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صرح مدير إدارة الصناديق 
العامة  األمان���ة  الوقفي���ة في 
لألوقاف منصور الصقعبي بأن 
وزارة التربية تلقت دعما ماليا 
بقيمة تقارب 260 ألف دينار، 
كمس���اهمة مالية لدعم عملية 
التعليم في املدارس ملا لها من أثر 
واضح سينعكس باإليجاب على 
أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات 
الدراسي  وحتسني حتصيلهم 
واملعرفي، حيث يأتي هذا الدعم 
املالي إميانا من األمانة العامة 
لألوقاف بأهمية التعليم كونه 
احدى اه���م األولويات لتلبية 

متطلباته وحاجاته.
وأوض���ح الصقعبي ان مبلغ الدع���م مت صرفه للوزارة خالل 
الشهر اجلاري كمساهمة جادة من الوقف في دعم اخلطوات التي 
تخطوها وزارة التربية في سبيل تطوير العملية التعليمية املتمثلة 
في استخدام الوس���ائل التكنولوجية داخل الصفوف املدرسية 
ومواكبة التطور التكنولوجي، حيث تلقت ادارة التعليم الديني 
167 ألفا و58 دينارا بغرض حتويل املكتبات الورقية احلالية الى 
الكترونية رقمية باستحداث التقنيات احلديثة وربطها إلكترونيا 
بشبكة واحدة لتكون مجهزة كمختبرات حاسب آلي متكاملة يتم 
تزويد حواسيبها بالكتب واملوس���وعات الرقمية ويتم تدعيمها 

مبحركات بحثية وتصفحية.
وأش���ار الصقعبي الى ان التوجيه الفني العام لعلوم األسرة 
واملستهلك قد تلقى دعما ماليا بقيمة 37 ألفا و500 دينار إلنتاج 
أفضل الوسائل التعليمية املساعدة للمعلمات على الشرح واإليضاح 
وكذلك إنتاج األفالم التعليمية والبرامج الوثائقية املرئية لالرتقاء 

مبستوى الطالبات داخل الفصول الدراسية.
وأضاف ان التوجيه الفني العام للغة العربية حصل على دعم 
مالي بقيمة 29 ألفا و400 دينار لتنفيذ مهرجان اللغة العربية من 
خالل إقامة املسابقات التنافسية في القراءة والتلخيص ومختلف 
املهارات اللغوية لتلقي اللغة العربية وتداولها بصورة صحيحة 
وس���ليمة لدى النشء من طلبة وطالبات املرحلتني املتوس���طة 
والثانوي��ة ف��ي مدارس وزارة التربية، يضاف الى كل ذلك دعم 
ادارة املكتبات ب��وزارة التربية والتي قد تلقت أيضا دعما ماليا 
بقيمة 27 ألف دينار، لتنفيذ مس���ابقة املكتبة اخلامسة بقسميها 
)املكتبة املدرس���ية واملكتبة العامة(، وذلك في إطار غرس قيمة 
املطالعة لدى الطلبة والطالبات في مدارس الوزارة وإكسابهم عادة 
زي���ارة وارتياد املكتبة. واختتم الصقعبي حديثه قائال ان الدعم 
املالي املقدم من قبل الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية 
باألمانة العامة لألوقاف لوزارة التربية وكل املساهمات املذكورة 
في إطار الش���راكة املجتمعية من الوقف ملؤسسات الدولة والتي 
من أهمها وزارة التربية باعتبار مآل ذلك اوال وأخيرا س���يصب 
ف���ي مصلحة اآلالف من أبنائنا طلب���ة وطالبات املدارس التابعة 

للوزارة.

مجلس الوزراء والدور المأمول من إدارات العالقات العامة
»ان من واجب الدولة 
ان تع���رف اجلمه���ور 
بنشاطاتها حتى تأمل 
كسب وتأييد الرأي العام 
الرئيس األميركي  لها« 
جورج واش���نطن عام 
املقاب���ل  1796. وف���ي 
ن���رى تصريح س���مو 
الوزراء  رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد 
الذي يتضمن  الصباح 
»ض���رورة تفعيل دور 
العالقات العامة في كل 
ال���وزارات عبر االعالن 
عن االجنازات ومراحل 
تنفيذ املشاريع اخلاصة 
بال���وزارات« صحيفة 

»األنباء« مارس 2010.
ما بني الزمن الفاصل 
العبارتني،  بني هات���ني 
هن���اك اش���ارة بليغة 
وداللة واضحة على مدى 
ما يوليه املستوى االعلى 
لالدارة في الدول للمكانة 
البارزة التي يختص بها 
مفهوم العالقات العامة 
وال���رأي العام، وان دل 
على ش���يء فإمنا يدل 
على اهمية دور العالقات 
العامة واالعالم في العمل 
ف���ي أي بلد  احلكومي 

كان، املتق���دم والنامي، في ضرورة تعريف 
اجلمهور باالنشطة واالجنازات التي تقوم بها 
االنشطة احلكومية وأهمية مواكبة املتغيرات 
واملستجدات والتي تؤثر في كسب وتأييد 

الرأي العام.
ومما ال شك فيه ان للعالقات العامة في 
أي جهة حكومية أو أهلية أو حتى جمعيات 
النفع العام دورا مهم���ا في توطيد العالقة 
بينها وبني جمهور املتعاملني معها وتزداد 
هذه االهمية فيما بني االجهزة احلكومية على 
وجه اخلصوص واملواطنني واملقيمني بصفة 
عامة، حيث يعتبر تأييد الش���ارع وكسب 
رضاه هو احملك االساسي الذي تقوم عليه 
سياسات الوزارات املختلفة من خالل برامجها 
وخططها ومشاريعها املقدمة الى جمهورها 
وما ينتج عنها من تفاعالت ايجابية كانت 

أو سلبية بينهما.
ولكي تقوم ادارات العالقات العامة بأداء 
مهامه���ا املوكلة اليها فإنها حتتاج الى جهد 
الرأي  متواصل، وعم���ل دؤوب لتبصي���ر 
العام بتلك االجن���ازات واحلقائق وايصال 
املعلومات الصحيحة جلمهور املتعاملني معها، 
وجهاز اداري بشري متخصص ومتميز في 
عمل العالقات العامة، حيث البد ان يتس���م 
بصفات خاصة يتميز بها العاملون في مجال 
العالق���ات العامة وأهم هذه الصفات: اإلملام 
التام بعمل اجهزة الوزارة املختلفة والقدرة 
على االتصال والتعامل مع وس���ائل االعالم 
املختلف���ة واملوضوعية في النظرة لالمور، 
والقدرة على التعبير في نقل اآلراء، وأخيرا 

ليس آخرا الثقافة وسعة االطالع.
كما يجب أن يكون لدى هذا اجلهاز القدرة 
على التخطيط واملتابعة واستخدام وسائل 
االعالم املختلفة التي تسهم في أداء رسالة 
االدارة، وبال ش���كف ان وسائل االتصال في 
زمنن���ا احلاضر متط���ورة ومتعددة، االمر 
الذي يتطلب اختيار املناسب منها في الوقت 

املناسب.
من جهة اخرى، يعتمد جناح ادارة العالقات 
العامة في عمله���ا على نظرة االدارة العليا 
لها بأهمية دورها وما تقدمه من دعم مادي 
وبشري وإمداده باملعلومات الكافية وعدم 
حجبها عنها واطالعها على مختلف البرامج 
وما يتم اجنازه ليكون االتصال باجلمهور 
مدعما باحلقائق املؤكدة والبيانات الصحيحة، 
كما جتدر االشارة الى ان عمل ادارة العالقات 
العامة يجب أال يقف عند هذا احلد، بل يجب 
عليه���ا ان تعمل على تعريف االدارة العليا 
على آراء اجلمهور واجتاهاتهم واملش���اكل 

املتعلقة بهم.

دور العالقات العامة في التنمية

وال يخف���ى ان للعالق���ات العامة دورا 
رياديا في اجناح اخلطط والبرامج اخلاصة 
بالوزارة التي تعمل بها ان اتبعت االسلوب 
العلمي الصحي���ح، حيث نرى ان احلكومة 

تعمل جاه���دة لتوعية 
املواطن���ني واملقيم���ني 
العامة  بأهداف اخلطة 
التنموي���ة االجتماعية 
وتعمل  واالقتصادية، 
بكامل طاقتها لكس���ب 
تأييدهم لها مبا تتضمنه 
من برامج ومشاريع على 
مس���توى الدولة ككل، 
وباملقابل جند صمتا من 
ادارات العالقات العامة 
احلكومية  باالجه���زة 
جتاه دورها بالتعريف 
باخلط���ط والبرام���ج 
التنموية واملش���اريع 
اخلاصة بها، واملدرجة 
ضمن اخلطة التنموية 
العامة للدول���ة... مما 
يترك انطباعا سلبيا عن 
دور العالقات العامة في 
االجهزة احلكومية في 
التعريف والتبصير بتلك 
املش���اريع واالجنازات 
وكأن االمر ال يعني تلك 
االدارات، وان املسؤولية 
بأكملها ملقاة على عاتق 

احلكومة.
من هنا تأتي دعوة 
س���مو رئيس مجلس 
الهرم  الوزراء من قمة 
االداري بتوجيه ادارات 
العامة والقائم���ني عليها بالعمل  العالقات 
على تطوي���ر عملهم وإبراز االدوار املنوطة 
بهم عبر التركيز على تسليط الضوء على 

االجنازات.
ويبقى السؤال: هل تتجاوب ادارات العالقات 
العامة مع هذه الدعوة والتي كان املفترض بها 
بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها ان تقوم 
بذلك الدور تلقائيا اميانا منها مبسؤولياتها 
ومهامها ال بتوجيه من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الذي أحس بالقصور من تلك االدارات 
لعدم متاشيها مع طموحات ورؤى احلكومة 
فيما يتعلق بالتعريف واالعالن عن االجنازات 
واملشاريع التي يجب ان تعلن مما حدا بسموه 
الى االيعاز بتوجي���ه تعميم لكل الوزارات 
والهيئات واجلهات احلكومية بضرورة العمل 
بهذه التوجيهات من حيث التطوير وإبراز 

دور العالقات العامة.
مما س���بق يتضح أهمية دور العالقات 
التنمية والتعريف باالجنازات،  العامة في 
ولكن يبقى س���ؤال آخر: م���اذا عن جتاوب 
اجلهات االخرى مع هذه الدعوة ممثلة بجامعة 
الكويت التي لم تتجاوب حتى اآلن مع هذه 
الدعوة ونحن ندعو الى التعاون والتكامل في 
إجناح اخلطة التنموية الطموحة للدولة مع 
دعوة سموه واستثمارها علميا دون احلاجة 
الى توجيه أو طلب، بل الى املبادرة في عقد 
الدورات التخصصية ملوظفي العالقات العامة 
واالعالم في االجهزة احلكومية لصقل خبراتهم 
وتزويدهم باحلديث من املعلومات العلمية 
باعتباره���ا الصرح العلمي املتميز وتنفيذا 

لسياستها في تنمية املجتمع.
وأيضا ملاذا لم تقم جمعية العالقات العامة، 
وهي جمعية نفع عام باستثمار تلك الدعوة 
لتفعيل هذه الرؤى بالدعوة الى عقد حلقات 
نقاشية وورش عمل لتطوير خبرات العاملني 
في ادارات العالقات العامة حتى يكون أداء 

هؤالء في االطار الصحيح.
فإذا كانت ادارات العالقات العامة باالجهزة 
احلكومية مغيبة عن خطط وبرامج ومشاريع 
الوزارة التي تعمل فيها جتد امامها فرصة اآلن 
وكامل الصالحية باالرتقاء بعملها بالتجاوب 
مع هذه الدعوة، وتعتبر دافعا قويا لها في 
العمل اجلاد، وان تبادر فورا بالطلب من كل 
االدارات املوجودة في كل وزارة بتزويدها 
باخلطط والبرامج واملشاريع لتركيز الضوء 
عليها وهي بذلك أي ادارات العالقات العامة 
سيكون لها موضع قدم في تنفيذ خطة عمل 
الوزارة، وليس كما يقال مجرد اس���تقبال 

وتوديع؟!
فهل يس���تثمر مدي���رو العالقات العامة 
ف���ي االجهزة احلكومية ه���ذه الدعوة التي 
متنحهم صالحيات واسعة لتفعيل دورهم 
واالرتقاء مبفهوم العالقات العامة وحتقيق 
أحد أهم اهدافها وهي التعريف باملؤسس���ة 
وأنشطتها واجنازاتها، أم نقول فاقد الشيء 

ال يعطيه.

بقلم: د.عادل اإلبراهيم

دعوة رئيس الوزراء 
العالق�ات  دور  بتفعي�ل 
العام�ة لم تأت م�ن فراغ 
والمطلوب تجاوب وتفاعل 
لها  العلمية  المؤسس�ات 
التخصصية الدورات  بعقد 

نقابة ناقالت النفط لترقية موظفي
مصنع الغاز للوظائف اإلشرافية

صرح رئيس نقابة العاملني 
بشركة ناقالت النفط الكويتية 
يوس���ف الش���ايجي بان هناك 
مجموعة كبيرة من موظفي مصنع 
الغاز م���ر على تعيينهم فترات 
زمنية طويلة وظلوا في وظائفهم 
املس���كنني عليها دون ان يرقوا 
لشغل الوظائف االشرافية رغم 
تكرار مطالب النقابة لهم بتحسني 
اوضاعهم الوظيفية ومبا يتناسب 
مع طول مدة خبرتهم بالشركة 
وما اكتسبوه من خبرات جتعلهم 
االحق بتبوؤ هذه الوظائف ولكن 

دون جدوى.
أنه في  الش���ايجي  واضاف 
الوقت ذاته تقوم الشركة بزيادة 
الظل���م عليهم باتباع سياس���ة 
املؤسسة في توظيف املوظفني 
اجلدد وتعيينهم بوظائف اشرافية 
ومنحهم درجات ومزايا واجورا 
اعلى من غيرهم رغم حداثة عهدهم 
بالوظائف ونقص اخلبرة لديهم 
مبتطلباتها، االمر الذي يستدعي 
قيام زمالئهم القدامى بتدريبهم 

عليها بالرغم من حرمانهم من 
تلك املزايا التي منحت لغيرهم 

من زمالئهم اجلدد.
استنكر الشايجي هذه املقارنة 
الظاملة والتي متثل عبئا ثقيال 
عل���ى املوظف���ني القدامى وهم 
يجدون انفس���هم االحق بشغل 
الوظائ���ف االش���رافية  ه���ذه 
ويجدون غيره���م من زمالئهم 
اجلدد يش���غلونها، مشيرا الى 

ان هذا االحس���اس بالظلم ترك 
في نفوسهم وصدورهم شعورا 
مملوءا بامل���رارة على وضعهم 
الوظيفي املتردي وهذا الوضع 
وما يحمله من دالالت س���لبية 
انتاجيته���م الداء  يؤثر عل���ى 

العمل.
واختتم تصريحه مبطالبة 
مجلس ادارة الشركة برفع الظلم 
عن هؤالء املوظف���ني الذين مت 
بخس حقهم من خالل التعيينات 
اجلديدة ورفع الشعور باملرارة 
عنهم وحتفيزهم وتشجيعهم 
على زيادة انتاجية العمل، واهاب 
الشايجي بالس���ادة املسؤولني 
بإدارة الشركة النظر الى وضع 
هؤالء املوظفني القدامى حاثا اياهم 
على ضرورة حتسني وضعهم 
الوظيفي ع���ن طريق ترقيتهم 
وتعيينهم بالوظائف االشرافية 
ومع ما يترتب على ذلك من آثار 
اهمها مزيد من الدرجات واملزايا 
واجور اعلى اس���وة بزمالئهم 

املوظفني اجلدد.

يوسف الشايجي

منصور الصقعبي

)أنور الكندري( عبداهلل البراك متوسطا بعض احلضور 

البراك: نسعى لتوسيع دائرة التعليم
وزيادة المراكز والحلقات القرآنية

لي لى الشافعي
أكد وكيل وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية 
املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية 
عبداهلل البراك ان الدور الرئيسي الذي يقوم به قطاع 
ش����ؤون القرآن الكرمي في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية هو التركيز على رعاية االبناء والبنات من 
طلبة وطالبات احللقات القرآنية من النواحي االميانية 
واالجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية، وذلك 
من خ����الل ربطهم بالقرآن الك����رمي حفظا وجتويدا 

وثقافة.
جاء ذل����ك في كلمة للبراك خ����الل رعايته حفل 
افتتاح مركز الفتح التابع إلدارة شؤؤن القرآن في 
منطقة الواحة مبحافظة اجلهراء مساء اول من امس 

في مسجد الدولة الكبير.
وقال: اننا في هذا القطاع اذ نعتبر خدمة القرآن 
وأهله أمانة مناطة في أعناقنا، فإننا نبذل كل ما في 
وس����عنا ألداء هذه االمانة خير االداء، ولذلك نعمل 
بجهد واجتهاد لتسهيل كل السبل امام كل من يرغب 
بحفظ كتاب اهلل وتعلمه، وحتقيقا لهذا الهدف فإننا 
نسعى وعبر كل السبل املمكنة لتوسيع دائرة التعليم 
القرآن����ي، وذلك من خالل زي����ادة املراكز واحللقات 
القرآنية وانتشارها حتى نتيح الفرصة جلميع من 

يرغب في االنضمام الى قوافل القرآن الكرمي.
واضاف: يسعدنا أن نشهد افتتاح صرح قرآني 
جدي����د يعد نقلة نوعية وخط����وة فريدة في مجال 
خدمة كتاب اهلل، مشيرا الى ان هذا املركز يعد مركزا 
منوذجيا يقدم خدمات جديدة ومتميزة تساهم في خلق 
املناخ القرآني من خالل استخدام التقنيات احلديثة 
واملتطورة في مجال خدمة القرآن الكرمي، كما يسهم 
في تهيئة وتوفير السبل إلقامة الدورات التدريبية 

اخلاصة بطلبة احللقات واحملفظني واملشرفني.
وأش����ار الى ان هذا املركز يهدف أساس����ا خلدمة 
كتاب اهلل ومواكبة التطور في عملية تعليم وحتفيظ 
القرآن الكرمي ونشر ثقافته وعلومه، كما يعد خطوة 
من خطوات السير على النهج والطريق الذي نسلكه 
للوصول الى الغاية النبيلة والرسالة السامية التي 
نطمح لتحقيقها، مشيدا باجلهود الطيبة والعطاءات 
املتميزة التي ميتاز بها القائمون على ادارة شؤون 

القرآن الكرمي.
من جانبه، قال مشرف املركز جاسم الظفيري ان 
اقامة هذا املركز تأت����ي حتقيقا للخيرية التي حثنا 
الرس����ول الكرمي عليها في قوله »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، وتلبية لدعوة صاحب السمو األمير 
لالهتمام بالقرآن الكرمي وحفظه والعمل به، مؤكدا 
انه يأتي كذلك ترجمة لرؤي����ة أهداف احللقات من 
خالل غرس حب القرآن في نفوس الطلبة وش����غال 

ألوقاتهم.
وبني الظفيري ان مركز الفتح يحتوي على العديد 
م����ن اخلدمات التي تعد اضافة الى عمل دور القرآن 
الكرمي وحلقاته، فقد حرصنا من خالل تصميم املركز 
على ان يحتوي على مكتبة تتسع ملا يفوق 4 آالف 
مجلد، كما يس����تفاد من خاللها ف����ي اقامة الدورات 
والبحوث الش����رعية الحتوائها على شاشة عرض 

ضخمة لعرض الدروس القرآنية.
وكشف عن خدمة الرسائل النصية التي يرسلها 
املركز ألولياء أمور الدارس����ني ليكونوا على اطالع 
مستمر مبستويات أبنائهم وجدول دروسهم، الفتا 
الى ان منتس����بي املركز بلغوا 100 دارس يتوزعون 
على 6 حلقات، حيث يعمل املركز على فترتني بواقع 

4 أيام في األسبوع.

في حفل افتتاح مركز الفتح التابع إلدارة شؤون القرآن

أمانة األوقاف تقدم 260 ألف دينار
لدعم عملية التعليم في »التربية«

بهدف االستفادة من التكنولوجيا الحديثة

الشطي: جمعية إحياء التراث بذلت قصارى جهدها
في إيصال مفهوم الوسطية وركائزها وأسسها بين الناس

القراوي: »األوقاف« حريصة على دعم برنامج علماء المستقبل

قال أمني عام »مؤمتر الوسطية.. 
رؤية إيجابية« د.بسام الشطي، 
والذي تنظمه جمعية احياء التراث 
االسالمي، ان جمعية احياء التراث 
االسالمي بذلت قصارى اجلهد في 
ايصال مفهوم الوسطية وركائزها 
وأسسها بني الناس، والسيما جيل 
الشباب وترجمتها الى عدة لغات، 
امللموسة هي براهني  والشواهد 
س���اطعة وأدلة قاطعة لكل ذي 
بصيرة على ه���ذا اجلهد الكبير 
عبر جهود الدعاة، وطباعة ونشر 
الكتب والنشرات واالشرطة وغير 

ذلك.
واضاف الشطي ان االسالم دين 
وسطي صالح لكل زمان ومكان، 
وكان دور نبينا محمد ژ بيان ذلك 
)يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
اخلبائث ويض���ع عنهم إصرهم 
واألغالل التي كانت عليهم(، وبيان 
العقيدة االسالمية التي هي امتداد 

كثيرة، وتدرج في تش���ريعاته، 
وكان الرس���ول ژ يترك اشياء 
وهو يحبها خوفا من ان تفرض 
على االمة، واعطى حقوقا كانت 
ضائعة في ديانات س���ابقة مثل: 
املرأة واحلامل واملريض  حقوق 

والفقير والشيخ الهرم.

وف����ي مجال الق����رآن وعلومه 
شهدت ورشة العمل حول القرآن 
حضورا كبيرا، أكد فيها مصطفى 
القرآن وضيف  ق����ارئ  الالهوني 
البرنامج من مص����ر على أهمية 
حفر القرآن في جميع اإلنس����ان 
وليس مجرد تخزين في الذاكرة 
وهذا ال يكون إال بالقراءة املتأنية 
الكاملة وعن جتربته  واملعايشة 

ملنهج الرسل عليهم السالم كما قال 
تعالى: )ولق���د بعثنا في كل أمة 
رسوال ان اعبدوا اهلل واجتنبوا 
الطاغوت(، وذلك باليسر والسهولة 
ورفع احلرج وعدم تكليف النفس 
ما ال تطيق، وقد نهى الرس���ول 
ژ عن الغلو والتش���دد بقوله: 
»إياكم والغلو في الدين فإمنا أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين«، 
وحديث ابن مسعود ÿ مرفوعا: 
»هلك املتنطعون، وقالها ثالثا«، 
وحديث ان���س ÿ مرفوعا: »ال 
تشددوا على انفسكم فيشدد اهلل 
عليكم«، وفتح االسالم آفاق التوبة 
ما لم تشرق الشمس من مغربها، 

او يغرغر املرء.
واضاف د.الشطي ان الرسول 
ژ امر الدعاة بالتيسير بقوله: 
»يسروا وال تعسروا، وبشروا وال 
تنفروا«، وجاء االسالم برخص 
كثيرة لعالج اوض���اع ومواقف 

ثم قال د.بسام الشطي ان هذه 
الكثير جعل  االس���باب وغيرها 
جمعية احياء التراث االس���المي 
حريص���ة على عقد مؤمتر يضم 
كوكب���ة من العلم���اء واخلطباء 
العل���م المتام  والدع���اة وطلبة 
النقاش ووضع آلية عمل مؤسسة 
على بنيان متني تنطلق من خاللها 
الى ارجاء املعمورة  الوس���طية 

لتفتح اعينا عميا، وآذانا صما.
واضاف ان هذا املؤمتر والذي 
س���يرعاه نائ���ب رئيس مجلس 
القانونية  ال���وزراء للش���ؤون 
العدل ووزي���ر االوقاف  ووزير 
والشؤون االس���المية املستشار 
راش���د احلماد ويقام على مدى 
يومني متتاليني ابتداء من اليوم 
سيش���ارك فيه عدد من العلماء 
من داخل وخارج الكويت، ومنهم 
د.عب���داهلل ش���اكر نائب رئيس 
انصار السنة في مصر، ود.محمد 

لوح من السنغال وسيتحدث عن 
»معاني وسمات الوسطية«، وكذلك 
كل من د.عبدالعزيز الس���دحان، 
ود.عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر 
من اململكة العربية الس���عودية، 
ومن اليمن كل من د.احمد املعلم 

ومحمد املهدي.
اما من الكويت فسيشارك في 
املؤمتر كل من: د.محمد احلمود 
النج���دي، د.فه���د اجلنف���اوي، 
الى  فيصل اجلاس���م، باالضافة 
د.خالد ش���جاع ود.فرحان عبيد 

الشمري.
ودعا د.بس���ام الش���طي امني 
عام مؤمتر »الوس���طية.. رؤية 
ايجابية« اجلميع الى املشاركة في 
هذا املؤمتر باحلضور والتعقيب، 
وطرح االسئلة واالستماع وابداء 
املالحظ���ات واالقتراحات، حتى 
نكون كاجلسد الواحد، وشركاء 

في جناح هذه االنشطة.

اختتم برنامج علماء املستقبل 
الثالثة حول  النقاش����ية  حلقاته 
املناهج وطرق التدريس مبشاركة 
نخبة من املتخصصني في القرآن 
وعلومه واللغ����ة العربية والفقه 
وأصوله وطرق التدريس وأعرب 
املش����اركون من علماء املستقبل 
ومعلميه����م عن بالغ س����عادتهم 
بالعلوم التي طرحت ونوقش����ت 
في احللقات النقاشية وورش العمل 

التي أقيمت على هامشها.
وكان اليوم اخلتامي شهد العديد 
من ورش العمل في الفقه اإلسالمي 
واللغة العربية وطرق التدريس 
مع علماء املس����تقبل بنني وبنات 
التي  التوصيات  وانتهت ببعض 
تهدف ال����ى إيجاد علماء يعملون 
لبناء األمة وليسوا أوعية علمية 

مجردة.
وفي ورش����ة العم����ل في فرع 
الفقه اإلسالمي ناشد عبدالرحمن 
الكيالن����ي م����ن األردن ومحم����د 
املصلح من املغرب أس����تاذا الفقه 
واألصول اجلمي����ع ربط املقاصد 
واملعاني باألحكام وإبراز الوظائف 
االجتماعي����ة واالقتصادية للفقه 

والتركيز على القضايا التي تشغل 
الناس وهذا مراعاة لفقه األولويات 

مثل البيئة واملياه وغيرهما.
وفي مجال اللغة العربية، طمأن 
عالء رأفت وكيل كلية اللغة العربية 
الى ان  بالقاهرة علماء املستقبل 
اللغة العربية لغة س����هلة ومرنة 
ومن السهل تعلمها وتعويد اللسان 

عليها.

مع القرآن الكرمي قال: أوجزها في 
كلمات قليلة، ابدأوا يومكم بالقرآن 
وتلذذوا به وابدأوا بقصار السور 
ووح����دوا طبع����ة املصحف الذي 
حتفظون منه واقرأوا على القراء 
احلذاق بعدها ستحفظون القرآن 

فاهلل يسره للذكر.
وفي كلمته في ختام احللقات 
أع����رب وكي����ل وزارة األوق����اف 

والشؤون اإلس����المية للتنسيق 
الفني والعالقات اخلارجية واحلج 
البرامج  العام عل����ى  واملش����رف 
العلمية باملركز العاملي للوسطية 
القراوي عن عميق شكره  مطلق 
لضي����وف الكويت الذي����ن أثروا 
البرنام����ج بأطروحاتهم العلمية 
ح����ول مناهجه وطرق التدريس، 
وقال انني سعيد باملستوى الذي 
وصلنا اليه وسعيد أكثر باملستوى 
العلمي الذي وصل اليه طالب علماء 
املستقبل ما يشير الى جناح خطط 
البرنامج وإستراتيجيته التي تقوم 
على قوة التأصيل مع قوة التأهيل، 
وأكد القراوي حرص الوزارة على 
دعم البرنامج للوصول للعاملية،  
وذلك لنشر وتعزيز منهج الوسطية 
وحماية املجتمعات اإلسالمية من 

الغلو والتطرف.
وفي نهاية اللقاء كرمت ادارة 
البرنامج الضي����وف من العلماء 
الذين أعربوا عن بالغ س����عادتهم 
بوجودهم في كويت العطاء، كويت 
اخلير،وقدم لهم القراوي املشرف 
العام على البرامج العلمية دروع 

التكرمي من وزارة األوقاف.

مؤتمر الوسطية.. رؤية إيجابية اليوم

تكريم العلماء المشاركين في ختام الحلقات النقاشية

د.بسام الشطي

مطلق القراوي متوسطا بعض املشاركني في ختام برنامج علماء املستقبل


