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مواسم الخير أقبلت!!!

إن الزمن يجري بسرعة عجيبة، فهو مستمر الحركة لياًل ونهارًا، ومن رحمة اهلل عز وجل 
بعباده، أن جعل لهم مواسم للخير، يكثر أجرها ويعظم فضلها، حتى تتحفز الهمم للعمل 
فيها، فتنال رضا اهلل وفضله، أليس من النعمة أن تمر باإلنسان في كل عام أيام يحيا 

فيها مع نفسه، حياة تختلف عن تلك األيام التي تعودها في بقية أيامه؟!
التي تتكرر عليهم في كل عام.. فيحبونها بأرواحهم  المسلمين بتلك األيام  فيا لفرحة 
وأنفسهم! الفرحة بهذه األيام الجميلة )أيام شهر رمضان!( إنها فرحة ليست خاصة بالكبار 
وحدهم بل حتى أولئك الصغار الذين لم يفرض عليهم صيامها يحسون بها! تلك األيام 
ذات المذاق الخاص. وها هو النبي صلى اهلل عليه وسلم يزفها! بشرى إلهية: »أتاكم 
رمضان شهر مبارك فرض اهلل عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء! وتغلق 
فيه أبواب الجحيم! وتغل فيه مردة الشياطين! هلل فيه ليلة خير من ألف شهر! من حرم 
خيرها فقد ُحِرَم!« تلك هي البشرى التي عمل لها العاملون... وشّمر لها المشمرون.. وفرح 

بقدومها المؤمنون.
وها هي األيام تبعث بالبشرى بقدوم الشهر المبارك.. وتنثر بين يديه الرياحين! وتنادي 

على العباد: أتاكم شهر الرحمة والغفران فماذا أعددتهم له؟! وكيف تستقبلونه؟؟
فمن حسن استقبال هذا الضيف الكريم بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب، فهو موسم 
التائبين، ومن لم يتب فيه فمتى يتوب؟؟ ونستقبله كذلك بالعزيمة على مضاعفة الجهد، 
واالستكثار من الطاعات، من برٍّ وإحسان وقراءة القرآن والصالة والذكر واالستغفار، وغير 
ذلك من أنواع الخير، ونستقبله بالدعاء أن يوفقنا اهلل لصيامه وقيامه على الوجه الذي 

يرضيه عنا.
فلنحرص جميعًا على استقبال هذا الوافد الكريم، ونحسن استغالل أيامه ولياليه فيما 
تنويع  استقباله  في  همهم  ممن  نكن  وال  ربنا،  لنفحات  ونتعرض  موالنا،  من  يقربنا 
المأكوالت والمشروبات، وإضاعة األوقات والصلوات، فسرعان ما تنقضي األيام والساعات، 
وما هي إال لحظات حتى يقال انتهى رمضان، بعد أن فاز فيه أقوام وخسر آخرون، نحمد 
المقبولين في هذا  اهلل أن بّلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من 

الشهر.

أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير
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حتت رعاية وح�صور �صاحب �ل�صمو �لأمري �ل�صيخ �صباح �لأحمد �أقيم 
وقر�ء�ته  �لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  �لدولية  �لكويت  جائزة  ختام  حفل 

وجتويد تالوته بدورتها �لتا�صعة وذلك على م�صرح ق�صر بيان.
هذ� وقد و�صل �صموه مكان �حلفل حيث ��صتقبل بكل حفاوة وترحيب 
د.  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وزير  �لعدل  وزير  من  كل  قبل  من 
فهد �لعفا�صي و�أع�صاء جلنة م�صابقة �لكويت �لكربى حلفظ �لقر�آن 

�لكرمي وجتويد تالوته.
و�صهد �حلفل �صمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�صيخ جابر �ملبارك ورئي�س 
�ملحكمة  ورئي�س  �لتمييز  حمكمة  ورئي�س  للق�صاء  �لأعلى  �ملجل�س 

�لد�صتورية �مل�صت�صار يو�صف �ملطاوعة وكبار �مل�صوؤولني بالدولة.

�حلكيم  �لذكر  من  �آيات  تالوة  ثم  �لوطني  بالن�صيد  �حلفل  وبد�أ 
كلمة  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  ووزير  �لعدل  وزير  �ألقى  بعدها 
بهذه �ملنا�صبة جاء فيها: �صيدي �صاحب �ل�صمو �لأمري �ل�صيخ �صباح 
�لأحمد، �أ�صحاب �ل�صمو و�ملعايل �ل�صيوخ �ملوقرين، �صمو �ل�صيخ جابر 
�ملبارك رئي�س جمل�س �لوزر�ء، �لوزر�ء �ملحرتمني، �ل�صيوف �لكر�م، 
�حلفل �لكرمي، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أبد�أ كلمتي بحمد 
�هلل �لذي من علينا بالإ�صالم دينا وديانة و�أنعم علينا بالقر�آن منهجا 
ود�صتور� وهياأ له من ي�صتظهره ويحفظه جيال بعد جيل وتف�صل علينا 
�أكرر  �أن  وي�صعدين  و�صلم  عليه  �صلى �هلل  للعاملني  �أر�صله رحمة  مبن 
ترحيبي بامل�صاركني من �مل�صايخ و�حلافظني على ثرى �لكويت �لطيبة 

األمي��ر يش��هد حف��ل خت��ام جائ��زة الكويت 
الدولي��ة لحفظ الق��رآن في دورتها التاس��عة
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عند  ويخ�صع  �إليها  �لقلب  يتوق  �ملنا�صبات  �أظهر  من  منا�صبة  ويف 
ح�صورها منا�صبة حتيط بها �ملالئكة ي�صهدونها ويبلغون رب �لعزة 
�أن ثمة رجال ظلو� يذكرونك ويت�صابقون يف حفظ كتابك ويتناف�صون 

فيه يبتغون مر�صاتك ويرجون رحمتك ويخافون عذ�بك.
ويوؤتي  �لغر�س  ويكرب  �لزرع  وينمو  �ل�صنون  ومت�صي  �لكرمي،  �حلفل 
�لغر�س  ذلكم  بظله  للم�صتظل  ومبهجة  للناظر  ممتعة  جنية  ثماره 
�لذي يرعاه �صاحب �ل�صمو �لأمري �ل�صيخ �صباح �لأحمد برعاية هذه 
�جلائزة �ملباركة كل عام رعاية �أبوية �صخ�صية و�لتي غدت تاجا يف 
منظومة �مل�صابقات ودرة يف عقد �جلو�ئز وماز�ل يوليها �صموه عظيم 
عنايته وفائق رعايته حتى �أ�صحت بحمد �هلل �صجرة با�صقة تطاول 

العفاس��ي: الجائزة برعايتها الس��امية غدت تاجًا 
ف��ي منظومة المس��ابقات  ودرة في عقد الجوائز
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�لقر�آن  باأهل  تعنى  �ل�صماء  يف  وفرعها  ثابت  �أ�صلها  �ل�صماء  عنان 
بهجة  وتزد�د  �أكلها  عام  كل  توؤتي  ومبتدئني  حفاظا  و�صيبا  ولد�نا 
ون�صارة وتتطور عاما بعد عام بف�صل �هلل وكرمه ثم مبا توليه �صيدي 
على  �لبالغ  حر�صك  مع  بها  و�لهتمام  �لعناية  من  �ل�صمو  �صاحب 
�مل�صوؤوليات،  وتعدد  �ملهام  ح�صور �حلفل �خلتامي كل عام مع كرثة 
ف�صكر �هلل �صعيكم وجعل ذلك يف �صحيفة ح�صناتكم ورفع قدركم يف 

�لد�رين وحفظكم بحفظكم للقر�آن ورعاية �أهله.
�أيها �حلفل �لكرمي، �نق�صت ت�صع دور�ت من هذه �جلائزة وهي تزد�د 
تاألقا وبهاء وزيادة يف �إقبال �مل�صاركني عليها من فئات خمتلفة �صغار� 
وكبار� حتى �صهدنا زيادة ملحوظة يف عدد �ملتقدمني لهذه �مل�صابقة 
يف هذ� �لعام وتناف�صا قويا يف �حلفظ و�لإتقان ف�صار ��صم �لكويت 
معتنية  للقر�آن  ر�عية  كدولة  �ل�صماء  وعنان  �لأر�س  �آفاق  يف  يرتدد 
باأهله مكربة من �صاأن ما يحتويه من قيم �أخالقية ر�ئدة وم�صرتكات 
�إن�صانية فا�صلة وت�صريعات حكيمة ر�ئدة وذلكم هو هدف �مل�صابقة: 
بث روح �لت�صابق يف �خلري�ت على ثرى هذه �لبالد �ملباركة حر�صها 
منذ  �أهلها  عرف  و�لتي  ورخاء  و�طمئنانا  و�أمانا  �أمنا  وز�دها  �هلل 
�لقدم بالعتناء بحفظ �لقر�آن ومد�ر�صته حتى غد� �لقر�آن بو�صطيته 
و�عتد�له مكونا �أ�صا�صيا من مكونات �لهوية �لكويتية �ملت�صلعة مبعاين 

�لو�صطية و�لعتد�ل وغدت �ل�صماحة �ملجتمعية وقبول �لآخر و�لتعاي�س 
بني �لأطياف ب�صالم و�أمن طابعا عاما وقا�صما م�صرتكا و�صمة �أ�صا�صية 
و�حلديثة  �لقدمية  �لكويتية  �جلماعة  يف  �حلياة  مظاهر  كل  تغطي 
�لكويتي �لقدمي مع �صعوب خمتلفة  �لإن�صان  �صاعد على ذلك تعامل 
�مل�صارب و�للغات و�لعاد�ت و�حل�صار�ت نقل �إليها و�أخذ منها وتفاعل 
معها وزود جمتمعه بخري ما حتمله هذه �ل�صعوب من �أفكار وعاد�ت 

و�صبل حياة ل تعار�س مع �أحكام �لدين و�خل�صو�صية �لكويتية.
و�زدهار  و�أمان  �أمن  من  �لكويت  به  تنعم  مما  �إن  �لكرمي،  �حلفل 
بف�صل  ثم  �هلل  بف�صل  لهو  �أهلها  بني  وتعاي�س  وت�صامح  و��صتقر�ر 
مت�صك قيادتها �لكرمية وعلى ر�أ�صها �صاحب �ل�صمو �لأمري بالقر�آن 
عرفت  �لتي  �لكويتية  �ل�صخ�صية  مكونات  من  مكون  �أهم  باعتباره 
�لوطنية  �لوحدة  بقيم  وت�صلحها  �لآخر  مع  وت�صاحمها  للخري  بحبها 
و�لقيم  �لعدل  قو�عد  و�إر�صاء  �حل�صاري  و�حلو�ر  �ل�صلمي  و�لتعاي�س 
�لإن�صانية و�حل�صارية �لنبيلة �لتي عززها �لقر�آن و�أكدها و�صارك يف 

ت�صكيلها ور�صم معاملها.
وقد قامت �لوز�رة يف �صبيل �إجناح هذه �جلائزة �لقيمة بو�صع ت�صور 
متكامل لإقامة هذه �مل�صابقة وكونت فرقا وجلانا وو�صعت �لأ�صلوب 
�لأمثل يف كيفية حتكيمها و�ختيار جمموعة �أهل �لعلم و�لخت�صا�س 

الق��رآن بوس��طيته واعتداله غ��دا مكونًا 
أساس��يًا م��ن مكونات الهوي��ة الكويتية
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و�خلربة يف �لقر�آن وحفظه وجتويده من �صتى �أقطار �لعامل �لإ�صالمي، 
كما مت و�صع منهج للتحكيم يتميز بالدقة و�لعد�لة و�ملو�صوعية حتى 

تخرج هذه �جلائزة بال�صورة �لالئقة بالقر�آن �لعظيم.
�ملقدر  و�لثناء  �جلزيل  بال�صكر  �أتوجه  �خلتام  يف  �لكرمي،  �حلفل 
�لأبوية  عنايته  على  �لأحمد  �صباح  �ل�صيخ  �لأمري  �ل�صمو  ل�صاحب 
�حلانية و�هتمامه �لبالغ بجائزة �لكويت �لدولية ولويل عهده �لأمني 
�صمو �ل�صيخ نو�ف �لأحمد ول�صمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�صيخ جابر 
�أتوجه بال�صكر لكل من �صارك و�صاهم يف �إجناح هذه  �ملبارك، كما 

�جلائزة.
و�أن  �أمري� وحكومة و�صعبا  �لكويت  �أن يحفظ  �أ�صاأل �هلل تعالى  و�إين 
بالد  و�صائر  رخاء  �صخاء  يجعلها  و�أن  و�لأمان  �لأمن  عليها  يدمي 

�مل�صلمني.
�صاحب  تف�صل  بعدها  �لتا�صعة«  »�لدورة  بعنو�ن  فيلم  عر�س  مت  ثم 
�ل�صمو �لأمري بتكرمي جلان �لتحكيم وتقدمي �جلو�ئز على �لفائزين 
�لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  �لدولية  �لكويت  مب�صابقة  �لفائزة  و�جلهات 

وقر�ءته وجتويد تالوته.
بهذه  �لأمري  �ل�صمو  �صاحب  �إلى  تذكارية  هدية  تقدمي  مت  كما 

�ملنا�صبة.

"األوق��اف" وضعت تص��ورًا متكام��ًا لخروج 
الجائ��زة بالص��ورة الائقة بالق��رآن ونجاحها
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فهد  �مل�صت�صار  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وزير  �لعدل  وزير  �صرح 
�لعفا�صي �أن وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية مل تغفل توفري �لرعاية 

و�لهتمام ل�صريحة �ل�صم من �أبناء ذوي �لحتياجات �خلا�صة. 
جميع  كلفت  �لأوقاف  وز�رة  �ن  �صحفي  ت�صريح  يف  �لعفا�صي  وقال   
قطاعاتها بالعمل على رعاية هذه �ل�صريحة �ملهمة يف �ملجتمع فبد�أت 
�لإ�صارة يف  بلغة  �جلمعة  ترجمة خلطبة �صالة  �أولى هذه �خلطو�ت 
ترجمة  نقل  2008م مت  2006م ويف عام  عاًم  �لكبري منذ  �مل�صجد 
خطبة �صالة �جلمعة بلغة �ل�صارة على �لهو�ء مبا�صرة عرب تلفزيون 

دولة �لكويت. 
وتابع �لعفا�صي قائال �أن �إد�رة �لثقافة �ل�صالمية قامت بعمل جمموعة 
يف  وذلك  �ل�صم  �صريحة  مع  تتنا�صب  �لتي  �لثقافية  �ل�صد�ر�ت  من 
عام 2011 بالإ�صافة �لى ��صت�صافة �لعديد من �مل�صايخ ومن �لدعاة 
�ل�صم �ملعتمدين بالتعاون مع �لنادي �لكويتي �لريا�صي لل�صم لتقدمي 

�لدرو�س و�ملحا�صر�ت.
لنا  �لتابعة  و�لهيئات  �لأوقاف  وز�رة  عطاء  و��صتمر  �لعفا�صي  وقال 
فقامت �لأمانة �لعامة لالأوقاف  بعمل فلم تعليمي م�صور لتعليم فئة 
�لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  حلقة  تنظيم  ومت  و�ل�صالة   �لو�صوء  �ل�صم 
لل�صم من خالل �د�رة �صوؤون �لقر�آن �لكرمي ومن ثم �صمح لأبناء فئة 
�لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  �لكربى  �لكويت  م�صابقة  يف  �مل�صاركة  �ل�صم 
�لأخرية   �لثالث  �ل�صنو�ت  خالل  لالأوقاف  �لًعامة  لالأمانة  �لتابعة 
بالإ�صافة �لى قيام  �إد�رة �لدر��صات �لإ�صالمية بالتعاون مع �لنادي 
لتعليمهم  لل�صم  خا�س  مركز  بتخ�صي�س  لل�صم  �لريا�صي  �لكويتي 

با�صم  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  باإ�صر�ف  �ل�صرعية  �لعلوم 
مركز �لرتقاء لل�صم  وبعد ذلك  مت فتح مركز �جلنان للن�صاء �ل�صم يف 

نادي �ل�صم فرع �لفتيات يف منطقة كيفان.
 و�أ�صار �لعفا�صي �لى �ن وز�رة �لأوقاف ممثلة يف قطاع �مل�صاجد قامت 
�أكرث  �و  م�صجدً�  لتخ�صي�س  �مل�صاجد  حمافظات  �إد�ر�ت  مع  بالتن�صيق 
خطبة  لرتجمة  �ل�صت  �ملحافظات  من  حمافظة  كل  يف  �لحتياج  ح�صب 
�جلمعة �إلى لغة �لإ�صارة وحاليا توجد ترجمة �لى لغة �ل�صارة يف �ربعة 
�لعا�صمة  يف  �لكبري  �مل�صجد  وهي  �ملحافظات  م�صتوى  على  م�صاجد 
وم�صجد �لإمام �أبو حنيفة يف �ل�صعب يف حمافظة حويل وم�صجد �صاحية 
جابر �لعلي يف حمافظة �لحمدي وم�صجد رقية �ملزيني يف مدينة �صعد 

�لعبد �هلل يف حمافظة �جلهر�ء.

وز�رة  مع  بالتن�صيق  قامت  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  �إن  وقال 
هذه  لتوفري  �لوز�رة  يف  �لإفتاء  وقطاع  و�لبكم  �ل�صم  ونادي  �لرتبية 

�خلدمة �ملهمة لهذه �ل�صريحة من �أبناء �ملجتمع �لكويتي.
 و�أ�صاف �أن وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية ومن �صمن ��صرت�تيجيتها 
�لإ�صالمية  للقيم  �ملجتمع  وتوجيه  ن�صر  على  حر�صت  �إن�صائها  ومر�صوم 
�لتي  �ل�صريحة  هذه  �أبناء  �هتماماتها  من  بات  ولهذ�  بها  و�لتم�صك 
�فتتحت لهم �ملر�كز و�أقامت لهم �لأن�صطة �ملتنوعة وذلك بهدف دجمهم 

مع �أفر�د �ملجتمع.
�أن وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �صتبقى حري�صة   و�أكد �لعفا�صي 
لأنهم  �خلا�صة  �لحتياجات  ذوي  ومتطلبات  حاجات  مع  �لتفاعل  على 

جزء ل يتجز�أ من هذ� �ملجتمع �ملتما�صك.

مساجد إضافية لترجمة خطبة صالة الجمعة بلغة اإلشارة

العفاسي: "األوقاف" تحرص على التفاعل 
مع متطلب��ات ذوي االحتياج��ات الخاصة 
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"األوقاف" تستقبل الراغبين في وظيفة مؤذن أو إمام من المتقاعدين والمتطوعين الكويتيين

العفاس��ي: ال��وزارة أخ��ذت ه��ذه الفك��رة لس��د 
الش��واغر واستغال الكفاءة منهم بقطاع المساجد 

�أعلن وزير �لعدل وزير �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �مل�صت�صار �لدكتور فهد 
�لعفا�صي �أن وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �صت�صتقبل طلبات �لر�غبني 

من �ملتقاعدين و�ملتطوعني �لكويتيني للعمل يف وظيفة موؤذن �أو �إمام.
�أن وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية  �لعفا�صي يف ت�صريح �صحايف  وقال 
ل�صد  �لكويتيني  و�ملتطوعني  �ملتقاعدين  طلبات  بقبول  �لعمل  فكرة  �خذت 
ال�شواغر وا�شتغالل الكفاءة منهم يف العمل بقطاع امل�شاجد وفق ال�شروط 

�ملعمول بها يف قطاع �مل�صاجد.
قطاع  يف  ممثلة  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  �أن  �لعفا�صي  و�أ�صاف 
امل�شاجد و�شعت ال�شروط الالزم توافرها يف املتقدم من �شريحة املتقاعدين 
�لختبار  من  �لإعفاء  �صملت  و�لتي  �لأذ�ن  �أو  �لإمامة  يف  للعمل  �لكويتيني 
�لتحريري �صريطة �جتياز �ملقابلة �ل�صفوية بالإ�صافة �إلى عدم جتاوز عمر 

�ملتقدم 70 عامًا على �أن يكون �صليم �حلو��س وح�صن �لهيئة و�ل�صوت.
على  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  ��صرتطت  كما  �لعفا�صي  و�أو�صح 
و�للتز�م  فوق  فما  جامعي  موؤهل  على  �حل�صول  �إمام  لوظيفة  �ملتقدم 
باملنهج �ملقرر من قبل جلنة �لختبار و�ختيار �صاغلي �لوظائف �لدينية يف 

�مل�صاجد بينما ��صرتطت �لوز�رة على �لر�غبني للح�صول على وظيفة موؤذن 
حفظ جز�أين من �لقر�آن �لكرمي مع مر�عاة �أحكام �لتجويد وح�صن �لأد�ء 

و�ل�صوت و�لإملام باأحكام �لطهارة و�لأذ�ن و�ل�صالة ومبادئ �لعقيدة.
�لكويتيني  تكليف  قبول  ب�صاأن  �لوزر�ء  جمل�س  بقر�ر  �لعفا�صي  و�أ�صاد 
و�لذ�ن  �لمامة  وظائف  يف  و�خلربة  �لتخ�ص�س  �أ�صحاب  من  �ملتقاعدين 
يف  منها  و�ل�صتفادة  �لكويتية  و�خلرب�ت  �لطاقات  �أمام  �ملجال  يفتح  كونه 

قطاع �مل�صاجد و��صتغاللها يف �صغل �صو�غر هذه �لوظائف. 
و�عترب �لعفا�صي �أن هذ� �لتوجه �صيخدم قطاع �مل�صاجد يف وز�رة �لأوقاف 
�ملدنية  �إليها جمل�س �خلدمة  �لتي �جته  �لإحالل  تفعيل عملية  وي�صاهم يف 
و�لآذ�ن  �لإمامة  فر�غًا يف وظائف  و�لتي قد حتدث  �لأخرية  �لفرتة  خالل 
لكن مع مو�فقة جمل�س �لوزر�ء لن يحدث هذ� �لفر�غ �إذ� مت قبول �لكويتيني 

املتقاعدين وفق ال�شروط وال�شوابط التي و�شعتها وزارة الأوقاف. 
ودعا �لعفا�صي كل من يرغب للعمل يف وظيفة �لإمامة و�لآذ�ن من �لكويتيني 
وال�شروط  الآلية  امل�شاجد ملتابعة  الى قطاع  التقدم  املتقاعدين واملتطوعني 

�لتي و�صعتها وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية لقبول �ملتقدمني.
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"األوقاف" استعدت للشهر المبارك 

عمادي: 21 مركزًا رمضانيًا وأكثر من 880 فعالية 
بانتظار المصلين في جميع مساجد الكويت 

�إد�ر�ت  �إنهاء  عن  عمادي  �أ�صد  فريد  م.  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  وكيل  ك�صف 
�مل�صاجد مبحافظات �لكويت )حويل - �لعا�صمة - مبارك �لكبري - �لفرو�نية - �جلهر�ء - 
�لأحمدي(، بالإ�صافة �لى م�صجد �لدولة �لكبري كل �ل�صتعد�د�ت ل�صتقبال �صهر رم�صان 

�ملبارك.
وبني �أن كل �مل�صاجد باملحافظات �ل�صت بجانب �ملر�كز �لرم�صانية �لتي بلغت 21 مركزً� 
و�ملعتكفني  و�ل�صائمني  �مل�صلني  ل�صتقبال  و��صتعدت  جتهيز�تها  ��صتكملت  قد  �لعام  هذ� 
و�إقامة �لأن�صطة �لثقافية و�لعلمية و�ل�صرعية بجانب �صالتي �لرت�ويح و�لقيام يف رم�صان. 
وذكر �أن هناك �أكرث من 880 حما�صرة دعوية وخاطرة �إميانية بانتظار �مل�صلني طو�ل 

�ل�صهر �ملبارك.

وقال م .عمادي يف ت�صريح �صحايف مبنا�صبة �إنهاء �لوز�رة �ل�صتعد�د ل�صتقبال �لأيام �لف�صيلة 
يف رم�صان: لقد حر�صنا �أن يكون رم�صان هذ� �لعام مب�صاجد �لكويت متما�صيًا مع ��صرت�تيجية 
�لوز�رة يف �لريادة و�لتميز و�لإبد�ع مميزً�، �إذ �أعدت كل �إد�رة من �إد�ر�ت �مل�صاجد خطة عمل 
متكاملة ت�صتمل على �أن�صطة وفعاليات من �صاأنها تهيئة �مل�صاجد ل�صتقبال �مل�صلني يف �صالة 
�لكويت  �لندية و�لقر�ءة �ملتميزة من د�خل  �أئمة وقر�ء من ذوي �لأ�صو�ت  �لرت�ويح بح�صور 
�لوز�رة  �صيوف  بجانب  �لكويت  د�خل  من  و�لدعاة  للعلماء  فقهية  جمال�س  و�إقامة  وخارجها 
�لى  بالإ�صافة  �لرتبوية،  و�لدرو�س  �لعلمية  و�لدور�ت  �لثقافية  �لأ�صابيع  و�إقامة  �خلارج،  من 
�ملحا�صر�ت و�خلو�طر �لإميانية و�إجر�ء �مل�صابقات �لقر�آنية متا�صيا مع روح �ل�صهر �ملبارك، 

وكذلك �إقامة �حللقات �لعلمية للتاأ�صيل �ل�صرعي وتوزيع �ملطبوعات �لنافعة و�ملفيدة.
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"العليا للحج والعمرة" راعت توفير الحمالت حسب االحتياج والخدمات

عم��ادي: حم��ات الحج الكويتي��ة الرائدة في 
خدمة الحجاج على مستوى العالم اإلسامي

�لعليا للحج  �للجنة  �أكد وكيل وز�رة �لأوقاف و�ل�صئون �لإ�صالمية ورئي�س 
�أد�ء  للر�غبني يف  �لت�صجيل  باب  فتح  �أ�صد عمادي عن  فريد  م.  و�لعمرة 
�لعام  عن  مبكر  بوقت  1439هـ  �لعام  هذ�  حج  مو�صم  �حلج  فري�صة 
�ملا�صي و�أكد باأن حمالت �حلج ت�صتقبل جميع �لر�غبني يف �أد�ء فري�صة 
�حلج علمًا باأن �آخر يوم لت�صجيل �حلجاج ح�صب �لتعميم �لو�رد من وز�رة 
1439هـ �ملو�فق 15/05/2018م ومت تقدمي طلب  �حلج هو 30 �صعبان 

لتمديد موعد �لت�صجيل وبانتظار �لرد من وز�رة �حلج �ل�صعودية.  
له بوقت مبكر حيث مت  و�ل�صتعد�د  باأنه مت جتهيز مو�صم �حلج  و�أكد     
و�صع خطة ملو�صم حج هذ� �لعام كما مت ترخي�س عدد )49( حملة بن�صبة 
% عن عدد حمالت �حلج �لعام �ملا�صي، وبني �أن �صبب زيادة  زيادة 14 
عدد �حلمالت هو �إلغاء دمج �حلمالت حيث مت �إلغاء دمج �حلمالت بد�ية 
�لقادم  و�لعام  �ل�صماح بدمج حملتني  �لعام حيث مت  من مو�صم حج هذ� 

حملة و�حدة فقط ويلغى ب�صكل نهائي يف مو�صم �حلج �لذي بعده 
   وبني �لعمادي باأن �للجنة �لعليا للحج و�لعمرة قامت بت�صنيف حمالت 
�إلى )�أ، ب، ج( ح�صب  �إلى فئتني فنادق وعمار�ت وكل فئة تنق�صم  �حلج 
للحجاج  �ملقدمة  للتاأكد من �خلدمات  وذلك  للحجاج  �ملقدمة  �خلدمات 
ب�صكل تف�صيلي و�مل�صاهمة يف تقدمي �أ�صعار تنا�صب جميع �صر�ئح �ملجتمع، 
و�أكد باأنه مت ت�صكيل جلنة ل�صبط ومتابعة �أ�صعار حمالت �حلج للتاأكد من 

عدم وجود مغالة فيها وذلك بتقدمي جميع حمالت �حلج �أ�صعارها وفق 
لئحة �خلدمات �ملقدمة للحجاج لعتمادها ومتابعة تنفيذها و�لتاأكد من 

تقدمي هذه �خلدمات فعليًا للحجاج �أثناء مو�صم �حلج يف مكة �ملكرمة. 
   وو�صح �لعمادي باأن �للجنة �لعليا وفرت عدد )8( حمالت حج ترت�وح 
لعدد  وذلك  �لرباعية  للغرف  1700د.ك  �إلى  1550د.ك  من  �أ�صعارها 
1226حاجًا تي�صريً� لهم لأد�ء فري�صة �حلج كما وفرت عدد )6( حمالت 
حج تبد�أ من 1850د.ك ول يتجاوز �صعرها 2000د.ك للغرف �لرباعية، 
و�خلدمات  �لحتياج  ح�صب  على  �حلج  حمالت  توفري  �للجنة  ور�عت 
ذ�ت  �حلمالت  �أو  )5جنوم(  فنادق  كانت  �صو�ء  �حلجاج  من  �ملطلوبة 

�خلدمات �ملتميزة لوجود طلب على هذه �حلمالت. 
يف  �لر�ئدة  �حلمالت  تعترب  �لكويتية  �حلج  حمالت  �أن  �لعمادي  و�أكد     
باأن هذه  �لعمادي  �لإ�صالمي، وو�صح  �لعامل  خدمة �حلجاج على م�صتوى 
�لإجر�ء�ت �لتي قامت بها �للجنة �لعليا للحج و�لعمرة غري م�صبوقة حيث 
�صاهمت مبر�قبة �لأ�صعار رغم وجود زيادة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
�لفنادق  على  تفر�س  بلدية  ر�صوم  و5%  �مل�صافة  �ل�صريبة  قيمة   %  5

 .% وغريها حيث ت�صل �إلى ن�صبة زيادة 10 
بتقدمي  وقيامها  جتاوبها  على  �لكويتية  �حلج  حمالت  �لعمادي  و�صكر 

�خلدمات �لالزمة حلجاج بيت �هلل �حلر�م. 
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"األوقاف "دشنت" حفل اإلدارة المتميزة التاسع"

عم��ادي: نح��رص أن تكون مس��تويات األداء 
المؤسسي والبشرى وفق معايير تخدم التنمية

قال وكيل وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �ملهند�س فريد �أ�صد عمادي �إن 

 – لالأعو�م )2016 /2017  �ل�صرت�تيجية  �تخذت يف خطتها  �لوز�رة 

2020/2021( من �لتميز قيمة من قيمها، وجعلت من �صمن �أهد�فها 
�ل�صرت�تيجية: �إعد�د قياد�ت متميزة.

حتت  �لوز�رة  �أقامته  �لتا�صع” �لذي  �ملتميزة  �لإد�رة  “حفل  يف  ذلك  جاء 

فهد  د.  �مل�صت�صار  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وزير  �لعدل  وزير  رعاية 

�لختيارية  و�مل�صاريع  �ملتميزة  �لإد�رة  بجائزة  �لفائزين  لتكرمي  �لعفا�صي 

على م�صتوى �لوز�رة من �أجل ت�صجيع �ملمار�صات �ملتميزة بالوز�رة.

ع�صر  �لإ�صالمية  و�ل�صئون  �لأوقاف  وز�رة  و�كبت  لقد   : عمادي  و�أو�صح 

�ملعرفة يف وقت مبكر، فنّحت �ملناهج �لتقليدية جانبًا، �إدر�كًا منها لأهمية 
�ل�صبق  لها ق�صب  �إد�ري م�صتقبلي، يحقق  �لتخطيط �ل�صرت�تيجي كمنهج 
و�لتفوق يف ع�صر ميوج باملتغري�ت �ملتالحقة يف ظل عامل �أ�صبح فيه �قت�صاد 
�ملعرفة عاماًل مهمًا من عو�مل تقدم �لأمم، فجعلت �لتخطيط �ل�صرت�تيجي 
�لعربي  �لعاملني  �ملوؤ�ص�صات يف  �أولى  كانت  �أنها  �إلى  م�صريً�  لأد�ئها،  منهجًا 
و�لإ�صالمي �لتي بادرت �إلى تطبيق �لتخطيط �ل�صرت�تيجي يف ممار�صاتها 

يف كافة عنا�صر �لأد�ء عرب �صت خطط ��صرت�تيجية.
وتابع: كما �أن �لأخذ باأحدث �لأ�صاليب �لعلمية يف قيا�س �لأد�ء �ل�صرت�تيجي 
للوز�رة هو و�جب �لوقت، مو�صحا �أنه من منطلق �أهمية قيا�س �لأد�ء ب�صكل 
عام وتكرمي �لأد�ء �ملتميز من �أجل �لو�صول �إلى �مل�صتويات �لعالية و�ملن�صودة 
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�لعمل، جاء حر�س  كافة جو�نب  �مل�صتمر يف  و�لتح�صني  �لتطوير  و�إحد�ث 
�لوز�رة على �أن تكون م�صتويات �لأد�ء �ملوؤ�ص�صي و�لب�صرى وفق معايري و�أ�ص�س 
تتو�فق مع تطلعات روؤيتها �لطموحة وتخدم متطلبات �لتنمية و�حتياجات 

�ملجتمع �لكويتي.
�لإ�صالمية و�صنة ر�صولنا �صلى �هلل عليه و�صلم  وقال: لقد دعتنا �صريعتنا 
�إلى �إتقان �لعمل و�لإخال�س يف �أد�ئه ملا يف ذلك من حتقيق �خلري و�لنهو�س 
بالإن�صان �مل�صلم وحتقيق �لتنمية �ملجتمعية حيث قال �صلى �هلل عليه و�صلم 

يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه«. تعالى  �هلل  “�إن 
وذكر عمادي: لعلنا ونحن نلتقي يف هذ� �ملحفل نقدم خري دليل على مدى 
متميزة يف  نتائج  من  ما حتقق  وتقدير  بتكرمي  وقياد�تها  �لوز�رة  �هتمام 
يف  �لعاملني  جميع  عاتق  على  بامل�صوؤولية  يلقي  ما  وهو  عديدة،  جمالت 
�ل�صتمر�ر لتقدمي �أف�صل ما لديهم للحفاظ على �لنجاحات �ملتحققة وتعزيز 

مكانة �لوز�رة كجهة حكومية ر�ئدة يف �لتميز و�لأد�ء �ل�صرت�تيجي.
رعايته  على  �لأوقاف  وزير  �لعدل  وزير  عمادي  �صكر  كلمته  ختام  ويف 
�إد�رة  يف  �لأخوة  �أ�صكر  كما  �حل�صور  جميع  و�إلى  �حلفل  لهذ�  �لكرمية 
حتى  �لعاملني  وجميع  و�لتطوير  �لتخطيط  وقطاع  و�ملعلومات  �لتخطيط 
و�صلنا �إلى هذ� �مل�صتوى �لر�قي و�ملتقدم يف �لأد�ء �صائاًل �ملولى عز وجل �أن 
يحفظ �لكويت �أمريً� وحكومة و�صعبًا حتت قيادة �صمو �أمري �لبالد �ل�صيخ 
�صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح و�صمو ويل عهده �لأمني و�صمو رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حفظهم �هلل ورعاهم.

"األوق��اف" أول��ى المؤسس��ات ف��ي العالمي��ن العرب��ي 
واإلسامي جعلت التخطيط االستراتيجي منهجًا ألدائها
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"الشؤون الفنية" تنظم اللقاء الثالث لديوانية األئمة والخطباء الكويتيين

وكيل الوزارة يؤكد أهمية دور الخطيب في 
المجتمع الكويتي وتوجيهه الوجهة الصحيحة 

�لأئمة  لديو�نية  �لثالث  �للقاء  �مل�صاجد  بقطاع  �لفنية  �ل�صوؤون  مكتب  �أقام 
يف  �لغامن  ثنيان  على  بقاعة  �لع�صاء  �صالة  بعد  وذلك  �لكويتيني،  و�خلطباء 
مبنى تدريب �لأئمة و�ملوؤذنني بالرقعي.  بح�صور وكيل وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون 
د�ود  م.  �مل�صاجد  ل�صوؤون  �مل�صاعد  و�لوكيل  عمادي  �أ�صد  فريد  م.  �لإ�صالمية 
مديري  وبع�س  �لعنزي  عيادة  �صامل  �لفنية  �ل�صوؤون  مكتب  ومدير  �لع�صعو�صي، 

�إد�ر�ت �مل�صاجد، وجمع من �لأئمة و�خلطباء �لكويتيني. 
جهدهم  على  و�صكرهم  باحل�صور  فيها  رحب  �لوز�رة  لوكيل  بكلمة  �للقاء  بد�أ 
يف  �خلطيب  دور  �أهمية  على  موؤكدً�  وجّل،  عّز  �هلل  بيوت  خدمة  يف  �ملتو��صل 
�ملعتدل،  �لتوجيه  �إلى  عط�صى  فيه  و�لنا�س  بطبيعته  �ملحافظ  �لكويتي  �ملجتمع 
لذلك على �خلطيب �أن يجتهد يف �إي�صال ر�صالته �ل�صحيحة �إلى �لنا�س، ومن 

هنا كان حر�س �لوز�رة على �لهتمام بخطبة �جلمعة. 
�ل�صتغالل  �ملبارك  رم�صان  �صهر  با�صتغالل  و�خلطباء  �لأئمة  عمادي  وطالب 
�لأمثل لتوجيه �لنا�س �إلى �خلري، وعلى �قتنا�س �لفر�س ومو��صم �لعبادة، وعلى 

كل �إمام �أن يجتهد يف درو�صه لتوجيه �ملجتمع �لتوجيه �ل�صحيح. 
وبع�س  ومقرتحاتهم  �أفكارهم  لطرح  �حل�صور  �إلى  ذلك  بعد  �حلديث  و�نتقل 

�مل�صكالت �لتي تو�جههم، وقام وكيل �لوز�رة و�لوكيل �مل�صاعد ل�صوؤون �مل�صاجد 
بالرد على �ل�صتف�صار�ت، وتو�صيح بع�س �لأمور. 

و�أكد وكيل �لوز�رة يف نهاية �لديو�نية على �أن وز�رة �لأوقاف لها دور كبري يف 
�لأمن �ملجتمعي، ولبد من تو�صيح هذ� �لدور و�لإعالن عنه يف �ل�صحف ومو�قع 

�لتو��صل �لجتماعي.
�جلدير بالذكر �أن �لهدف من عقد هذه �لديو�نية كل فرتة هو تعزيز �لتو��صل 
بني �لأئمة و�خلطباء �لكويتيني من جهة وبني م�صوؤويل �لوز�رة من جهة �أخري، 
وكذلك تبادل �خلرب�ت �لدعوية، و�إف�صاح �ملجال لعر�س وجهات �لنظر، وطرح 
و�مل�صاجد  بالدعوة  �خلا�صة  �لأمور  بع�س  ومناق�صة  و�لقرت�حات،  �لأفكار 
حتتاج  �لتي  �لر�هنة  �ملجتمعية  و�لأحد�ث  �لق�صايا  بع�س  وتناول  ور�صالتها، 
�إلى �لرتكيز عليها، وكيفية �لتعامل معها. وقد �أثبتت ديو�نية �لأئمة و�خلطباء 
�لكويتيني �أنها فكرة �صائبة للتو��صل و�حلو�ر ب�صكل مبا�صر بني �لأئمة و�خلطباء 
وم�صوؤويل �لوز�رة.  وقد �أثنى �جلميع على �إقامة �لديو�نية، وح�صن تنظيمها، وما 
للوز�رة وم�صوؤوليها  �ل�صكر  �لأئمة و�خلطباء  د�ر فيها من مناق�صات، كما وجه 

على �إتاحة �لفر�صة لهم لطرح �أفكارهم وعر�س وجهات نظرهم. 
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�لعليا  �للجنة  عام  �أمني  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  وكيل  �أكد   
لتعزيز �لو�صطية �ملهند�س فريد عمادي حر�س �للجنة �لعليا على ��صتكمال 
م�صريتها �ملباركة يف ن�صر وتعزيز مبادئ و�صطية �لإ�صالم، وبذل مزيد من 
�جلهد و�لتعاون وتعميق �ل�صر�كة بني موؤ�ص�صات �لدولة ملا فيه �صالح �ملجتمع 
�لوطني  �لوقائي  �مل�صروع  من  �لأولى  �ملرحلة  يف  جليًا  بد�  ما  وهو  و�لفرد 

حت�صني.
�لأوقاف  وز�رة  نظمته  �لذي  �لتكرمي  �أثناء  عمادي  ت�صريحات  جاءت 
و�ل�صئون �لإ�صالمية ل�صركاء �لنجاح يف م�صروع حت�صني من وز�رة �لرتبية، 
حيث ��صتقبل يف مكتبه موجه عام مادة �لرتبية �لإ�صالمية يف وز�رة �لرتبية 
�لدكتور حممد �إ�صماعيل �لر��صد و�ل�صاتذة موجهي مادة �لرتبية �لإ�صالمية 
تعزيز  مركز  مدير  �لتكرمي  وح�صر  �لرتبوي،  �لعمل  فريق  �لرتبية  بوز�رة 
�لو�صطية عبد �هلل �ل�صريكة   حيث قام بتوجيه �ل�صكر لل�صادة �حل�صور على 
جهودهم �ملبذولة و�لتي توجت باإجناز �مل�صروع على �أكمل وجه يف مرحلته 
�لولى ،د�عيا لال�صتماع و�ل�صتفادة من مالحظات �أ�صحاب �مليد�ن �لرتبوي 
و�صكر عمادي جميع من �صاهم يف �إجناح هذ� �لعمل و�لذي يعود بالنفع على 

�أبناء وطننا.
تعزيز  مركز  يف  ممثلة  �لو�صطية  لتعزيز  �لعليا  �للجنة  �أن  عمادي  وتابع 
�مللقاة على عاتقها فقد �ختارت  �لوطنية  �مل�صئولية  �لو�صطية ومن منطلق 
�ملطلوبة  و�لأهد�ف  �لغايات  لتنفيذ  �لدولة  موؤ�ص�صات  بني  �ل�صر�كة  طريق 
على  جميعا  معهم  �لتعاون  يتم  وز�ر�ت   6 من  �لعليا  �للجنة  تت�صكل  حيث 

�أكمل وجه وفق مبادر�ت �لوثيقة �لوطنية لتعزيز �لو�صطية و�لعتد�ل.
وبني عمادي �أنه مت �إجناز 145 حلقة نقا�صية بالتعاون مع وز�رة �لرتبية 
وجهات خمتلفة ��صتفاد منها ما يقارب من )6500( من �أبنائنا �لطالب 
مت �لتحاور معهم على �لقاعات �لدر��صية وطرح ما يتعلق يف تعميق مفهوم 
�لولء و�لنتماء للوطن ومعاجلة كافة ��صكال �لنحر�ف �لفكري و�ل�صلوكي 

يف �فكارهم 
 وبني عمادي �نه يتم حاليًا �لإعد�د و�لتجهيز للمرحلة �لثانية من م�صروع 
�أكرب  �صريحة  لي�صمل   2018-2019 �لقادم  �لدر��صي  للف�صل  حت�صني 

من �لطلبة و�لطالبات.

"األوقاف" تكرم شركاء النجاح في مشروع تحصين من وزارة التربية

عمادي: اخترنا طريق الشراكة مع مؤسسات الدولة 
وفق مبادرات الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية  
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�أكد وكيل وز�رة �لأوقاف �مل�صاعد للتخطيط و�لتطوير وليد �لعمار �أن 
مهرجان �لأ�صرة �إ�صافة للعمل �خلريي و�أبعاده �لجتماعية و�لفكرية 
و�لثقافية �لتي متنحه �صفة �ل�صمول و�ل�صتيعاب ملختلف �لأن�صطة جاء 
ذلك لدى �فتتاحه �لدورة �لثالثة و�لربعني ملهرجان ثقافة �أ�صرة نيابة 

عن وزير �لوقاف و�ل�صوؤون �ل�صالمية و�لعدل د. فهد �لعفا�صي.
على  مقت�صر  غري  �خلري�ت  فعل  �أن  يوؤكد  �ملهرجان  �أن  و�أ�صاف 
�مل�صاعد�ت �ملادية لأنه ي�صتهدف بناء �لإن�صان ليكون يف �لنهاية مبدعًا 

مبتكرً� يرفد جمتمعه ووطنه وحميطه �لن�صاين.
نو�ة  لأنها  �لأ�صرة  ببناء  �عتنى  �ل�صالم  �أن  تعلمون  �لعمار  وقال 
�ملجتمع وقاعدة �لأجيال و�صبيل �لعفة وهي يف �ل�صالم لوحة م�صيئة 
علو  على  ملمو�س  �صاهد  �نها  بل  �لقر�آن  تعاليم  ل�صمو  عاك�صة  ومر�آة 
�لأ�صر و�صياع  �لعامل من تفكك  ي�صاهد يف  ملا  �أ�صفه  �صاأنه معربً� عن 
�ملهرجان  هذ�  و�أن  �لإ�صالم  عن  و�بتعادها  غيابها  ب�صبب  �ملجتمعات 

و�أمثاله �ملهتمة بالأ�صرة لهو دليل على تطبيق ن�صو�س �لوحيني.
و��صاف �إن من �أهم �أهد�ف وز�رة �لأوقاف �مل�صاهمة يف �حلفاظ على 
ورقيًا  رفعة  �ل�صعوب  �أكرث  من  وجعله  وتقدمه  و�ملجتمع  �لأ�صرة  هوية 
وتلك �مانة �مرنا بها �ل�صرع مع حتقيق �لتفاعل �ليجابي بني �بنائه 
�ملجتمعية  �لتنمية  حركة  يف  �مل�صاركة  خالل  من  �لع�صر  وح�صارة 

ومعاجلة م�صكالته.

"األوق��اف"  وزي��ر  ع��ن  نياب��ة  اإلس��المي  الكت��اب  لمع��رض   43 ال���  ال��دورة  افتت��ح    

العمار: الوزارة تشجع المبادرات واألنشطة 
التي تعزز النهضة المجتمعية وتدعم األسرة
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وقال من هذ� �ملنطلق فاإن وز�رة �لوقاف ت�صجع �ملبادر�ت و�لن�صطة 
�لتي تعزز �لنه�صة �ملجتمعية وتدعم �لأ�صرة ل�صيما يف وقتنا �حلايل.

جناح �لوز�رة باملعر�س 
وقامت �لوز�رة بامل�صاركة باملعر�س من خالل �إد�رتي �لعالقات �لعامة 
وذلك  �لوز�رة  جناح  بزيارة  �لعمار  قام  حيث  و�لتقومي،  و�لتاأهيل 
�إد�رة  ومدير  �لعازمي  �صامي  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة  مدير  بح�صور 

�لتاأهيل و�لتقومي �لدكتور نا�صر �لعجمي.

االسام اعتنى ببناء األسرة ألنها نواة 
المجتمع وقاعدة األجيال وسبيل العفة
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 "القصر نساء – مسائي" نظم تدشين أول تطبيق على الهواتف المحمولة 

الش��عيب: التطبي��ق يتضمن حقوق وواجب��ات الموظف 
والدراس��ين والكت��ب المقررة في دور الق��رآن واألترجة

د�صن وكيل وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �مل�صاعد ل�صوؤون �لقر�آن �لكرمي و�لدر��صات �لإ�صالمية 
�لدكتور وليد �ل�صعيب �أول تطبيق على �لهو�تف �ملحمولة يف حفل نظمه مركز �لق�صر ن�صاء م�صائي 
وليد  �مل�صاعد  و�لوكيل  �لأذينة  خليف  �مل�صاعد  �لوكيل  بح�صور  �لإ�صالمية  �لدر��صات  لإد�رة  �لتابع 

�لعمار يف وز�رة �لأوقاف.
�إن هذ� �لإجناز �لكبري �لذي ند�صنه �ليوم يف هذ� �حلفل لأول تطبيق على �لهو�تف  وقال �ل�صعيب: 
�ملحمولة جاء بجهد تطوعي من �لعامالت يف مركز �لق�صر ن�صاء م�صائي مما يوؤكد حر�صهن على 

�لعمل وتفانيهن يف حتقيق �لريادة و�لتميز.
�أن هذ� �لتطبيق على �لهو�تف �ملحمولة يت�صمن كل ما يحتاجه �ملوظف و�لد�ر�س  و�أ�صاف �ل�صعيب 
يف دور �لقر�آن و�لأترجة من حقوق وو�جبات تخ�س �ملوظف وجميع �لكتب �لدر��صية �ملقررة. وعدد 
�ل�صعيب �أهد�ف �لتطبيق �لأول على �لهو�تف �ملحمولة �ملتمثلة يف �إبر�ز دور وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون 
و�لرتكيز  و�أهد�فها  و�لأترجة  �لكرمي  �لقر�آن  بدور  و�لتعريف  �لإ�صالمية  �لقيم  �لإ�صالمية يف غر�س 
مر�كز  �ل�صحيحة �خلا�صة جلميع  و�لعناوين  �لأرقام  على  و�صهولة �حل�صول  و�لر�صالة  �لروؤية  على 
�لتعامل  �لعلوم و�ملعرفة و�تقان  �لعلمي و�لتكنولوجي يف جمال  �لقر�آن و�لإد�رة ومو�كبة �لتطور  دور 

مع تكنولوجيا �ملعلومات.
و�صكر �ل�صعيب �أ�صرة مدر�صة زيد بن علي �ملتو�صطة للبنني على تقدمي هذه �للوحة �جلد�رية حل�صرة 

�صاحب �ل�صمو �أمري �لبالد �ل�صيخ �صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح حفظه �هلل ورعاة.
ومن جانبها قالت م�صرفة مركز �لق�صر ن�صاء م�صائي �لتابع لإد�رة �لدر��صات �لإ�صالمية يف وز�رة 
�لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية مرمي �ملطريي �ن هذ� �لتطبيق �لذي نطلقه �ليوم بهدف خدمة �لعاملني 

و�لد�ر�صني يف دور �لقر�آن و�لأترجة.
عدة  يحقق  لكي  جاء  �مل�صروع  هذ�  �ن  �ملحمولة  �لهو�تف  على  �لأول  �لتطبيق  �أن  �ملطريي  و�أ�صافت 
�ملعلومات  ��صرتجاع  و�صهولة  �لكتب  و�ل�صتفادة من  بعد  �ملعلومات عن  على  منها �حل�صول  �أهد�ف 
حيث يت�صف باملرونة و�إ�صافة ميزة �لت�صجيل �إلكرتونيًا للد�ر�س عن طريق �ملوقع و�صهولة �ل�صتفادة 
من �ملكتبة �للكرتونية لإعد�د بر�مج تعليمية بغر�س تطوير مهار�ت �لد�ر�س و�ملعلم وتنمية قدر�تهم 
وم�صاعدة  د�ر�صات �لتمهيدي على حفظ �لقر�آن �لكرمي وجتويده وتف�صريه وتوفري �لكثري من مناذج 
�لختبار�ت �ل�صابقة جلميع �ملر�حل �لدر��صية وجلميع �ملو�د و�صهولة �لت�صفح للو�صول �إلى ح�صابات 

�ملركز و�لإد�رة يف مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
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�لوز�رة  وكيل  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وزير  �لعدل  وزير  ممثل   قال 
�مل�صاعد للتخطيط و�لتطوير وليد �لعمار يف حفل ختام �مللتقيات �لطالبية 
�لتاأهيل و�لتقومي  �إد�رة  �إن ما تقوم به  �لقيمية:  وتد�صني �خلطة �لإعالمية 
�لن�سء  رعاية  توجهاتها  �أهم  من  و�لتي  �لوز�رة،  ��صرت�تيجية  مع  يتو�فق 
و�ل�صباب و�لعمل على تقوية �لو�زع �لديني لديهم وم�صاعدتهم على �ل�صلوك 
جهد  من  نبذله  ما  ثمرة  نرى  �أن  �لنفو�س  به  ت�صعد  �صيء  هو  وكم  �لقومي، 
�أبنائنا وبناتنا، ف�صبابنا هم جل �هتمامنا، فهم حا�صر �لكويت وعماد  مع 
م�صتقبلها، لذ� فاإن من �لو�جب علينا �أن ندمي �لهتمام بهذه �لفئة و�لعناية 

بهم وتهيئتهم للم�صتقبل �ملقبل باإذن �هلل تعالى.
 و�أ�صاف �لعمار: قد حملت �لوز�رة على عاتقها �إجناح وتفعيل قيم �ل�صر�كة 
�خت�صا�صاته  ح�صب  كل  وقطاعاتها  �إد�رتها  بني  �لد�خلي  م�صتوييها  على 
على  ت�صهد  وجتاربنا  �ملختلفة،  و�أجهزتها  �لدولة  موؤ�ص�صات  مع  و�خلارجي 

ذلك مع �لعديد من �جلهات ذ�ت �ل�صلة.
 كما ل يخفى عليكم مدى �لتطور �لذي نلم�صه كل حلظة يف مناحي �حلياة، 
ويتحتم علينا �أن نو�كب ذلك بو�صائل و�أدو�ت منا�صبة �أكرث نفعًا و�أعمق �أثرً�. 
فاحلكمة �صالة �ملوؤمن، �أنى وجدها فهو �أولى �لنا�س بها كما قال �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم.
 من جانبه قال مدير �إد�رة �لتاأهيل و�لتقومي د. نا�صر �لعجمي �إن �لدور �لذي 
ميليه علينا و�جبنا وم�صئوليتنا د�خل �لوز�رة، و�نطالقًا من �أهمية �ل�صتثمار 

من  و�لأخالقي  �لنف�صي  �لبناء  وتقومي  تاأهيله  و�إعادة  �لب�صري  �لعن�صر  يف 
خالل تد�صني م�صروعات متميزة خالل �لعام �حلايل �إن �صاء �هلل من �أهمها 
و�لتي  �لأ�صري  �لعنف  ظاهرة  ملكافحة  �لقيمية  �لإعالمية  �حلملة  �إطالق 
�صتكون حتت �صعار: �أ�صرة مطمئنة وطن �آمن، وتنفيذ م�صروع خط �ل�صتماع 
�فتتاح  على  و�لعمل  باحلالت،  �خلا�صة  و�ل�صكاوى  �لبالغات  لتلقي  �ملوحد 
�إيو�ء حلالت �صحايا �لعنف �لأ�صري، و�لبدء ر�صميًا بتنفيذ م�صروع  منزل 
مع  بالتعاون  يتم  ذلك  كل  �لإدمان،  من  باملتعافني  �خلا�س  بالعمل  �لعالج 

�جلهات �ملختلفة يف �لدولة ذ�ت �ل�صلة. 

"األوقاف" تنظم حفل ختام الملتقيات الطالبية وتدشين حملتها اإلعالمية 

العم��ار: نح��رص عل��ى االهتم��ام بالنشء 
والشباب والعناية بهم وتهيئتهم للمستقبل

العجمي: نهتم باستثمار 
العنصر البشري وإعادة 
تأهيله وتقويمه نفسيًا 

وأخالقيًا
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برعاية وزير �لعدل ووزير �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية �مل�صت�صار �لدكتور فهد �لعفا�صي �أقامت 
و�لتقومي  �لتاأهيل  �إد�رة  بالتعاون مع  �لد�خلية  بوز�رة  �لإ�صالحية  للموؤ�ص�صات  �لعامة  �لإد�رة 
يف وز�رة �لأوقاف معر�س » حرفتي بيدي »ملنتجات وم�صغولت نزلء �ملوؤ�ص�صات �لإ�صالحية 

مببنى وز�رة �لأوقاف.
و�لوكيل  �لعمار  وليد  �لأوقاف  وز�رة  يف  و�لتطوير  للتخطيط  �مل�صاعد  �لوكيل  من  كل  وقام 
�مل�صاعد ل�صوؤون �ملوؤ�ص�صات �لإ�صالحية وتنفيذ �لأحكام �للو�ء عبد �هلل �ملهنا بتد�صني �ملعر�س 

نيابة عن �لوزير �لعفا�صي.
وقال مدير �إد�رة �لتاأهيل و�لتقومي د. نا�صر �لعجمي يف ت�صريح �صحايف على هام�س �لفتتاح: 
و�ملوؤ�ص�صات  �ملركزي  �ل�صجن  ونزيالت  نزلء  و�أعمال  منتجات  عر�س  ي�صتهدف  �ملعر�س  �أن 
�ل�صالحية من منتجات خ�صبية وتر�ثية تهم �لبيت �لكويتي عالوة على �مل�صغولت �لقما�صية 
و�لقطنية و�ملفرو�صات وجميع �لحتياجات �لأ�صرية.  موؤكدً� حتقيق مبد�أ �ل�صر�كة مع عدد من 

�جلهات �حلكومية مثل وز�ر�ت �لد�خلية و�ل�صحة و�ل�صوؤون.
بعد  فيما  تنظيمه  �صيتم  �أنه  نوعه مو�صحًا  �لأول من  هو  �ملعر�س  �إن هذ�  �لعجمي:  و�أ�صاف 
�أن  �ملعر�س ذ�ت جودة عالية، مو�صحًا  �ملعرو�صة د�خل  �ملنتجات  �أن  مبينًا  مرتني كل عام. 
هناك �قباًل جيدً� من �لز�ئرين �لذين يختارون ما ينا�صبهم من منتجات �لنزلء و�لنزيالت، 

عن طريق �لتو��صل مع �إد�رة �ملوؤ�ص�صات �لإ�صالحية و�صر�ء ما يريدونه من تلك �ملنتجات. 
و�أو�صح �لعجمي �أن عدد �مل�صاركات يف �ملعر�س بلغ 45، حيث �صاركن باأكرث من 18 منتجا 
متنوعا من �مل�صغولت �لقطنية و�لقما�صية، لفتًا يف �لوقت ذ�ته �إلى �أن عدد �مل�صاركني بلغ نحو 
من �أن �ملنتجات معدودة  �لرغم  على  �أنه  مبينًا  �ملركزي،  �ل�صجن  نزلء  من  م�صاركًا   120

�إل �أنه قد ي�صرتك يف �صناعة �ملنتج �لو�حد جمموعة من �لأفر�د �لنزلء.

العمار والمهنا يفتتحان معرض » حرفتي بيدي » نيابة عن الوزير العفاسي 

العجمي: المعرض يجسد روح الشراكة 
بي��ن وزارتي "األوق��اف" و"الداخلية" 
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�ختتم مكتب �ل�صوؤون �لفنية بقطاع �مل�صاجد » جمل�س قر�ءة و�صماع �صحيح 
» جمال�س  م�صروع  رقم )27( �صمن  �ملجل�س  هو  وهذ�   « كامال  �لبخاري 
�لأوقاف  وز�رة  تتبناه  �لذي  و�مل�صانيد«،  و�ل�صنن  �ل�صحاح  و�صماع  قر�ءة 
�لريادة  روؤيتها:  من  و�نطالقا  �لنبوية  لل�صنة  �إحياء  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون 
�إلى �لعناية بالقر�آن  عامليا يف �لعمل �لإ�صالمي، ومن ر�صالتها �لتي تهدف 

�لكرمي و�ل�صنة �لنبوية.
م�صروع قر�ءة  ومدير  �لفنية  �ل�صوؤون  مكتب  مدير  �لعنزي  وقال �صامل        
من  �أيام  ع�صرة  ملدة  �ملجل�س عقد  �إن  و�مل�صانيد:  و�ل�صنن  �ل�صحاح  و�صماع 
ثنيان  على  بقاعة  م�صاًء  �لعا�صرة  �ل�صاعة  وحتى  ع�صرً�  �لر�بعة  �ل�صاعة 
�لغامن يف مبنى تدريب �لأئمة و�ملوؤذنني بقطاع �مل�صاجد - بالرقعي، علمًا 
باأنه كان يوجد مكان خم�ص�س للن�صاء ينقل �إليه جمل�س �ل�صماع بال�صوت 

و�ل�صورة.
�مل�صاركني  ل�صتقبال  �ل�صماع  جمل�س  على  �مل�صرفة  �للجان  ��صتعدت  وقد    
�ملجال�س  هذه  مثل  �إقامة  من  �ملن�صودة  �لأهد�ف  لتحقيق  �لأجو�ء  وتهيئة 

�ملباركة.
كان  �لبخاري  �صحيح  و�صماع  قر�ءة  جمل�س  �أن  �إلى  �لعنزي  و�أ�صار         

بح�صور �مل�صايخ �لف�صالء �مل�صندين:

-1      �ل�صيخ �مل�صند / عبد �لوكيل بن عبد �حلق �لها�صمي )�ل�صعودية(.
-2      �ل�صيخ �مل�صند / حممد �إ�صر�ئيل �لندوي )�لهند(.

�لأن�صاري �لأعظمي )�لهند(. حممد   / �مل�صند  -3      �ل�صيخ 
وتابع �لعنزي قائاًل: ل يخفى على �أحد ما لهذه �ملجال�س من مكانة يف قلوب 

حمبيها، ومن ثم فاإن لها �آد�ب ينبغي �أن يتحلى بها طالب �لعلم.
�لتقيد  �ملجال�س  هذه  يف  �مل�صاركني  و�لأخو�ت  �لإخوة  على  ويتوجب 

بالإر�صاد�ت �لعامة، ومعرفة �ل�صو�بط �خلا�صة مبنح �ل�صند. 

ضمن مشروع "مجالس قراءة وسماع الصحاح والسنن والمسانيد" 

العنزي: مكتب الشؤون الفنية اختتم 
قراءة وس��ماع صحيح البخاري كامًا  
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مكتب شؤون الحج ينظم ورشة عمل "إعداد تقارير جائزة حملة الحج المتميزة"

محمد المطيري: نهيئ البيئة التنافسية بين 
الحمات لتحقيق مزيدًا من التميز والتفوق

بانه  و�لعمرة  �حلج  �صوؤون  مكتب  مدير  �ملطريي  نا�صر  حممد  �أكد 
��صتمر�رً� للنجاحات �لتي حققتها حمالت �حلج �لكويتية يف �ل�صنو�ت 
�ملا�صية تزد�د م�صوؤوليتنا يف تعزيز وتعظيم هذ� �لنجاح من �أجل بلوغ 
�ل�صر�كة،  قيمتي  تفعيل  على  حر�صنا  ولقد  �لتميز،  درجات  �أق�صى 
خالل  من  للوز�رة  �ل�صرت�تيجية  �خلطة  عليها  ن�صت  و�لتي  و�لتميز، 
تهيئة �لبيئة �لتناف�صية بني �حلمالت من �أجل حتقيق مزيد من �لتميز 
و�لتفوق يف تقدمي �خلدمات �ملرتبطة بفري�صة �حلج باعتبارها �لفري�صة 
�لتي توؤرق �لألباب لدى كل م�صتاق �إلى تاأدية هذه �لفري�صة �لإ�صالمية 

�لعظيمة.
تقدمها  �لتي  �لأد�ء وجودة �خلدمات  �إلى رفع كفاءة  �ل�صعي  �إطار  ويف 
حمالت �حلج �لكويتية و�لتي حتر�س وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية 
قبل  من  مكثف  وتفاعل  ح�صور  ظل  ويف  �لكويتيني،  للحجاج  تقدميها 
�أ�صحاب �حلمالت و�لذي يعك�س رغبتهم يف حتقيق مزيد من �لتح�صني 
و�لتطور �أقام مكتب �صوؤون �حلج و�لعمرة ور�صة عمل لأ�صحاب �حلمالت 
وفقا  �ملتميزة«  �حلج  حملة  جائزة  تقارير  �إعد�د  بعنو�ن«  و�لإد�ريني 
ملعايري �لتميز �لعاملية، �صعيا �إلى ت�صجيع �ملمار�صات �لتطبيقية �ملتميزة 
غازي  علي  �لدكتور  بتقدميها  قام  �ملتميزة  �خلدمات  تقدمي  �أجل  من 

خبري �لتخطيط �ل�صرت�تيجي و�لتميز �ملوؤ�ص�صي.
    و�أكد �ملطريي �أن هذه �جلائزة كنا نهيئ �أنف�صنا لتطبيقها تعزيزً� لرفع 
معدلت �لر�صا لدى �حلجاج وخللق مزيد من �ملناف�صة بني �حلمالت 
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الشاهين: الجائزة ترجمة واقعية لمعايير 
التميز المؤسس��ي التي تطبقها الوزارة 

�لأمر �لذي �صينعك�س حتما على رفع كفاءة �جلودة يف تقدمي �خلدمة مبا 
يلبي متطلبات وتوقعات �حلجاج ومبا يهيئ لهم تاأدية �لفري�صة باأ�صاليب 
لفئات  و�صائل حتفيزية متميزة  نقوم ب�صياغة  و�إننا  متطورة ومتميزة، 
�لفئة  تتمثل  رئي�صيتني  فئتني  هذه �جلائزة، حيث حتتوي �جلائزة على 
�ملتميزة  �حلج  حملة  وجائزة  �ملتميزة،  �حلج  حملة  جائزتي  يف  �لأولى 
يف ر�صا �ملتعاملني، �أما �لفئة �لثانية حتتوي على جائزة �للجنة �لثقافية 

�ملتميزة، وجائزة �لتجربة �لإلكرتونية �ملتميزة.
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ل�صاهني  �هلل  عبد  �لأ�صتاذ  �لور�صة  وح�صر 
ملعايري  و�قعية  ترجمة  متثل  �جلائزة  هذه  باأن  �صرح  �لذي  و�ملعلومات 
�ملا�صية،  �ل�صنو�ت  مد�ر  على  �لوز�رة  تطبقها  �لتي  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز 
نقل  �إلى  يدفعنا  �ل�صاأن  هذ�  يف  للوز�رة  �لر�ئدة  �لتجربة  باأن  و�أ�صار 
�لتجربة حلمالت �حلج ملا لهذه �ملعايري من �نعكا�صات �يجابية ت�صاهم 

يف �إحد�ث �لتطور �ملن�صود.

�لوز�رة  م�صوؤويل  يبذلها  �لذي  باجلهود  �حلمالت  �أ�صحاب  �أ�صاد  وقد 
�لقادة  لدى  �لأد�ء  كفاءة  رفع  �أجل  من  �حلج  �صوؤون  مكتب  يف  متمثلة 
دعما  �لور�س  هذه  من  مزيد  بعقد  طالبو�  كما  باحلمالت،  و�لعاملني 
لتطوير �لأد�ء �ملوؤ�ص�صي وحتقيق مزيد من �ل�صر�كة مع �صرورة �حلر�س 
حمالت  و�أ�صحاب  �لوز�رة  م�صوؤويل  بني  �لدورية  �للقاء�ت  عقد  على 
�حلج من �أجل �لت�صخي�س �لدقيق للم�صكالت �لتي تو�جه �حلمالت يف 
م�صوؤولون  جميعا  �أننا  �عتبار  وعلى  لل�صر�كة  دعمًا  �أن�صطتها  ممار�صة 
بفري�صة �حلج  تتعلق  �لتي  م�صتويات �خلدمة  �أرقى  لتقدمي  مت�صامنون 

لكافة فئات �ملجتمع �لكويتي. 
ويف نهاية �لور�صة قام �لأ�صتاذ حممد �ملطريي، مدير مكتب �صئون �حلج 
بتوزيع �صهادة �لتكرمي على كافة �مل�صاركني على حر�صهم على ح�صور 
�لور�صة وتفاعلهم �لإيجابي، كما دعاهم �إلى �صرعة تطبيق �ملعايري �لتي 

مت مناق�صتها بالور�صة دعما لرفع كفاءة �لأد�ء.
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�أكد مدير �إد�رة �لثقافة �لإ�صالمية �لدكتور بدر �لظفريي يف ت�صريح �صحايف 
�أن �لإد�رة تويل �هتمامًا كبريً� بجميع �مل�صاعي لتنمية �لثقافة �جلماهريية 
�أن�صطتها  توعية من خالل  تكر�صه من  وما  و�لتوجيه  �لإر�صاد  على  �لقائمة 

على �صعيد �لتثقيف �ملجتمعي.
وبني �لظفريي �إنه يف �إطار تلك �مل�صاعي �ختتمت �لإد�رة فعاليات �لربنامج 
�إمام �مل�صجد �حلر�م د. عبد �هلل �جلهني، و�لذي  �لثقايف ل�صيفها �لكرمي 

جرت ��صت�صافته موؤخرً�.
�ملحطات  من  بالعديد  م�صبعًا  جاء  ف�صيلته  برنامج  باأن  �لظفريي  و�أو�صح 
رو�ئع  من  مميزة  باقة  ب�صحبة  �جلمهور،  خاللها  �لتقى  و�لتي  �لتوعوية، 
من  �لعديد  �حت�صنتها  �لتي  �لإميانية،  و�خلو�طر  �لدعوية  �ملحا�صر�ت 

�مل�صاجد و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�لأهلية �لدعوية د�خل �لكويت.
 معربًا يف �لوقت نف�صه عن �لأثر �لثقايف و�لبعد �لقيمي �ملميز لهذه �لإطاللة، 
ملا جمعته من غز�رة �لطرح وعمق �مل�صمون يف قالب دعوي ر�صيق طوع من 

خالله بني �لعلم �ل�صرعي �لر�صني و�حل�س �لدعوي �ملميز. 
�صالة  وخطبة  �لكبري  �لدولة  م�صجد  من  برناجمه  �جلهني  ��صتهل  حيث 

�جلمعة و�لتي نقلت على �لهو�ء مبا�صرة.
تلي ذلك ثلة من �ملحا�صر�ت و�لدرو�س و�لتي بد�أها بلقاء �إمياين من م�صجد 
م�صجد  من  دعوية  حما�صرة  تاله  �جلهر�ء،  مبحافظة  �لظفريي  عقال 
�أحمد عبد �هلل �ملبارك مبنطقة �لفحاحيل حمافظة �لأحمدي، �أعقبه لقاء 
و�ختتم  حويل.  مبحافظة  رباح  �أبي  بن  بالل  م�صجد  من  مميز  جماهريي 

ف�صيلته حما�صر�ته من م�صجد �أحمد �بن حنبل مبنطقة �لفيحاء حمافظة 
�لعا�صمة. 

هام�صه  على  �صمل  �لربنامج  باأن  �لظفريي  �أو�صح  مت�صل  �صياق  ويف 
�ملر�كز  من  بعدد  �لنقا�صية  و�حللقات  �لعلمية  �للقاء�ت  من  جمموعة 
�مل�صاركة  �لإ�صالمية  و�لوفود  مفتوح  لقاء  جمعه  فقد  �لدعوية،  و�لهيئات 
بجائزة �لكويت �لدولية حلفظ �لقر�آن �لكرمي حيث طوف خالله على دور 

�لقر�آن يف تربية �لأمة. 

"الثقافة اإلسالمية" تختتم البرنامج الثقافي إلمام المسجد الحرام د. عبد اهلل الجهني 

الظفيري: اإلدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع 
المساعي لتنمية الثقافة الجماهيرية وتوعيتها 

د. بدر �لظفريي
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هذ� وقد قام ف�صيلته بلقاء عدد من رموز �لكويت وقياد�تها �صحبه خاللها 
فهد  �لدكتور  �مل�صت�صار  �لإ�صالمية  و�ل�صئون  �لأوقاف  ووزير  �لعدل  وزير 
�لعفا�صي ووكيل �لوز�رة �ملهند�س فريد عمادي، و�لدكتور بدر �لظفريي 
مدير �لإد�رة �فتتحها بزيارة ح�صرة �صاحب �ل�صمو �أمري �لبالد �ل�صيخ 

�صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح – حفظه �هلل ورعاه.
وقد �أ�صاد �جلهني خالل �ملقابلة مب�صاعي �صموه �لكرمية خلدمة ق�صايا 
�لإ�صالم و�مل�صلمني، �صاكر� كرم �ل�صيافة وحفاوة �ل�صتقبال �لتي لقيها 

يف بلده �لثاين �لكويت، و�لتي توؤكد عمق رو�بط �لأخوة بني �لأ�صقاء. 
ونوه �لظفريي مبا باتت تر�صخه هذه �لرب�مج �لثقافية، و�أثرها �لإيجابي 
�مل�صتهدف ت�صدير ر�صالة �لوز�رة �ملوكلة بحمل �خلطاب �لديني �ملعتدل، 
وبعث روؤية قيمية بديلة ترتكز على جمابهة �لغلو و�لتطرف ونبذ �لعنف، 
وب�صط مفاهيم �لوحدة �لوطنية، وتر�صيخ معاين �لولء و�لنتماء، وحتقيق 

�لأمن و�ل�صتقر�ر. 
�لدويل  �لكويت  مغادرته مطار  لدى  �لكرمي  �ل�صيف  ود�ع  وكان يف  هذ� 
�لظفريي  بدر  و�لدكتور  عمادي،  فريد  �ملهند�س  �لوز�رة  وكيل  �صعادة 

مدير �لإد�رة. 
وقد �أ�صاد �جلهني قبيل مغادرته بجهود �لإد�رة و�لقائمني عليها يف خدمة 

�لدعوة �إلى �هلل باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة. 
و�ختتم �لظفريي ت�صريحه باأن �لإد�رة ل يز�ل لديها �لعديد من �لرب�مج 

�لثقافية �ملميزة.

الجهني: توجيهات صاحب الس��مو أمير الباد 
تعمق روح األخوة بين المسلمين وتخدم اإلنسانية
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"التنمية األسرية" نظمت الملتقى االستراتيجي المتميز تحت شعار "عطاء وتميز"

الحمدان: حققنا الشراكة والريادة والتميز 
ف��ي برام��ج وأنش��طة اإلدارة المختلف��ة 

نظمت �إد�رة �لتنمية �لأ�صرية يف وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية برعاية وكيل وز�رة 
�لأوقاف �مل�صاعد ل�صوؤون �لقر�آن �لكرمي و�لدر��صات �لإ�صالمية �لدكتور وليد �ل�صعيب 

�مللتقى �ل�صرت�تيجي �ملتميز حتت �صعار »عطاء ومتيز«.
منال  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  يف  �ل�صرية  �لتنمية  �إد�رة  مدير  وقالت 
�لأوقاف  ��صرت�تيجية وز�رة  �لأ�صرية حري�صة على تطبيق  �لتنمية  �إد�رة  �أن  �حلمد�ن 
�لتي متكنت من حتقيقها  و�لتميز  و�لريادة  �ل�صر�كة  �أهد�فها وقيمها  �لتي من �صمن 

�إد�رة �لتنمية �لأ�صرية يف بر�جمها و�أن�صطتها �ملختلفة.
و�أ�صافت �حلمد�ن �أن �إد�رة �لتنمية �لأ�صرية حققت �أكرث من 30 �ألف ح�صور و١�أكرث 
من 100 �صر�كة و�أكرث من 500 ور�صة عمل و 700 حما�صرة وقد عززت �ل�صر�كة 
�لتطوعية للموؤ�ص�صات �ملجتمعية لالإد�ر�ت �ملختلفة يف د�خل �لوز�رة وخارجها مما�صاهم 
من رفع �لنتاج و�لجناز �لى 90 % لبع�س �لرب�مج و�ملئة 100 % لرب�مج �خرى 
تخدم �ملر�أة و�ل�صرة و�لطفل و�لقيادي �لرتبوي �ملعلم و�لد�عية و�لخ�صائي و�ملهند�س 
بهدف تطوير �لد�ء �ملجتمعي وتعزير �لو�صطية و�لوحدة �لوطنية و�ليجابية �ملجتمعية 

و�لتنمية �لهادفة من �جل جمتمع ر�قي و��صرة و�عية م�صتقرة.
�ل�صرت�تيجي  �لتحفيزي  �مللتقى  �أقامت  �لأ�صرية  �لتنمية  �إد�رة  �أن  �حلمد�ن  وتابعت 
�ل�صرت�تيجية  �خلطة  وفق  �لعمل  لتعزيز  �لقر�آن  لقطاع  �مل�صاعد  �لوكيل  رعاية  حتت 
�لت�صغيلية لالإد�رة مببادر�تها �لربع و�صكرت  روؤيتها ور�صالتها و�خلطة  للوز�رة ودعم 
مديرة �لد�رة �لدكتور وليد �صعيب لرعايته �لكرمية وت�صريفة حل�صور �مللتقى لتكرمي 

�ملتميز�ت و�لتجول يف �ملعر�س �خلا�س.
�لقر�آن  ل�صوؤون  �مل�صاعد  �لإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �لأوقاف  وز�رة  وكيل  �حلمد�ن  و�صكرت 
�لكرمي و�لدر��صات �لإ�صالمية �لدكتور وليد �ل�صعيب وروؤ�صاء �ق�صام وموظفات �لد�رة 
�لعام  �صعف  تفوق  ن�صب  بتحقيق  �لعام  هذ�  ولنجاح  �ملباركة  جلهودهن  �لف�صليات 
�ملا�صي و�أد�ء مميز وحتدي للعقبات �صكرً� من �لقلب فقد بذلتم ونلتم وتعاونتم ففزمت 

بتميزكم.
ويف نهاية �مللتقى كرم وكيل وز�رة �لأوقاف �مل�صاعد ل�صوؤون �لقر�آن �لكرمي و�لدر��صات 

�لإ�صالمية �لدكتور وليد �ل�صعيب �ملحتفى بهن.
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تجسيدًا لقيمة الشراكة مع وزارة التربية

إدارة التنمية األسرية نظمت معرض  
"مشروع أسماء اهلل الحسنى الفني"

كتب: �صامح حممد ي�صري 

�لتنمية  �إد�رة  نظمت  �لرتبية  وز�رة  مع  �ل�صر�كة  لقيمة  جت�صيدً� 
مع  بالتعاون  �لفني«  �حل�صنى  �هلل  �أ�صماء  »م�صروع  معر�س  �لأ�صرية 
توجيه �لرتبية �لفنية مبنطقة مبارك �لكبري �لتعليمية يف ثانوية فارعه 
�إد�رة �لتنمية �لأ�صرية منال  �أبي �ل�صلت للبنات. بح�صور مدير  بنت 
�حلمد�ن وبح�صور �ملوجه �لأول للرتبية �لفنية �لأ�صتاذ فهد �لعي�صى، 

وعدد من �مل�صوؤولني و�لعاملني باملدر�صة.
وجدير بالذكر �أن �مل�صروع يهدف �إلى �لتعرف باهلل جل وعلى وتوحيده 
وعبادته وربط �لنا�س بربهم وخالقهم ليعبدوه مبا ي�صتحق من �لإجالل 
و�لتعظيم، ويقدم �ملعر�س عر�صًا لأ�صماء �هلل �حل�صنى ويدعو زو�ره 
�للوحات  من  منظومة  عرب  �صبحانه،  �أ�صمائه  يف  و�لتفكر  �لتاأمل  �إلى 
وتقنيات �لعر�س �حلديثة لتعزز �لإميان باهلل تبارك وتعالى، وجتعل 

�لز�ئر ينطق بت�صبيحه ومتجيده.
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ضمن مشروع الحالل الذي ينظمه مركزالكويت لالقتصاد اإلسالمي    

الش��ريكة: عل��ى المس��لم تح��ري الحال في 
المأكل والمشرب والملبس والمعامات المالية 

خم�صة  �لإ�صالمي  لالقت�صاد  �لكويت  مركز  نظم 
�لدر��صات  �إد�رة  مع  بالتعاون  حما�صر�ت  
�ل�صر�ج  و�إد�رة  �لقر�آن  �صوؤون  و�إد�رة  �لإ�صالمية 

�ملنري. 
�ملحا�صرة �لأولى: كانت بالتعاون مع �إد�رة �لدر�صات 
�لإ�صالمية )مركز مبارك �حلجرف �أترجه بنات( 
حممد  �لدكتور  �ألقاها  مطعمك”  “�أطب  بعنو�ن 

�صاوي �لع�صيمي ع�صو هئية �لتدري�س يف كلية �ل�صريعة جامعة �لكويتو�لتي بنّي فيها 
�أهمية �حلالل يف �لطعام ووجوب حتري �حلالل يف �ملاأكل و�مل�صرب.

�ملبارك  �لقر�آن )مركز عبد�هلل  �صوؤون  �إد�رة  بالتعاون مع   : �لثانية  �أما �ملحا�صرة 
للبنات( يف منطقة �ل�صرة �أقامها مركز �لكويت لالقت�صاد �لإ�صالمي بعنو�ن “�إن 
وع�صو  �ل�صريكة  عبد�هلل  �لدكتور  �لو�صطية  �إد�رة  مدير  �ألقاها  بني”  �حلالل 

�لفريق �لتاأ�صي�صي ملركز �لكويت لالقت�صاد �لإ�صالمي �لأ�صتاذ بدر �لغربني. 
فيها   بني  �لإ�صالمي  لالقت�صاد  �لكويت  مركز  �أهمية  عن  بكلمة  �لغربني  وبد�أ   
�قت�صاد  �إقامة  و�صرورة  �لإ�صالمية.  �ل�صريعة  �أحكام  مع  �لقت�صاد  تو�فق  �أهمية 
�أي �قت�صاد يحقق مبادئ و�أهد�ف ومقا�صد �ل�صريعة  يف ظل �ل�صريعة �لإ�صالمية 

ل  �لتقليدي  �لقت�صاد  لأن   ، �ل�صمحاء  �لإ�صالمية 
يخ�صع لأحكام �لتكليف. 

كما حتدث  �ل�صريكة عن �أهمية �حلالل يف �ل�صريعة 
و�حلر�م  بنّي  “�حلالل  حديث  و�صرح  �لإ�صالمية 
�ملاأكل  يف  �حلالل  حتري  �أهمية  �إلى  م�صريً�  بني”. 
و�مل�صرب و�مللب�س و�ملعامالت �ملالية و�أن هناك �أمور 

مت�صابهات ينبغي على �مل�صلم حتري �حلالل فيها.
�لدر�صات  �إد�رة  مع   بالتعاون  �ملركز  �أقامها  �لتي  �لثالثة  �ملحا�صرة  كانت  بينما 
�لإ�صالمية يف م�صجد �إد�رة �لدر��صات بعنو�ن “قو�عد يف �حلالل” �ألقاها �لدكتور 

حممد �صاوي �لع�صيمي ع�صو هئية �لتدري�س يف كلية �ل�صريعة جامعة �لكويت  . 
�لإ�صالمي  �لقت�صاد  مب�صطلح  �ملق�صود  �ملحا�صرة   هذه  خالل  �لغربني  �أو�صح 
�لقت�صاد  ق�صايا  يف  يهتم  مركز  وجود  و�أهمية  �ملركز  ور�صالة  روؤية  وعر�س    ،

�لإ�صالمي يف �ملجتمع �مل�صلم.
 �أما كلمة �لع�صيمي ت�صمنت �حلديث عن م�صاكل �مل�صلمني يف �لدول غري �مل�صلمة 
من عدم وجود �لطعام �حلالل و�أكد على �أن حتري �حلالل و�جب على كل م�صلم 
�أ�صئلة  �لدكتور  ��صتقبل  �ملحا�صرة  وبعد  �أوغريها.  �مل�صلمني  بالد  يف  كان  �صو�ء 

الغربين : ضرورة إقامة 
اقتصاد في ظل الشريعة 

اإلسامية السمحاء 
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�لبنوك  جتريها  �لتي  �ملعا�صرة  �ملالية  �ملعامالت  يف  متعلقة  �أغلبها  �جلمهور  من 
�لإ�صالمية وعن بع�س �لفتاوي �ملعا�صرة.

�ل�صدقات” بالتعاون  ويربي  �لربا  �هلل  “ميحق  بعنو�ن  كانت  �لر�بعة  و�ملحا�صرة 
منطقة  يف  �ل�صريعة(  للعلوم  �ل�صميط  عبد�لرحمن  )مركز  �لقر�آن  �صوؤون  �إد�رة 
�جلهر�ء �ألقاها �لدكتور حممد علي �لكليب ع�صو هئية �لتدري�س يف كلية �ل�صريعة 

جامعة �لكويت.
�ملجتمع  يف  �لقت�صاد  يكون  �أن  �أهمية  �ملحا�صرة   بد�ية  يف  �لغربني  و�صح  حيث   
�مل�صلم متو�فق مع �ل�صريعة �لإ�صالمية. وبني �أن ق�صية حترمي �لربا بكل �لديانات 
�ل�صماوية. فقد و�جه �لعامل �مل�صيحي م�صكلة �لتمويل بالربا غري �أن رجال �لكني�صة 
�لتي  بالربا  للتمويل  بديلة  حلول  �إجاد  ي�صتطعو�  مل  �صنة  �ألف  من  �أكرث  مر  على 
�أدى يف نهاية �ملطاف  فر�صتها �لظروف �لقت�صادية �لعملية يف ذلك �لوقت مما 
حترمي  م�صكلة  و�جهو�  ملا  �مل�صلمني  علماء  �أن  غري  وجل.  عز  �هلل  حرم  ما  حتليل 

�أوجدو� حلول متو�فق مع �ل�صريعة �لإ�صالمية ومل  �لربا وحاجة �لقت�صاد للتمويل 
يحتاجو� �أن يربرو� �لتعامل �لربوي على �نه �صرورة �قت�صادية وهذ� ممايدل على 

�أن �ل�صريعة �لإ�صالمية �صاحلة لكل زمان ومكان.
 وتكلم �لدكتور حممد �لكليب على �أهمية فهم �لآيات �لقر�آنية مع �لحاديث �لنبوية. 
فقد �صرح وف�صر �لآيات �لتي حترم �لربا يف �لقر�آن �لكرمي و�صرح حديث �لأ�صناف 

�ل�صت �أو �لبيوع �لربوية وبني �لفرق بني ربا �لن�صيئة وربا �لف�صل.
�أما �ملحا�صرة �خلام�صة و�لأخرية كانت يف نف�س �صياق �ملحا�صرة �لر�بعة بال�صر�كة 
مع �إد�رة �ل�صر�ج �ملنري )مركز �صر�ج �جلهر�ء بنات( وقد �أقيمت يف م�صرح �إد�رة 
�ل�صر�ج �ملنري يف منطقة فهد �لأحمد �ألقاها �لباحث يف وز�رة �لأوقاف و�ملتخ�ص�س 

بالقت�صاد �لإ�صالمي �لدكتور حممد تركي �لن�صر و�لأ�صتاذ بدر �لغربني.
حاجة  تلبية  يف  �لإ�صالمية  �لبنوك  جتربة  جناح  على  خاللها   �لتاأكيد  مت  حيث   

�ملجتمع من �لتمويل بدون �لوقوع بالربا.

العصيمي : تحري الحالل واجب على كل مسلم سواء كان في بالد المسلمين أوغيرها

النصر : نجاح تجربة البنوك اإلسامية في تلبية 
حاجة المجتمع من التمويل بدون الوقوع في الربا
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�إن �أهم ما مييز �لقائد هو متيزه يف �ملجالت �لإد�رية؛ مثل: 
•�لتخطيط 	

•�لإبد�ع 	
•بناء على عالقات مع �لعمالء 	

•حل �مل�صكالت �ل�صعبة 	
•تطوير نف�صي و�لآخرين  	
•تقدير وتكرمي �ملتميزين 	

�لقادة  �ملعارك  لقيادة  يختار  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لنبي  وكان 
�ملنا�صبني لي�س فقط من لديه مهار�ت �لفرو�صية و�ل�صجاعة بل من 

لديه �لقدرة على �لقيادة وحتفيزهم نحو �لنت�صار و�لنجاح.
وهناك �أنو�ع للقيادة:

�صلى �هلل عليه و�صلم. • قائد بالفطرة؛ كالر�صول – 	
ر�صي �هلل عنه. • قائد بالختيار؛ كاأبي بكر �ل�صديق – 	

•قائد بال�صلطة؛ مثل مدير �أو وزير. 	
لكها غريه: هناك �صفات ميتلكها �لقائد ول ميمُ

•�ل�صرب و�لفر��صة وكتم �ل�صر 	
ومن �صفات �لقائد يف �لقر�آن �لكرمي �لتي �أ�صري لها يف ور�صة قيادة 
�لتمكني عدة �صفات على �صبيل �ملثال ل �حل�صر يقبل �لتحدي – 
روؤوف رحيم – حكيم – �صجاع – �لإقناع – حماور – لني �جلانب 

للمروؤو�صني. وللقائد �ملثايل �أخالق يجب �أن يت�صف بها؛ مثل: 
•ل يقبل �لهد�يا و�لعطايا. 	

•�لعفة وطهارة �ليد. 	

•ن�صرة �ملظلوم. 	
•�إعطاء �حلقوق. 	

يف  �ل�صوؤ�ل  هذ�  يطرح  ما  كثري�  قيادي؟  �أنك  تعرف  •كيف  	
�لدور�ت �لتدريبية �لتي �أقدمها ونخت�صرها بالآتي وهو �لأهم:

•ل تعمل ب�صكل خمطئ ومتكرر. 	
•لديك �أتباع يقلدونك. 	

•تقر�أ ب�صكل كبري يف جمال تخ�ص�صك 	
•ي�صجع على ترقي �أتباعه. 	

•يتعلم من مروؤو�صيه. 	
•يهتم بالعالقات �لإن�صانية. 	

•لديه �أفكار متجددة. 	
•�خللوة مع �لنف�س. 	

•و�لقائد �لناجح يطبق ��صرت�تيجيات منوعة؛ منها: 	
• - وتعاون  What if- و�ل�صيناريو - ونظام باريتو 20 / 80	

/ تناف�س - و�لع�صف �لذهني
• م�صتويات؛  و��صتاذ �لإد�رة جون ماك�صويل ق�ّصم �لقيادة �إلى 5	

وهي:
و�لإنتاج - وتطوير �لآخرين -و�لزعامة • �ملن�صب - و�لقبول – 	

ويف �آخر �ملقال نطرح بني �أيديكم هذه �حلالة �لعملية �أي من هذه 
زعيم                 مي�صر-   - مدرب  عمل:  فريق  لتكوين  ت�صلح  ل  �مل�صميات 

رئي�س - موجه مدير

لأن  �لتمكني،  قيادة  ور�صة  هي  بتقدميها  ��صتمتع  �لتي  �لتدريبية  �لور�س  �أمتع  من 
�لإن�صانية و�لتوجيه و�لتدريب، وهي تختلف  �لروؤية و�لعالقات  �لقيادة عبارة عن: 

عن �لإد�رة �لتي ت�صمل: �لإجناز و�لأد�ء وحل �مل�صكالت.
و�لقائد؛ فالقائد  �لفرق بني �ملدير  �إظهار  �لتدريبية على  �لور�س  ويتم �لرتكيز يف 
�أ�صمل و�أف�صل، على �صبيل �ملثال: �ملدير يحرك �لعاملني وينبه ل�صالحياته ويقول 

»�أنا«. بينما �لقائد: يلهم �لعاملني ويفو�س �صالحياته ويقول »نحن«.
�أم  فطرية  »�لقيادة  هل  و�لقيادة  بالإد�رة  �ملهتمني  من  كثري  على  ��صت�صكل  وقد 

مكت�صبة؟«
و96%  فطرية،   2% �أن  �جلامعات  باأعرق  و�ملوثقة  �لر�صمية  �لدر��صات  �أثبتت 

مكت�صبة. بينما %2 لي�صت فطرية �أو مكت�صبة.

قيادة التمكين

زيد مطلق الهاملي
مدرب في التنمية البشرية

مراقب األنشطة واخلدمات املساندة
إدارة الدراسات اإلسالمية






