  تثقيفي ومجسمات ألعضاء  الحملة جانب  برنامج  المصلينوكان من 
أول  نسبة  لقياس  جهاز  وكذلك  األضرار  لشرح  مختصين  وأطباء  السيئة  العادة  بتلك 
أكسيد الكربون بالجسم ووضع برنامج صحي وعالجي مبني على أسس علمية لمكافحة 

التدخين.
وشكر الرشيدي في نهاية تصريحه كل الجهات المتعاونة وخص بالشكر إدارة مساجد 
محافظة حولي وهي اإلدارة األولى التي احتضنت الحدث وساهمت في خروجه بشكل 
متميز وهذا عهدنا بها دائماً ادارة متميزة ونشكر كل فريق العمل سواء من ادارة االسناد 

او من ادارة حولي.
 وأيضا الشراكات الخارجية المتميزة من وزارة الصحة إدارة تعزيز الصحة والبرنامج 

الوطني لمكافحة التدخين وجمعية مكافحة التدخين وشركة سراي وشركة ماستر كي.

قيمة الشراكة  تطبيق  على  نحرص  الرشيدي: 
م���ن ك���ل ج��وان��ب��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة
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حوار: سامح محمد يسري 
إدارة التأهيل والتقويم تم إنشاؤها في عام 2012 وهي إحدى اإلدارات 
المهمة التابعة لقطاع وزير األوقاف، وهي اإلدارة الوحيدة في الوزارة 
وزارات  وبين  بينها  التنسيق  على ضرورة  التنظيمي  قرارها  التي نص 
الداخلية، الصحة، الشؤون والتربية، كما تعمل على 3 محاور رئيسية، 
مركز  من  خروجهم  بعد  اإلدمان،  من  المتعافين  حاالت  متابعة  أولها، 
العالج، حيث يقضي المدمن عقوبته وفترة عالجه في مركز تابع لوزارة 
في  االستمرار  على  الظروف  تساعده  ال  قد  التعافي  وبعد  الصحة، 
الطريق الصحيح، ما يعرضه النتكاسه أشد وأقوى من إدمانه أول مرة، 
وهنا يأتي دور إدارة التأهيل وفق البرتوكول الموقع مع وزارة الصحة 
المراكز  أحد  يعد  الذي  الطريق(  منتصف  )منزل  بإنشاء   ،2015 عام 

المحدودة على مستوى العالم.
لذا كان لواحة األوقاف هذا الحوار مع مدير إدارة التأهيل والتقويم 
تأهيلية  برامج  من  اإلدارة  به  تقوم  ما  حول  العجمي،  ناصر  الدكتور 

حيث  األسري  العنف  وحاالت  اإلدمان  مشكلة  لعالج  ومشاريع  خاصة 
كان اللقاء على هذا النحو: 

مشروع )منزل منتصف الطريق(:
عن مشروع )منزل منتصف الطريق( أفاد العجمي أن اإلدارة تتابع حاالت 
المتعافين، بعد خروجهم من مركز العالج، عبر مشروع )منزل منتصف 
الطريق( والذي يضم حالياً 65 متعافي، تتابعهم اإلدارة بأسلوب عصري 
وفق خطة مدروسة، باعتباره حاضنة اجتماعية وإنسانية تعنى بالجانب 
ومواجهة  التعافي  الستمرار  وتهدف  والروحي  والنفسي  العالجي 
الحياة  مهارات  تعلم  طريق  عن  المتعافي  وتطوير  الخارجي  المجتمع 
الثقة  تأهيل عقليته وشخصيته وغرس  وإعادة  النفس  واالعتماد على 

بكيانه ليتمكن من االنخراط في المجتمع مرة أخرى.
وبين أن فكرة المشروع كانت ناجحة، حيث أن الدخول للمنزل اختياري 

وهذا هو جوهر نجاحها.
دور إدارة التأهيل والتقويم في المشروع:

» نحن في  العجمي قائاًل:  المشروع أوضح  وعن دور اإلدارة في هذا 
اإلدارة نختص بالجانب التوجيهي والتربوي واإلداري من تجهيز السكن 
األنشطة  خالل  من  المستمرة  دورنا  جانب  إلى  مستلزماته،  وتوفير 
للمتميزين  عمرة  رحلتي  تنظيم  مثال:  ومنها  والتوجيهية  االجتماعية 
إلى  إضافة  الحج،  بعثة  آخرين ضمن   8 أرسلنا  كما  المنزل  نزالء  من 
األواخر،  العشر  واعتكاف  رمضان  شهر  مثل  العام  طوال  المناسبات 
والمخيم الربيعي النشاط األهم، والنزالء متفاعلون مع هذه البرامج. 
إلى أن ما يشجعنا على االستمرار هو أن نسب نجاح التعافي  مشيراً 
العالمية، كما تتم دراسة هذه النسب كل 6 أشهر، وال  مواكبة للنسب 

نخفيكم أن هناك نسب فشل لبعض المتعافين ممن ال ينتظم بشروط 
ولوائح المنزل ونضطر حينها إلى إخراجه”. 

مشروع »العالج بالعمل«:
وعن مشروع » العالج بالعمل » بين العجمي أنه: فكرة عالمية تهدف إلى 
استخدام العمل اليومي كأداة ووسيلة الستمرار التعافي من اإلدمان، وقام 
المتعافون تطوعياً بتجهيز أرض زراعية يعمل فيها المتعافون بالزراعة 
وبتربية الدواجن، ويعد هذا النشاط األول من نوعه على مستوى دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث زاره ممثلون عن دول المجلس لالطالع 
التكفل  من خالل  المشروع  لتطوير  حالياً  ونسعى  التجربة،  هذه  على 

بالمواد األساسية وتوفير مدربين ولوازم الزراعة.
الحلقة الثانية من جهود اإلدارة: »حاالت العنف األسري« 

حيث تطرق العجمي للحلقة الثانية من جهود اإلدارة أال وهي حاالت 
أساسي  بشكل  بها  ستهتم  اإلدارة  أن  إلى  مشيراً  األسري  العنف 
الشؤون  األوقاف،  وزارات  لجنة من  الحالي، حيث شكلت  العام  خالل 
االجتماعية، الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وجمعية كيان، 
الصحة، األمانة العامة لألوقاف بهدف إنشاء منزل إليواء حاالت العنف 

األسري من النساء واألطفال.
موضحاً أن دور اإلدارة مشابه لما نقوم به في منزل منتصف الطريق، أي 
دور إشرافي وإداري وتقديم برامج شرعية واجتماعية ودينية بالتعاون 
االنتهاء  يتم  ولم  اإلنشاء  والفكرة اآلن في طور  الوزارات األخرى،  من 
منها بعد، كما انتهينا من إعداد منهج تربوي يتميز بالسهولة في العرض 
والطرح، يمكن لكل األعمار قراءته فهو يتحدث عن األمور الضرورية 
التي يحتاجها اإلنسان في حياته من أركان اإلسالم والوضوء والصالة 

مدير اإدارة التاأهيل والتقويم د. نا�ضر العجمي في حوار للواحة: 

"منتصف الطريق" حاضنة إجتماعية وإنسانية 
الستمرار التعافي من اإلدمان والتأهيل مرة أخرى
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والشروط المتعلقة باألركان الخمسة.
نساء  أسريًا من  المعنفين  منزل إليواء 

وأطفال:
إليواء  منزل  إنشاء  لفكرة  العجمي  واستطرد 
  «  : قائاًل  وأطفال  نساء  من  أسرياً  المعنفين 
ما جعلنا نفكر بإنشاء المنزل هي الفكرة بحد 
ذاتها، فهدفنا ليس زيادة العدد بل تقليله، ففي 
يكون  أن  الهدف  ليس  الطريق  منتصف  منزل 
العدد  لدينا 100 متعافي، بل يسعدنا أن يكون 
اإلدمان  نسبة  خفض  على  دالله  وهي  )صفر( 

الحاالت،  لهذه  منزل  هناك  يكون  أن  األهم  لكن  له،  نطمح  ما  وهذا 
وكذلك األمر بالنسبة للعنف األسري، لو كانت هناك حالة واحد المرأة 
أو طفل أو حتى الرجال من كبار السن فإنها من وجهة نظرنا تستدعي 
تزايد  إلى  تشير  اإلحصائيات،  آخر  وأن  خاصة  اإليواء،  منزل  إنشاء 
حاالت العنف األسري خالل العام 2017، كما أن المشكلة الكبيرة هنا 
عدم وجود مكان يلجأ إليه الطفل المعنف خاصة اذا كان االعتداء من 

األقارب الذي يفترض أن يكونوا مصدر الحماية األول له.
المحور الثالث لإلدارة: »حاضنات الورش الحرفية« 

الورش  حاضنات  يتضمن   « قائاًل:  العجمي  شرح  المحور  هذا  وعن 

اإلصالحية  المؤسسات  في  الحرفية 
النفسي  الطب  مثل  الشبيهة  والمؤسسات 
وهذه  اإلدمان،  عالج  ومركز  األحداث  ورعاية 
الورش موجودة بالمراكز الخارجية في السجون 
التي تنمي المهارات وتشغل وقت الفراغ، حيث 
نسعى لتطوير المشروع من خالل اعتماد هذه 
تشكيلها  سيتم  لجنة  خالل  من  الشهادات، 
التأهيل  إدارة  الداخلية وعضوية  وزارة  برئاسة 
التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة  والتقويم 
داخل  حكومي  تدريب  مركز  إلنشاء  والتدريب، 

نطاق السجون في المؤسسات اإلصالحية.
كلمة أخيرة: 

من  والتعافي  داخلنا،  من  يبدأ  العالج  أن   « أن  العجمي  أكد خاللها 
اإلدمان وعالج حاالت العنف األسري ومشاكله يبدأ من األسرة قبل أي 
جهة أخرى، كما أن الدولة أنشأت هذه اإلدارة لمساعدة أبنائها، لذا 
علينا أال ننفي وجود المشاكل بل علينا مواجهتها والحد منها بمصارحة 
أنفسنا وإيجاد الحل النافع لها، لذلك أتمنى على الجميع التواصل مع 
اإلدارة والتفــاعل مع أنشطتها، كما أؤكد أن منزل اإليواء الذي سينشأ 
قريباً  النور  يرى  أن  ونأمل  الخصوصية،  من  بنوع  سيتميز  مستقباًل 

بتعاون وتكاتف الجهود ما بين وزارات ومؤسسات الدولة«.

مشروع "العالج بالعمل" النشاط األول من نوعه 
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

منزل إليواء المعنفين 
أسريًا من نساء 

وأطفال.. فكرة في 
طور اإلنشاء
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�أر�سدنا ديننا �حلنيف �إلى �أن �لإن�سان يف هذه �حلياة يجب �أن 
يغتنم �لفر�ص �لتي تتاح له قبل فو�ت وقتها، و�أن يكون م�ستعًد� 
يف  �ملذكورة  و�خلم�ص  �لفر�ص،  هذه  لغتنام  وبدنًيا  نف�سًيا 
�حلديث هي �أيام �ل�سباب و�ل�سحة و�لغنى و�لفر�غ و�حلياة، 
�لز�د،  من  و�ل�ستكثار  و�ل�ستعد�د  و�لتاأهب  �لعمل  �أيام  فهي 
فمن فاته �لعمل فيها مل يدركه عند جميء �أ�سد�دها ول ينفعه 
�لتمني للأعمال بعد �لتفريط منه و�لإهمال يف زمن �لفر�سة 
�سقًما،  �سحة  كل  وبعد  هرًما،  �سباب  كل  بعد  فاإن  و�لإمهال، 
، وبعد كل حياة موًتا،  وبعد كل غنى فقًر�، وبعد كل فر�غ �سغًلً
الهرم،  اأيام  يف  يدركه  مل  ال�شباب  اأيام  العمل  يف  فرط  فمن 
ومن فرط فيه يف اأوقات ال�شحة مل يدركه يف اأوقات ال�شقم، 
ومن فرط فيه يف حالة الغنى فلم ينل القرب التي مل تنل اإال 
الغنى مل يدركه يف حالة الفقر، ومن فرط فيه يف �شاعة الفراغ 
مل يدركه عند جميء ال�شواغل، ومن فرط يف العمل يف زمن 
�حلياة مل يدركه بعد حيلولة �ملمات، فعند ذلك يتمنى �لرجوع 
وعظمت  ذلك  وبني  بينه  حيل  وقد  ّرة  �لَكَ ويطلب  فات  وقد 

ح�سر�ته حني ل مدفع للح�سر�ت.
ولذلك يجب اأن يغتنم ال�شباب فر�شة الن�شاط واحليوية قبل 
�لعمل  زمن  هي  �ل�سباب  ففرتة  و�ل�سيخوخة،  �لهرم  مرحلة 
�لدوؤوب، و هي فرتة قوة بني �سعفني، �سعف �لطفولة و�سعف 
�ل�سيخوخة، فهذه �لفرتة هي فرتة �لقدرة على �لعمل و�لطاعة، 
�إن مل يغتنمها �لعاقل حت�سر عليها، فنعمة �ل�سباب نعمة عظيمة 
فاإذ�  �أبله؟(،  فيم  �سبابه  )وعن  �لقيامة  يوم  عنها  ُي�ساأل 
��ستثمرها �ل�سباب يف �لعمل �ل�سالح، و�سقل طاقته وقدر�ته 
خلدمة وطنه و�أمته، كان يف �ل�سبعة �لذين يظلهم �هلل يف ظله 

يوم ل ظل �إل ظله: )و�ساب ن�ساأ يف عبادة �هلل(، وقد �أثنى �هلل 
ُهْم ِفْتَيٌة �آَمُنو�  تعالى على �لفتية �لذين �آمنو� بربهم فقال: )�إِنَّ

ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى( – �سورة �لكهف �آية 13. ِبَربِّ
ويقول �ل�ساعر: 

خذ من �سبابك قبل �ملوت و�لهرم
وبـادر �لتـوب قبل �لفوت و�لندم

و�عـــلــــم باأنـــك جمــزئ ومرتهـــن
ور�قــــــب �هلل و�حذر زلة �لقـدم

ولقد �هتم �لإ�سلم بال�سباب، فقد عنيَّ �لنبي -�سلى �هلل عليه 
و�سلم- �أ�سامة بن زيد قائًد� جلي�ص �مل�سلمني يف غزوة تبوك، 
وفيهم �أكابر �ل�سحابة :�أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ر�سو�ن 
�هلل عليهم �أجمعني، و�أر�سل م�سعب بن عمري �أول مبعوث يف 
وفتح  �لقر�آن،  جمع  ثابت  بن  زيد  وتولى  يرثب،  �إلى  �لإ�سلم 
�هلل على يدي حممد بن مر�د "�لفاحت" �لق�سطنطينية، فهوؤلء 
ر�سالته  وحملو�  �ملتني،  �لإ�سلم  منهاج  على  تربو�  �ل�سباب 

ون�سرو� نوره يف �لعاملني.
�لفقري،  وعمودها  �لأمة،  يف  �لفعالة  هم �ل�سريحة  فال�سباب 
وبناوؤها  �لقوية،  و�إر�دتها  �لوثابة،  وطليعتها  �حلية،  وروحها 

�ملتني، وعطاوؤها �لكبري.

َخْم�ٍص:  َقْبَل  َخْم�ًسا  "�ْغَتِنْم  و�سلم(:  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  قال 
َتَك َقْبَل �َسَقِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَر�َغَك  حَّ �َسَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك، َو�سِ
َقْبَل �ُسْغِلَك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوِتَك" �أخرجه �حلاكم يف �مل�ستدرك وقال: هذ� 

حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه. 

اْغَتِنْم �َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك

مدير مكتب العالقات العامة
سامي محمد سالم العازمي






