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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

اأ�سبح العامل اليوم يعي�س طفرة تكنولوجية وتقنية جعلت من اأطرافه 

املرتامية يف م�ساحاتها البعيدة قرية �سغرية تدير حتركاتك بني عوا�سمها 

باأزرار هاتفك النقال.

التقدم التكنولوجي مل يقف عند حد معني بل امتد اإىل كل �سيء من 

حولنا حتى باتت اأجهزة الهواتف النقالة ذكية جدًا لن خمرتعيها جعلوا 

فيها من التكنولوجيا احلديثة ال�سيء الكثري وزودوها بكامريا حديثة ذات 

ال�سور  اأف�سل  يلتقطون  الذكية  الهواتف  حاملي  كل  مكنت  عالية  تقنية 

واأنقاها �سفاء اإل اأن املالحظ على ال�سواد الأعظم من م�ستخدمي الهواتف 

وعورات  عيوب  اإظهار  خالل  من  �سلبي  ب�سكل  الكامريا  ا�ستخدم  الذكية 

وخ�سو�سيات الأخرين وهو ما جعل التذمر �سائدًا بني النا�س ودفع اأغلبهم 

اأبواب املحاكم للتقا�سي وف�س النزاعات التي كانت ب�سبب �سوء  اإىل طرق 

ا�ستخدام كامريا الهواتف الذكية اإل اأنه من الواجب علينا الإ�سادة باجلانب 

ما  كل  لنقل  اأداة  منها  وجعل  الكامريات  هذه  ا�ستخدام  �َسْن  يف  الإيجابي 

هو جديد ومفيد �سواء كان من الطبيعة وجمال �سورها اأو حياة ال�سعوب 

ال�سلبي  الت�سوير  �سد  جميعًا  اأ�سواتنا  فلرنفع  ولهذا  عاداتها  واختالف 

لنجرب من �سلك طريقه التوقف عن ال�ستمرار فيه ولندير جميعًا عد�سات 

منه...  ن�ستفيد  الذي  الإيجابي  الت�سوير  اإىل  الذكية  هواتفنا  كامريات 

معلومة اأو حكمة اأو عظة اأو لقطة جميلة ملنظر جميل.

الت�صوير الإيجابي



أنشطة الوزارة

العدد 54 - محرم 1437 هـ / نوفمبر 2015 م4

وقال ال�صانع يف كلمة خالل حفل تد�صني اخلطة ال�صرتاتيجية 

لوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية اإن وزارة الأوقاف اآلت على 

نف�صها واأخذت على عاتقها اأن تخرج من مظلة الدور التقليدي اإىل 

دور ا�صرتاتيجي خمطط له وفق غايات واأهداف لتوظيف قدراتها 

من ترجمة روؤيتها الطموحة اإىل م�صروعات واقعية حققت ن�صبة 

اأن  م�صيفاً  2015/2014م،  العام  حتى  املئة  94يف  بلغت:  اإجناز 

ذلك التد�صني ياأتي يف وقت ميوج فيه العامل من حولنا مبتغريات 

جذرية حتتم علينا �صرورة و�صع الأطر الفعالة لبناء ا�صرتاتيجية 

متميزة حتقق الإجناز املطلوب يف خطة التنمية وت�صهم يف تعزيز 

وتقوم  والإرهاب  التطرف  منابع  وجتفف  والعتدال  الو�صطية 

مواجهة  على  القادرة  املتعددة  املواهب  وبناء  و�صقل  باكت�صاف 

التحديات واملتغريات.

خطة  وتاأ�صي�س  بناء  مبكان  الأهمية  من  اأنه  ال�صانع  وبني 

فكر  ذات  وقيادات  كوادر  تاأهيل  ت�صهم يف  متميزة  ا�صرتاتيجية 

ا�صرتاتيجي، من خالل ور�س العمل الكربى والدورات التدريبية، 

فاملدير الذي يقف على راأ�س الإدارة يجب اأن يتمتع بفكر حتليلي 

امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  على  قادرة  بعيدة  روؤية  ذي  وخالق  مبدع 

موؤ�ص�صته  اإدارة  عربها  يح�صن  عالية  اإدارية  قدرات  وميتلك 

وحتديد مكامن القوة وال�صعف فيها بدقة.

وبدوره قال وكيل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية الدكتور 

عادل الفالح اأن وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية واكبت ع�صر 

املعرفة يف وقت مبكر، فنحت املناهج التقليدية جانباً، اإدراكا منها 

يحقق  م�صتقبلي،  اإداري  كمنهج  ال�صرتاتيجي  التخطيط  لأهمية 

لها ق�صب ال�صبق والتفوق يف ع�صر ميوج باملتغريات املتالحقة يف 

ظل عامل اأ�صبح فيه اقت�صاد املعرفة عاماًل مهماً من عوامل تقدم 

الأمم، فجعلت التخطيط ال�صرتاتيجي منهجاً لأدائها، فكانت اأوىل 

املوؤ�ص�صات يف العاملني العربي والإ�صالمي التي بادرت اإىل تطبيق 

التخطيط ال�صرتاتيجي يف ممار�صتها يف كافة عنا�صر الأداء عرب 

خم�س خطط ا�صرتاتيجية. واأ�صاف الفالح اإن هذا الجتماع ياأتي 

ال�صرتاتيجية 2021-2016  اإعداد اخلطة  بدء  فعاليات  لتد�صني 

يف وقت اأحوج ما تكون فيه اأمتنا اإىل الأخذ باأ�صباب التقدم واأدوات 

 “ اليوم  راأ�صها  على  ياأتي  والتي  والرقي  للنهو�س  احلديث  العلم 

التخطيط ال�صرتاتيجي والإدارة ال�صرتاتيجية«

ومن جانبه قال الوكيل امل�صاعد لقطاع التخطيط والتطوير 

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع اأن وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية حر�ست 

على اأن يكون لها دور مميز يف خدمة ال�ساأن الإ�سالمي، لي�س فقط على امل�ستوى املحلي، ولكن على امل�ستويني العربي 

والعاملي ومتت ترجمة هذا الهتمام بتبني الوزارة خطة ا�سرتاتيجية لها برنامج زمني، وخطة ت�سغيلية تكون مبثابة 

بامليزانية لأول مرة على م�ستوى موؤ�س�سات  �سليمة ربطت اخلطة  اأ�س�س علمية  اأهدافها وفق  املوجه نحو حتقيق 

الدولة فحققت �سبقًا وريادة على م�ستوى املوؤ�س�سات حمليًا واإقليميًا يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي.

خــــالل حفــــل تــدشيــــــن الخـطــــة االسـتـراتيجيــــة لــــوزارة األوقــــاف

مـــن مظلــة  الخـروج  نأخذ على عاتـقنا  الصانع: 
لـه الـمخطـط  إلـى االستراتيجي  التقليدي  الدور 
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اأ�صا�صيان  اأن املوارد الب�صرية والقيادة عن�صران  اأبو غيث  خالد 

تت�صم  حكومية  كموؤ�ص�صة  وللعمل  اجلودة  عايل  اأداء  لتحقيق 

بالفاعلية والكفاءة مبا ي�صاهم يف تفعيل دور الوزارة يف ال�صتثمار 

يف راأ�س املال الب�صري ودعماً لتطوير راأ�س املال الفكري القادر 

على القيادة امل�صتقبلية للوزارة.

واأ�صاف اأن اأهم امل�صاريع التي مت اإجنازها يف قطاع التخطيط 

للوزارة  الإ�صرتاتيجية  �صملت م�صروع حتديث اخلطة  والتطوير 

لتاأكيد الريادة العاملية وتطبيق جائزة الإدارة 

وزارة  كاأول  العاملية  للمعايري  وفقاً  املتميزة 

على م�صتوى دولة الكويت وم�صروع جائزة 

الإ�صالمية  للموؤ�ص�صات  الدولية  الكويت 

الإ�صرتاتيجي  التخطيط  يف  املتميزة 

اإعداد  وم�صروع  الثاين  ال�صف  قيادات  وتاأهيل  بناء  وم�صروع 

وتاأهيل املعينني اجلدد.

ومن جانبه قال الوكيل امل�صاعد للدرا�صات الإ�صالمية والقراآن 

التحتية  البنية  تطوير  على  العمل  اإن  العبيديل  عي�صى  الكرمي 

لدور القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صالمية، ومراكز تربية وتعليم 

املطلوب حتقيقه،  بالدور  للقيام  وجاهزة  موؤهلة  لت�صبح  الن�سء 

ومن جانب اآخر حتديد الفئات والعدد امل�صتهدف حتقيقه، وفقاً 

للمراحل العمرية املختلفة خالل �صنوات اخلطة.

داود  الإ�صالمية  للثقافة  امل�صاعد  الوكيل  قال  جانبه  ومن 

القيم  لن�صر  املجتمعية  القاطرة  متثل  الثقافة  اإن  الع�صعو�صي 

واأ�ص�س  والأخالق  املجتمعية  التنمية  يف  ي�صاهم  الإ�صالمية، مما 

تاأ�صيل  اإىل  بالإ�صافة  واجلماعات،  والأ�صر  الأفراد  بني  التعامل 

التم�صك  الهوية الإ�صالمية ون�صر قيم الو�صطية، والت�صجيع على 

اإبراز  على  والعمل  حياة  كمنهج  النبوية  وال�صنة  الكرمي  بالقراآن 

والأن�صطة  الفعاليات  وتطبيق  ابتكار  من خالل  الأخالقية  القيم 

الثقافية والأ�صرية والإعالمية املرتبطة بهذا ال�صاأن.

وليد  امل�صاجد  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  قال  جانبه  ومن 

ون�صر  املجتمع  مع  للتوا�صل  رئي�صية  اإدارة  امل�صاجد  اإن  �صعيب 

حلقة  باعتبارها  ال�صحيحة  الإ�صالمية  والدعوة  الو�صطية  قيم 

و�صل ي�صعى الفرد اإليها ب�صورة يومية، الأمر الذي يتطلب ابتكار 

ا�صتقطاب  خالل  من  ذلك  بتحقيق  الكفيلة  ال�صاليب  وتطبيق 

وتهيئة واإعداد الدعاة املوؤهلني ، وكذلك العناية الفنية واملعمارية 

جلذب  موؤهاًل  ا�صعاعياً  مركزاً  جلعلها  بامل�صاجد  والإن�صائية 

واإقبال اجلمهور على الفعاليات والأن�صطة من جميع الفئات.

فريد  واملالية  الإدارية  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  قال  جانبه  ومن 

اأ�صد عمادي يف ظل ثورة املعلومات ينبغي على 

الوزارة العمل من اأجل تطبيق النظم التكنولوجية 

وفقاً  الع�صر  متطلبات  يواكب  مبا  احلديثة 

لأف�صل الأ�صاليب ودعماً لكافة جمالت واأن�صطة 

العمل التي ن�صت عليها اأهدافها ال�صرتاتيجية 

واملوارد  الأموال  من  ممكنة  قيمة  اأف�صل  حتقيق  الوزارة  واأ�صتطاعت 

املتاحة بال�صورة التي �صاهمت يف تنفيذ الغايات ال�صرتاتيجية.

الفني  للتن�صيق  امل�صاعد  الوكيل  ممثل  قال  جانبه  ومن 

الأوقاف  وزارة  ان  العمار  وليد  واحلج  اخلارجية  والعالقات 

من  عاملي  م�صتوى  ذات  خدمات  تقدمي  �صرورة  على  حتر�س 

ال�صراكات احلالية  خالل �صراكاتها مع اجلهات الأخرى وتطوير 

واجلديدة اأمراً �صرورياً للو�صول اإىل الكفاءات والأنظمة وقدرات 

تقدمي اخلدمات لفتاً اإىل اأن قطاع اخلارجية هو القطاع امل�صاعد 

جلميع القطاعات الأخرى �صواء كانت داخل الكويت اأو خارجها.

الفالح: إقتصاد المعرفة 
أصبح عاماًل مهمًا من 

عوامل تقدم األمم



ا�ستقبل وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 

يعقوب ال�سانع يف مكتبه املهنئني بعيد الأ�سحى املبارك 

بعد عودته من الأرا�سي املقد�سة لأدائه منا�سك احلج، 

وزارتي  يف  وامل�سوؤولون  القياديون  مقدمتهم  يف  وكان 

العدل والأوقاف.

�صكره  عن  معرباً  باملهنئني،  ال�صانع  رحب  جانبه،  من 

اإىل  والمتنان  العرفان  اآيات  اأ�صمى  ورافعاً  لهم،  وتقديره 

�صمو اأمري البالد و�صمو ويل العهد على متابعتهما احلثيثة 

أنشطة الوزارة
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�صالمة  على  والطمئنان  الكويتية  واحلمالت  احلج  لبعثة 

حجاج الكويت.

كما قدم �صكره حلكومة خادم احلرمني ال�صريفني امللك 

�صلمان بن عبد العزيز التي قدمت الكثري حلجاج بيت اهلل 

احلرام، موؤكداً جناح اململكة يف تنظيم مو�صم احلج، وم�صيداً 

ياألو  مل  الذين  الكويتية  احلج  بعثة  واأع�صاء  رئي�س  بجهود 

خمتلف  على  ومتابعتهم  الكويت  حجاج  خدمة  يف  جهداً 

م�صعر  يف  احلجاج  تدافع  حادثة  بعد  ل�صيما  امل�صتويات، 

منى، ف�صاًل عن كفاءة احلمالت الكويتية ومتيزها يف تقدمي 

اخلدمات للحجاج.

أنشطة الوزارة
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التقى أصحاب حمالت الحج الكويتية تحت شعار "شركاء في النجاح"

الصانـع: سنوازن بين مصلحة الحجيج وأصحاب 
أخـــــرى عـلـــى  كفـــة  غلبـــة  وعـــدم  الحمــالت 

 وخالل لقاء مفتوح اأجراه مع اأ�صحاب حمالت احلج الكويتية 

ل  من  »هناك  ال�صانع:  قال  النجاح«،  يف  »�صركاء  عنوان  حتت 

ي�صتطيع اأن يوؤدي الفري�صة ب�صبب الغالء وبالتايل لبد اأن تكون 

الأ�صعار منا�صبة اإىل حد معني ويجب مراعاة اأ�صحاب الدخول 

املتدنية«، لفتا اإىل اأن »البع�س ل يقبل اأن يذهب لأداء الفري�صة 

عن طريق الزكاة«، م�صريا اىل اأنهم �صرياعون ظروف اجلميع.

كان  املا�صي  احلج  مو�صم  »اأن  ال�صانع  اأكد  اأخرى،  ناحية  ومن 

مميزاً من خالل تقدمي اخلدمات للحجاج وتوفري �صبل الراحة لهم«، 

لفتا اإىل اأن »ال�صتعداد املبكر للحج وعقد اللقاءات مع ال�صلطات 

ال�صعودية لإقرار العديد من الآليات اجلديدة كان لها اأثر كبري يف 

قانوين  حق  احلج  حمالت  احتاد  »اإن�ساء  اأن  ال�سانع  يعقوب  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  اأكد 

اأنه �سي�سعى »لإقراره و�سيكون هناك ممثال لهم«، مبديًا »اهتمامه باملوازنة بني  اإىل  لأ�سحاب هذه احلمالت«، م�سريًا 

م�سلحة احلجيج واأ�سحاب احلمالت وعدم غلبة كفة على كفة اأخرى«، م�ستدركًا: »ل�سك اأن هناك هاج�سا من عملية 

ارتفاع اأ�سعار احلج ونحن كحكومة نراعي و�سع حد لرتفاع الأ�سعار تلك«.

أنشطة الوزارة
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األذينـــــة: حققنـــــا الشراكــــــة مــع حمالت الحج
لهـــم الخدمــــات  أفضـــل  لتقديــــم  والحجـــــاج 

اأبرز  »من  اأنه  ال�صانع  واعترب  حلجاجنا«.  املتميزة  الأجواء  تهيئة 

اإىل  احلجاج  عدد  زيادة  طلب  هي  العام  هذا  اأقرت  التي  الآليات 

3250 وزيادة م�صاحة الأرا�صي حلجاج الكويت، بالإ�صافة اإىل زيادة 

عدد الإداريني يف احلمالت وغريها من الطلبات«. ويف حني لفت 

اإىل اأن »اإقرار قانون احلج �صاهم ب�صكل كبري يف احلد من احلمالت 

اأنه مل  اأ�صار اإىل  غري املرخ�صة اإ�صافة اإىل تنظيم �صوؤون العمرة«، 

يكتف بالتقارير التي ترفع له بعد انتهاء مو�صم احلج »واإمنا اأ�صرفت 

وتاأكدت من حجم  وتفقدت  تواجدي يف مكة  عليه خالل  �صخ�صياً 

اجلهود املبذولة خلدمة �صيوف الرحمن والتي كانت ذو جودة كبرية«.

ومن جهته، قال رئي�س بعثة احلج الكويتية خليف الأذينة 

البعثة  بني  ال�صراكة  هو  الكويتية  احلج  بعثة  مييز  ما  »اإن 

ل�صيوف  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  واحلجاج  احلج  وحمالت 

الرحمن«، م�صيدا يف هذا ال�صدد »بات�صال �صمو رئي�س الوزراء 

ونقل �صوؤال �صاحب ال�صمو الأمري و�صمو ويل العهد عن اأحوال 

بعثة احلج والطمئنان على حجاج الكويت«. كما ثمن الأذينة 

»جهود الوزير ال�صانع التي اأ�صاد بها اأ�صحاب احلمالت و�صوؤاله 

الدائم على مدار ال�صاعة عن كل كبرية و�صغرية والوقوف على 

اأف�صل ال�صتعدادات خلدمة احلجيج«، معتربا »خدمة �صيوف 

الرحمن �صرف لنا جميعا يف بعثة احلج الكويتية«.

ال�صويحي عددا من  اأحمد  عر�س نائب رئي�س جلنة احلج 

املطالب التي اأجمع عليها اأ�صحاب حمالت احلج الكويتية اأهمها: 

ت�صليم اأرا�صي منى وعرفات اإىل مكتب �صوؤون احلج مبا�صرة دون 

و�صيط، وزيادة امل�صاحة املخ�ص�صة يف امل�صاعر املقد�صة يف منى 

وعرفة ومزدلفة وت�صليمها للحمالت قبلها بوقت مبكر ل يقل 

عن �صهرين من وقفة عرفة. وطالبت احلمالت بدعم الوزير يف 

اإن�صاء احتاد حمالت احلج وهو ما اأيده الوزير، م�صددا على اأنه 

حق لكل اأ�صحاب مهنة واحدة يف تاأ�صي�س احتاد يبحث م�صاكلهم 

ويعمل على حلها ويحقق طموحاتهم.

أنشطة الوزارة
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أنشطة الوزارة
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للــــوزارة التنظيمــــــــي  الهيكــــــــل  تطــويــــــر  مناقشــــة  اجتمـــاع  ترأســـه  خـــالل 

الصانع: "األوقاف" تدرس مقترح هيكل تنظيمي لتوحيد الخطاب 
االدارات تشابك  وفك  تنظيمية  وحدات  واستحداث  الدينـي 

الهيكل  تطوير  مناق�صة  اجتماع  تراأ�صه  ال�صانع خالل  وقال 

التنظيمي املقرتح لوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية مبكتبه يف 

وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بح�صور وكيل وزارة الأوقاف 

عمل  فريق  واأع�صاء  امل�صاعدين  والوكالء  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

درا�صة وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف اإن عجلة العمل 

دارت يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ملعاجلة ال�صلبيات 

كالزدواجية  احلايل  التنظيمي  بالهيكل  العمل  عن  الناجتة 

خالل  من  وذلك  الجراءات،  وتعقيد  الخت�صا�صات  وتداخل 

تطبيق اأ�صلوب الف�صل النوعي طبقاً لطبيعة الن�صاط. 

وطالب ال�صانع باإعادة النظر يف اإدارة ال�صوؤون القانونية حتى 

الإدارة  تزيد من قدرة  تنظيمية جديدة  ا�صتحداث وحدات  يتم 

على مواجهة �صغط العمل وت�صهيل اجراءته.م�صيداً بفكرة جمع 

الدارات ذات الطابع الإعالمي حتت مظلة قطاع واحد تطبيقاً 

تتوحد  حتى  واحد  قطاع  يف  املت�صابهة  الأن�صطة  جتميع  ملبداأ 

اجلهود وتتفق الروؤى والأهداف املرجوة.

و�صدد ال�صانع على �صرورة ا�صتحداث اإدارة لتقييم وقيا�س 

من  نتمكن  حتى  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  يف  الأداء 

قيا�س ن�صبة الجناز ومعرفة مواطن التق�صري حتى يتم جتاوزها، 

بالإ�صافة اإىل حتقيق مبداأ الثواب والعقاب بني املوظفني، حتى 

حتدث نقلة نوعية يف الأداء والعمل على كافة امل�صتويات.

واأ�صار اإىل �صرورة اللتزام بقرارات وتعاميم جمل�س اخلدمة 

املدنية وقرار جمل�س الوزراء املوقر ب�صاأن احلد من تنامي الهياكل 

التنظيمية للجهات احلكومية، بالإ�صافة اإىل متثيل املعنيني باإدارة 

املقرتحات  يف  الراأي  لإبداء  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  التنظيم 

والت�صابك  التداخل  فك  �صرورة  على  ال�صانع  واأكد  التنظيمية. 

يف الخت�صا�صات بني اإدارتي �صوؤون القراآن الكرمي والدرا�صات 

واإدارة  املنري  ال�صراج  اإدارتي  بني  التداخل  وكذلك  الإ�صالمية، 

املنت�صبة  للفئات  العمرية  بال�صريحة  يتعلق  فيما  الكرمي  القراآن 

لكال من الإدارتني.

وقال ال�صانع اأن عجلة التطوير التي دارات يف وزارة الأوقاف 

وال�صوؤون ال�صالمية باتت ل تقف عند حد معني من الطموح بل 

خطة  و�صيا�صات  روؤية  حتقيق  يف  بدورها  الوزارة  لقيام  ن�صعى 

وحتقيق  احلكومة  عمل  برامج  وتنفيذ  الكويت  لدولة  التنمية 

نقله نوعية يف مهام وم�صوؤوليات الوزارة املناطة بها اجتاه خدمة 

املجتمع وموؤ�ص�صاته وفق �صوابط واحكام ال�صريعة ال�صالمية مبا 

يف ذلك توجه الدول للحكومة الإلكرتونية بالإ�صافة اىل ترجمة 

روؤية الوزارة ور�صالتها وقيمها الواردة يف اخلطة ال�صرتاتيجية 

اجلديدة اىل واقع فعلي.

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع على �سرورة جتميع الأن�سطة الثقافية وتوحيد 

اخلطاب الديني املوجه لأبناء املجتمع الكويتي يف اإطار توعوي و�سطي موحد حتى حتافظ الوزارة على ر�سالتها وهويتها 

الدعوية ملواجهة الأفكار املتطرفة وال�ساذة على جمتمعنا الإ�سالمي املحافظ والدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا املوروثة.
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اختتمت اإدارة ال�صراج املنري فعاليات النادي ال�صيفي الثاين 

والتي  ع�صر 2015 حتت �صعار "�صيف ال�صراج متعة وثقافة" 

ا�صتمرت ثالثة اأ�صابيع حافلة بالفعاليات والأن�صطة الرتفيهية 

والثقافية والريا�صية والجتماعية املتنوعة. وقد اأ�صاد ال�صانع 

ال�صريعة  دور  واإبراز  النا�صئة   باحت�صان  األقاها  كلمة  يف 

الإ�صالمية الغراء يف و�صع اأ�ص�س الو�صطية والعتدال وتر�صيخ 

القيم اخلا�صة بالدين الإ�صالمي، م�صيداً بجهود القائمني على 

ويف  الفعاليات.  هذه  جناح  يف  بذلوه  ملا  املنري  ال�صراج  اإدارة 

التذكارية  الدروع  بتوزيع  ال�صانع  يعقوب  الوزير  قام  اخلتام 

والهدايا على املعلمات والإداريات والنا�صئات املتميزات.

الكرمي  القراآن  ل�سوؤون  امل�ساعد  والوكيل  ال�سانع،  يعقوب  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  بح�سور 

والدرا�سات الإ�سالمية �سابقًا �سعد احلجي والوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية فريد عمادي.

أنشطة الوزارة

"السراج المنير" اختتمت فعاليات النادي الصيفي الثاني عشر

الصانع: نهتم بترسيخ القيم وتأصيل الوسطية لدى الناشئة



المسؤولية" في  "شركاء  شعار  تحت  والخطباء  األئمة  مع  مفتوح  لقاء  في 

الصانـــــــع: علينـــــا معالجــــــة االنحرافــــات الفكريـــــة
بدايتهـــــا فــي  البسيطــــة  السلوكيــــات  ومواجهـــة 

أنشطة الوزارة
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واخلطباء  الأئمة  مع  مفتوح  لقاء  خالل  ال�صانع  ودعا 

اإىل  نظمه قطاع امل�صاجد حتت �صعار "�صركاء يف امل�صوؤولية" 

ت�صم 5 من  الأئمة واخلطباء  تتكون من 9 من  ت�صكيل جلنة 

�صهر  كل  مرة  الوزير  للقاء  املكلفني  من  و4  بالوزارة  املعينني 

من  يلزم  ما  واإ�صدار  ملقرتحاتهم،  وال�صتماع  م�صاكلهم،  حلل 

قرارات وزارية اأو حتى تعديل ت�صريعي حلل م�صاكلهم نهائياً، 

م�صرياً اإىل اأن مدة اللجنة 6 اأ�صهر بعدها يتم اختيار جمموعة 

لقد   مو�صحاً:  وزاري،  قرار  اللجنة  بهذه  و�صي�صدر  جديدة، 

الأئمة  منها  يعاين  التي  للم�صاكل  جذرية  حلول  لو�صع  اأتينا 

واخلطباء ولي�س لو�صع حلول موؤقتة.

و�صدد  ال�صانع على تطبيق ر�صالة ال�صريعة الإ�صالمية فهي 

دين ودولة واأن يتحول امل�صجد الذي هو بيت اهلل اإىل م�صجد 

ذكي يف كل �صيء من نظافته اإىل توفري املياه والكهرباء بحيث 

ي�صعر اأي �صخ�س يدخل امل�صجد اإن هذه الر�صالة  الإ�صالمية 

املتميزة مطبقة يف كل �صيء.

الب�صيطة تعك�س �صورة  ال�صلوكيات  اإن هذه  ال�صانع  وقال 

الإ�صالم ال�صحيح التي تبداأ من اأب�صط الأمور، كما اأن حماربة 

ومعاجلة  الب�صيطة  الأمور  مبواجهة  تبداأ  املت�صدد  الفكر 

املفاهيم،  تلك  وت�صحيح  بداياتها،  يف  الفكرية  النحرافات 

معلناً انه �صينظر يف رواتب عمال امل�صاجد، و�صيحل الكثري من 

امل�صاكل التي طالب بها الأئمة واخلطباء خالل اللقاء.

واأكد ال�صانع حر�صه على تفعيل كافة القرارات التي قام 

اأكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع انه جاء لالإ�سالح يف وزارتي الأوقاف والعدل، م�سريا 

اإىل انه ل يوجد لديه غري الإ�سالح ولديه اإميان مطلق بذلك.



لــــن نسمـــح ألي شخــــص بإلقــــاء خطــب  الشعيــب: 
تصريـح دون  المساجــــد  فـي  محاضـــرات  أو  دروس  أو 

أنشطة الوزارة
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مبميزات  يتعلق  فيما  وخا�صة  الوزارة  توليه  منذ  باإ�صدارها 

الأئمة الكويتيني املعينني يف وزارة الأوقاف، مطالبا الأئمة الذين 

باأ�صمائهم مع ن�صخة من  باإلقاء الدرو�س بتقدمي لئحة  قاموا 

منوذج تقدمي الدرو�س الدينية يف امل�صاجد ليتم �صرف املكافاأة 

منذ  رجعي  وباأثر  دينار   300 وقدرها  لهم.  املخ�ص�صة  املالية 

�صدور القرار يف �صهر يناير، م�صددا على عدم �صماحه بتجاهل 

تنفيذ القرارات ال�صادرة ب�صاأن مميزات الأئمة املعينني.

لقطاع  امل�صاعد  الأوقاف  وزارة  وكيل  اأكد  جهته  ومن 

امل�صاجد وليد ال�صعيب عدم �صماح الوزارة اإىل اأي �صخ�س لي�س 

لديه ت�صريح من الوزارة باإلقاء خطب اأو درو�س اأو حما�صرات 

داخل امل�صاجد.

الدرو�س  لإلقاء  املخ�ص�صة  املعينني  الأئمة  مكافاأة  وحول 

واخلطب قال ال�صعيب لقد مت �صرفها على ح�صب علمي حتى 

اأنه متت مناق�صة املكافاأة ب�صكل  �صهر �صبتمرب احلايل، مبيناً 

فعلي ل�صرفها ولكن ل ن�صتطيع التعجل بها،كما اأن هناك اأمراً 

اآخر مينع �صرف مكافاأة الدرو�س، وهو اأنه ل توجد ميزانية 

خم�ص�صة لذلك حتى الآن.

فقد  املوؤمترات  يف  للم�صاركة  الأئمة  بندب  يتعلق  وفيما 

اأو�صح اأنه مل تعقد اأي موؤمترات حتى الآن منذ اإ�صدار القرار، 

اأما من لديه مهمة ر�صمية فال مانع لدينا من املوافقة عليها، 

واأنا �صخ�صيا لي�س لدي عالقات مع جهات خارجية لكي نوفر 

املهمات الر�صمية لها، اأما يف �صاأن العمرة فلم ن�صدر اأي قرار 

بالعمرة حتى الآن.

وبدوره قال الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الإدارية واملالية فريد 

عمادي: اإنه جاري العمل على اإجناز برنامج اخلدمة الذاتية 

اإجازات الأئمة اللكرتوين وربطه من خالل  اخلا�س بتقدمي 

فعلي  ب�صكل  امل�صروع  تطبيق  و�صيتم  قريباً،  الوزارة  برنامج 

خالل �صهرين.

واأفاد اإنه مت التفاق مع ديوان اخلدمة املدنية على عدم 

فتح باب النتداب ب�صكل مبا�صر، ولكن طلبوا منا تقدمي لئحة 

على  عر�صها  و�صيتم  النتداب،  يف  الراغبني  الأئمة  باأ�صماء 

من  اأنه  معلنا  الندب،  على  واملوافقة  املدنية  اخلدمة  جمل�س 

يرغب يف التقدم لهذا الأمر فاملجال مفتوح حالياً.

وكان عدد من الأئمة قد طلبوا من الوزير حل الكثري من 

الوقفي  ال�صكن  ومنها  عملهم،  خالل  تواجههم  التي  الأمور 

املعينني،  لالئمة  الوزارة  بها  التي وعدت  المتيازات  و�صرف 

و�صرورة ال�صتماع اإىل راأي الإمام يف اأي �صكوى تقدم �صده 

بالإدارة التابع لها.

كما اأ�صاد عدد من اخلطباء بجهود الوزير ال�صانع ودوره 

يف ن�صر الفكر املعتدل وما قام به من اإ�صالحات يف الو�صطية 

حيث لفت الداعية د. خالد ال�صلطان اإىل اأن مقام امل�صجد ل 

ي�صتحق اإل �صايف العقيدة ولي�س من يحمل اأفكاراً �صد الدولة.

يف  جهوده  على  ال�صانع  للوزير  ال�صكر  ال�صلطان  ووجه 

الو�صطية والت�صدي للمخالفات املالية والإدارية وال�صرعية يف 

املركز العاملي للو�صطية.

كادر لالأئمة الكويتيني

طالب عدد من الأئمة الكويتيني ب�صرورة اإقرار كادر 

الوزير  لهم  فاأكد  الرتبية  وزارة  بكادر  اأ�صوة  لهم  خا�س 

ل هذا الكادر  ال�صانع اإن البديل ال�صرتاتيجي هو الذي اأجَّ

املدنية،  اخلدمة  ديوان  اإىل  بالفعل  الوزارة  قدمته  الذي 

معلناً اأنه �صيتم اإقراره يف دور النعقاد املقبل.



ال�صانع   افتتاح  خالل  األقاها  كلمة  يف  ال�صانع  واأو�صح 

اأعمال اللجنة الدائمة امل�صرتكة بني وزارتي ال�صحة والأوقاف 

اأن  الإدمان  لعالج  الطريق  منت�صف  منزل  مب�صروع  اخلا�صة 

هذه الآفة تتطلب ا�صرتاك كافة موؤ�ص�صات الدولة احلكومية 

منها واخلا�صة ملكافحتها ل�صيما واأن مواجهة اإدمان املخدرات 

والرتبوي  والأمني  القت�صادي  منها  عديدة  جوانب  لها 

والجتماعي والديني.

واأ�صاف: اإن دور وزارة الأوقاف يربز يف امل�صاهمة باحلفاظ 

التفاعل  حتقيق  يف  وتالحمه  واأخالقه  املجتمع  هوية  على 

مع  م�صكالته  ملعاجلة  الع�صر  وح�صارة  اأبنائه  بني  اليجابي 

اأن ر�صالة الأوقاف تدور  املحافظة على �صالمته واأمنه مبينا 

يف فلك احلفاظ على القيم الدينية والجتماعية.

الآفة  تلك  حماربة  يف  لر�صالتنا  ا�صتكمالً  انه  واأو�صح 

وانطالقاً من مبداأ ال�صراكة املجتمعية قامت الوزارة بالتعاون 

الإدمان  عالج  مركز  يف  ممثلة  ال�صحة  وزارة  مع  الوثيق 

الع�صرات  ي�صم  الذي  الطريق  منت�صف  منزل  ن�صاط  لتفعيل 

يعي�صون يف منزل واحد  الذين  املتعافني  الإدمان  من مر�صى 

املجتمع  ملواجهة  توؤهلهم  التي  العالجية  البيئة  على  للحفاظ 

اخلارجي والإ�صهام بتطويره عن طريق تعلم مهارات العتماد 

على النف�س.

اأكد وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع ا�ستمرار وزارة الأوقاف يف متابعة اخلطب والدرو�س 

يف امل�ساجد وقيامها بدور فاعل يف اجتاه حماربة التطرف والغلو.
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خالل افتتاحه مشروع "منزل منتصف الطريق" 

الصانع: "األوقاف" تقوم بدور فاعل في محاربة الغلو والتطرف



منت�صف  منزل  تاأ�صي�س  من  الهدف  اإن  بقوله:  وزاد 

لإيجاد  املدمن  و�صخ�صية  عقلية  تنظيم  اإعادة  هو  الطريق 

منط حياة جديد ي�صاعد على العالج والتاأهيل واإكمال حياته 

اأخرى  مرة  وامل�صكرات  املخدرات  م�صتنقع  اإىل  العودة  دون 

والندماج يف املجتمع.

ولفت اإىل اأن العالقة بني وزارتي الأوقاف وال�صحة مل تكن 

قانونية  ب�صفة  اللجنة  ت�صكيل  مت  واليوم  وا�صحة  ال�صابق  يف 

وعلى القائمني عليها طرح الأفكار لتوظيفها من خالل اآليات 

وطرق فعالة، م�صيفاً: نحن داعمون لكل اجلهود التي تخدم 

املجتمع �صواء هذه اللجنة اأو جمعية ب�صائر اخلري والتي لها 

باع طويل يف هذا اجلانب واأي جهة اأخرى وندعم كل جهد يف 

هذا الطريق.

التابع  الإدمان  عالج  مركز  مدير  اأ�صاد  جهته  ومن 

بالتعاون  الزايد  عادل  اللجنة  رئي�س  نائب  ال�صحة  لوزارة 

بني الأوقاف وال�صحة مو�صحاً اإىل اأن املركز مر بعدد من 

يف  افتتاحه  ومت  اجلابر  اأوراد  ال�صيخة  من  بدعم  املراحل 

فل�صفة  اأن  اإىل  م�صرياً  الكويتي  التمويل  بيت  بدعم   2004

عام  بعد  ولكن  املبا�صر  العالج  على  تعتمد  كانت  العالج 

2007  حتول اإىل الفكر التاأهيلي.

األف مدمن يف الكويت تقريبا  اأن هناك 30  واأ�صاف اإىل 

بينهم من 2000 اإىل 5000 امراأة وهذه الأعداد تقريبية مبينا 

اأن جمعية ب�صائر اخلري من اجلمعيات الرائدة وهذه اللجنة 

حكومية بحتة ومل ندعهم اإىل امل�صاركة ولكنهم معنا يف مركز 

عالج الإدمان.
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اإىل  النتقال  اإن  �صحايف  ت�صريح   يف  العمادي  واأو�صح 

املبنى اجلديد �صيكون مطلع عام 2017 بعد اإمتام تاأثيث املبنى 

بالكامل اإ�صافة اإىل نقل بع�س الإدارات التي ت�صتخدم مباين 

موؤجرة اإىل املبنى اجلديد. 

يف  الإجناز  ون�صب  البناء  عملية  تتابع  الوزارة  اإن  وذكر 

م�صاحة  �صراديب،  وثالثة  دوراً   16 من  يتكون  الذي  امل�صروع 

كل منها ترتاوح بني 25742م2 و21571م2 مو�صحاً اأن الطاقة 

بقيمة  �صيارات،   1105 هي  ال�صيارات  ملواقف  ال�صتيعابية 

اإجمالية للم�صروع تقدر بـ 38 مليوناً و603 اآلف دينار. 

اجلديد  الرئي�صي  املقر  مبنى  ت�صميم  اإن  العمادي  وبني 

يعرب عن ال�صخ�صية املعمارية الإ�صالمية اإذ مت تطبيق العمارة 

وظيفة  يف  املهام  من  العديد  جتميع  خالل  من  امل�صتدامة 

وموفرا  الت�صغيل  يف  الأداء  عايل  امل�صروع  يجعل  ما  واحدة، 

يف ا�صتهالك الطاقة ويخف�س التاأثريات البيئية، ليكون املبنى 

�صرحاً معمارياً ح�صاريا يت�صم بالأ�صالة واإحياء روح الرتاث 

ال�صكل  يف  الإ�صالمي  الطابع  اعتماد  جانب  اإىل  الإ�صالمي، 

يف  اإ�صالمية  عنا�صر  على  امل�صمم  اعتمد  كما  وامل�صمون، 

الواجهات كالأقوا�س وامل�صربيات والكتل ال�صماء، وجاء املدخل 

الرئي�صي ممتدا على كامل ارتفاع املبنى.

اأعلن الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية فريد عمادي عن النتهاء من 

اإجناز ن�سبة 41 باملائة يف اأعمال البناء والت�سييد يف م�سروع مبنى مقر وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية اجلديد وفق 

اإطار عمل متوا�سل خالل  اأن ا�ستالم املبنى �سيكون يف دي�سمرب 2016 يف  اأخر تقرير �سدر يف يونيو املا�سي، مو�سحًا 

الفرتة احلالية من عمر امل�سروع الذي يقع على الدائري الرابع مبنطقة الرقعي على م�ساحة 26 األفا و560 مرتًا مربعًا.

استالمه رسميًا سيكون في ديسمبر 2016

إلى مبنى  العمادي: االنتقال 
بالرقعــي  الـجديـــد  األوقاف 
مــــطـــلــــــــــع عـــــــــام 2017



17 العدد 54 - محرم 1437 هـ / نوفمبر 2015 م

أنشطة الوزارة

الن�صاط  اختتام  خالل  األقاها  كلمة  يف  العبيديل  وقال 

ال�صيفي لل�صراج املنري اإن الأمل معقود بعد اهلل تعاىل يف هذا 

اأن  اجليل ال�صاعد من ال�صباب والن�سء، وم�صوؤوليتنا نحوهم 

ن�صاعد يف بنائهم قيمياً ومعرفياً وفكرياً، واأن ن�صهم يف تربيتهم 

وال�صحيحة  ال�صرورية  املفاهيم  وتر�صيخ  �صخ�صيتهم،  وبناء 

الجتماعية  بيئتهم  يف  واإيجابياً  فاعاًل  عن�صراً  ليكونوا 

والإن�صانية.

ومن جانبه قال مدير اإدارة ال�صراج املنري نايف العجمي: 

لر�صاه،  مو�صاًل  طريقاً  النافع  العلم  الذي جعل  "احلمد هلل 
و�صراطاً يتبعه من اأراده هداه، وال�صالة وال�صالم على الرحمة 

املهداة، والنعمة امل�صداة، �صلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�صحابه 

واأ�صاف  يلقاه".  يوم  اإىل  �صار على نهجه  التقاه، ومن  الهداة 

(تدور  تعاىل:  اهلل  رحمه  تيميــة  ابن  الإمام  يقول  العجمي 

اأهداف الرتبية حول ثالثة اأمور: تربية الفرد امل�صلم.

اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية امل�ساعد لقطاع �سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية ندبًا عي�سى 

العبيديل اإن طبيعة املرحلة التاريخية التي مير بها عاملنا العربي والإ�سالمي تقت�سي اأكرث من اأي وقت م�سى القدرة 

الأمة  يعزز م�سرية  وتر�سيد وجهتها مبا  لت�سهم يف حتديد  املعا�سر،  واقعنا  ي�سهدها  التي  التحولت  ا�ستيعاب  على 

ونه�ستها احل�سارية ال�ساملة.

خالل اختتام النشاط الصيفي للسراج

العبيـدلــــي: مسؤوليتنــا تربيــة النــشء وبنـــــاء 
شخصيتهـــم قيميــًا ومعرفيــًا وفكــريًا
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أثناء جولته التفقدية لـــ "الشؤون اإلدارية" وبحضور مدير اإلدارة

العمادي: العمل المؤسسي يعتمد على آلية 
واضحة لوضع الحلول الجذرية لكل عقبة

وبنيَّ العمادي اأن هذه اجلولة التفقدية التي قمنا بها تاأتي 

انطالقاً من ك�صر روتني العمل واللتقاء بجميع املوظفني يف 

عن  بعيداً  واقرتاحاتهم  اإىل مالحظاتهم  وال�صتماع  مكاتبهم 

بروتوكولت العمل ودرجاته الوظيفية التي قد تخلق حواجز 

بني امل�صوؤولني واملوظفني. 

واأ�صاف يف ت�صريح �صحفي اإن العمل يف وزارة الأوقاف ل 

يعتمد على املكاتب املغلقة فاأبوابنا مفتوحة اأمام اجلميع ول 

جنل�س خلف مكاتبنا بل نقوم بجولت م�صتمرة ملتابعة العمل 

والوقوف على كل مالحظة كبرية كانت اأو �صغرية لكي ي�صتمر 

العمل ويتح�صن الإنتاج خلدمة املوظفني واملراجعني على حد 

ال�صواء.

واأكد العمادي اأن العمل املوؤ�ص�صي يعتمد على اآلية وا�صحة 

احللول  وت�صع  العمل  ت�صهل  تنظيمية  لوائح  وفق  ومعتمدة 

م�صرية  ا�صتكمال  طريق  يف  تقف  قد  عقبة  لكل  اجلذرية 

قام وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية امل�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية فريد اأ�سد العمادي بجولة تفقدية يف 

قطاع ال�سوؤون الإدارية برفقة مدير ال�سوؤون الإدارية طراد العنزي.
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النجاح وهو ما كان �صعارنا يف قطاع ال�صوؤون الإدارية واملالية 

اجلميع  جند  ولهذا  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  يف 

يعمل بروح الأ�صرة الواحدة التي تهدف اإىل النجاح يف العمل 

وبلوغ القمة والريادة التي اعتمدتها الوزارة �صمن اأهم اأهداف 

اإ�صرتاتيجيتها، ونحن يف قطاع ال�صوؤون الإدارية واملالية نحر�س 

على حتقيق اأهداف هذه الإ�صرتاتيجية.

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  امل�صوؤولني يف  اإن  العمادي  وقال 

الإ�صالمية ل يدخرون جهداً اإل وبذلوه خلدمة العمل وتطوير 

واملالية  الإدارية  ال�صوؤون  قطاع  يف  العاملني  فجميع  اآليته، 

ف�صعارنا  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  بالنهار  الليل  يوا�صلون 

تقدمي اأف�صل اخلدمات يف اأقل الأوقات وذلك ت�صهيالت للعمل 

واإجناحا لآليته.

النجاح امل�ستمر

ومن جانبه قال مدير اإدارة ال�صوؤون الإدارية طراد العنزي 

اأن زيارة وكيل القطاع ومتابعته لآليات العمل يف جميع اأق�صام 

الذي  امل�صتمر  النجاح  دليل على  الإدارية خري  ال�صوؤون  اإدارة 

نلم�صه يف هذا القطاع لأنه مبثل هذه اجلولت يخلق اأجواء 

ب�صكل  والظهور  العمل  تطوير  �صبل  تخدم  مثمرة  اإيجابية 

اإيجابي اأمام امل�صوؤولني.

بروح  نعمل  الإدارية  ال�صوؤون  قطاع  يف  اأننا  العنزي  واأكد 

الفريق الواحد الذي ي�صعى للنجاح اجلماعي فاجلميع ي�صعرون 

كاأنهم يف �صفينة واحدة اأن تكاتفت اجلهود وتعا�صدت اأبحرت 

ال�صفينة باأمان وو�صلت اإىل �صواطئ النجاح الذي نن�صده جميعاً 

على  العنزي  واأثنى  الإ�صالمية.  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  يف 

الإدارية  ال�صوؤون  امل�صاعد لقطاع  الوكيل  التي يبذلها  اجلهود 

العمل وتطويره واحلر�س على  لنجاح  العمادي  واملالية فريد 

تنفيذ اأهداف وبنود اإ�صرتاتيجية وزارة الأوقاف.

العنزي: نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى
للنجاح الجماعي
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الوكيل المساعد لـ "اإلداريـة والماليـة":
"األوقاف" حريصة على تطوير العمل وتقدمه

وقال عمادي خالل كلمته يف احتفال تكرمي املوظف املثايل 

يف اإدارة ال�صوؤون الإدارية يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

زمالئه  وتراجع  موظف  متيز  يعد  ل  املثايل  املوظف  تكرمي  اأن 

الآخرين بل هو دليل على جناح الإدارة بكامل طواقمها خا�صة 

الإدارية  �صيكون  ال�صئون  اإدارة  �صتقيمها  احتفالية  كل  يف  اأننا 

يف  ومثايل  متميز  اجلميع  اأن  يوؤكد  وهذا  جديد  موظف  لدينا 

اإدارة  بها  متيزت  التي  الفكرة  هذه  اأن  عمادي  واأ�صاف  عمله. 

ال�صئون الإدارية حتتاج منا اإىل الدعم والتاأييد خا�صة اأن نتائجها 

تعود بالنفع والفائدة على العمل واإنتاجيته. وقال عمادي اأن وزارة 

الأوقاف حري�صة على تطوير العمل وتقدمه وذلك بهدف الرتقاء 

يف اخلدمات التي تقدمها، الأمر الذي يجعلها ت�صعى جاهدة اإىل 

بذل كل الدعم والتاأييد اإىل كل ما من �صاأنه دفع عجلة التطوير 

والتنمية يف جميع قطاعات واإدارات الوزارة.

اإدارة ال�صئون الإدارية يف وزارة الأوقاف  ومن جانبه قال مدير 

وال�صئون الإ�صالمية طراد العنزي اأن فكرة تكرمي املوظف املثايل يف 

اإدارة ال�صئون الإدارية جاءت بهدف خلق اأجواء تناف�صية بني املوظفني 

يبذلونها  التي  جهودهم  على  والتقدير  ال�صكر  كل  لهم  نكن  الذين 

لتطوير العمل وحتقيق النجاح يف جمالته. واأ�صاف العنزي اأن هذا 

من  بتوجيهات  جاء  الإدارية  ال�صئون  اإدارة  عليه  ت�صري  الذي  النهج 

دوماً  كان  الذي  ال�صانع  يعقوب  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  معايل 

يحر�س على تكرمي املجتهد واملتميز يف عمله ولهذا فاإن اإدارة ال�صئون 

الإدارية عملت بهذه التوجيهات و�صنت فكرة تكرمي املوظف املثايل.

اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية امل�ساعد لل�سوؤون الدارية واملالية املهند�س فريد اأ�سد عمادي اأن فكرة 

تكرمي املوظف املثايل التي �سارت عليها اإدارة ال�سوؤون الإدارية تعد �سنًة حميدًة ومبادرة جميلة تخلق اأجواء التناف�س 

ال�سريف وُتنمي روح التفاين واحلر�س على اإتقان العمل.
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أنشطة الوزارة

ناب عن الوزير في المؤتمر العلمي الدولي السادس بلبنان

العمار: ال نألو جهدًا فـي دفع عجلة التعاون والتآزر 
في كل بقعة من بقاع العالم

عبدالعزيز  وليد  اخلارجية  العالقات  اإدارة  مدير  اأ�صاد 

دولة  ال�صقيقني  البلدين  بني  الودية  العالقات  بعمق  العمار 

الكويت – جمهورية لبنان.

ووزير  العدل  وزير  عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء 

الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية يعقوب عبداملح�صن ال�صانع اأثناء 

ح�صوره فعاليات املوؤمتر العلمي الدويل ال�صاد�س واإفتتاح مبنى 

الأيتام والأطفال املعاقني يف مدينة طرابل�س بجمهورية لبنان، 

تلبية للدعوة املوجهة من املدير العام ملجمع الرحمة الطبي يف 

طرابل�س لبنان عزت اأحمد اآغا.

مبا  الكويت  فرحة  على  العمار  واأكد 

الرحمة  رئا�صة جممع  الإخوة يف  به  قام 

الأمر  لبنان،  يف  اإن�صاين  اإجناز  من 

للقيادة  ال�صامية  التوجهات  يعك�س  الذي 

راأ�صها  علي  الكويت  دولة  يف  احلكيمة 

اأمري البالد قائد الإن�صانية ال�صيخ �صباح 

ياألو  ل  الذي  ال�صباح  اجلابر  الأحمد 

جهداً يف دفع عجلة التعاون والتاآزر لكل 

ما من �صاأنه اأن يخدم ق�صايا الإن�صان يف 

كل بقعة من بقاع العامل.

على  الرحمة  مركز  اإفتتاح  مت  وقد 

رئي�س  دولة  رعاية  حتت  املوؤمتر  هام�س 

الفتتاح  ح�صر  وقد  ميقاتي،  جنيب  الأ�صبق  الوزراء  جمل�س 

بلدية  ورئي�س  ال�صعار  مالك  ال�صيخ  وال�صمال  طرابل�س  مفتي 

طرابل�س  يف  التجارة  غرفة  ورئي�س  الطيب  عامر  طرابل�س 

والعديد من امل�صئولني الأكادمييني وروؤ�صاء املنظمات احلقوقية 

والإن�صانية وح�صد كبري من اأبناء مدينتي طرابل�س وال�صمال. 

مببلغ  املبنى  هذا  ميزانية  يف  الوزارة  �صاهمت  وقد  هذا 

300 األف دولر اأمريكي  كما �صاهمت فيها موؤ�ص�صات اأخرى 

كويتية ر�صمية و�صعبية.



ما اأهداف دور القراآن الكرمي واأثرها يف املجتمع؟

دور القراآن توؤدي دوراً تثقيفياً وتنويرياً يف اجلوانب ال�صرعية 

والدار�صات  الدار�صني  اآلف  ويوؤمها  والجتماعية،  والإن�صانية 

فقه  من  ال�صرعية  العلوم  فيها  ويتلقون  ومقيمني،  مواطنني  من 

حتى  جماناً،  للقراآن  وحفظ  وجتويد  و�صرية  وتف�صري  وحديث 

اأ�صحت معلماً اإ�صالمياً بارزاً و�صرحاً علمياً متميزاً يف الكويت.

ف�صاًل عن اأثرها الفاعل يف ن�صر واإ�صاعة الثقافة الإ�صالمية 

الأخوة   قيم  وتعميق  والعتدال،  والو�صطية  بالت�صامح  املتميزة 

واملحبة بني الأفراد واجلماعات، وتاأ�صيل الأخالق والف�صائل يف 

التعامل وال�صلوك، وحت�صني الأجيال من اأفكار الغلو والتطرف 

والإرهاب، ومن كل ما يوؤثر يف املعتقدات واملفاهيم مما يتنافى 

مع تعاليم الدين الإ�صالمي ال�صمحة الكرمية.

ما هي �سروط الت�سجيل يف الدور؟

يف  الراغبني  الأخوة  بجميع  الكرمي  القراآن  دور  ترحب 

التزود بالعلوم ال�صرعية من حملة ال�صهادات العالية من دكتوراة 

وماج�صتري و�صهادات جامعية ودبلومات، واملجال مفتوح حلملة 

ال�صهادات الأقل وي�صرتط: 

األ يقل عمر الدار�س عن 16 عاما كحد اأدنى.  -

املرحلة  نهاية  حتى  للدرا�صة  م�صتكماًل  املتقدم  يكون  اأن   -

املتو�صطة يف التعليم العام اأو ما يعادلها. 

الأنظمة التعليمية املوجودة التي توؤدي دور القراآن ر�سالتها من 

خاللها؟ نرجو تو�سيحها؟

ت�ستمل دور القراآن الكرمي على ثالثة اأنظمة درا�سية هي: 

ومدة الدرا�صة فيه �صت �صنوات  التمهيدي "حمو الأمية"   -

خا�س بالن�صاء. 

�صنوات  اأربع  فيها  الدرا�صة  ومدة  "املطور"  القراآن  دور   -

اىل  مق�صمة  الدرا�صية  وال�صنة  درا�صية.  ف�صول  بثمانية 

ف�صلني درا�صيني: خريفي وربيعي.

�صعبة  �صعبتني:  من  ويتكون  الإ�صالمية:  الدرا�صات  معهد   -

القراآن الكرمي، و�صعبة الدعوة. ومدة الدرا�صة فيه: �صنتان 

يف اأربعة ف�صول درا�صية. وهو خلريجي دور القراآن. 

القراآن  لتحفيظ  الأترجة: وهي مراكز متخ�ص�صة  مراكز   -

التجويد  اأحكام  من  والتمكن  وتالوته  وتعليمه  الكرمي 

والتعمق يف درا�صتها.

والدار�صون يف هذه املراكز مق�صمون اإىل ثالث فئات، ومدة 

الدرا�صة فيها على ح�صب الفئة وذلك على النحو التايل.

- املتميزون: �صنتان.

- الفائقون: اأربع �صنوات.

- املجتهدون: ع�صر �صنوات.

هل هناك خدمات تقدم للجاليات املقيمة يف البالد؟

من منطلق احلر�س على توطيد عرى التوا�صل ومد ج�صور 

اإدارة  راأت  فقد  الكويت،  املقيمة يف  اجلاليات  اأبناء  مع  التعاون 

العربية   اللغة  تعليم  م�صوؤولية  عليها  اأن  الإ�صالمية  الدرا�صات 

ان�صاء  اإىل  بادرت  لذلك  اجلاليات،  بها من هذه  الناطقني  لغري 

مراكز دور القراآن الكرمي للجاليات وتقوم بتعليمهم اللغة العربية 

من  بالعربية  الناطقني  غري  متكن  التي  الإ�صالمية،  والثقافة 

التوا�صل مع املجتمعات العربية مما يعمل على التقارب والألفة 

بينهم جميعاً.

حوار: �سامح حممد ي�سري

دور القراآن الكرمي تقوم بتقدمي خدمات تعليمية جليلة، وتعمل على خدمة كتاب اهلل تعاىل حفظًا وتالوة وجتويدًا وترتياًل 

اإ�سالميًا بارزًا و�سرحًا علميًا متميزًا يف الكويت. حيث يبلغ عدد مراكز دور القراآن الكرمي  اأ�سحت معلمًا  وتف�سريًا، حتى 

ومراكز الأترجة 100 مركزًا للرجال والن�ساء اإ�سافة اإىل املراكز الثقافية لغري الناطقني بالعربية ومراكز لذوي الحتياجات 

اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية. وتقدم  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  الإ�سالمية يف  الدرا�سات  اإدارة  والتي تعمل حتت مظلة  اخلا�سة، 

املناهج ال�سرعية الأن�سطة الثقافية والجتماعية ورحالت العمرة للفائقني، كذلك املكافاآت املالية لأوائل اخلرجني. على 

�سوء هذا كان لالإدارة ب�سمة وا�سحة على مدى �سنوات طويلة من خالل مراكزها املنت�سرة يف كافة حمافظات الكويت. لذا 

كان لـ "الواحة" هذا اللقاء مع مدير اإدارة الدرا�سات الإ�سالمية ندبًا املهند�س مر�سي العنزي، وفيما يلي التفا�سيل:

حوار الواحة
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الــعـــنـــــــزي: دور الــقــــــرآن 
الكريــــم صــروح  إســـالميـة 
عاليـة ومعالم ثقافية بارزة



بالن�سبة ل�سريحة ذوي الحتياجات اخلا�سة، هل لها ن�سيب من 

تلك اخلدمات اأي�سًا؟

من  الفئة  هذه  األ حترم  الإ�صالمية  الدرا�صات  اإدارة  راأت 

الكرمي  القراآن  تعلم  من  والنوعية  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي 

وتلّقي بع�س العلوم ال�صرعية، فبادرت اإىل افتتاح ت�صعة مراكز 

لهذه ال�صريحة: 

فقد مت فتح مركزين لل�صم والبكم، اأحدها للرجال يف الفرتة   -

امل�صائية وي�صمى الرتقاء، يف دور الرعاية وكان �صابقا يف 

للن�صاء  والآخر  ال�صمعية.   الإعاقة  لذوي  وهو  الفيحاء، 

يف  كيفان وي�صمى اجلنان، ويهدف اإىل تعليم الدار�صات 

العلوم ال�صرعية بطريقة �صهلة ومي�صرة يف الفرتة امل�صائية 

وذلك بالتعاون والتن�صيق مع النادي الكويتي لل�صم، ويعتمد 

اأ�صلوب التعليم يف هذين املركزين على لغة الإ�صارة لإي�صال 

املعلومة والفكرة، �صمن منهج �صرعي تربوي متخ�ص�س.

امل�صائية  الفرتة  الإعاقة احلركية يف  لذوي  الهمم  ومركز   -

ويقع يف النادي الكويتي الريا�صي للمعاقني يف حويل.

وامل�صنني  للمعاقني  ال�صباحية  الفرتة  يف  الإرادة  ومركز   -

تنمية  على  والعمل  ال�صرعية  العلوم  تدري�س  اإىل  ويهدف 

مبنى  ويقع يف  الإ�صالمية  العقيدة  وغر�س  الديني  الوازع 

اإدارة التوعية والإر�صاد بدور الرعاية الجتماعية.

ومركز املعايل بال�صاملية �صارع البحرين مبنى اإدارة التاأهيل   -

املهني للمعاقني  بوزارة ال�صوؤون يف الفرتة ال�صباحية وهو 

لذوي الإعاقة الذهنية الب�صيطة. 

ومركز التقومي يف الفرتة ال�صباحية وهو لالأحداث �صديدي   -

النحراف ويقع يف دار التقومي الجتماعي مبنطقة الفردو�س.

لذوي  وهو  امل�صائية  الفرتة  يف  للمعاقني  التميز  ومركز   -

الإعاقة احلركية وبع�س الإعاقات الذهنية الب�صيطة ويقع 

يف النادي الكويتي الريا�صي للمعاقني بحويل. 

لرعاية  امل�صائية  الفرتة  يف  الر�صد  ومركز   -

الدولة  اأبناء  فئة  من  واحل�صانة  الأحداث 

ويقع يف جممع رعاية الأحداث. 

ومركز الهدى يف الفرتة ال�صباحية وامل�صائية   -

 – املعاقني  امل�صنات   – الأحداث  لرعاية 

رعاية  دار  يف  ،ويقع  العائلية  احل�صانة 

الأحداث بوزارة ال�صوؤون.

القراآن الكرمي والدار�سني فيها  كم يبلغ عدد دور 

واأع�ساء هيئة التدري�س؟

ومراكز  الكرمي  القراآن  دور  مراكز  عدد  يبلغ 

الأترجة 100 مركزاًً للرجال والن�صاء. منها 34 مركزاً للرجال. و 

66 مركزاً للن�صاء يف الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية.

وعدد الدار�صني والدار�صات الكويتيني 11886 دار�صاً ودار�صة. 

من  الأترجة  ومراكز  الدور  يف  الدار�صني  اأعداد  وجمموع 

الرجال والن�صاء من املواطنني واملقيمني 26501 دار�صاً ودار�صة.

وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف دور القران الكرمي: 343 

مدر�صاً معيناً و191 مدر�صاً مكلفاً. 

وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف دور القران  من الن�صاء 

1215 مدر�صة معينة و225 مدر�صة مكلفة.

ما الأن�سطة الثقافية  والربامج التي تنفذها الدور؟ 

والأن�صطة  الربامج  من  العديد  بتنظيم  القران  دور  تقوم 

العلماء  لذلك  وت�صت�صيف  والرتفيهية،  والثقافية  الجتماعية 

والدعاة  واأ�صحاب الخت�صا�س لإجناح هذه الفعاليات وحتقيق 

والندوات،  املحا�صرات،  الأن�صطة:  هذه  وت�صمل  اأهدافها، 

والدورات  الثقافية،  والإ�صدارات  الرتفيهية،  والرحالت 

العلمية والإن�صانية، وي�صارك يف عموم الن�صطة التي تقام يف 

املناطق ويدعى اإليها بالإ�صافة اإىل الدار�صني والدار�صات يف 

الدور، عموم اجلمهور من �صكان املنطقة من الرجال والن�صاء، 

للتعريف بدور القراآن الكرمي والرتغيب لاللتحاق بها، واإن�صاء 

جو من الأخوة بني الدار�صني وتقوية الرابطة بني املركز و�صكان 

اأربعة  من  يقرب  ما  الأن�صطة  هذه  عدد  بلغ  وقد  املنطقة. 

والجتماعي،  الأ�صري  اجلو  اإ�صاعة  اإىل  تهدف  ن�صاط.  اآلف 

اأن�صطة  تفعيل  وهامة،  مفيدة  اأن�صطة  يف  الأوقات  وا�صتثمار 

املراكز يف حميطها واملناطق القريبة منها اإ�صافة اإىل املخيم 

الربيعي الذي تقيمه الإدارة ب�صكل �صنوي وت�صارك فيه الإدارة 

ومراكز الدور.
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لدينا 100 مركز للرجال والنساء منتشرة بجميع المحافظات
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أكد أنها تحاكي المتطلبـات العصريـة

أبا الخيــل: حمــالت وبـرامج 
الدينــي اإلعـالم  وإصدارات 
فـي مطــار الكويـت الدولي

�صرح بذلك مدير اإدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف 

القيمي  امل�صروع  على  العام  وامل�صرف  الإ�صالمية  وال�صئون 

اأو�صح يف  اأبا اخليل حيث  �صالح  "نفائ�س"  العبادات  لتعزيز 

اإدارة الإعالم الديني من الإدارات القالئل  اأن  بيان �صحايف 

التي حتاكي املتطلبات الع�صرية، وحتاول بكل الطرق اخلروج 

اأبرز  على  ال�صوء  بت�صليط  وذلك  العاملية،  اإىل  املحلية  من 

الق�صايا املجتمعية، ولفت النظر اإىل املخاطر احلياتية التي  

اأعمالها  خالل  من  وذلك  عام  ب�صكل  املجتمعي  ال�صلم  تهدد 

التي تت�صم بالعمق وامل�صداقية واحلرفية كما �صهد لها بذلك 

العلماء و اخلرباء واملخت�صني.

و�صرورة  الإعالمية  الر�صالة  اأهمية  اخليل  اأبا  واأكد 

تعزيز  يف  باأخرى  اأو  ب�صورة  ي�صاهم  ب�صكل  ا�صتخدامها 

ال�صارع  توؤرق  باتت  التي  وامل�صاكل  والق�صايا  املفاهيم 

اخلليجي والعربي وحتتل م�صاحات كبرية من عقول اأفراده 

علمية  بطريقة  املوجودة  التحديات  مواجهة  ي�صتطيع  حتى 

حتميه من خماطر العوملة و�صلبياتها التي طفت على ال�صطح 

يف الآونة الأخرية.

العامل   ت�صود  التي  والتعاون  ال�صراكة  لغة  اإن  واأ�صاف 

اخلربات  وتبادل  القوى  مللمة  جميعاً  علينا  تفر�س  حالياً 

من  قوية  اأعمدة  على  مبنية  م�صرتكة  برامج  عرب  واملعارف 

التخطيط ال�صليم وقائمة على برامج قابلة للتنفيذ على اأر�س 

الواقع ومواجهة التحديات حتى يكون لنا تاأثري وفاعلية يف 

هذا العامل الذي يت�صم بالتحديات الدائمة والتغري املذهل يف 

خارطته كل يوم. 

قامت الإدارة بالتن�سيق مع ال�سركة امل�سوؤولة عن الإعالنات مبطار الكويت الدويل لو�سع الإعالنات املتعلقة بحمالت 

وبرامج واإ�سدارات الإدارة على النقاط والأماكن امل�سموح فيها بذلك داخل وخارج املطار وذلك رغبة من الطرفني يف 

دعم وتعزيز كل ما هو قيمي وهادف وبخا�سة يف زمن التحديات الذي نعي�سه على كافة امل�ستويات والأ�سعدة.
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أنشطة الوزارة

واأعلنت اإدارة الثقافة الإ�صالمية يف بيان �صحفي عن ختام 

فعاليات مهرجانها ال�صيفي والذي جاء حتت �صعار "ثقافة.. 

من  قدر  اأكرب  وح�صد  ثابتة  بخطوات  �صار  والذي  ونا�صة" 
املتابعة من خالل احل�صور الكبري ملختلف ال�صرائح والأعمار، 

ال�صيفية،  بالعطلة  ال�صتة  الأ�صابيع  اإقامته طوال  خالل فرتة 

 – (البريق  جممعات  اإدارات  مع  متميزة  جممعية  وب�صراكة 

ال�صاملية – دي�صكفري).

ثقايف  ثوب  يف  جاءت  الفعاليات  باأن  الإدارة  وا�صتطردت 

مبهر �صملت على جمموعة من الو�صالت ال�صيقة التي احيتها 

لالأعزاء  الأ�صا�س  يف  واملوجهة  الرتفيهية  ال�صعلة  جمموعة 

اأفراد  لكافة  املمتعة  الثقافية  امل�صابقات  جانب  اإىل  ال�صغار 

العائلة والتي ر�صدت لها جوائز عينية مميزة للم�صاركني من 

اجلمهور الكرمي.

اإىل  الكرمي  اجلمهور  بدعوة  بيانها  الإدارة  واختتمت 

�صرورة  التوا�صل مع اأن�صطتها الثقافية م�صتقبال، وال�صتفادة 

يلبي طموحات اجلميع، وملعرفة  ثقايف  تقدمه من طرح  مما 

متابعة  برجاء  الأن�صطة  من  وغريه  الن�صاط  هذا  تفا�صيل 

@thaqafa ..(التويرت) ح�صاب الإدارة على �صبكة التوا�صل

�سراكتها  تن�سيط  امل�سي قدمًا يف  التزامها يف  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اأكدت 

املجتمعية من خالل ما تقيمه من اأن�سطة وفعاليات جماهريية تعنى بغر�س للقيم وبناء ال�سخ�سية امل�سلمة ال�سوية 

مع ما ي�ساف اإليها من اإقامة ج�سور من التوا�سل اجلاد مع خمتلف �سرائح املجتمع انطالقًا من توظيف روؤية الوزارة 

يف الرياده عامليا يف العمل الإ�سالمي.

تحت شعار ثقافة.. وناسة 

"الثقافــة اإلسالميــة" تختتم مهرجان صيف 2015



تدريب الواحة

تلقائية،  بطريقة  الأطراف  بني  الغالب  يف  ال�صراع  وين�صاأ 

واأحيانا اأخرى يحدث بني الأطراف بطريقة متعمدة كاأن يلجاأ 

اإليه الرئي�س اأو امل�صرف خللق حالة من التوتر بني الأفراد على 

طريقة فرق ت�صد خدمة لأهدافه وغاياته. واجلدير بالذكر 

ومروؤو�صني  روؤ�صاء  املوظفني  جميع  بني  يحدث  ال�صراع  اأن 

ذكوًرا واإناًثا ويف خمتلف الأعمار واملراتب الوظيفية والعلمية. 

وياأخذ ال�صراع بني الأطراف اأ�صكالً خمتلفة من التوتر والقلق 

واخلوف والعرتا�س وعدم ال�صتجابة ورفع ال�صوت.

 اأ�سباب ال�سراع:

- اختالف وجهات النظر.

- اختالف القيم والجتاهات.

- اختالف اخلربات والتجارب.

- اختالف الأهداف والغايات.

- اختالف اأمناط ال�صخ�صيات.

- اختالف طريقة احلكم على الأ�صياء. 

اجتاهات روؤية ال�سراع : 

الجتاه الإيجابي: وهو اجتاه ينظر اإىل ال�صراع على اأنه   -1

فر�صة جيدة لتلم�س مواطن ال�صعف يف املنظمة ومن ثم 

املقرتحات  قبول  طريق  عن  لها  الناجعة  احللول  اإيجاد 

مع  اخلالف  مو�صوعات  حول  املختلفة  النظر  ووجهات 

ت�صجيع عملية الإبداع والتفكري اخلالق.

الجتاه ال�صلبي: وهو اجتاه ينظر اإىل ال�صراع من جانبه   -2

كبرًيا  قدًرا  وي�صتهلك  اجلهود  ي�صتت  اإنه  حيث  ال�صلبي 

من موارد املنظمة ويت�صبب يف زيادة �صغوط العمل على 

ويوتر  الأداء  وي�صعف  الإنتاجية  يقلل من  املوظفني مما 

يت�صبب  م�صتحياًل مما  التعاون  في�صبح  بينهم  العالقات 

يف حالت من العنف بني الأفراد. 

نظرة  ال�صراع  اإىل  ينظر  اجتاه  وهو  املتوازن:  الجتاه   -3

واقعية حيث اإن بع�س ال�صراعات مرغوب بها والبع�س 

الآخر غري مرغوب بها ح�صب الظروف والإمكانيات. 

جتنبها  ميكن  ال�صراعات  بع�س  اأن  اإىل  ينظر  كما 

وعدم الكرتاث بها والبع�س الآخر ميكن التعامل معها 

واإدارتها بطريقة فاعلة توؤدي اإىل حل للم�صكلة امل�صببة 

لل�صراع.

ول �صك اأن اأحوال اخلالف تتغري وتتبدل فقد يبداأ اخلالف 

والغرية  املختلفة كاحل�صد  النف�صية  العوامل  به  تتحكم  خفًيا 

والطموح والجتاهات وغريها ثم يتطور اإىل خالف مالحظ 

اإىل  اأحد الأطراف اخلالف اخلفي ثم يتطور  عندما يدرك 

خالف حم�صو�س عندما يكون باإمكان اأطراف اأخرى مالحظة 

النزاع ثم ي�صل اأخرًيا اإىل خالف جلي اأو ظاهر اأي اأنه ي�صبح 

وا�صًحا للعيان يتم التعبري عنه مب�صاعر واأقوال واأفعال يغلب 

عليها الطابع ال�صلبي. 

الـصـــــراع
اإعداد: اإدارة التطوير الإداري والتدريب

القرار يف  اإرباك  اأو  تعطيل  عنه  ينتج  معينة  ق�سية  النظر حول  وجهات  تعار�س  هو  )النزاع(  ال�سراع  يعرف 

اختيار البدائل. كما ميكن اأن يعرف باأنه حالة من التعار�س حتدث بني طرفني يف اختيار البدائل. ويعترب ال�سراع 

اأحد مظاهر البيئة التنظيمية احلتمية التي ل ميكن تفاديها. وتختلف درجة حدته وتاأثريه على املنظمة والفرد 

ح�سب املو�سوع واأطراف النزاع.

أحد مظاهر البيئة التنظيمية الحتمية التي ال يمكن تفاديها
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تدريب الواحة

وهناك اأنواع عدة لل�سراع نذكر منها:

بني  يحدث  الذي  ال�صراع  وهو  الأفراد:  بني  ال�سراع   -1

�صخ�صني اأو اأكرث. 

تنق�صم  عندما  ويحدث  العمل:  جماعات  داخل  ال�سراع   -2

جماعة العمل على نف�صها.

جمموعتني  بني  ويحدث  العمل:  جماعات  بني  ال�سراع   -3

خمتلفتني اأو اأكرث. 

بني  للمناف�صة  نتيجة  ويحدث  املنظمات:  بني  ال�سراع   -4

املنظمات التي تقدم خدمات اأو �صلًعا مت�صابهة.

ال�صراع الذاتي: هو نوع خا�س من ال�صراعات ويحدث عندما 

رغباته  اأو  اآرائه  اأو  قيمه  مع  تتعار�س  اأعمالً  املوظف  يوؤدي 

اأو تتعار�س مع قيم واآراء ورغبات الآخرين. فقد  ال�صخ�صية 

يكلف املوظف باأعمال ب�صيطة اأو غري �صرورية اأو يطلب منه 

تعار�س  اأو عند  متناق�صة من عدة مديرين  اأعمالً  يوؤدي  اأن 

مطالب العمل من حيث الأولويات. اأما املديرون فقد يواجهون 

�صراع الدور عند تخطي خطوط ال�صلطة 

اأو عند تعار�س مطالب الإدارة مع طلبات 

املوظفني الذين ي�صرفون عليهم. 

التنظيمية  البيئة  يف  ال�صراع  اأن  �صك  ول 

يعترب واحًدا من اأهم م�صادر �صغوط العمل 

الفردي والتنظيمي والتي توؤثر على حتقيق اأهداف املنظمة وعلى 

ال�صراع  فاإن  لذا  �صواء.  واإنتاجيته على حد  املوظف  �صلوكيات 

ميكن اأن يكون مفيدا للمنظمة والفرد اإذا ما وجه توجيًها �صليًما 

خلدمة اأهداف املنظمة والفرد. كما ميكن اأن يكون معول هدم 

اإذا اأ�صيء ا�صتخدامه ومل يوجه الوجهة ال�صليمة.

ال�سراعات  لإدارة  ال�سرتاتيجيات  تعدد  من  وبالرغم 

فان اأ�سهرها يف اإدارة ال�سراع :

مع  املواجهة  عدم  اأ�صلوب  اعتماد  وهو  ال�صراع:  جتنب   –
الطرف الآخر عن طريق التاأجيل اأو الإهمال. ويعمل هذا 

الأ�صلوب اإىل ك�صب مزيد من الوقت وجمع معلومات اأكرث 

الرتكيز  على  الفر�صة  يتيح  كما  ال�صحيح.  القرار  واتخاذ 

على مو�صوعات اأكرث اأهمية. لكن يجب عدم التمادي فيه 

لأنه ي�صاعد على تراكم امل�صكالت وتفاقمها.

ا�صتخدام القوة: ي�صتخدم هذا الأ�صلوب لإجبار الآخر على   –
به  القيام  يريد  بعمل ل  اأو قيامه  قبول وجهة نظر معينة 

عن طريق ا�صتخدام ال�صلطة. ويكون هذا الأ�صلوب جمدًيا 

عندما تكون يف اأزمة اأو لي�س لديك الوقت الكايف للتفكري 

اأو مع الأفراد الذين جتد �صعوبة يف انقيادهم.

على  الأ�صلوب  هذا  يعتمد  التنازل:  اأو  الت�صاهل  اأو  التكيف   –
قبول فكرة الطرف الآخر دون النظر اإىل ما عندك من اأفكار 

اأو اآراء ومبعنى اآخر هو تلبية مطالب الآخرين على ح�صاب 

امل�صكلة  كانت  اإذا  ناجحا  الأ�صلوب  هذا  ويكون  مطالبك. 

تهمك  ل  بينما  كبرية  بدرجة  الآخرين  تهم  النزاع  مو�صوع 

بنف�س الدرجة. ويجب احلذر من الإفراط يف ا�صتخدام هذا 

الأ�صلوب حتى ل تظهر اأمام الآخرين باأنك �صخ�س �صعيف. 

اأ�صلوب  على  الأ�صلوب  هذا  ويعتمد  امل�صاومة:  اأو  التوفيق   –
مقابل  مطالبه  ببع�س  الفرد  ي�صحي  اأن  وهو  التفاو�س 

اأي�ًصا. ويجب على  ببع�س مطالبه  الآخر  الطرف  ت�صحية 

كل طرف من الأطراف اأن يكون ملما مبعنى التوفيق وهو 

معرفة الأ�صياء التي ميكن اأن يتخلى عنها والأ�صياء التي ل 

الأطراف يف هذا  يتخلى عنها. وغالبا ما ت�صل  اأن  ميكن 

�صيئا  تخلق  و�صطية  حلول  اإىل  الأ�صلوب 

طرق  اإىل  الو�صول  وجتنبها  التفاهم  من 

م�صدودة.

– التعاون: يعتمد هذا الأ�صلوب على العمل 
على نقاط الوفاق وجتنب نقاط اخلالف. 

اأي العمل على خدمة امل�صالح امل�صرتكة بني الأطراف. ومع 

احتمالية  اأن  اإل  الأطراف  الأ�صلوب مفيد جلميع  اأن هذا 

ن�صوء امل�صكالت واردة. وال�صبب يف ذلك يرجع اإىل اأن نقاط 

الختالف مل يتم حلها والتفاهم عليها.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا املجال هو كيف نختار 

الأ�سلوب املنا�سب حلل �سراع معني؟ واجلواب يكمن يف حتليل 

ال�صراع للتعرف على اأ�صبابه واآثاره وحتديد اأطرافه للتعرف على 

اأهدافهم وغاياتهم ومدى تاأثريهم ومن ثم درا�صة البدائل املتاحة 

لختيار الأن�صب منها يف حل ال�صراع. وبالتايل فاإن حل ال�صراع 

يعتمد على املواقف وعلى الأطراف بالدرجة الأوىل. 

واجلدير بالذكر اأن البع�س ل يلجاأ اإىل حل ال�صراع بطريقة 

ال�صراع ح�صب  ال�صراع ولكنه يدير  علمية عن طريق حتليل 

جتنب  باأ�صلوب  اأخذ  ان�صحابًيا  كان  فاإن  �صخ�صيته  منط 

ال�صراع واإن كان قوًيا اأخذ باأ�صلوب الإجبار واإن كان �صعيًفا 

اأخذ باأ�صلوب التكيف واإن كان حمافًظا اأخذ باأ�صلوب التوفيق 

واإن كان واقعًيا اأخذ باأ�صلوب التعاون. 

الـصـــــراع

يكون مفيداً للمنظمة 

والفرد اإذا ما وجه 

توجيهًا �سليمًا
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حل الصراع يعتمد على المواقف واألطراف بالدرجة األولى



"األخالق"
الأخالق: هي �سكل من اأ�سكال الوعي الإن�ساين كما تعترب جمموعة من القيم واملبادئ حترك الأ�سخا�س وال�سعوب كالعدل واحلرية وامل�ساواة 

بحيث ترتقي اإىل درجة اأن ت�سبح مرجعية ثقافية لتلك ال�سعوب لتكون �سندًا قانونيًا ت�ستقي منه الدول والأنظمة والقوانني. ويقول الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم )اأحب عباد اهلل اإىل اهلل اأح�سنهم خلقًا(، وهناك من يعرب عن تلك ال�سفة من وجهة نظره اخلا�سة لذلك نحر�س يف 

الواحة على تفعيل التويرت كو�سيلة توا�سل اجتماعي مع النا�س وعر�س اآرائهم يف املوا�سيع التي نطرحها ومنها مو�سوع هذا العدد.

@thaaafnafsak

اجلاذبية لي�ست جاذبية املالمح اأو 

ال�سكل فقط، ولكنها جاذبية الأخالق 

والت�سرفات التي ل تن�سى.

@gullwings78

كن حديثًا للجميع واألقى التحية 

وابت�سم ول تدع يف قلبك حقدًا على اأحد 

وتذكر اأن الأخالق هي الروح التي ل متوت 

بعد الرحيل.

@waha1550

اللهم اهدين لأح�سن الأخالق؛ ل 

يهدي لأح�سنها اإل اأنت، وا�سرف عني �سيئها 

ل ي�سرف عني �سيئها اإل اأنت.

@asjjak386

لي�س من الواجب علينا اإجبار النا�س 

على حبنا �سواء بالقول اأو بالفعل فقليل من 

الأخالق متثل كثريًا من احلب.

@mohammed salmeen

العالقات ل تقا�س بطول الع�سرة 

اإمنا تقا�س بجميل الأثر وجميل الأخالق 

فكم من معرفة ق�سرية املدى ولكنها بجمالها 

وهدوءها اأعمق واأنقى من اأول معرفة.

@talal_kuwait

من ميلك الأخالق والأدب ي�سكن يف 

القلوب اإىل الأبد.

@masa_al3azmi

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

“اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق” فتثبيت 
الف�سائل اخللقية وغر�سها يف الب�سرية كان 

مبثابة الهدف الأول لر�سالته “�سلى اهلل 

عليه و�سلم”.

@follw_mohammed

اأعظم در�س يف الإ�سالم هو الأخالق 

فاإن مل تكن م�سلمًا خلوقًا فاأي در�س من 

الإ�سالم تعلمت.

@anwar_alkarafi

الأخالق هي الروح التي ل متوت بعد 

الرحيل ما اأجمل اأن ت�سري بني النا�س ويفوح 

منك عطر اأخالقك.

@CQuotes1

لي�س الفقري من فقد الذهب واإمنا الفقري 

من فقد الأخالق والأدب. علي ابن اأبي طالب.

@A33_Princess

ل تتعب بالك فكل ما خالطت النا�س، 

�ستزداد يقينًا باأن الأخالق مثل الأرزاق ق�سمة 

من اهلل فيها الغني وفيها الفقري.

@_R55R

الأخالق تكفيك لتكون جمياًل وباأرقى 

درجات اجلمال.

العدد 54 - محرم 1437 هـ / نوفمبر 2015 م28

عالــم تـويتـــر

اإعداد: حممد �ساملني



بانوراما الواحة

اإعداد: �سامح حممد ي�سري

تتقدم "اأ�صرة الواحة" من الزميل:

اأ�ســـرف جـــالل بخال�س التهاين 

اهلل  رزقه  اأن  بعد  والتربيكات 

مبولود جديد...

لََك،  املَْوُهوِب  لََك  اهلل  "بَاَرَك 
هُ،  وبَلََغ  اأ�ُصدَّ الَواِهَب،  َو�َصَكْرَت 

نباتاً  اللهم اأنبته  هُ"،  ِبرَّ ْقَت  َورُزِ

لوالديه  عني  قرة  واجعله  ح�صناً، 

واجعله  فيه  لنا  وبارك  واحفظه، 

من اأهل ال�صالح والتقوى.

تهنئة

التسبيح والرضا النفسي

عز  اهلل  كتاب  من  اآيات  تك�صفه  وثيقاً،  اإرتباطاَ  ببع�صهما  مرتبطتني  الظاهرتني  هاتني 

اأ�صباب الر�صا النف�صي؛ يقول  وجل وتبني كيف يكون الت�صبيح يف �صائر اليوم �صبباً من 

ومن  ال�سم�ِس وقبل غروبها  {و�سبح بحمد ربك قبل طلوع  وتعاىل:  تبارك  احلق 

اآنائ الليل ف�سّبح واأطراف النهار لعّلك تر�سى}.

لحظ كيف ا�صتوعب الت�صبيح �صائر اليوم.. قبل ال�صروق وقبل الغروب واآناء الليل واأول 

النهار واآخره.. ماذا بقي من اليوم مل ت�صمله هذه الآية باحلّث على الت�صبيح! والر�صا يف هذه الآية عام يف الدنيا 

اأنه  نعلم  {ولقد  احلجر:  �صورة  خامتة  يف  وقال  والآخرة. 

❖ ف�سبح بحمد ربك وكن من  ي�سيق �سدرك مبا يقولون 

ال�ساجدين}.

فانظر كيف اأر�صدت هذه الآية العظيمة اإىل الدواء الذي يُ�صت�صفى 

به من �صيق ال�صدر والرتياق الذي ت�صتطّب به النفو�س.

ومن اأعجب املعلومات التي زودنا بها القراآن اأننا نعي�س يف عامل 

يعّج بالت�صبيح:

{وي�سبح الرعد بحمده}.

{و�سخرنا مع داود اجلبال ي�سبحن والطري}.

{ت�سبح له ال�سماوات والأر�س ومن فيهن، واإن من �سيٍء اإل ي�سبح بحمده ولكن ل تفقهون ت�سبيحهم}.

�سبحانك يارب... ندرك الآن كم فاتتنا كثري من حلظات العمر عبًثا دون ا�صتثمارها بالت�صبيح.
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بقلم: عبد الرحمن الـم�سفر

م�ست�سار وزير العدل ووزير الأوقاف

منذ اأن توىل معايل وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية الأ�ستاذ يعقوب عبد املح�سن ال�سانع من�سبه الوزاري وهو 

يعمل جاهدًا على م�ستويني من التغيري الإيجابي، الأول يت�سل مبكافحة الف�ساد والإ�سالح الهيكلي والإداري، والثاين يتعلق 

بدفع عجلة التطوير ومواجهة معوقات الإجناز على خمتلف الأ�سعدة.

بالطبع، ثمة فل�سفة حتكم عملية النهو�س بوزارتي العدل والأوقاف واجلهات التابعة لهما، تعتمد على قواعد العمل املوؤ�س�سي 

ول تخرج عن الإطار القانوين والالئحي وت�ستند اإىل معيار الكفاءة يف التخطيط والتنفيذ، ولذا جند تغريات حقيقية على اأر�س 

الواقع �سواء يف التعاطي مع ملفات ب�سط الرقابة املالية والإدارية وت�سحيح م�سارات العمل املختلفة ومعاجلة مواطن التجاوز اإن 

وجدت، اأو تناول ق�سايا التحديث ورفع معدلت الإنتاجية واإ�ساعة اأجواء ال�سراكة يف امل�سوؤولية والبناء.

وزارتا العدل والأوقاف وما يتبعهما من هيئات، اأ�سبحت جميعًا ميادين فعالة لالبتكار والجتهاد اخلالق والتناف�س الإبداعي، 

فقد ت�سكلت العديد من اللجان والفرق غري النمطية لأغرا�س متنوعة، منها ما كان ي�ستهدف تقومي العمل وحت�سينه، ومنها ما 

توجه نحو �سد الثغرات واإقالة العرثات، ومنها ما حلق عاليًا يف �سماء الإبداع والتجديد، ف�ساًل عن القرارات اجلريئة واملدرو�سة 

التي واجهت البريوقراطية وحركت املياه الراكدة وخلقت مناخًا للتحفيز واأ�سلحت الأو�ساع املوؤرقة.

العدل  وزارتي  يف  الإجنازات  من  فعلية  ب�سمات  امليالدي  العام  قاربت  قيا�سية  فرتة  يف  �سجل  ال�سانع  يعقوب  ال�ساب  الوزير 

والأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، ولعلنا ن�سرب اأمثلة على �سبيل ال�ست�سهاد ولي�س احل�سر للتدليل على ما ذهبنا اإليه.. ف�سيا�سة 

التعاون  اأن  امل�سوؤولية، كما  اأعباء  ال�سفافية وحتمل  روح  والتظلمات واملقرتحات، كلها تعك�س  ال�سكاوى  املفتوح وتقدمي  الباب 

الوثيق مع اجلهات الرقابية يف الدولة وت�سكيل جلان التحقيق وال�ستق�ساء يعك�سان جدية الوزير يف املحافظة على املال العام 

وتاليف الأخطاء الإدارية ورفع املظامل عن امل�ستحقني.

التطوير اللكرتوين ورفع �سعار العدالة الناجزة يف وزارة العدل اأمران يقعان حتت ب�سر الوزير ويوليهما جل اهتمامه، اإ�سافة 

اإىل تنمية اأموال الوقف يف الأمانة العامة لالأوقاف، والإيعاز بت�سكيل جلان احلوكمة واملوارد الب�سرية وال�ستثمار يف بيت الزكاة 

الكويتي، عالوة على ترتيب اأوراق هيئة طباعة القراآن وال�سنة النبوية وعلومها، مع الهتمام بتح�سني ا�ستغالل مدخرات هيئة 

�سوؤون الق�سر، وثمة قائمة طويلة من العطاءات ل ي�سمح املقام بعر�س تفا�سيلها.

كل الأمنيات اأن حتفل ال�سنة الثانية للوزير يعقوب ال�سانع بعمليات حتديث وا�سعة النطاق تظهر اآثارها يف العمل اليومي.

واهلل وحده ويل التوفيق 

عـهــــد مــــن

الإجنازات والعطاء
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إدارة اإلعالم
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
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وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية

دولة الكويت

ت�سفح "البوابة الإ�سالمية"

موقع اإ�سالمي و�سطي متنوع اخلدمات

www.is lam.gov.kw

مـــع تـحـيــــــات

ΩÓYE’G IQGOEG


