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أحمد راشد القراوي
رئيس التحرير

تعزيز الوحدة الوطنية
تعتبر الوحدة الوطنية الس��ياج الوحيد بعد اهلل ع��ز وجل الذي يحفظ الكويت ويحميها من أي 
أخط��ار، لذلك دائمًا ما نس��مع من يطال��ب بزيادة اللحمة الوطنية، وس��بل تعزيزها بين أفراد 

المجتمع الكويتي، وهو أمر محمود ومطلوب أيضًا، السيما في المرحلة الحالية.
وال يمكن بأي حال من األحوال أن تتحقق تلك المطالبات، من دون أن تتكاتف جميع القطاعات 

في الدولة وتعمل بشكل حثيث في االتجاه نفسه.
ومن أهم القطاعات التي تقع عليها المسؤولية هي القطاع الوظيفي، على اعتبار أن الموظفين 
هم الش��ريحة األكبر، ومن هنا يكون المنطلق واألس��اس لزرع وتعزيز الوح��دة الوطنية، بعد 
أماك��ن دور العب��ادة والقطاع التعليمي، لتنطلق هذه الروح في كل أس��رة وبيت وفي أي اتجاه 

آخر.
وم��ن الضروري أن يمل��ك الموظفون ثقافة ترتكز على قيم تقبل ال��رأي والرأي اآلخر، واحترام 
األط��راف األخرى س��واء في الق��ول أو الفعل، والموظ��ف الصغير إن لم ير ه��ذه القيم تمارس 
بش��كل عملي من قبل مسؤوليه فإنه لن يؤمن بها مطلقًا، لهذا فالمسؤولية الكبرى تقع على 
المس��ؤولين أواًل )رؤساء أقسام، مراقبين، مدراء... الخ( فهم الذين يمكنهم أن يوجدوا مناطق 
مش��تركة بي��ن الموظفين للتفاعل وقبول اآلخ��ر، وهذا ال يتحق��ق إال إذا رأى الموظف الصغير 
مبادئ العدل والمس��اواة تمش��ي أمامه على قدمين، وينطلق منها المسؤول عند تعامله بين 

موظفيه.
وال يختلف اثنان على أن المش��كلة الرئيس��ية التي نعاني منها في الب��الد هي اإلخالل بالقيم 
االجتماعية، وبس��ببها يتم تغليب بعض المصالح الضيقة، على المصالح العامة، وال ينال ذوو 
الكفاءات والخبرات والمؤهالت العلمية، المناصب التي يس��تحقونها، التي من خاللها يريدون 
خدم��ة وطنهم ومن ثم يتم تفضيل آخرين عليهم، له��ذا ال غرابة أن يختل ميزان هذه القيم 

في مجتمعنا من حين إلى آخر، ويظهر التذمر في صور وأشكال مختلفة.
الموظفون بكل انتماءاتهم وطوائفهم في القطاعين الحكومي والخاص، هم المعنيون بهذه 
القضي��ة، فتعزي��ز الوحدة الوطنية وزي��ادة لحمتها، وإذكاء الروح الوطني��ة، ال يتحقق إال بهم،  
ومتى ما تحققت بينهم، أصبحت هي القانون والعرف الس��ائد بين جميع الموظفين، وبالتالي 
تنطلق هذه الثقافة إلى آفاق أبعد لتنتش��ر بين كل أبناء المجتمع، وهذا ما ينتظره الوطن منا، 
خصوص��ًا أن الكويت اعطتنا الكثير، وحان الوقت لكي نرد لها بعض الجميل الذي في أعناقنا، 

رغم أننا لو أعطيناها أعمارنا لما وفيناها حقها أبدًا.
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العفــاسي يســتقبـــل المـهـنـئـين بتوليــه
منصبه الجديد وزيرًا للعدل ووزيرًا لألوقاف

بحضور قيادات الوزارة والعاملين فيها 

ا�ص�������تقبل وزي�������ر العدل ووزي�������ر الأوقاف وال�ص�������وؤون 

الإ�ص�������امية امل�صت�ص�������ار د. فهد العفا�ص�������ي   املهنئني 

مبكتبه بالوزارة بح�صور وكيل الوزارة م. فريد عمادي 

وعدد من الوكاء امل�صاعدين ومدراء الإدارات.

وقالــــت م�شــــادر مطلعــــة اأن العفا�شي اأكد خــــالل اللقاء على 

�شــــرورة موا�شلــــة العمل والجنــــاز بالــــوزارة وت�شخري جميع 

المكانــــات خلدمــــة بيــــوت اهلل. ولفتــــت امل�شــــادر اىل تاأكيد 

العفا�شــــي �شــــرورة يقوم امل�شجــــد بدوره يف اإي�شــــال الر�شائل 

املهمة اإىل املجتمع ملواجهة التع�ّشب والتطّرف والغلو وحماية 

ال�شباب من الأفكار الدخيلة التي ت�شتهدفهم.

وبّينــــت اأن الوزير طالب بتفعيل دور اخلطاب الديني و�شرورة 

موازاتــــه لالأحداث التي ي�شهدهــــا املجتمع، اإ�شافة اإىل تفعيل 

دور الأئمــــة يف توعيــــة امل�شلني باأهمية نبــــذ الطائفية ومتتني 

وحــــدة ال�شــــف وتفويت الفر�س على من ين�شــــرون الإ�شاعات 

يف املجتمع.

 من جانبه �شرح م.فريد عمادي باأن وزارة الأوقاف تقوم حالياً 

برتكيــــب كامريات يف امل�شاجد التابعــــة لها يف كل املحافظات 

تنفيــــذا لقرار جمل�س الوزراء برتكيب الكامريات الأمنية على 

الأبنية احلكومية وحماية للم�شلني، وذلك بال�شراكة مع �شركة 

زين لالت�شالت والتي تربعت بثالثة اآلف كامريا.
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مبينــــا اأن الــــوزارة قامــــت بت�شكيــــل فريق عمل يقــــوم بتنظيم 

وتركيــــب كامريات واأجهــــزة املراقبة الأمنيــــة للم�شاجد ي�شم 

نخبــــة مــــن مهند�شي قطاع امل�شاجد وبالتعــــاون مع اإدارة نظم 

املعلومــــات، واأو�شح اأنــــه مت النتهاء حاليا من تركيب 40% من 

اإجمــــايل الكامريات التــــي تربعت بها �شركة زين بواقع 1129 

كامريا يف 120 م�شجدا كمرحلة اأوىل.

ال�سرية الذاتية ملعايل الوزير 

عل�������ى  وحا�ص�������ل   1971 موالي�������د  م�������ن 

بكالوريو�س يف القانون م�������ن جامعة القاهرة 

ع�������ام 1994 وعل�������ى الدكت�������وراه يف القانون من 

اجلامع�������ة اللبنانية ع�������ام 2006.يعمل رئي�صا 

للمكت�������ب الفن�������ي لقط�������اع الت�صري�������ع ب�������اإدارة 

الفتوى والت�صريع منذ 2015 وع�صوا يف اإدارة 

الفتوى والت�صريع يف جمل�س الوزراء منذ عام 

1995 وهو حمك�������م معتمد يف مركز التحكيم 

التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية منذ 2004 وعم�������ل اأ�صتاذا منتدبا يف 

ق�ص�������م القانون بكلية الدرا�ص�������ات التجارية ما 

بني عامي 2004 و2007. 
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معايري طموحه ت�شهم يف خدمة ال�شاأن الإ�شالمي وحتقق اأهداف 

اخلطة التنموية للدولة.

كمـــا راأيت التميز ثابتاً من ثوابتهـــا الوظيفية وقواعدها العلمية، 

لتج�شـــد معانيـــه واقعاً ملمو�شاً وحقيقة ماثلـــة يف نهجها العلمي 

وخطتها ال�شرتاتيجية فاتخذت من التميز قيمة �شابقة خلطتها 

بل وجعلت من اأهم اأهدافها ال�شرتاتيجية: اإعداد قيادات متميزة 

لتكون قادرة على حمل ر�شالة العمل الإ�شالمي.

اأكد وزيـــر العدل وزير الأوقـــاف وال�شوؤون الإ�شالميـــة امل�شت�شار 

د. فهـــد العفا�شي اأن »هناك برامج وخطـــط ا�شرتاتيجية لوزارة 

الأوقاف متوافقة مع اخلطة الإمنائية للدولة ب�شكل اأ�شا�شي ولها 

متابعة ب�شكل دوري«.

وقـــال العفا�شـــي يف كلمـــة لـــه خـــالل حفـــل تد�شـــني اخلطـــة 

ال�شرتاتيجيـــة علـــى الربنامـــج الآيل للـــوزارة ssm   يف فنـــدق 

ال�شرياتـــون اأن: “تد�شـــني اخلطة ال�شرتاتيجيـــة �شيبقيها خالل 

الأ�شهـــر الثالثة حتـــت الرقابة لتقييمها ودرا�شـــة اأي معوقات اأو 

�شلبيات قد تطراأ عليها لإزالتها”.

واأ�شـــاف اإن “الـــوزارة عليها عبء كبـــري يف دعم املجتمع وتوجيه 

الن�ـــسء ور�شالتهـــا وا�شحة”، مبينـــا اأنها “تعك�س واقـــع املجتمع 

الكويتـــي يف التوازن املعتـــدل الذي ي�شرب به املثل يف جميع دول 

العامل”.

واأو�شـــح اأن اأول مـــا مل�س فيهـــا جانب الفكـــر ال�شرتاتيجي واأنها 

اأخذت باأحـــدث الأ�شاليب العلمية يف تقييم الأداء ال�شرتاتيجي، 

وتطبيـــق ال�شبل كافة يف تعزيـــز الأداء املوؤ�ش�شـــي والب�شري وفق 

 SSM خالل حفل تدشين الخطة االستراتيجية على البرنامج اآللي

العفاسي: "األوقاف" تأخذ بأحدث األساليب 
العلمية لتعزيز األداء وفق معايير طموحة
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المعرفة  ع�صــــــر  تــواكب  الوزارة  عمادي: 
بمـــا يحقــــــــــق لهـــا ال�صبـــق والتفـــــوق

ولعل �شهـــودي هاتني املنا�شبتني خري دليل على اأنها ما�شية على 

الطريـــق ال�شحيح لتحقيق اأهدافها وفقاً ملعايـــري التميز العاملية 

لتتنا�شـــب وطموحهـــا ال�شرتاتيجـــي وحتقيقـــاً لروؤيتهـــا العاملية 

)الريادة عاملياً يف العمل الإ�شالمي(.

واأ�شـــاف: ل ي�شعني يف نهاية كلمتي اإل اأن اأثمن اجلهود من اأجل 

الرتقـــاء بـــالأداء املوؤ�ش�شي للوزارة ما يعد نربا�شـــاً تقتدى به كل 

موؤ�ش�شـــات الدولة، متوجهاً لهم بال�شكـــر الكبري على ما يقومون 

بـــه من اأعمال، �شائاًل املوىل عز وجـــل لهم التوفيق وال�شداد كما 

اأ�شـــاأل املـــوىل عز وجل اأن يحفظ الكويت اأمـــرياً وحكومة و�شعباً 

حتت قيادة مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابـــر ال�شبـــاح حفظـــه اهلل ورعاه و�شمـــو ويل عهده 

الأمـــني ال�شيـــخ نواف الأحمد اجلابر ال�شبـــاح حفظه اهلل ورعاه 

و�شمو رئي�س جمل الوزراء ال�شيخ جابر احلمد املبارك ال�شباح.

الفكر ال�صرتاتيجي 

ومـــن جانبـــه قـــال وكيـــل وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة 

املهند�ـــس فريـــد عمادي: لعلـــه ل يخفى عليكـــم اأن الإ�شالم منذ 

يومـــه الأول ح�ـــس على تفقد اخلطى والتب�شـــر باآفاق امل�شتقبل، 

وجتـــاوز عوائقه وحتدياتـــه، وهو ما يعرف يف علم الإدارة بالفكر 

ال�شرتاتيجي، وكان الإح�شاء الذي هو اأهم اأركان التخطيط من 

اأهم ال�شوؤون التي اعتنى بها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم. 

واأ�شـــاف اأن وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة واكبت ع�شر 

املعرفـــة يف وقت مبكر، فنحت املناهـــج التقليدية جانباً. واإدراكاً 

منها لأهميـــة التخطيط ال�شرتاتيجي كمنهـــج اإداري م�شتقبلي، 

يحقـــق لهـــا ق�شب ال�شبـــق والتفـــوق يف ع�شر ميـــوج باملتغريات 

املتالحقـــة يف ظل عامل اأ�شبح فيه اقت�شـــاد املعرفة عاماًل مهما 

مـــن عوامل تقدم الأمم فجعلت التخطيـــط ال�شرتاتيجي منهجاً 

لأدائهـــا، فكانت اأوىل املوؤ�ش�شـــات يف العاملني العربي والإ�شالمي 

التي بادرت اإىل تطبيق التخطيط ال�شرتاتيجي يف ممار�شتها يف 

كافة عنا�شر الأداء عرب �شت خطط ا�شرتاتيجية.
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خالل حضوره فعالية «صفاً واحداً خلف أميرنا«

عمادي: الوزارة حترص على تعزيز مفهوم املواطنة مبا يتفق مع الكتاب والسنة ...ص12 

عمــادي: الــوزارة تحر�ــص علــى تعزيــز مفهوم 
المواطنــة بمــــا يتفــق مـــــع الكتـاب وال�صــنــة

وقال عمادي خالل ح�شوره فعالية “�شفاً واحداً 

خلف اأمرينا« التي نظمها مركز الق�شر الن�شائي 

التابـــع لإدارة الدرا�شـــات الإ�شالميـــة   يف مبنى 

الـــوزارة، اإن: مفهوم املواطنة يتفـــق مع املفاهيم 

ال�شرعية التي جـــاءت يف كتاب اهلل و�شنة النبي 

عليـــه ال�شالة وال�شـــالم، بالإ�شافـــة اإىل حر�س 

الـــوزارة على تعزيز هذا املفهـــوم لتحقيق الأمن 

الجتماعي.

وتابـــع اأن: املحافظـــة علـــى الأمـــن وال�شتقـــرار 

اأحـــد املقا�شـــد التي حر�شـــت عليهـــا ال�شريعة 

الإ�شالميـــة، ذلـــك اأن الدين ل ميكن اأن يبقى يف 

اأر�ـــس اأو ت�شتقيم حياة من دون اأمن واأمان، لفتا 

اإىل اأن: طاعة ويل الأمر تعزز مفهوم ال�شتقرار 

يف البلد، ولذلك جاءت ن�شو�س ال�شريعة بوجوب 

ال�شمـــع والطاعـــة لـــويل الأمـــر وعـــدم اخلروج 

عليه، مـــا لهذا املق�شد العظيم يف حتقيق الأمن 

والأمان.

وذكر اأن: هـــذه احلملة هي اأحد برامج واأن�شطة 

الوزارة اإىل جانب اخلطوات الأخرى مثل خطب 

خالل حضوره فعالية "صفًا واحدًا خلف أميرنا"

اأكد وكي�������ل وزارة الأوقاف وال�صوؤون 

الإ�صامي�������ة فري�������د عم�������ادي، عل�������ى 

اأهمي�������ة تر�صي�������خ مفاهي�������م املواطنة 

والنتم�������اء والولء يف نفو��������س اأبناء 

املجتمع، م�صريًا اإىل اأن: الكويت بلد 

الت�صامح والعطاء واخلري، ومن حق 

وطننا علينا اأن نكون مل�صاحله �صعاة 

ولأمنه باذلني.
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اجلمعـــة واملحا�شـــرات الأ�شبوعيـــة والور�س 

واحللقـــات النقا�شيـــة التـــي جتريهـــا خالل 

الفـــرتة املا�شيـــة بالتعاون مـــع وزارة الرتبية 

�شمن م�شروع حت�شني.

 لفتاً اإىل اأن: الوزارة ت�شعى لتحقيق الجناز 

املطلـــوب، لأن التنمية ل ميكن اأن تتحقق من 

دون اأمن واأمان وا�شتقرار.

 وعـــن م�شاريـــع وزارة الأوقـــاف قال عمادي 

خطتنـــا  يف  الأ�شا�شيـــة  الأركان  اأحـــد  اإن: 

ال�شرتاتيجية هـــو مواجهة التطرف والعنف 

وتعزيـــز مفاهيـــم الو�شطية، مبينـــاً اأن: ذلك 

انعك�س يف برامج قطاعـــات الوزارة املختلفة 

تعمـــل يف هذا الإطـــار بالإ�شافـــة اإىل مركز 

تعزيـــز الو�شطيـــة الـــذي ين�شـــق اجلهود بني 

الوقاف والوزارات ال�شت املعنية بهذا امللف، 

لفتا اإىل اأن: هناك م�شروعات متعددة تهدف 

اإىل حماية ال�شباب وقيم واأخالق املجتمع من 

خالل الربامج املتعـــددة التي تطلقها الوزارة 

عرب قطاعاتها املختلفة.

ال�صمع والطاعة لولي الأمر مق�صوٌد
عظيــٌم لتحقيــق الأمــن والأمـــان
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مفاهيم اإلدارة الحديثة والجودة والتميز.
وأش���ار إلى إن الخطة االستراتيجية المتميزة تساهم 
في تأهيل كوادر وقيادات ذات فكر اس���تراتيجي، من 
خالل ورش العمل وال���دورات التدريبية التي تنظمها 

الوزارة من وقت إلى آخر.
وقال عمادي على هام�س ح�شوره جانب من مقابالت »جائزة 

املديـــر املتميـــز« والتـــي تقـــام لأول مـــرة: اإن وزارة الأوقاف 

مـــن الـــوزارات املتميـــزة يف العمل املوؤ�ش�شي علـــى اعتبار اأن 

املوؤ�ش�شـــات الناجحـــة هي التي حتر�س علـــى ترجمة روؤيتها 

ور�شالتهـــا وغاياتها ال�شرتاتيجية اإىل واقع ملمو�س لتحقيق 

طموحاتهـــا التي ت�شعى من خاللها اإىل دعم وت�شجيع التميز 

والإبداع يف خمتلف اأن�شطة وجمالت عمل الوزارة وت�شجيع 

املبـــادرات التطويرية التـــي تقوم بها القطاعـــات والإدارات 

املختلفة.

بمناسبة انطالق ورشة إعداد وكتابة تقارير التميز

وكيل الوزارة : الموؤ�ص�صات الناجحة هي التي تترجم
روؤيتهـا ور�صالتهـا وغاياتهـا اإلـى واقع ملمو�ص

وقال عمـــادي مبنا�شبة انطالق ور�شة اإعـــداد وكتابة تقارير 

التميـــز وفقـــاً ملعايـــري جائـــزة الإدارة املتميزة التـــي تنظمها 

الـــوزارة ملوظفيهـــا يف امل�شجد الكبـــري: اإن وزارة الأوقاف لن 

تاألو جهداً يف تطوير العمل املوؤ�ش�شي ومن هذا املنطلق فاإنها 

ت�شعـــى خالل املرحلـــة املقبلة لتقدمي جائـــزة للمدير املتميز 

واملراقب املتميز ولرئي�س الق�شم املتميز. 

وأوض���ح: إن تحقيق التميز في األداء يحتاج إلى بذل 
الكثي���ر من الجهد وتأهيل القيادات على المس���تويات 
كاف���ة ورفع كفاءاتهم التي تؤهله���م للعمل انطالقًا 

من رؤية استراتيجية الوزارة. 
موضح���ًا إن مثل هذه الورش تأتي لتحقيق األهداف 
اآلنف���ة الذكر ولتطوير أداء موظفي الوزارة في جميع 
اإلدارات وذلك ف���ي إطار الحرص على تنمية وتطوير 
دور اإلدارات لتحس���ين خدماته���ا وتفعي���ل مبادراتها 
وخدمة المتعاملين مع الوزارة بهدف تش���جيع تطبيق 

اأكد وكيل وزارة الأوق�������اف وال�صوؤون الإ�صامية 

التخطي�������ط  اأهمي�������ة  عم�������ادي  اأ�ص�������د  فري�������د 

ال�صرتاتيج�������ي من اأجل الرتقاء بعمل الوزارة 

وحتقيق اأهدافها اخلا�ص�������ة بالريادة عامليًا يف 

العمل املوؤ�ص�صي والتميز وال�صراكة املجتمعية.
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واأعلـــن وكيل الـــوزارة اأمني عام اللجنة العليـــا لتعزيز الو�شطية 

فريـــد عمـــادي يف ت�شريـــح �شحـــايف: اأن هـــذه احللقات جرت 

بالتن�شيـــق مـــع وزارة الرتبيـــة وجامعـــة الكويت والهيئـــة العامة 

للتعليـــم التطبيقي والتدريب، وبلغ عـــدد متو�شطها اأ�شبوعياً ما 

بـــني 7 و13 حلقة، لفتـــاً اإىل اأن املدة الت�شغيليـــة للم�شروع 20 

اأ�شبوعا، تنتهي منت�شف مايو املقبل.

واأو�شـــح عمادي اأن املوا�شيع التي نوق�شت هي مفاهيم النتماء 

واملواطنـــة والنحـــراف الفكـــري وال�شلوكـــي والعنـــف واأ�شبابه 

واحلرب الفكرية يف و�شائل التوا�شل الجتماعي وتر�شيخ الولء 

والوحدة الوطنية والو�شطية واإدانة الرهاب وطاعة ويل المر.

واأو�شـــح اأن جتاوب الطلبة كان ملحوظـــاً كما اأن املدار�س كانت 

متفاعلـــة للم�شاركـــة يف احللقـــات، مبينـــاً اأن التفاعـــل من قبل 

الطلبة حول املفاهيم املذكورة كان كبرياً، مرددا: مل نر متاأثرين 

بالتطّرف اأو الرهاب.

واأ�شـــار عمادي اإىل ان امل�شروع هدفه حماية ال�شباب وت�شديهم 

لأي فكـــر متطـــرف قـــد ي�شـــل اإليهـــم عـــرب و�شائـــل التوا�شل 

الجتماعـــي وغريها مـــن الماكن، م�شدداً علـــى اأن اجلماعات 

الرهابية والتكفريية جتد �شالتها يف هذه الو�شائل.

"األوقاف" أنجزت 31 حلقة نقاشية استفاد منها 950 طالبًا وطالبة 

عمــادي: "تح�صــين" لحمايــة ال�صــباب من
الفكــر المتطــرف عبــر و�صــائل التوا�صــل 

اأجنزت وزارة الوقاف وال�صوؤون ال�صامية 31 

حلق�������ة نقا�صية، ا�صتفاد منه�������ا 950 طالبًا من 

اجلن�ص�������ني، بن�صب�������ة %9.5 من اجم�������ايل العدد 

امل�صته�������دف مل�صروع »حت�صني«، الذي ي�صتهدف 

10 اآلف طالب وطالبة يف املوؤ�ص�صات التعليمية 

ال�صف الثاين ع�صر فما فوق.
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وبـــني عمادي يف افتتـــاح الور�شة، اهتمـــام القت�شاد ال�شالمي 

بتنظيم الن�شاط القت�شادي وتنميته انتاجا وا�شتهالكا وتوزيعا، 

وحل امل�شكالت القت�شادية وم�شاهمة القت�شاديني ال�شالميني 

يف ا�شـــدار ال�شكوك املبنية على احكام ال�شريعة، وهي من اهم 

اهداف العمل امل�شريف ال�شالمي.

اىل ذلـــك، افتتح العمار جل�شات الور�شـــة وحث امل�شاركني على 

اجناحها للخـــروج بتو�شيات قابلة للتطبيـــق و�شاحلة للتفعيل.

وبداأت فعاليات الور�شة بجل�شات ب�شاأن درا�شة معوقات ا�شدار 

ال�شكـــوك ال�شالميـــة وتقـــدمي القرتاحـــات واحللـــول لتذليل 

العقبـــات، واعـــداد الت�شريعـــات والقوانـــني الالزمـــة لالإ�شدار 

واإيجاد اآلية جلعلها واقعا ت�شريعيا وقانونيا ملا لها من اأهمية يف 

دفع عجلة التنمية يف الكويت.

الوزارة  تنظم "الصكوك الحكومية" لدفع عجلة التنمية 

وكيل الوزارة: القت�صاد الإ�صالمي اهتم بالن�صاط 
القت�صــادي وتنميته اإنتاجــًا وا�صــتهالكًا وتوزيعًا

انطلقت فعاليات ور�صة العمل التي تنظمها 

»الأوق�������اف« من خال مركز الكويت لاقت�صاد 

ال�صام�������ي حت�������ت عن�������وان »ا�ص�������دار وت�������داول 

ال�صكوك احلكومية واخلا�صة«، برعاية وكيل 

الوزارة فريد عمادي وح�صور وكيل التخطيط 

والتطوير ولي�������د العمار ومديري�������ن ومراقبني 

من الوقاف وعلماء وباحثني اقت�صاديني من 

داخل الباد وخارجها.
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شهادة على سرعة اإلنجاز ودقته  

العتيبــي: "األوقــاف" حصلت على شــهادة
اآليــزو العالميــة بتضافــر جهــود الجميــع

قـــال وكيـــل وزارة الأوقـــاف امل�شاعد لقطـــاع ال�شـــوؤون الإدارية 

واملاليـــة م. بـــدر العتيبي: نقف اليوم علـــى اإجناز جديد ي�شاف 

اإىل وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية وهـــو ح�شول مراقبة 

الدعـــم الفني باإدارة مركـــز نظم املعلومات علـــى �شهادة الآيزو 

العاملية والتي ت�شهد بجودة اخلدمات وو�شوح العمليات.

واأ�شـــاف العتيبي خالل حفل ح�شول مراقبة الدعم الفني على 

�شهـــادة »اآيـــزو 20000« يف نظـــام اإدارة اخلدمـــات لتكنولوجيا 

املعلومـــات اإن هذه ال�شهادات تـــوؤدي اإىل اعتماد معايري موحدة 

تـــوؤدي اإىل ت�شابـــه ظـــروف العمل ب�شكل عام ممـــا يجعل هناك 

انطلقت فعاليات ور�صة العمل التي تنظمها 

»الأوقاف« من خال مركز الكويت لاقت�صاد 

ال�صام�������ي حت�������ت عن�������وان »ا�ص�������دار وت�������داول 

ال�صكوك احلكومية واخلا�صة«، برعاية وكيل 

الوزارة فريد عمادي وح�صور وكيل التخطيط 

والتطوي�������ر وليد العم�������ار ومديرين ومراقبني 

من الوقاف وعلماء وباحثني اقت�صاديني من 

داخل الباد وخارجها.

تقاربـــا وم�شاكل بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات واجلهات ذات جمال 

العمل املت�شابه يف اأرجاء العامل، وبالتايل ال�شتفادة من خربات 

اجلهات املتقدمة يف جمال عملها، ونقل التجارب الناجحة، وما 

ينتـــج عنه من اكت�شاب العاملني ملهارات متنوعة وتطوير قدرات 

املوارد الب�شرية لدى مركز نظم املعلومات.

وتابـــع العتيبي: واحل�شول على مثل هـــذه اجلوائز املعروفة يعترب 

اإجنازاً جديـــداً ي�شاف اإىل قطاع ال�شوؤون الإدارية واملالية وحافزاً 

لباقي الإدارات لتحقيق اإجنازات م�شابهة، وهو �شهادة على �شرعة 

الإجناز ودقته وو�شوح املهام لكل موظف وترتيب العمليات.
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واأ�شـــار د. ال�شعيـــب اإىل اأن هـــذه احلملة تاأتـــي ا�شتجابة 

لتوجيهات �شاحب ال�شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد يف 

احلفاظ على الكويت وحماية وحدتها الوطنية وحت�شينها 

من كل عوامل ال�شقاق واخلالف والنق�شام ليقف اجلميع 

�شفـــا واحـــدا حتـــت قيـــادة �شمـــوه احلكيمـــة، يف خ�شم 

الأحداث التي تع�شف باملنطقة.

واأفـــاد مديـــر اإدارة الدرا�شات الإ�شالميـــة �شابقاً د. فهد 

اجلنفـــاوي باأن هذه احلملة �شت�شاحبهـــا فعاليات عديدة 

واأن�شطة وبرامج متنوعة، كما اأن احلملة �شتوؤكد على عدد 

مـــن املعاين واملبادئ التـــي ت�شون الوحدة وحتمي املجتمع 

من عوامل التفرق والختالف.

واأ�شـــار اإىل اأنـــه �شيكـــون هناك تاأكيد علـــى التحذير من 

الفرقـــة وحماربـــة ال�شائعـــات والرتويـــج لهـــا، وتو�شـــح 

موقـــف املواطن ال�شالح اأيام الفـــن وال�شرور اإ�شافة اإىل 

مو�شوعات اأخرى ت�شب يف هذا الجتاه.

و�شـــرح مدير احلملة ومراقب الأن�شطة يف الإدارة ال�شيد 

زيد الهاملي حول هذه الفعالية اأنها تاأتي جت�شيدا لأقوال 

�شمـــو اأمري البـــالد ال�شيخ �شباح الحمـــد حفظه اهلل يف 

املحافظـــة على اللحمة الوطنية وتوحيد ال�شفوف واأقوال 

�شموه هي نربا�س جلموع املواطنني.

واأفـــاد الهاملي اأن احلملة لقـــت ا�شتجابة �شريعة ومميزة 

مـــن قبل مراكـــز دور القراآن حيث �شاركـــت جميع املراكز 

وعددهـــا مئة يف هـــذه الفعالية باأوجـــه وفعاليات متنوعة 

عربوا عن التالحم بني مكونات املجتمع وال�شمع والطاعة 

لويل الأمر وتعزيز النتماء للوطن.

امل���������ص����اع����د  الأوق�����������������اف  وزارة  وك������ي������ل  د�������ص������ن 

ل�صوؤون القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صامية  د. 

وليد ال�صعيب حملة »�صفًا واحدًا خلف اأمرينا«  

تنظمها  التي  عليها«  لنحافظ  و»الكويت اأمانة 

الأوق�����اف  ب������وزارة  الإ���ص��ام��ي��ة  ال���درا����ص���ات  اإدارة 

مركز  مائة  فيها  وي�صارك  الإ�صامية  وال�����ص��وؤون 

م��ن م��راك��ز دور ال��ق��راآن ال��ك��رمي وم��راك��ز الأت��رج��ة 

للرجال والن�صاء .

بمشاركة 100 مركز من دور القرآن الكريم واألترجة )رجال ونساء(

الشــعيب دشـــن حمـلة "صفــًا واحدًا خلــف أميرنا"
حفاظــًا علــى الكويــت وتحصينــًا لوحدتهــا الوطنية

الحملـة تـؤكـد عـددًا مـن المبادئ الـتي 
تـصون الوحدة وتحمي المجتمع من 

التفرق واالختالف
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كتب: �صامح حممد ي�صري 

واطلع ال�شعيب على �شري عملية الختبارات من قبل اللجان 

امل�شكلـــة لذلك والتي يبلـــغ عددها 45 جلنة لختبار 9 اآلف 

طالبة مبراكز وحلقات التحفيظ باإدارة �شوؤون القراآن الكرمي.

وتقـــدم ال�شعيب بـــكل ال�شكر والتقديـــر لإدارة �شوؤون القراآن 

الكـــرمي ومراقبـــة حلقات التحفيظ على هـــذا العمل اجلبار 

وتلـــك اجلهـــود املباركة مـــن ح�شن ال�شـــري والتنظيم وح�شن 

الختبـــارات خالل اأ�شبوعني متكاملني. لبناتنا بجميع مراكز 

وحلقات حتفيظ القراآن يف الفرتة ال�شتوية لهذا العام.

ثمن جهودها المباركة من حسن السير والتنظيم 

الشــعيب يتفقــد ســير عمليــة اختبــارات الــدورات 
الشتوية)72( في مراقبة حلقات تحفيظ القرآن-بنات

ق�������ام الوكي�������ل امل�صاع�������د ل�ص�������وؤون القراآن 

الك�������رمي والدرا�ص�������ات الإ�صامي�������ة د. وليد 

عي�صى ال�صعيب بزيارة تفقدية لختبارات 

ال�������دورات ال�صتوي�������ة )72( لع�������ام 2017 يف 

مراقب�������ة حلقات حتفي�������ظ الق�������راآن بنات 

ب�������اإدارة �ص�������وؤون القراآن الك�������رمي يف امل�صجد 

الكب�������ري وبح�ص�������ور مدي�������ر الإدارة اأحم�������د 

الطوي�������ل ومراق�������ب حلق�������ات البن�������ات عبد 

اللطيف الكندري.
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العسعوســي: نســعى إلى عودة المسجد 
لدوره الريــادي الفاعل كنــواة لوحدة األمة 

جـــاء ذلك خالل جولته التفقديـــة لإدارات القطاع، يف اإطار 

الطـــالع على اآخر تطورات العمل باإدارات القطاع والوقوف 

علـــى املعوقـــات واحتياجـــات العمل لل�شعـــي يف اإيجاد حلول 

منا�شبـــة لها والعمل على تذليلهـــا، وحث املوظفني على بذل 

اجلهد خلدمة بيوت اهلل، ومن �شمنها: 

زيارة اإدارة م�شاجد الأحمدي 

حيث كان يف ا�شتقبالـــه مدير الإدارة الدكتور اأحمد العتيبي 

وال�شـــادة املراقبني وروؤ�شاء الأق�شام وموظفي الإدارة، وتخلل 

الزيـــارة اجتماع اطلع بـــه ال�شيد الوكيل علـــى اآخر تطورات 

الو�شع بـــالإدارة وا�شتمع كذلك اإىل مقرتحات ال�شيد املدير 

وال�شـــادة املراقبني وروؤ�شاء الأق�شام لتطويـــر العمل بالإدارة 

وكانـــت الزيـــارة ناجحة وكان هنـــاك تعاون تام مـــن ال�شادة 

امل�شوؤولـــني بـــالإدارة وذلك للعمل على تقـــدمي اأف�شل خدمة 

لبيوت اهلل عز وجل.

زيارة اإدارة م�شاجد حويل 

كما قام بزيارة اإدارة م�شاجد حويل وكان يف ا�شتقباله مدير 

الإدارة خالـــد احلي�ـــس وال�شادة املراقبني وروؤ�شـــاء الأق�شام 

ك�صف الوكيل امل�صاع�������د لقطاع امل�صاجد 

داوود الع�صعو�ص�������ي عن ا�صرتاتيجيته بعد 

تراأ�ص�������ه لقطاع امل�صاجد موؤخ�������رًا، ذاكرًا اأن 

اأهم اأهدافه الآني�������ة وامل�صتقبلية هو عودة 

امل�صج�������د ل�������دوره الري�������ادي كن�������واة لوحدة 

الأم�������ة، ف�ص�������ًا عن من�������ح الم�������ام واملوؤذن 

املكانة الطبيعية الائق�������ة بهما كعنا�صر 

ت�صهم يف توجيه املجتمع نحو ال�صاح.

خالل جولته التفقدية لــ "مساجد األحمدي" و"حولي" 
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منح الإمام والمــوؤذن المكانــة الالئقة بهما 
كعنا�صر ت�صهم في توجيه المجتمع نحو ال�صالح

واملوظفني بالإدارة، وقال الع�شعو�شي يف ت�شريح عقب زيارته 

التفقديـــة لإدارة م�شاجـــد حمافظة حـــويل:« تعي�س املنطقة 

مـــن حولنـــا يف اأجواء تتغـــري �شريعـــاً وتتالحـــق فيهـــا الفن 

الجتماعيـــة والقت�شادية وال�شيا�شية من كل حدب و�شوب، 

والكويـــت يف موقـــع جغرايف لي�س مبعزل عـــن هذه التوترات 

مـــا يجعلنا اأكرث متا�شكا واأكرث التزاما بت�شرفات تن�شجم مع 

قرارات الدولة«.

واأ�شـــاف اأن »وزارة الأوقـــاف وهـــي تدخـــل �شمـــن منظومة 

دولـــة الكويـــت، ويف ظل هذه الأحداث وعـــدم حتمل الدولة 

اأي توتـــرات مـــن اأي نـــوع ت�شطلع بـــدور رئي�شـــي ينطلق من 

امل�شجد، لذا نهدف اىل اإعادة دوره الريادي الفاعل«، مردفا 

اأنـــه »اإبان عهد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كان امل�شجد نواة 

لوحدة وتكاتف الأمة«، داعياً اإىل تعاون جميع اإدارات قطاع 

امل�شاجـــد لتحقيق هذا الهدف ليكون امل�شجد م�شدراً لتاآلف 

النا�س وتنظيم حياتهم.

ولفـــت اإىل اأن قطـــاع امل�شاجـــد مـــن القطاعـــات احل�شا�شة 

والفاعلـــة يف الـــوزارة، ولـــه اإ�شهاماته ون�شاطاتـــه نحو اإبراز 

دور الـــوزارة لتحقيق روؤيتها ال�شرتاتيجية، الريادة يف العامل 

الإ�شالمـــي، م�شـــريا اىل ان ذلك يتحقق عـــرب تعاون اإدارات 

قطاع امل�شاجد الت�شع مع مكتب القطاع.

واأ�شـــاف: الدولة حتتاج جهـــود كل الوزارات ويف القلب منها 

وزارة الأوقـــاف، وامل�شجـــد معني بكل اأمور الدنيا، ففي عهد 

النبـــي – �شلى اهلل عليـــه و�شلم -كان امل�شجـــد رائداً وخري 

منتج للقيادات الفاعلة، فخرج منه ال�شيا�شي والقائد واملربي 

والفقيـــه، موؤكـــداً اأن هدفـــه اإعـــادة مكانة امل�شجـــد العلمية 

والثقافيـــة والجتماعيـــة   حتى يكون رائـــداً يف املجتمع وله 

دور فاعـــل يف تاآلـــف القلوب وت�شويـــب الأخطاء وهذا يكون 

بتعاون الإدارات جميعا مع مكتب القطاع واإن �شاء اهلل يكون 

دور ملمو�س ووا�شح يف الفرتة املقبلة.
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"األوقاف" تشارك في أعمال الدورة الــ 64 
لمجـلــس أمنـــاء جـامعــة  فطانـي بتـايلنــد

كتب : �سامح حممد ي�سري 

قام وفد وزارة الأوق�������اف وال�صوؤون الإ�صامية ممثل دولة 

الكوي�������ت برئا�صة وكيل ال�������وزارة امل�صاعد للتن�صيق الفني 

والعاقات اخلارجية واحلج ع�صو جمل�س اأمناء جامعة 

فطاين، وبع�صوي�������ة مدير اإدارة الإع�������ام بالوزارة اأحمد 

را�ص�������د الق�������راوي، بامل�صارك�������ة يف اأعمال ال�������دورة ال�� )64( 

ملجل��������س اأمناء جامعة فط�������اين – الواقعة جنوب مملكة 

تايلند. يف قاعة الجتم�اع بفندق املرياث )بانكوك(.
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حيـــث تو�شل الجتماع للعديد من القـــرارات منها: املوافقة 

علـــى الرتقيـــة العلميـــة بالرتبـــة العلميـــة (اأ�شتـــاذ م�شاعد) 

مل�شتحقيها، والنِّظام الأ�شا�شـــي لأع�شاء اللَّجنة ال�شت�شاريَّة 

لبة اجُلُدد للعام اجلامعي 2017،  جلامعة فطاين، وقبول الطَّ

�شة التعليم العايل، وتَْطِويِْر  والعرتاف بامل�شتوى العلمي ملوؤ�شَّ

بع�ـــس املناهـــج يف بع�ـــس الأق�شـــام واإغـــالق بع�ـــس املناهج 

الأخرى وا�شتحداث مناهج جديدة.

كمـــا �شهد الوفد على هام�ـــس امل�شاركة زيارة جمل�س الأمناء 

بجامعـــة فطـــاين جامعة جـــوؤل لـــوجن والتي تعد مـــن اأقدم 

اجلامعات يف تايالند، حيث يبلغ عمرها 100 �شنة، بالإ�شافة 

اإىل زيـــارة جامعـــة ك�شيم بنديـــت لال�شتفادة مـــن جتاربهما 

لتطويـــر اأعمال جمل�ـــس الأمنـــاء يف جامعـــة فطاين.و�شهد 

م�شاركة جمل�س الأمناء يف حفل افتتاح مقر خريجني جامعة 

فطاين ببانكوك مب�شاركة كبار ال�شخ�شيات يف بانكوك.

وقـــد �شكـــر جمل�س الأمنـــاء بجامعة فطـــاين وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة بدولـــة الكويـــت علـــى مـــا تقدمه من 

تربعات ودعم مل�شـــروع ا�شتحداث م�شرح املحكمة التدريبية 

التابـــع لق�شم القانون بكلية الدرا�شـــات الإ�شالمية والقانون 

وكذلـــك م�شـــروع توفري الكتب وامل�شـــادر واملراجع القانونية 

ملكتبة دولة الكويت العامة يف جامعة فطاين.

المجلــس يثمــن دور الــوزارة في
الدعم المستمر لمشروعات الجامعة
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شهدت حضورًا كثيفًا من األئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم

 )5( الحوارية  ندوتها  نظمت  الفنية"  "الشؤون 
ضمن مشروع مكافحة التطرف والغلو واإلرهاب

 يف هـــذا الإطـــار قال مديـــر مكتـــب ال�شـــوؤون الفنيـــة �شـــامل عيادة 

العنـــزي: اإن النـــدوة احلواريـــة اخلام�شـــة   قـــد �شبقهـــا اأربع ندوات 

حواريـــة متخ�ش�شة يف م�شروع مكافحة التطـــرف والغلو والإرهاب، 

وهذه النـــدوة اأقيمت حتت عنوان »درا�شة يف اأ�شول مذهب اخلوارج 

قدميـــا وحديثا« وت�شمنـــت جمموعة من املحاور املركـــزة تدور حول 

اأ�شبـــاب ن�شاأة اخلوارج، ونقد مذهبهـــم على �شوء مذهب اأهل ال�شنة 

واجلماعـــة، وعمل مقارنة بني فرق اخلـــوارج قدمياً وحديثاً، ثم بيان 

خطر اخلوارج واملتاأثرين بهم على الأمة.

وتابع العنزي: هذه الندوة �شهدت ح�شوراً كثيفاً من الأئمة واخلطباء 

واملوؤذنني وطلبة العلم، وحا�شر فيها �شيفا الوزارة من اململكة العربية 

ال�شعوديـــة اأ�شتـــاذ العقيدة يف اجلامعـــة الإ�شالميـــة باملدينة ف�شيلة 

ال�شيـــخ اأ. د. �شعود بن عبد العزيز اخللف، وم�شت�شار الأمن الفكري 

بجامعـــة الق�شيم وع�شو جلنة املنا�شحة ف�شيلة ال�شيخ د. ع�شام بن 

عبـــد اهلل ال�شناين، واأدار النـــدوة الإمام واخلطيب بـــوزارة الأوقاف 

ف�شيلة ال�شيخ علي �شباح الهران.

فكان م�شروع مكافحة التطرف والغلو والإرهاب بندواته املتخ�ش�شة 

خطـــوة تتنا�شب مـــع ر�شالة الوزارة لرت�شيخ قيـــم الو�شطية والأخالق 

الإ�شالمية ون�شر الوعي الديني والثقايف، لنبذ العنف وتب�شري النا�س 

بحقيقـــة الأفـــكار الهدامـــة التي ترتكز علـــى مزاعم كاذبـــة تناق�س 

�شحيـــح الدين الإ�شالمـــي احلنيف، وتتعار�س مـــع الِفطر التي فطر 

اهلل النا�س عليها، وتاأباها النفو�س ال�شوية.

نظ�������م مكتب ال�صوؤون الفنية التابع لقطاع امل�صاجد بوزارة 

الأوق�������اف وال�ص�������وؤون الإ�صامية ندوته احلواري�������ة اخلام�صة 

�صم�������ن م�صروع مكافح�������ة التطرف والغل�������و والإرهاب، الذي 

اأطلقت�������ه وزارة الأوقاف منذ �صهر مايو 2017م، بهدف درا�صة 

هذه الظواه�������ر، والتعرف على خلفياتها الدينية والعقدية، 

واإب�������راز مظاهر الغلو والتط�������رف، والتاأكيد عل�������ى اأنها نتاج 

انحراف�������ات فكري�������ة، حتت�������اج اإىل توعية النا��������س بخطورتها 

وانعكا�صاتها ال�صلبية على الفرد واملجتمع.
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وجاء اخلتام بح�شور   الوكيل امل�شاعد للتخطيط والتطوير وليد 

العمار ومراقب التدريـــب يو�شف الباطني ومت توزيع ال�شهادات 

على امل�شاركني و�شكرهم على م�شاركتهم الإيجابية يف الربنامج

وجديـــر بالذكـــر منـــوذج املوؤ�ش�شـــة الأوروبيـــة لإدارة اجلـــودة 

والتميز عبـــارة عن اإطـــار عمل غـــري اإلزامـــي لأنظمـــة الإدارة 

املوؤ�ش�شيـــة، مت تطويـــره مـــن خـــالل املوؤ�ش�شة الأوروبيـــة لإدارة 

اختتام البرنامج القيادي الموجه للفئة الوسطى "مدراء -  مراقبون"

إدارة التطوير اإلداري والتدريب   تنظم 
"إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني"

اجلـــودة (التي ي�شار اإليها اخت�شاًرا بالإجنليزية بـ EFQM) ومت 

ت�شميمـــه من اأجـــل م�شاعدة املنظمـــات يف توجهها لكي ت�شبح 

اأكـــرث تناف�شيـــة. وتتـــم مراجعة هـــذا النموذج وتنقيحـــه ب�شكل 

منتظم: وقد مت ن�شر اآخر حتديث له يف عام 2010.

وبغ�ــــس النظر عن القطاع اأو احلجم اأو الهيكل اأو درجة الن�شج، 

يجــــب اأن تقوم املنظمات باإن�شاء اأنظمة اإدارة منا�شبة لكي حتقق 

النجاح. ويعد منوذج متيز املوؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة اجلودة مبثابة 

الأداة العمليــــة مل�شاعدة املنظمات علــــى القيام بذلك، من خالل 

حتديد مكان تلك املنظمات على امل�شار نحو حتقيق التميز، مما 

ي�شاعدها على فهم الفجوات؛ ومن ثم اإطالق احللول.

اختت�������م يف دب�������ي برنامج )اإع�������داد وتاأهيل 

قيادات ال�صف الثاين( ال�������ذي تنظمه اإدارة 

التطوي�������ر الإداري والتدري�������ب بالتعاون مع 

املنظم�������ة العربية للتنمي�������ة الإدارية والذي 

ا�صتم�������ر ملدة اأ�صبوعني، �ص�������ارك يف الربنامج 

14 متدرب م�������ن �صاغلي الوظائف الو�صطى 

)مدي�������رون - مراقبني(، حي�������ث مت تزويدهم 

باأهم املهارات القيادية وال�صلوكية وتعريفهم 

 EFQM بنموذج التميز الوروبي
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اأبا الخيــل: »اأمير المكارم .. �صــباح العز«
الكـــويت حكـــــام  مــحـــــا�صــن  يــــوثـــق 

 �شـــرح بذلك مدير اإدارة الإعالم الديني �شالح اأبا اخليل حيث اأو�شح 

يف بيـــان �شحفـــي اأن الإدارة حري�شـــة علـــى التواجد بكافـــة امللتقيات 

واملوؤمترات التي من �شاأنها تعزيز املنظومة الأخالقية والثقافية ل �شيما 

يف ع�شـــر تعـــددت فيه و�شائـــل التوا�شل وبات احل�شـــول على املعلومة 

اأمراً �شهل املنال لكنه ي�شتلزم الدقة والتحري والرجوع للكتب واملراجع 

باعتبارها الأ�شل 

  واأكد اأبا اخليل على اأن الإدارة ت�شارك ب�شكل دائم يف جميع املعار�س 

التـــي تقام علـــى اأر�س الكويت، وذلك حر�شاً منهـــا على القيام بدورها 

وتاأدية ر�شالتها بال�شكل الالئق وبخا�شة بعد اأن اأ�شبح الإعالم اأهم من 

الغـــذاء والـــدواء، منوها اإىل اأهمية التعاون الداخلـــي اأي�شا بني الإدارة 

وخمتلـــف القطاعـــات معتـــربه اأق�شر الطريـــق لتحقيق اأهـــداف وروؤى 

الـــوزارة، م�شرياً اإىل اأن هناك باقة متميـــزة من اإ�شدارات الإدارة توزع 

جمانـــا باملعر�ـــس متطرقا لبع�شهـــا وذكر منها »فال�شـــات اأمري املكارم 

.. �شبـــاح العـــز »لفتا اإىل اأنها من كلمات ال�شاعـــر عبد الر�شيد را�شد 

وتعترب توثيقا لتاريخ الكويت وحكامها منذ ن�شاأتها حيث تناول ال�شاعر 

الرا�شـــد مـــن خاللها ماآثر حكام الكويت ابتـــداء من �شمو ال�شيخ �شباح 

الأول« يرحمـــه اهلل »وانتهاء ب�شمو الأمري احلايل ال�شيخ �شباح الأحمد 

»يحفظه اهلل«

 بالإ�شافـــة لباقـــة خمتـــارة مـــن اأروع الإ�شـــدارات الوطنيـــة والرتبوية 

والثقافيـــة الأخـــرى مثـــل كليبـــات »اأغلـــى وطـــن – يا كويـــت – وينك 

– ب�شـــم اهلل« وجمموعـــة من احلمـــالت القيمية التـــي �شاهمت ب�شكل 
كبـــري يف اإقبال ال�شبـــاب الكويتي على ال�شالة وتعزيز اجلوانب القيمية 

والأخالقيـــة بداخلهم كما اأكدت ذلك الأبحـــاث والدرا�شات وذكر منها 

»حلمة تبي تريح قلبك .. يال ن�شلي« – »�شعبة لو اأخرتها .. �شالتي يف 

وقتهـــا« – »طول بالـــك .. �شالتك ميزانك« معربا يف النهاية عن متنيه 

باأن يحقق املعر�س اأهدافه املرجوة وثمراته املن�شودة.

كعادته�������ا يف التواج�������د بكافة املوؤمت�������رات والندوات التي 

تتواف�������ق مع �صيا�صته�������ا وروؤيته�������ا العامة �صارك�������ت اإدارة 

الإع�������ام الديني ب�������وزارة الأوقاف وال�صئ�������ون الإ�صامية 

مبعر��������س الكوي�������ت الدويل الث�������اين والأربع�������ني للكتاب 

وال�������ذي نظم�������ه املجل��������س الوطن�������ي للثقاف�������ة والفنون 

والآداب باأر�س املعار�س الدولية مبنطقة م�صرف خال 

الأ�صابيع القليل�������ة املا�صية مب�صاركة 482 دار ن�صر متثل 

30 بلدًا وتقدم اأكرث من 11 األف عنوان جديد.

مشاركة متميزة إلدارة اإلعالم الديني بمعرض الكويت الدولي الـــ)42(
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و�شرح مدير اإدارة العالقات العامة امل�شرف العام على املعر�س 

�شامـــي حممد العازمي بـــاأن الهدف من امل�شاركـــة يف مثل هذه 

الفعاليات حتقيق ر�شالة الـــوزارة وغاياتها الإ�شرتاتيجية والتي 

منهـــا تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة واملجتمعية، وتوثيـــق العالقات 

والتوا�شـــل مع اجلمهـــور يف املنا�شبات املختلفـــة، ولأهمية هذه 

الفعاليـــات مـــن جانـــب املثقفـــني واملهتمـــني بال�شـــاأن والثقافة 

الإ�شالميـــة، مبيناً اأن هـــذه الفعاليات والأن�شطـــة فر�شة لن�شر 

مفهوم مبداأ الو�شطية الذي تتبناه الوزارة يف ا�شرتاتيجيتها.

واأفـــاد اأن هـــدف الـــوزارة ل يقت�شـــر علـــى امل�شاركـــة بالكتـــب 

والدوريـــات واملطبوعـــات اخلا�شـــة بـــاإدارات الـــوزارة املختلفة 

وتوزيعها على احل�شور، واإمنا نهدف من هذه امل�شاركات تو�شيح 

 "األوقاف" تشارك بمعرض الكويت الدولي الثاني واألربعين 

الوزارة ر�صالة  لتحقيق  الم�صاركة  العازمي: 
ــى الــو�ــصــطــيــة  ــل ــة ع ــم ــائ ــق ــا ال ــه ــت ــاي وغ

اإ�شرتاتيجيـــة الوزارة القائمة على مبـــداأ الو�شطية وال�شعي اإىل 

تثقيـــف اأفراد املجتمـــع بجميع �شرائحه مببـــادئ ديننا احلنيف 

القائمـــة علـــى مبداأ الو�شطيـــة والبعد عن الغلـــو يف التعامالت 

الإن�شانية املختلفة.

وتاأتـــي هذه امل�شاركة بجهد موظفـــي وموظفات اإدارة العالقات 

العامـــة، ودعم مـــن وكيـــل وزارة الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية 

ال�شيـــد املهند�ـــس فريـــد اأ�شد عمـــادي، وتوجيهات مـــن الوكيل 

امل�شاعـــد للتن�شيق الفنـــي والعالقات اخلارجيـــة واحلج ال�شيد 

خليف مثيب الأذينة.

و�شكـــر العازمـــي القائمني على تنظيم معر�ـــس الكويت الدويل 

الثاين والأربعني للكتاب، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والزدهار 

يف خدمة بلدنا الغايل الكويت.

ومن جانب اآخر، اأ�شار العازمي اإىل م�شاركة الوزارة يف فعاليات 

جائـــزة الكويـــت للعالقـــات العامة وخدمـــة العمـــالء، مبيناً اأن 

الوزارة حازت على اجلائزة الأوىل والثانية يف العالقات العامة 

وخدمة العمالء على م�شتوى وزارات وهيئات الدولة. 

�صاركت وزارة الأوقاف وال�ص�������وؤون الإ�صامية 

ممثل�������ة ب�������اإدارة العاق�������ات العام�������ة مبعر��������س 

الكت�������اب ال�������دويل الث�������اين والأربع�������ني للكتاب 

باأر�س املعار�س مبنطقة م�صرف.
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�شاركـــت اإدارة التاأهيـــل والتقـــومي بوزارة الأوقـــاف وال�شئون 

الإ�شالميـــة ممثلـــة مبديرهـــا الدكتـــور نا�شـــر العجمـــي يف 

الجتمـــاع اخلا�ـــس للجنـــة الربنامج الوطنـــي لالعرتاف يف 

امل�شت�شفيـــات ومراكز الرعاية ال�شحيـــة الأولية بالتعاون مع 

هيئة كندا الدولية لالعتماد.

وجـــاءت هـــذه امل�شاركـــة بنـــاًء على دعـــوة كرمية مـــن مركز 

عـــالج الإدمان لكون الإدارة اأحد اجلهات الرئي�شية الداعمة 

ملركـــز عالج الإدمـــان واملهتمة بالتوعية مـــن اأخطار الإدمان 

وتداعياته على املجتمع.

حيث �شارك يف اللقاء وزارة الداخلية والإدارة العامة لالإطفاء 

وجهات اأخرى متعددة.

 وتعمـــل اإدارة التاأهيل والتقومي بجهـــود حثيثة على تعزيز 

وتنميـــة قيـــم املواطنـــة ال�شاحلـــة والندمـــاج باملجتمـــع 

لفئـــات املتعافـــني من اجلن�شـــني باملوؤ�ش�شـــات الإ�شالحية 

ومراكـــز التاأهيل، من خـــالل التن�شيق امل�شتمر مع اجلهات 

واملوؤ�ش�شـــات احلكوميـــة والأهليـــة ذات ال�شلـــة، وتبا�شـــر 

الإدارة الربامـــج والأن�شطـــة الرتبويـــة ال�شليمة من خالل 

الهتمـــام باحلا�شنات والور�س احلرفيـــة بهذه املوؤ�ش�شات 

ومراكز التاأهيل والتي ت�شم العديد من الور�س يف جمالت 

عدة والتي تهدف ب�شـــكل اأ�شا�شي اإىل تاأهيل واإعادة الثقة 

بالنف�س للفئات امل�شتهدفة.

لتعزيز وتنمية قيم المواطنة الصالحة واالندماج بالمجتمع للفئات المستهدفة

"  ت�صارك في اجتماع "التاأهيل والتقويم
ــي لــالعــتــراف ــن ــوط ــج ال ــام ــرن ــب ال

.. وتشارك بمعـرض
الكتاب الدولي 42 بالكويت

اإدارة التاأهيـــل والتقـــومي بـــوزارة الأوقـــاف 

وال�شئون ت�شارك مبعر�س الكتاب الدويل ال 

42 باأر�س املعار�س بدولة الكويت بقاعة رقم 

6 �شمن جناح الوزارة باملعر�س.

ياأتي ذلـــك �شمـــن التعريف بـــاإدارة التاأهيل 

والتقـــومي والأهداف التي ت�شعـــى لتحقيقها 

لفئـــات املنت�شبني من اجلن�شـــني للموؤ�ش�شات 

الإ�شالحيـــة ومراكـــز التعـــايف مـــن الإدمان 

و�شحايا العنف الأ�شري. 
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قــــام مديــــر اإدارة التاأهيــــل والتقــــومي بــــوزارة الأوقــــاف 

وال�شئــــون الإ�شالميــــة د. نا�شــــر العجمي بزيــــارة �شجن 

الن�شــــاء املركــــزي، حيث عقد اجتماعا مــــع ال�شيد مدير 

ال�شجــــن العقيد يو�شــــف العتيبي والعقيــــد علي العتيبي 

م�شاعد املدير بغر�س تفقد الور�س احلرفية واحلا�شنات 

التابعــــة لل�شجن والطمئنان على �شري عمل بتلك الور�س 

واحلا�شنــــات والطمئنــــان مل�شتوى التجهيــــزات التي مت 

توفريهــــا لبــــدء العمــــل وال�شتفــــادة منها ب�شــــكل فاعل 

متهيدا لفتتاحها.

وتاأتـــي هذه الزيارة حر�شا من اإدارة التاأهيل والتقومي على 

القيام بالدور املنوط بها يف الإ�شراف وامل�شاهمة يف اإعادة 

تاأهيـــل وتهيئـــة النزلء يف املوؤ�ش�شـــات الإ�شالحية ومراكز 

التاأهيل من خالل تفعيل ال�شراكات املختلفة مع موؤ�ش�شات 

الدولـــة ذات ال�شلـــة – ومنهـــا وزارة الداخليـــة لتحقيـــق 

الأهـــداف املطلوبـــة مـــع هـــذه الفئـــات وتاأهيلهـــم واإعادة 

اندماجهم باملجتمع.

لالطمئنان على سير عمل الورش والحاضنات بها 

مدير"التأهيل والتقويم" يقوم بزيارة
لسجــــــن النـســـاء المــركــــزي 

خصصها لطالبات ومعلمات المدارس الثانوية تحت شعار: »شبابنا جل اهتمامنا« 

قسم المناهج واألنشطة ينفذ عددًا 
مـن الـدورات التوعويـة والتنموية 

جـــل اهتمامنا«، الأمر الذي دفـــع الإدارة لتنظيم هذه الدورات 

حتقيقـــا لروؤى �شاحـــب ال�شمو اأمري البالد لإعـــداد جيل فعال 

ومنتج قادر على حتمل امل�شئولية ومواجهة اأعباء احلياة.

قـــام ق�شـــم املناهـــج والأن�شطة التابـــع لإدارة التاأهيـــل والتقومي 

بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية وبالتعاون مع اإدارتي الثقافة 

الإ�شالميـــة واإدارة التنمية الأ�شرية ممثلة يف مراقبة الدرا�شات 

احلـــرة ق�شم مبارك الكبـــري باإعداد وتنفيذ عـــدد من الدورات 

التوعويـــة والتنموية وذلك حتت �شعـــار: »�شبابنا جل اهتمامنا« 

يف اإطـــار برنامج »من اأجل م�شتقبل واعي«. خ�ش�شت لطالبات 

ومعلمـــات املدار�ـــس الثانويـــة، وبح�شـــور قـــارب (876) طالبة 

ومعلمة، وقد تنوعت مو�شوعات هذه الدورات واختريت بعناية 

كبرية لت�شمل جمالت خمتلفة: �شحية واجتماعية وثقافية.

واأو�شحـــت اأ. حنـــان اللميـــع امل�شرفـــة على الـــدورات: اأن هذه 

الـــدورات تقام حتت �شعار: »�شبابنا جل اهتمامنا« ا�شتلهاما من 

اخلطاب ال�شامي ل�شمو اأمري البالد والذي حمل عبارة: »�شبابنا 
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أكد مدير إدارة العالقات الخارجية في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية خالد العمر أن الهدف الرئيسي لدى اإلدارة هو إعداد 
دعاة لنشلر الدين اإلسلالمي الصحيح في بلد الداعية نفسها، 
وذلك من خالل وجود تعليم شرعي صحيح، فضاًل عالوة على 
توفير العديد من الدورات والبرامج اإلنمائية التي تتبع الدراسة 
بالتنسيق مع اإلدارات المختلفة واللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونسكو« في مجاالت: اللغة العربية والتربية 
اإلسلالمية وإدارة وترتيب العمل الخيري، فضاًل عن استكمال 
مسليرة التعليم بعد المعهد الديني، في جامعة الكويت أو الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ثم الدراسات العليا.

جلاء ذلك خالل الحفل الذي أقامتله إدارة العالقات الخارجية 
لطلبة المنح المسلتجدين والمتفوقين في المعهد الديني للموسم 

الدراسي 2017/2016.

وقلال العمر أن الكويلت وعت منذ االسلتقالل أهمية العمل 
الخيري لمسلاعدة الدول الصديقة والشلقيقة في مجال العمل 
اإلسالمي، موضحًا أن إدارة العالقات الخارجية تسير على هذا 
النهج، فهي عضو وأمين سلر للجنة التعاون اإلسالمي )وهي 

العمــر: نسعــى إلــى إعــداد دعـــاة
في بلد الداعية لنشر الدين الصحيح
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لجنة تضم علددًا من وزارات الدولة( هدفها دعم المشلاريع 
اإلسالمية خارج دولة الكويت، حيث تتلقاها الوزارة من خالل 
السفارات الكويتية في الخارج، ومن بعض المؤسسات المعتمدة 

في وزارة الخارجية.

وأوضلح: أن إدارة العالقلات الخارجية تهلدف إلى اختيار 
مجموعة من طلبة وطالبات المنح الستكمال دراستهم الجامعية 
سواء داخل الكويت في الجامعة أو المعهد التطبيقي، أو خارج 
البالد، مشيرًا إلى أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تملك 
عددًا من المقاعد في الجامعة اإلسلالمية في ماليزيا وكذلك في 
الجامعة اإلسلالمية بالمدينة المنورة، مؤكدًا أن الوزارة سوف 
توفر الرعاية الدينية وكل التسهيالت الضرورية التي يحتاجها 
الدعاة من رجال ونسلاء، من أجل نشلر الثقافة اإلسلالمية 
الصحيحة، وذلك بما يتماشلى مع رؤية الوزارة الريادة عالميًا 
في العمل اإلسالمي، وهو الهدف الذي حققته الوزارة ومازالت 

تسعى إلى التأكيد عليه دائمًا.

وتابع إن تكريم الطلبة المسلتجدين والمتفوقين من طلبة المنح 
الدراسلية من الصف )الثاني إلى الثاني عشر( وعددهم )32 
طالبلًا( هو األول ملن نوعه إلدارة العالقلات الخارجية في 
الكويت، حيث أنها اعتادت أن تنظم مثل هذا الحفل في الخارج، 
متمنيًا استمرار هذا التكريم في السنوات المقبلة من أجل متابعة 
الطلبة المتفوقين ثم اختيار عدد منهم ما بعد الدراسلة لتفريغهم 

عللى بند الدعاة في إدارة العالقات الخارجية التي تضم العديد 
ملن الموظفين الذيلن كانون من طلبة المنح الدراسلية، وهم 

يؤدون رسالتهم المهنية على أكمل وجه.

الوزارة توفر الرعاية الدينية وجميع
التسهيــالت التـــي يحتاجهــا الدعــاة
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ك�شـــف مديـــر اإدارة �شـــوؤون القراآن الكـــرمي بوزارة الأوقـــاف وال�شوؤون 

ال�شالميـــة اأحمـــد الطويل عن مفاجـــاأة �شارة لع�شرين األـــف من اأبناء 

الكويـــت امل�شاركني يف حلقات القراآن الكرمي التابعة لالإدارة من البنني 

والبنات الذين اأنهوا اختبارات الدورة ال�شتوية.

وقـــال يف ت�شريـــح �شحايف:« اإننـــا حري�شون على ترجمـــة التوجيهات 

ال�شامية ل�شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد بتعزيز اخلدمات املوجهة 

لأهل القراآن واإكرامهم ورعايتهم لأنهم ي�شكلون �شمام الأمان مل�شتقبل 

اأجيالنـــا بالإ�شافة اىل تنفيذ تو�شيـــات وكيل الوزارة والوكيل امل�شاعد 

والدارة العليا بالوزارة التي تويل القراآن واأهله رعاية خا�شة، واأ�شاف 

اأنـــه مت تعزيـــز ميزانية الدارة واإعـــادة مكافاآت امل�شاركـــني اإىل �شابق 

عهدها لتكون مائة يف املائة بدلً من خم�شني يف املائة ب�شبب الظروف 

التي مرت بها دول اخلليج عامة مما ا�شتلزم حالة من التق�شف العام.

و�شكر الطويل وكيل الوزارة املهند�س فريد عمادي والوكيل امل�شاعد د. 

وليد �شعيب حلر�شهما على حتقيق اأمنيات اأهل القراآن وت�شجيع اأبناء 

الكويت على امل�شاركات القراآنية.

وكان الطويـــل ح�شـــر ب�شحبـــة وكيـــل الـــوزارة امل�شاعـــد للدرا�شـــات 

ال�شالميـــة د. وليد ال�شعيب اإجراء الختبارات النهائية للم�شاركني يف 

جائزة الكويت الدولية والتي اأجريت مبقر اإدارة �شئون القراآن لرت�شيح 

من ميثل الكويت يف اجلائزة التي �شتقام يف اأبريل املقبل.

الأمــان �صــمام  القــراآن  اأهــل  الطويــل: 
لم�صتقبـل اأجيـالـنا.. نــرعـاهــم ونـكـرمـهـم

رفع مكافأة المشاركين في حلقات القرآن إلى 100 ٪
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قـــام مديـــر اإدارة ال�شـــراج املنـــري �شابقـــاً مـــرزوق الهيـــث 

بدعـــوة موظفـــي الإدارة وم�شـــريف املراكـــز اإيل التفـــاين يف 

عملهم وح�شن اأدائهم والنهو�ـــس مبراكز ال�شراج املنري التي 

تنت�شر يف حمافظات الكويت.

وقـــال الهيت يف كلمته باحلفل التكرميـــي الذي اأقامته اإدارة 

ال�شراج املنري مب�شرح الإدارة حتت �شعار “وفاًء وا�شتحقاقاً” 

لرئي�ـــس ق�شـــم ال�شئـــون التعليمية في�شل الفايـــز. اإن حتقيق 

النجـــاح لي�ـــس بالأمر ال�شعب واإمنا كل مـــا يحتاجه هو بذل 

املزيـــد مـــن اجلهد والعطـــاء، ويف نهاية الكلمـــة توجه بنداء 

جلميع العاملني لبذل اجلهد و�شرعة الجناز حيث كان هذا 

احلفل تزامناً مـــع اليوم اخلتامي لعمل مرزوق الهيت مديرا 

لإدارة ال�شراج املنري. حيث مت انتقاله لإدارة الدرا�شات.

ويف ختام احلفل اأهدى درعاً تذكارياً لفي�شل الفايز مبنا�شبة 

تقاعده واختتم اللقاء بالدعاء للجميع بالتوفيق.

تحت شعار "وفاًء واستحقاقًا" بمناسبة تقاعده عن العمل

اإدارة ال�صـــــراج المنـيــر تــكـــرم رئــي�ص
الفـايز فيـ�صل  التـعـليـمـية  ال�صوؤون  ق�صم 
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ولعل فيما تنتج���ه إدارة الثقافة اإلس���المية ما يتالقى 
وه���ذه المفاهيم والغايات، فمنذ أن حملت على عاتقها 
نصيبه���ا من الرس���الة المجتمعي���ة للوزارة، م���ن تنبيه 
المس���لم إلى الطريقة المثلى، وإرش���اده إل���ى المرتبة 
الفضل���ى، لتقطع أش���واطاً جادة فيم���ا ينهض بالهمم 

الخوامد، ويحرك القلوب الجوامد.
ال مراء بأن اإلدارة اس���تطاعت وطوال مسيرتها العامرة 
أن تجد بأنش���طتها مكانها الالئق ف���ي مضمار صناعة 
المناخ الثقافي اإلسالمي في الداخل والخارج لتكن أكثر 
التصاقاً بجمهوره���ا، فتلبي رؤيتها طموحاته، وتالمس 

غايتها احتياجاته.
وتترجم أنش���طتها أحالم المس���لم الذي يتعطش إلى 
منابع صافية من الثقافة والمعرفة، يغترف منها كؤوس 

الوعي، ويستنشق أريج االستنارة.
فس���طع نجم أنش���طتها بفضل ص���دق المنهج، ونبل 
الغاي���ة، وصح���ة المقصد، فأضحت منجزاتها ش���خوصًا 
ماثلة تس���تلهم بناء حصون اإلص���الح، وقالع التوجيه، 
ومثلت برامجها حائط الصد المنيع الذي يدفع عن الملة 
ما يق���ّوض أركانها، ويصون األمة مم���ا يهدم بنيانها، 

ويصون للوطن وحدته وكيانه.
لم تكن اإلدارة بعيدة عن واقع مجتمعها الكويتي، فلم 
تتملص يومًا عن قضاياه هويته فاحتلت موقعًا مرموقًا 
بإخالص عزيم���ة ومض���اء إرادة، لتبش���ر ببروزحاضن 

للتوجيه واإلصالح والثقافة.
ففي مج���ال الدعوة مثلت االس���تضافات الدعوية لكبار 
الرموز الدعوية من العالم اإلسالمي الذين أثروا الساحة 
الدعوية وقربوا المسافة ما بين المسلم وتعاليم دينه، 
وتصدير رس���الة اإلس���الم دين���ًا لإلنس���انية، ولم يغب 
عن المش���هد الحضور الثقافي المعني بتربية الش���باب 
والنشء المس���لم من خالل مشروعها القيمي مجالس 
الخير لطالب المدارس، والذي كان حجر األساس لتربية 
أجيال تتس���لح بالعلم واإليمان، ومكون أساس���ي في 

كوي���ت  بن���اء  معادل���ة 
الحاضر والمستقبل.

 ولعل مكمن المسؤولية 
اس��ت��وع��ب��ه ال��م��ش��روع 
ال��ح��ض��اري ل��إلص��دارات 
استطاع  الذي  الثقافية، 

الفكر وعيون  العربية واإلسالمية بذخائر  المكتبة  إثراء 
األقالم  عشرات  واستقطب  المعرفة،  ونفائس  األدب 
المسلم بسخاء  والمثقف  للقارئ  التي قدمت  المسلمة 
ثقافية  سمعة  الكويت  أكسبت  جليلة،  معرفية  خدمة 

يحق أن نفتخر بها.
وف���ى أجواء المهرجان���ات الوطنية والمش���اريع القيمية 
بنس���خها المتعاقبة وجدت األسرة المسلمة نمطًا جديدًا 
من التثقيف العائلي، الذي يمزج ما بين القيم الوطنية، 

وعوامل اإلبهار والترفيه فيوظفها ويقويه.
وال يمكن تجاهل ما تقوم به لجنة مراجعة المطبوعات 
والمصنفات الفنية م���ن جهود إبداء الرأي، عبر مراجعة 
كل م���ا يرد إليها م���ن مصنفات، ودوره���ا في مجابهة 
بعض المفاهيم المغلوطة واألفكار الهدامة، والتوجهات 
التخريبي���ة التي تهدد ثواب���ت الدين أو تزع���زع أركان 

النسيج الوطني.
وعلـــى �شعيـــد الإعـــالم الهـــادف �شـــريت الإدارة تعاونـــاً 

مـــع العديد مـــن القنـــوات الف�شائية لبـــث حم�شولها من 

الفال�شـــات الدعويـــة، ، وكذلك روائـــع املحا�شرات والتي 

جرى اإنتاجها بحرفية فائقة، لتوعية ورعاية ال�شباب، كان 

لـــالإدارة اإ�شهامهـــا يف ميدان التثقيـــف ال�شبابي، لتحوطه 

برعايتها وحتتويـــه بعنايتها ، ليجد امل�شار ال�شحيح بعيداً 

عـــن اآفات التطرف والغلو اأو النحالل اخللقي ،مما يعزز 

القناعـــة لدينا باأهمية الـــدور امللقى على كاهل موؤ�ش�شات 

الدولـــة وهيئاتهـــا الوطنيـــة املخل�شـــة يف تاأ�شي�ـــس نه�شة 

جمتمعيـــة �شاملة ،تتخذ مـــن ال�شراكة غايـــة لها، وتتطلع 

بعزم ملا فيه ريادتها.

إدارة الثقافة اإلسالمية وصناعة المناخ الثقافي اإلسالمي
غنيٌ عن البيان ما للثقافة في حياة اإلنس��انية من مكانة سامية تتكشف في بناء الجوانب 
الروحي��ة من حياة اإلنس��ان، ومده بملكات إعادة اكتش��اف ذاته والموج��ودات من حوله، 

وإكسابه التوازن الخلقي والسلوكي.

د. بدر معجون أبا ذراع 
مدير إدارة الثقافة اإلسالمية

30

مسـاحة
للتواصل





)2
01

6/
25

2(
قم 

 ر
ت

تح
ت 

وما
معل

 ال
كز

مر
ي 

ع ف
ود

أ


