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ورسالة الوزارة
َّ



هناأ وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وزير الدولة ل�سوؤون البلدية فهد ال�سعلة �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة عودته �ساملًا اإلى البالد بعد ا�ستكمال الفحو�سات الطبية التي اأجراها يف 

اأمريكا وتكللت بالنجاح.
وقال ال�سعلة يف ت�سريح �سحفي: اإن عودة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح من رحلة 
عالجه باخلارج �ساملًا غامنًا بعد اأن َمنَّ اهلل �سبحانه وتعالى على �سموه بال�سفاء و�سام فرح اعتلى وجوه كل الكويتيني 

واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة.
واأ�سار ال�سعلة اإلى اأن عودة �سمو المري اإلى وطنه و�سعبه هي عودة الوطن اإلى الوطن فحقًا اأن �سمو الأمري هو الوطن 
و�سمام الأمان وربان �سفينة الكويت التي ا�ستطاع قيادتها اإلى بر الأمان بكل حنكة واقتدار بالرغم من تالطم الأمواج 

وت�ساعد حدة التوترات يف حميطنا الإقليمي.
الكويتي  ال�سعب  اإيجابيًا ك�سف مدى تالحم  موؤ�سرًا  يعد  العالج  الأمري من رحلة  �سمو  اإن خرب عودة  ال�سعلة  وقال 
وتعا�سدهم مع بع�سهم البع�ض ومع اأ�سرة اآل ال�سباح الكرام ومع قائد الإن�سانية �ساحب الأيادي البي�ساء التي غطت 

م�ساريعها م�سارق الأر�ض ومغاربها.
ودعا ال�سعلة اإلى اأن يدمي اهلل عز وجل على �سموه موفور ال�سحة ويلب�سه ثوب العافية وميده بالعمر املديد واأن يحفظ 

لنا الكويت ويدمي عليها وعلى �سعبنا الويف نعمة الأمن والأمان يف ظل حكمة �سموه ورعايته الكرمية.

الشعلة يهنئ بعودة 
صاحب السمو أمير 

البالد بعد رحلة 
العالج
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وزارة األوقاف تسلمت املبنى يف عام 2013

الشعلة: إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية جتاوزت 
بيروقراطية العمل وافتتحت مكتبة الصباحية

أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن وزارة األوقاف استطاعت 
وخالل فترة وجيزة جتاوز بيروقراطية العمل التي أدت إلى تأخر افتتاح مكتبة الصباحية منذ عام 2013 .
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حفل افتتاحه  عقب  صحفي  تصريح  يف  الشعلة  وقال 
املخطوطات  إدارة  نظمته  والذي  العامة  الصباحية  مكتبة 
واملكتبات اإلسالمية صباح األحد املوافق 6 أكتوبر بفضل 
الوزارة  املخطوطات استطاعت  إدارة  يف  العاملني  جهود 
افتتاح هذا الصرح املهم الذي ستعود فوائده على اجلميع.

وأوضح الشعلة: إن مكتبة الصباحية العامة تضم أقساماً 
إلى  إضافة  املخطوطات  ومكتبة  الطفل  مكتبة  منها  مختلفة 

األقسام األخرى.
إدارة  يف  العمل  على  القائمني  توجيه  مت  كما  وتابع: 
وزارة  للتنسيق مع مدارس  واملكتبات اإلسالمية  املخطوطات 
املكتبة واالستفادة من محتوياتها  زيارة  لتمكينهم من  التربية 
لدى  تنميتها  يجب  خاصة  لذة  لها  الكتاب  قراءة  أن  السيما 

الناشئة مرة أخرى.
ومن جانبه قال مدير إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية 
مشعل العتيبي: تشرفنا اليوم بحضور وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة حفل افتتاح 
مكتبة الصباحية العامة والذي يعد جناحاً يف العمل املؤسسي 

بعدما تأخر هذا االفتتاح سنوات طويلة.

وأضاف: إن وزارة األوقاف تسلمت مبنى مكتبة الصباحية 
يف  افتتاحها  تأخر  عدة  ألسباب  ونتيجة   2013 عام  منذ 
فهد  األوقاف  وزير  من  بتوجيهات  لكن  السابقة  الفترة 
الشعلة وبجهود العاملني يف اإلدارة استطعنا افتتاح مكتبة 
العلم  على  االطالع  يف  الراغبني  أمام  العامة  الصباحية 
املعدة  واألنشطة  والبرامج  الكتب  من  لالستفادة  واملعرفة 

يف املكتبة.

العتيبي: افتتاح وزير األوقاف للمكتبة دليل 
على جناح العمل املؤسسي
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يف احلفل الذي أقامته وزارة األوقاف لتكرمي أعضاء بعثة احلج ملوسم 1440هـ

وزير األوقاف: حمالت احلج الكويتية أصبحت 
مفخرة من مفاخر الكويت ومثاًل ُيحتذى به

جاء ذلك يف احلفل الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون 
على  1440هـ  ملوسم  احلج  بعثة  أعضاء  لتكرمي  اإلسالمية 

مسرح األئمة بقطاع املساجد. 
أمت  على  أنا  احلج:  بعثة  أعضاء  مخاطباً  الشعلة  وقال 
اليقني والثقة أن جناح البعثة وقيامها بخدماتها اجلليلة، ما 
كٌل يف  كلكم،  وتعاونكم  لوال مشاركتكم جميعاً  ليتم  ذلك  كان 
ومن  مضيفاً:  والداني،  القاصي  بذلك  يقر  ومداره،  مجاله 
واجبي ومن حقكم أن أسجل لكم يف هذا املوقف كلمات املديح 

والعرفان، وأقلدكم شارات البذل والتضحية.

جهود مبذولة

موسم  الكويتية  احلج  بعثة  جناح  أسباب  الشعلة  وأرجع 
والتوصيات  للقرارات  الدقيق  املسبق  اإلعداد  إلى  1440هـ 
األنسب  االختيار  ثم  العليا،  احلج  جلنة  يف  والتوجيهات 
بني  العمل  تقسيم  ثم  واختصاصه،  مجاله  يف  كٌل  ألعضائها 

يشمل  وهذا  إليه،  أوكل  عما  كٌل  يُسأل  حتى  البعثة  أعضاء 
وإخالص  بتفان  املبذولة  اجلهود  ثم  واألفراد  واللجان  الفرق 
الواحد دون نزاعات فردية  الفريق  العمل بروح  إلى  للتوصل 
واملعنوية  املادية  اإلمكانات  كافة  البعثة  تسخير  مع  أحادية 

خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
وأردف قائاًل: نعم لم يهدأ لنا خالل املوسم بال، ولم تغمض 
لنا فيه عني، حتى توصلنا إلى ما نراه بفضل اهلل من جناح 
وكمال، سارت عليه أمور البعثة، ومتت من خالله إجراءاتها، 
مؤكداً ان ذلك ليس بالسهل، وال هو باألماني، بل بتوفيق اهلل 

وعونه، وقد حتقق لكم ما سعيتم، وأنالكم اهلل ما تأملتم.
وأشار الشعلة إلى أن التعاون سر النجاح، فاليد الواحدة ال 
تصفق، والوردة املنفردة ال تصنع ربيعاً، وإن املرء بأخيه كثير، 
نعيشه  أمر  فذلك  فقط،  ليس يف شأن احلج  ذلك،  فلندرك 
“وتعاونوا  تعالى:  كلها، قال  أمور احلياة  به، ولكن يف  ونحس 

على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان”.

وزير  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قال 
قيامنا  إن  الشعلة:  فهد  البلدية  لشؤون  الدولة 
بخدمة عباد اهلل الراحلني إلى أرض اهلل، وسهرنا 
على مصالح احملرمني امللبني والطائفني املكبرين، 
منا  تستحق  عظيمة  مرتبة  الشاكرين،  والساعني 
احلمد هلل مرارًا وتكرارًا، والثناء عليه جهارًا وسرارًا، 
مشيرًا إلى أن حمالت احلج الكويتية مفخرة من 
ومثااًل  بل غدت منوذجًا يحتذى  الكويت،  مفاخر 
ُيضرب، ومع ذلك فإننا نطمع يف املزيد ونطالبها 

باألجود واألحسن.
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عمادي: عناية الكويت بحمالت احلج عناية 
قدمية متأصلة ورعاية عريقة متجذرة

شكر واجب

واختم الشعلة قائاًل : إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الفرق  والرؤساء  واملسؤولني  الوزارات  لكافة  بالشكر  تتقدم 
اجلهود  وتكاتف  التعاون  على  احلجيج  خدمات  يف  املشاركة 
يدمي  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  سائاًل  النجاح،  يف  واملساهمة 
علينا نعمة األمن واألمان يف كويتنا الغالية، حتت راية صاحب 
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
، وولي عهده األمني وحكومته الرشيدة، داعياً  املولى عز وجل 
إلى  يحببنا  وأن  عباده،  خدمة  من  أوالنا  ما  على  يثيبنا  أن 

بعضنا لنكون متعاونني على البر والتقوى.

مكافأة احملسن

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  قال  جهته  ومن 
القصد  إن  عمادي:  أسد  فريد  الكويتية  احلج  بعثة  رئيس 
من هذا احلفل هو حتقيق هدف عظيم من أهداف اإلسالم 
الراشدة،  اإلدارة  مبادئ  من  وأساس  مبدأ  السامية، وجتسيد 
به  واالحتفاء  جزاء  أحسن  ومجازاته  احملسن  مكافأة  وهو 
تطبيقاً لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )من أسدى إليكم 
معروفا فكافئوه( فكيف مبن خدم حجاج بيت اهلل احلرام وكان 
فـ  خاصة،  وإكرامهم  حوائجهم  قضاء  والنظر يف  رعايتهم  يف 
)هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان( وأن أعظم العمل يف اإلسالم 
يكون بقدر مكانته عند اهلل تعالى، واحلج من األعمال العظيمة 

التي يجتمع للعامل فيها شرف الزمان واملكان ونزول القرآن.
وشكر عمادي سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
الصباح، وولي عهده األمني سمو الشيخ نواف األحمد 
الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك 
على االهتمام واالعتناء والدعم الوفير واملساندة الكبيرة، 
وكذلك الشكر لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير 
متابعة شؤون  على  الشعلة  فهد  البلدية  لشؤون  الدولة 

البعثة وتيسير كل ما يتعلق بها.
الدولة  وزارات  وجلان  فرق  عمادي:  شكر  كما 
بشكلها  الكويت  إبراز صورة  يف  تكاتفت جميعاً  التي 
حكومة  إلى  موصول  والشكر  املشرق،  احلضاري 
جهودها  على  الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة 
بأساليب  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  خدمة  يف  الكبرى 
متطورة وحديثة بوجه عام، وعلى جهودها يف تسهيل 
عمل احلمالت الكويتية بوجه خاص، وأخص بالذكر 

سفير اململكة بالكويت وأعضاء السفارة.
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استقبل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة يف مكتبه بوزارة األوقاف صباح 
اليوم الفائزين يف املسابقات الدولية للقرآن الكرمي لعام 
2018 وهم: عمر الشمالن وبدر أحمد العلي وعبد اهلل 
كامل اخلياط وعبد اهلل أحمد عبد العزيز وعثمان يوسف 

الشعالن وعبد الرحمن الشويع.
حضر اللقاء مدير إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم 
الكبير  ومبارك  األحمدي  محافظتي  يف  الكرمي  القرآن 
يف  الكرمي  القرأن  شؤون  ومراقب  اجلنفاوي،  د.فهد 
اإلدارة ناصر الكندري ورئيس  مركز أبو موسى األشعري 
لإلدارة  التابع  الدولية  املسابقات  طلبة  وتأهيل  إلعداد 

صالح السليمان.

وزير األوقاف يستقبل الفائزين في املسابقات 
الدولية لعام 2018

الوكيل املساعد لإلعالم يرعى حفل تكرمي 
طلبة املنح الدراسية من "تشاد"

حتت رعاية وحضور الوكيل املساعد لإلعالم والعالقات 
طلبة  احتاد  نظم  املطيري  ناصر  محمد  ندباً  اخلارجية 
لطلبة املنح الدراسية  تشاد بدولة الكويت حفاًل تكرميياً 
التشاديني املتفوقني واخلريجني يف املسجد الكبير وذلك 

حتت إشراف مراقبة اجلاليات والتعريف باالسالم.
حضر احلفل السكرتير األول بالسفارة التشادية  جمال 
آدم حمدان  ومدير إدارة  التعليم أنور عبدالغفور والعديد 

من الضيوف واملدعوين وطلبة املنح الدراسية.
ويف كلمته أكد املطيري ضرورة وأهمية طلب العلم  يف 
تطور وتقدم األمم مشيداً بدور دولة الكويت وريادتها يف 

خدمة ورعاية اجلاليات وطلبة العلم.
وأشاد املطيري بجهود اجلهات واملؤسسات التي ترعى 
الطلبة ولها شراكات وتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية ورعاية اجلاليات والطلبة.
لإلعالم  املساعد  الوكيل  قام   احلفل  ختام  ويف 
الطلبة  بتكرمي  الوزارة  يف  ندباً  اخلارجية  والعالقات 

املتفوقني واخلريجني.
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فريد  املهند�ض  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  تراأ�ض 
اأ�سد عمادي وفد دولة الكويت نيابة عن الوزير فهد ال�سعلة يف الجتماع 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  الإ�سالمية  ال�سوؤون  لوزراء  اخلام�ض 

الذي عقد نهاية �سهر اأكتوبر املا�سي يف �سلطنة عمان.
يف  عليها  التفاق  مت  التي  النتائج  من  جملة  الى  عمادي  واأ�سار 
الجتماع والتي كان اأبرزها: اعتماد م�سروع مذكرة التفاهم بني دول 
التي  العمل  ورقة  اعتماد  مت  كما  الأوقاف،  جمال  يف  التعاون  جمل�ض 
ال�سرائح  لدى  وجل  باهلل عز  اليقني  تعزيز  الكويت حول  بها  تقدمت 
املجتمعية خا�سة الن�ضء وال�سباب ملواجهة موجات الإحلاد التي تهدد 
املجتمعات اخلليجية، واملوافقة على مقرتح اإعداد مذكرة التفاهم بني 
دول جمل�ض التعاون  يف جمال ال�سوؤون الإ�سالمية وتكليف وزارة الأوقاف 
الدائمة، كما  اللجنة  التفاهم وعر�سها على  باإعداد مذكرة  الكويتية 
كلفت الكويت بو�سع ت�سور عام لورقة حول جتديد اخلطاب الديني يف 

املرحلة الراهنة و�سبل التعامل مع التحديات املعا�سرة لطرحها بناء 
على اقرتاح كويتي ومناق�سته يف الجتماع املقبل.

ال�سوؤون  من وزارة  قدمت  التي  املو�سوعات  اأن  عمادي:  وبني 
ال�سوؤون  وزارات  ودور  الإرهاب  مكافحة  ب�ساأن  ال�سعودية  الإ�سالمية 
ال�ستفادة  ومقرتح  الن�ضء،  وحماية  بالأ�سرة  الهتمام  يف  الإ�سالمية 
ال�سوؤون  وزارات  دور  لتفعيل  جاءت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  من 

الإ�سالمية يف جمال التوجيه الديني وال�ستفادة من هذه الو�سائل.
يذكر ان الأوراق التي تقدمت بها الكويت وامللفات التي كلفت بها 
امل�ساركني على  الوزراء  والإ�سادة من  ال�سكر  الكثري من ر�سائل  لقت 

اجلهود املباركة التي بذلت فيها.
ب�سلطنة  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  عمادي  �سكر  بدوره، 
الوفود  كل  �سكر  كما  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة  كرمي  على  عمان 

امل�ساركة.

 تعاون خليجي ملواجهة اإلحلاد وجتديد اخلطاب الديني

عمادي: املشاركون في اجتماع وزراء األوقاف اخلليجيني 
اخلامس أشادوا بالورقة الكويتية حول تعزيز اليقني بالله
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أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املهندس فريد 
االجتماعي مما أضاف  األمن  وزارة  »األوقاف« هي  أن  عمادي 
لها واجبات عظيمة وأعباء تقتضي االجتهاد نحو خدمة املجتمع 
إمياناً بدورها املجتمعي املهم جتاه أفراد املجتمع وتنميته املستمرة، 

والسعي الدائم نحو إيجاد العالج الشامل لقضايا املجتمع.
وقال عمادي يف الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير األوقاف 
الشعلة  البلدية فهد  الدولة لشؤون  والشؤون اإلسالمية ووزير 
املؤسسات  يف  احلرفية  والورش  احلاضنات  افتتاح  حفل  يف 
اإلصالحية الذي أقيم يف منطقة الصليبية: إن افتتاح احلاضنات 
والورش احلرفية يف املؤسسات اإلصالحية يعد إحدى ثمرات 
التعاون ونتاج الشراكة العميقة بني مؤسسات ووزارات الدولة 
العناية واالهتمام بإصالح  والتي حملت على عاتقها  الرسمية 

الفرد والذي يعد أحد ركائز وأعمدة األسرة الكويتية.
وتقوميه  تأهيله  وإعادة  اإلنسان  بناء  هدفنا  إن  وأوضح: 
ليصبح فرداً صاحلاً يف املجتمع إمنا هو جتسيد حلرص الدولة 
على حماية أبنائها ورعايتهم وهم يف أسوأ الظروف، فقد تنوعت 
الورش لتشمل العديد من املهارات اليدوية والفنية وفق منهج 

تدريبي حريف خالل فترة زمنية تتناسب واملؤهل املراد احلصول 
عليه، مما يساهم يف إعادة تأهيلهم واندماجهم يف املجتمع بعد 

قضاء مدة العقوبة.

 املؤسسات االصالحية 

ومن جانبه قال مدير اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 
كان  املكان  هذا  إن  املعيلي:  ناصر  اللواء  الداخلية  وزارة  يف 
ثم  اهلل  وبفضل  للحريات،  املقيدة  العقوبات  لتنفيذ  مخصصاً 
اجلهود املشتركة أصبح هذا املكان ليس مجرد سجن إمنا تعدى 
دوره كذلك ليكون مؤسسة إصالحية مشيراً إلى أنه قبل سنوات 
واليوم  العقابية،  املؤسسات  املكان  هذا  على  يطلق  كان  عدة، 

بفضل اهلل أصبح اسمه املؤسسات اإلصالحية.
وأردف قائاًل: إن املؤسسة اإلصالحية همها األول إصالح 
إلى املجتمع كأفراد صاحلني  الفرد واملذنبني لضمان عودتهم 
نافعني يخدمون مجتمعهم، وتنفيذاً للسياسة اإلصالحية التي 
اليوم  اجتمعنا  وقد  الداخلية،  وزارة  العليا يف  القيادة  تنتهجها 
للمؤسسات  احلرفية  والورش  احلاضنات  مشروع  الفتتاح 

يف كلمة ألقاها نيابة عن وزير األوقاف

عمادي: افتتاح احلاضنات والورش احلرفية في املؤسسات 
اإلصالحية نتاج الشراكة العميقة بني وزارات الدولة 
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القريب مجرد حلم يراودنا  الني كانت يف املاضي  اإلصالحية 
كمنتسبني لوزارة الداخلية وبات اليوم واقعاً نعيشه.

 البرامج التأهيلية 

وبدوره قال مدير إدارة التأهيل والتقومي يف وزارة األوقاف 
عليها  تشرف  التي  احلاضنات  تعد  العجمي:  ناصر  الدكتور 
اإلدارة من أهم البرامج التأهيلية املشتركة ما بني إدارة التأهيل 
والتقومي يف »األوقاف« واإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 
يف وزارة الداخلية، إمياناً منها باملسؤولية املشتركة جتاه أبنائنا 
وبناتنا الذين حالت ظروفهم وواقعهم القانوني واالجتماعي دون 

العودة إلى محيط مجتمعهم وأسرهم.
وأضاف: لقد قمنا بإعادة تأهيل احلاضنات والورش احلرفية 
االصالحية«  »املؤسسات  مع  بالتعاون  بها  العمل  واستئناف 
وتشغيلها مبا يحقق أهدافها وتطلعاتها نحو إعادة تأهيل املواطن 
وإكسابه مهارة حرفية فنية تسهم يف عالجه وإعادة إدماجه يف 
للورش  أنه مت وضع منهج حريف  مبيناً:  املجتمع بصورة الئقة، 
واحلاضنات، ولم نغفل عن املنهج التربوي الذي أدرج حتت مقرر 
مهارات احلياة وذلك إليجاد التوازن بني إكساب املهارة احلرفية 

والسلوك االجتماعي القومي.

د. العجمي نتطلع نحو إعادة تأهيل املواطن وإكسابه مهارة 
حرفية فنية تسهم في عالجه وإعادة إدماجه في املجتمع
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أشاد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية رئيس بعثة 
الكويتية املهندس فريد عمادي بجهود جميع أعضاء  احلج 
بعثة احلج الكويتية الذي بذلوا جهوداً مضنية خالل موسم 
حجاج  من  الرحمن  خدمة ضيوف  أجل  من  1441هـ  احلج 

دولة الكويت.
جاء ذلك خالل ورشة عمل تطوير أداء بعثة احلج الكويتية 
ملوسم 1441هـ التي عقدتها البعثة يف املسجد الكبير وذلك 
بحضور القنصل العام لدولة الكويت يف جدة وائل العنزي، 
والوكيل املساعد لقطاع اإلعالم والعالقات اخلارجية نائب 
للبعثة  العام  واملرشد  املطيري  ناصر  محمد  البعثة  رئيس 
ناظم سلطان املسباح ورؤساء الفرق املشاركة من مؤسسات 

وهيئات الدولة إضافة إلى رؤساء اللجان.
وقال عمادي يف تصريح صحايف: إن العمل الدؤوب الذي 
قامت به بعثة احلج الكويتية قبل أشهر طويلة من انطالق 

املوسم انعكس بشكل إيجابي على أداء البعثة.
أثنوا  البعثة  تابعوا أعمال  الذين  ان جميع  وأكد عمادي 
سمو  من  بدءاً  املستويات  جميع  من  ومتيزها  أدائها  على 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه، وكذلك سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، موضحاً أن سمو رئيس 

مجل الوزراء نقل حتيات سمو األمير وسمو ولي عهده، كما 
خالل  من  ملسه  ملا  البعثة  أعضاء  إلى  وحتياته  شكره  نقل 
متابعته ألعمال البعثة، ومدى اجلهود املبذولة من قبل جميع 
األعضاء، وكذلك اطمئنانه على سالمة وراحة حجاج دولة 
الكويت وذلك من خالل اتصال هاتفي تلقيته من سموه خالل 

موسم احلج.
وأردف عمادي قائاًل: إن جهود بعثة احلج الكويتية شعر 
بها القاصي والداني، ورآها كل من تابعها عن كثب، مشيراً 
إلى أنه بفضل اهلل عز وجل، تكللت كل تلك اجلهود بالنجاح 

والتوفيق.
وتابع عمادي: وكما ذكرت قبل انطالق املوسم إن املهام 
وعظيمة،  جليلة  كانت  البعثة  أعضاء  إلى  موكلة  كانت  التي 
املسؤولية  بأداء مناسك احلج، فإن  إلى قيامهم  فباإلضافة 
التي كانت منوطة بهم هي خدمة حجاج دولة الكويت، وقد 
بأمانة  منهم  مطلوب  هو  كما  املسؤولية  هذه  األعضاء  أدى 

وإتقان بدليل ثناء اجلميع على ذلك األداء والتميز.
تأتي  اعتدنا عقدها سنوياً  التي  الورشة  إن هذه  وذكر: 
لتطوير العمل للموسم املقبل، وذلك من خالل تلقي اقتراحات 
رؤساء فرق وجلان البعثة، ولتاليف أي نقص ظهر يف املوسم 

املاضي. 

يف ورشة عمل لتطوير أعمالها يف املوسم املقبل

عمادي: جهود بعثة احلج الكويتية عرفها 
القاصي والداني
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الضوء  تسليط  األساسي  هدفها  الورشة  هذه  إن  وأفاد 
تعزيز جوانب  أجل  وذلك من  والضعف،  القوة  على جوانب 
القوة والتركيز عليها واالستمرار فيها، تطويرها بشكل أفضل 
متيزاً،  أكثر  يكون  حتى  املقبل  املوسم  يف  تطبيقها  ثم  ومن 
والعالقات  اإلعالم  لقطاع  املساعد  الوكيل  قال  جهته  ومن 
اخلارجية ندباً نائب رئيس البعثة محمد ناصر املطيري إن 
التوصيات التي ُقدمت يف ورشة العام املاضي متت ترجمتها 
على أرض الواقع يف املوسم املنتهي، متمنياً أن تكون هناك 
العديد من التوصيات يف هذه الورشة من أجل تطبيقها يف 

املوسم املقبل.
وذكر املطيري: إن النجاح الذي حتقق يف املوسم املاضي 
لم يأت من فراغ وإمنا بتعاون جميع أعضاء البعثة وتضافر 
التنظيمي  الهيكل  إقرار  بعد  سيما  ال  املميزة،  جهودهم 
للبعثة والتوصيف الوظيفي من قبل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، وهو ما 
جعل اجلميع يعرف بالتحديد األعمال املنوطة بهم والواجبات 

املوكلة إليهم، وقد أثمر ذلك عن األداء املتميز للبعثة.
واللجنة  اإلعالم  وزارة  بني  بالتعاون  املطيري  وأشاد 
موحد  كفريق  عملهم  عن  أثمر  والذي  البعثة  يف  اإلعالمية 
ومتجانس ومتناسق ساهم بإيصال الرسالة اإلعالمية لبعثة 

احلج إلى اجلميع.
جدة  الكويت يف  لدولة  العام  القنصل  قال  جانبه  ومن 
وائل العنزي: من خالل تواجدي ضمن أعضاء بعثة احلج 
الذي  الكبير  التميز  ملست  األخيرة  الثالث  السنوات  يف 
موضحاً:  اجلوانب،  جميع  من  األخير  املوسم  يف  حتقق 
العربية  العديد من املسؤولني يف اململكة  لقد اجتمعت مع 
بعثات  على  أثنوا جميعاً  وقد  بعد موسم احلج،  السعودية 
احلج يف دول مجلس التعاون اخلليجي، وال سيما بعثة احلج 
إلى أن ثناءهم على البعثة الكويتية ليس  الكويتية، مشيراً 
بغريب، وإمنا يحدث ذلك يف كل موسم، نتيجة إللتزام البعثة 
اجلهات  وتوجيهات  تعليمات  بجميع  الكويتية  واحلمالت 

الرسمية يف اململكة.

املطيري: مسؤولية البعثة باتت كبيرة
للحفاظ على جناحها
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وزارة  الثقافية يف  للشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  أكد 
العسعوسي  داوود  املهندس  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
الدولية  املعارض  يف  املشاركة  على  حريصة  الوزارة  أن 
سواء التي تنظم داخل الكويت أو خارجها، نظراً لإلقبال 
اجلماهيري على هذه املعارض، إضافة إلى التنوع الثقايف 
وكذلك  لها،  املصاحبة  امللتقيات  خالل  من  تفرزه  الذي 
تبادل اخلبرات الثقافية املتنوعة مع العديد من املؤسسات 
املشاركة. مشيراً إلى أن املشاركة يف هذه املعارض تهدف 
إلى التأكيد على دور دولة الكويت الريادي يف هذه احملافل 
الدولية الثقافية نظراً ملا تتمتع به الكويت من سمعة مميزة 
ينتظرها  متميزة  دوريات  نشر  من خالل  املجال  هذا  يف 

اجلمهور العربي بكل شغف.
والشؤون  األوقاف  وزارة  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
اإلسالمية يف فعاليات معرض عّمان الدولي للكتاب 2019، 
والذي انطلق يوم اخلميس املوافق 26 من سبتمبر واستمر 

أكتوبر وسط حضور جماهيري ومشاركة واسعة  حتى 5 
من الهيئات واملؤسسات الرسمية من الدول العربية.

وقال العسعوسي الذي ترأس وفد وزارة األوقاف: إن 
الثقافة  تسويق  مهم يف  دور  له  الوزارة  الثقافة يف  قطاع 
واألدب واملنهج الوسطي املعتدل، كما أن املشاركة يف معرض 
العاصمة األردنية عّمان وغيرها من املعارض الدولية تهدف 
وتقدمي  اجلمهور،  مع  والتفاعل  التواصل  مد جسور  إلى 
كل ما هو جديد يف الساحة الثقافية من العلوم الشرعية 
والثقافية واالجتماعية والفكرية، كما أنها تنسجم مع رؤية 
العمل  يف  عاملياً  بالريادة  املتعلقة  األوقاف  وزارة  ورسالة 
املشاركات يف  الوزارة تستثمر هذه  أن  اإلسالمي، مؤكداً 
وتسليط  واخلارجي،  احمللي  املستويني  على  دورها  إبراز 
الضوء على مشاريعها الثقافية وإصداراتها املتنوعة، سعياً 
املتواجدة  اجلماهير  من  عدد  أكبر  إلى  إليصالها  منها 

واملتعطشة إلى اجلانب الثقايف واإلسالمي.

أكد على دور دولة الكويت الريادي يف احملافل الثقافية

العسعوسي: مشاركة “األوقاف” في معرض عمان 
الدولي للكتاب تنسجم مع رؤية ورسالة الوزارة 
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على  الكبير  اجلماهيري  باإلقبال  العسعوسي  وأشاد 
الثقايف  اجلانب  لغزارة  نظراً  املعرض  يف  الوزارة  جناح 
من  العديد  على  يشتمل  اجلناح  أن  السيما  الذي ضمه، 
الوزارة، وأيضاً  املتنوعة ملختلف اإلدارات يف  اإلصدارات 
الكتب الدينية املتخصصة واملؤلفات العلمية، مضيفاً: إن 
املعرض  رواد  استحسان  نالت  وغيرها  اإلصدارات  هذه 
سواء من اجلمهور الذين كانوا من مختلف شرائح املجتمع 
بشكل  اجلناح  على  توافدت  التي  الرسمية  الوفود  أو 

يومي.
والشؤون اإلسالمية  األوقاف  وزير  العسعوسي  وشكر 
الوزارة  ووكيل  الشعلة  فهد  البلدية  لشؤون  الدولة  وزير 
فريد عمادي على دعمهما الال محدود لوفود الوزارة من 

أجل املشاركة يف مثل هذه املعارض الدولية نظراً للمردود 
اإليجابي العائد من هذه املشاركة.

وأثنى العسعوسي على اجلهود الكبيرة التي يقوم بها 
سفير دولة الكويت يف األردن عزيز الديحاني الذي حضر 
حفل افتتاح املعرض وساهم يف تسهيل إجراءات اجلهات 
احلكومية املشاركة فيه من القطاعني احلكومي واخلاص 

والتي تهدف إلى إبراز دور الكويت الثقايف.
الوكيل  من:  ضم كاًل  األوقاف  وزارة  وفد  أن  يذكر 
العسعوسي  داوود  املهندس  الثقافية  للشؤون  املساعد 
واملراقب يف إدارة العالقات العامة قيصر اخلنفر ورئيس 
قسم النشر والتوزيع يف إدارة الثقافة اإلسالمية محمود 

جمعة.
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األوقاف تهنئ سمو األمير 
بسالمة العودة   بفالش »أهال«

اإدارة  يف  ممثلة  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  هناأت 
ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  الإعالم 
مبنا�سبة عودته �ساملا معافى لأر�ض الوطن وذلك بفال�ض تلفزيوين 
بعنوان »اأهال« والذي كتب كلماته ال�ساعر عبد الر�سيد را�سد وعرب 
من خالله عن م�ساعر املواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة، 
م�سريا اإلى اأن ذلك اأقل ما يجب حيال زعيم امتدت اأياديه البي�ساء 

لكل مكان على ظهر الأر�ض ولقبه العامل باأمري الإن�سانية.
�سحفي   بيان  يف  اخليل  اأبا  �سالح  الإعالم  اإدارة  مدير  وبني 
الداخل  يف  الأمري  �سمو  ماآثر  الفال�ض  خالل  من  تربز  الوزارة  اأن 
واخلارج ، لفتا اإلى اأن ذلك  يت�سق مع ا�سرتاتيجية الوزارة الرامية 
واأر�سا(  )اأمريا  احلبيبة  لكويتنا  والنتماء  الولء  قيم  تعزيز  الى 
واذكاء لروح احلب واللحمة الوطنية ل�سيما يف ظل ال�سطرابات 
التي ت�سهدها ال�ساحة العربية،  م�سيدا مبا حتقق يف عهد �سموه من 
اإجنازات مل تكن لتحدث لول قيادته احلكيمة وتوجيهاته ال�سامية،  
الفال�ض من كلمات ال�ساعر عبد الر�سيد را�سد واإ�سراف عام �سالح 

اأبا اخليل.
وتقول كلماته:

كعادته م�سرقا حني تلقـاه اأهال مبن عاد ل�سعبه �سْمحـا  
دعا ربــه مــن اأجله ناجـاه اأهال مبن َمَلَك بروحه �سعــبًا  
قـــــد ُمــْزقــت اأملـا ل�سكـواه اأهال مبن مـــالأ بعِطـــِره ُدوًل  
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والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  الوسطية  تعزيز  مركز  كرم 
اإلسالمية املشاركني يف ملتقى "سالمي على كل كويتي وكويتية" 
الذي أقيم حتت رعاية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بالتعاون مع وزارة التربية يف 

مركز تعزيز الوسطية مبنطقة حولي .
وقال مدير مركز تعزيز الوسطية الدكتور عبداهلل الشريكة 
: إن هذا امللتقى الذي أقيم بالتعاون مع وزارة التربية يف املناطق 
على صاحب  مبثلها  للتحية  رد  عن  عبارة  إال  ماهو  التعليمية 
اهلل  ميزه  فذ  قائد  على  التحية  رد  وهو  اهلل،  حفظه  السمو 
بالعطف  اهلل  وميزه  السياسية  األمور  والبصيرة يف  باحلكمة، 

والرحمة واألبوة ألبناء شعبه.
رسالة  امللتقى  أرسلنا من خالل هذا  لقد  الشريكة:  وتابع 
إلى العالم كافة كم هي العالقة بني احلاكم واحملكوم يف الكويت 
يدميها  أن  اهلل  وأسأل  ومتبادلة،  احملبة  هذه  وطيدة  هي  كم 

ويحفظها يف أمن وأمان.
وقال: إن فكرة هذا امللتقى جاءت مستمدة من كلمة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه حني قال لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن: "سالمي 
لكل كويتي وكويتية" وهلل احلمد جنحنا يف تسليط الضوء على 
أهمية العالقة بني احلاكم واحملكوم يف دولة الكويت ومتانتها 

منذ القدم.

لكل  "سالمي  لبرنامج  األول  امللتقى  فعاليات  إن  وأوضح: 
اجلاري  أكتوبر   14 املوافق  اإلثنني  يوم  "بدأت  وكويتية  كويتي 
يف القصر األحمر مبحافظة اجلهراء، ويف مدرسة 25 فبراير 
أقيمت  أكتوبر   15 املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  حولي،  مبحافظة 
فعالية يف مدرسة الراعي النميري يف محافظة الفروانية ويف 
مدرسة ليلى القريشية مبحافظة العاصمة، أما الفعالية الثالثة 
فأقيمت يوم األربعاء 16 اجلاري يف مدرسة احلسن بن الهيثم 
مبحافظة مبارك الكبير ويف مدرسة لطيفة الفارس مبحافظة 
األحمدي والتي جميعها القت حضوراً كبيراً وتفاعاًل من أبناء 
الكويت األوفياء ألميرهم وقائدهم حضرة صاحب السمو أمير 

البالد حفظه اهلل ورعاه .

"األوقاف" كرمت املشاركني يف ملتقى "سالمي على كل كويتي وكويتية"

الشريكة : جنحنا في إيصال رسالة احلب 
والوفاء والوالء لسمو األمير
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يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  شاركت 
أملانيا  بجمهورية  للكتاب  الدولي  فرانكفورت  معرض 

يف دورته احلادية والسبعني.
وحترص الوزارة من خالل وفودها الرسمية على 
صورة  إبراز  بهدف  الدولية  املعارض  يف  املشاركة 

الكويت احلضارية وتقدمها يف اجلانب الثقايف.
اهتمامها  املشاركات  هذه  مثل  يف  الوزارة  وتؤكد 
بالشأن الثقايف اإلسالمي الذي يبرز الوجه احلضاري 
الثقافية  لإلصدارات  دعمها  خالل  من  للكويت 

واهتمامها املتزايد بها.
العامة  العالقات  إدارة  مدير  الوزارة  وفد  ومثل 
سامي العازمي ومراقب املطبوعات واملصنفات الفنية 

يف إدارة الثقافة اإلسالمية محمد الدرباس
الشخصيات  من  العديد  الوزارة  جناح  زار  وقد 
منهم على سبيل املثال: الشيخ سلطان القاسمي حاكم 
إمارة الشارقة يف دولة اإلمارات والقنصل العام لدولة 

الكويت يف فرانكفورت خالد املطيري.

وزارة األوقاف تشارك في معرض
فرانكفورت الدولي للكتاب






