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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعل��ن وزارة الكهرب��اء وامل��اء للمواطن��ن الكرام باأنه��ا �ستقوم 

باإج��راء ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة 

مبحافظة العا�سمة، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي 

ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطة املنطقةالتاريخاليوم

كيفان )ق 6(2012/3/10ال�صبت
حمطة مركز ات�صاالت

كيفان القدمي

من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

حمطة )5(ال�صويخ )ق 6(2012/3/11االحد
من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

حمطة )2(ال�صويخ )ق 6(2012/3/12االثنني
من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

حمطة )16(الفيحاء )ق 4(2012/3/13الثالثاء
من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

حمطة االأهلية للتاأمنيال�صرق2012/3/16اجلمعة
من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

حمطة جممع املحاكممنطقة املدينة2012/3/17ال�صبت
من 7.00 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

بطريقة جتعلها ال تنبت مرة أخرى 
كاحلرق أو الليزر أو أي طريقة متنع 
انبات الشعر فيها، فإن الدية جتب في 
شعر اللحية، واختلف الفقهاء هل هي 
دية كاملة أم بقسطها حسب القسط 
الذي يقدره اخلبراء وان تعمد اتالف 
شعر اللحية يعتبر من اجلنايات التي 
تستوجب املساءلة وهناك اختالف 
على مقدارها وبذلك فإنه ال ينبغي 
اجبار املجندين على إزالتها أو عقابهم 

بسبب اطالقها.

فيها خالف

ويضيف د.بدر الرخيص قائال: 
نعم اتالف اللحية من الغير يستوجب 
الدية واذا كان صاحبها قد تسبب في 
اتالفها فيستوجب ذلك دية كاملة كدية 
املقتول خطأ وفتوى ش���يخ االزهر 

السابق جاد احلق تؤكد ذلك.
وهل لولي األمر أن يجبر اتباعه 
أو مرؤوسيه على حلق اللحى؟ أجاب 
د.الرخيص: من االمور االجتهادية 
التي فيها خالف عند العلماء، فمنهم 
من يقول: يجوز لولي األمر أن يختار 
ما يتناسب مع املصالح التي يراها 
ولكن يحسن لولي األمر اال يتدخل 
في األمور الش���خصية والتي فيها 
نصوص واضحة في االداء أو الترك 

حتى لو وقع فيها خالف.

نصت عليه الشريعة

ويؤكد د.راشد العليمي انه ال طاعة 
ملخلوق في معصية اخلالق وأن هذا 
األمر مستقر في الشريعة وبإجماع 
العلماء، واألحاديث كثيرة وواضحة 
في اللحى منها »أعفوا اللحى« وقد 
انكر النبي ژ على من اتوا من فارس 
حالقني حلاهم وهذا األمر من الشريعة 
االس���المية، كما ان اللحية لم تعق 
العسكريني في احلروب والفتوحات، 
كما جند كثيرا من الهنودس ملتحني، 
وفي زمن اخلالفات االسالمية كان 
املجاهدون ايضا ملتحني فهل عاقتهم 
حلاهم عن اجلهاد؟! فالتاريخ يشهد 
ان امللتحني على مر التاريخ ابدعوا 
وجنحوا وطوروا، ثم ان اعفاء اللحية 
من االمور الشخصية فلماذا يعطى 
كل انس���ان حرية شخصية ما عدا 
من يفعل هذه االشياء طاعة ومحبة 

لرسول اهلل ژ واالقتداء به؟!
وزاد: ل���ذا ال خالف ب���ني فقهاء 
املسلمني في اطالق اللحى وهي من 
سنن االسالم التي قال فيها الرسول 
ژ في احلديث الذي روته عائشة 
رضي اهلل عنها »عشر من الفطرة..« 

وذكر منها اعفاء اللحية.

يحرم حلقها

ويقول د.محمد احلمود النجدي 
حول حكم إعفاء اللحية في الشرع 

والعدوان عليها
احلم���د هلل وح���ده، والصالة 
والسالم على من ال نبي بعده وآله 

وصحبه.
وبعد: فقد دلت األدلة الصحيحة 
من الكتاب العزيز، والسنة النبوية 
املطهرة من األحادي���ث الصحيحة 
الصريحة، وفتاوى علماء األمة قدميا 
وحديث���ا على وجوب إعفاء اللحية 
وإرخائها، وحرمة حلقها، وقد تأكد 
ذلك بفعله ژ وفعل أصحابه رضي 
اهلل عنهم، ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين، فلم يصح عن أحد منهم 

أنه حلق حليته.
وفي حلق اللحية أربع مخالفات 

للشرع كما بني أهل العلم: 
أوله���ا: مخالفة أم���ر النبي ژ 
بإعفائها وتركها وتكثيرها، وقد قال 
اهلل تعالى )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 

اهلل وأطيعوا الرسول(.
وقال )وما آتاكم الرسول فخذوه 

وما نهاكم عنه فانتهوا(.
وقد روى البخاري ومس���لم في 
صحيحيهما وغيرهما: عن عبداهلل 
بن عمر رضي اهلل عنهما، قال: قال 
رسول اهلل ژ: »خالفوا املشركني، 

وفروا اللحى وأحفوا الشوارب«.
ولهما عنه أيضا »أحفوا الشوارب، 

وأعفوا اللحى«.
وفي رواية »أنهكوا الش���وارب، 

وأعفوا اللحى«.
واللحية: اسم للشعر النابت على 
اخلدين والذقن، وإعفاء اللحية تركها 
على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة 
من دون أن حتلق أو تنتف أو يقص 

منها شيء.
قال ابن حجر: وفروا بتش���ديد 
الف���اء من التوفير، وهو اإلبقاء، أي 
اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها 

على حالها. 
ثانيها: التشبه بالكفار واملجوس، 
فق���د قال ژ في حدي���ث ابن عمر: 
»خالفوا املش���ركني، وفروا اللحى، 

وأحفوا الشوارب«.
وحديث أبي هريرة ÿ قال قال 
ژ: »إن أهل الشرك يعفون شواربهم 
ويحفون حلاهم، فخالفوهم فاعفوا 
اللحى، وأحفوا الشوارب« رواه البزار 

أصدرت دار اإلفتاء املصرية فتوى 
بإل���زام الضباط امللتحني في وزارة 
الداخلية بحلق اللح���ى، الفتة الى 
ضرورة التزام املنتس���بني للوزارة 
العمل فيها، ومشددة على  بقوانني 
مراعاة ان تراجع الوزارة تلك القوانني 
خروجا من اخلالف، وقد جاءت الفتوى 
بناء على طلب من وزارة الداخلية لدار 
اإلفتاء حول حكم اللحية، كما أصدرت 
الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 
فتوى بخصوص حكم إطالق اللحية 
للمجندين والضباط أكد فيها األمني 
العام للهيئة د.محمد يسري أن الهيئة 
قررت أن تكون فتواها هي التي قررها 
مفتي اجلمهورية األسبق الشيخ جاد 
احلق � رحمه اهلل � وانها من السنن 
الواجبة التي ينبغي احلفاظ عليها 
وال ينبغي إجبارهم على إزالتها أو 

عقابهم بسبب إطالقها.
وقال د.يسري: »ان اتالف اللحية 
يستوجب الدية«.. حول هذه الفتوى 

نتعرف على آراء علماء الشرع.

وجوب الدية

أكد رئيس جلنة الفتوى بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي د.ناظم املسباح 
انه ال يجوز ألحد ان يجبر مسلما على 
حلق حليته ألن النصوص وردت في 
النهي عن حلقها وهذا رأي جماهير 

أهل العلم وهو األرجح.
ق���ال رس���ول اهلل ژ: »احفوا 
اللحى« واللحية  الشوارب واعفوا 
من شعائر اإلسالم وهناك كثير من 
األدل���ة على إعف���اء اللحية وحرمة 
حلقه���ا، وقوله ژ »اعفوا اللحى«، 
»أوفوا اللحى« »ارخوا اللحى« »وفروا 

اللحى« كلها أوامر متنوعة.
فعن أبي هري���رة ÿ قال: قال 
رس���ول اهلل ژ: »جذوا الشوارب 
وارخوا اللح���ى وخالفوا املجوس« 
رواه مس���لم، كما ان اعفاء اللحية 
سنة محمدية فقد قال اهلل عز وجل: 
)لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة 
حس���نة ملن كان يرجو اهلل واليوم 
اآلخر وذكر اهلل كثيرا( وقال سبحانه 
وتعالى: )وما أرسلنا من رسول إال 
ليطاع بإذن اهلل( وقال ژ »وخير 
الهدى هدي محم���د ژ« وقد أفتى 
ش���يخ األزهر األسبق جاد احلق ان 
إطالق اللحى من سنن اإلسالم التي 

ينبغي احملافظة عليها.
وال يجوز للقائد ان يأمر املجندين 
بحلق حلاهم »لذلك أؤكد انه ال يجوز 
ان يؤمر العاملون بالداخلية أو غيرها 

بحلق حلاهم«.
أما حكم اتالف اللحية فقد اعتبر 
الفقهاء ان اتالف اللحية أي ازالتها 

ذلك مخالف للدين وللشريعة ويأثم 
من يقوم بتطبيق هذه األوامر.

ولفت د.الكوس الى انه ان كان 
قد وج���د في القان���ون مواد حللق 
اللحية فهذا مخالف وغير دستوري 
ألنها وضعت بي���د أناس علمانيني 
وليبراليني يريدون بها البلبلة وإثارة 
الناس والطعن في الدين، وعليهم ان 
يثبتوا على هذا احلق وان يطرح ذلك 

في مجلس الشعب.
وتأس���ف الكوس ملا ي���راه من 
الباطلة كالسيخ  الديانات  أصحاب 
ولهم جميعا حريتهم في إطالق حلاهم 
بهذا الشكل، وقال: سمعت منذ أيام 
على قنوات عربية ان الس���يخ في 
بريطانيا وفي الدول األجنبية تترك 
لهم حرية إطالق حلاهم فلماذا يكون 
هذا احلق مسلوبا للمسلم امللتزم الذي 
يتبع الكتاب والسنة، ودعا د.الكوس 
الى ان يثبت املطالبون بإطالق حلاهم 
وأوصاهم بالصبر واحلكمة والثبات 
على موقفه���م وليعلموا ان العاقبة 

للمتقني.

أمر بالمعصية

ويقول الداعية حسني املعيوف: 
ثبت عن الرسول ژ انه قال: »قصوا 
الش���وارب، واعفوا اللحى، خالفوا 
املش���ركني« أخرجه اإلمام البخاري 
ومسلم في صحيحيهما، واملراد به 
انه يجب على املؤمن قص شاربه، 
وإرخ���اء حليت���ه وإعفاؤها، وعدم 
أخذها ال حلق���ا وال قصا، وقد قال 
اهلل � ع���ز وجل: )ق���ل أطيعوا اهلل 
وأطيعوا الرس���ول فإن تولوا فإمنا 
عليه ما ُحمل وعليكم ما ُحملتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إال 
البالغ املبني(، فالواجب على املسلم 
ان ينقاد ملا أمر به رس���ولنا الكرمي 
ژ، فإن في طاعته له طاعة ملواله 
جل وعال، كما قال تعالى: )من يطع 

الرسول فقد أطاع اهلل(.
كما ان القول بتحرمي حلق اللحية 
هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل 
بع���ض العلماء اإلجماع على حرمة 
ذلك، فقد قال اب���ن حزم في مراتب 
اإلجماع: اتفقوا على ان حلق جميع 
اللحية مثلة ال جتوز. مراتب اإلجماع. 
وقال أبواحلسن ابن القطان املالكي: 
واتفقوا على ان حلق اللحية مثلة ال 
جتوز. اإلقناع في مسائل اإلجماع.

وأك���د ان ما يؤم���ر به من حلق 
اللحية في املؤسس���ات العسكرية 
مح���رم، وهو أم���ر باملعصية، وقد 
قال النبي ژ: »ال طاعة ملخلوق في 
معصية اخلالق«، فال جتوز الطاعة 
فيه إال ملن اضطر الى ذلك فال حرج 
عليه دفعا للضرر عن نفس���ه، وقد 
قال تعالى: )فم���ن اضطر غير باغ 
وال ع���اد فال إثم عليه إن اهلل غفور 

رحيم(.
وقد اعتبر الفقهاء إتالف ش���عر 
اللحية بحيث ال تعود بالكلية جناية 
من اجلنايات تس���تلزم الدية، فقال 
األئمة أبوحنيف���ة وأحمد والثوري 
فيه الدية الكاملة، وقال اإلمامان: مالك 
والشافعي فيه دية يقدرها اخلبراء. 

واهلل تعالى أعلم.
ليلى الشافعي  ٭

د.بدر الرخيصد.ناظم املسباح د.راشد العليميد.محمد احلمود النجدي الداعية حسني املعيوفد.أحمد الكوس

بسند صحيح.
وملس���لم عنه قال: قال رس���ول 
اهلل ژ: »خالف���وا املج���وس ألنهم 
كانوا يقص���رون حلاهم ويطولون 

الشوارب«.
ولعموم النصوص الناهية عن 

التشبه بالكفار.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية 
رحمه اهلل: وقد دل الكتاب والسنة 
واإلجماع على األمر مبخالفة الكفار، 
والنهي عن مشابهتهم في اجلملة، ألن 
مشابهتهم في الظاهر سبب ملشابهتهم 
في األخالق واألفعال املذمومة، بل وفي 
نفس االعتقادات، فهي تورث محبة 
ومواالة في الباطن. كما أن احملبة في 
الباطن تورث املشابهة في الظاهر.  
وروى الترمذي: أن رسول اهلل ژ 
قال: »ليس منا من تش���به بغيرنا، 
ال تش���بهوا باليهود وال بالنصارى 
»احلديث، وفي لفظ: »من تشبه بقوم 

فهو منهم« رواه اإلمام أحمد.
ورد عمر بن اخلطاب: شهادة من 
ينتف حلييه. ونقول: إن اللحى جمال 
الرجال، وشعار املسلمني، وتوفيرها 
من سنن األنبياء واملرسلني، وعباد 
اهلل الصاحلني، وحلقها شعار الكفار 
واملش���ركني، وقد ميز اهلل بها بني 
الذكور واإلناث، وأكرم بها الرجال.

ثالثه���ا: أن في حلقها تش���بها 
بالنساء، فمن متام خلق اهلل تعالى، 
أن ميز اهلل عز وج���ل الرجال عن 
النس���اء بها وبغيرها من الصفات 
الرجولية، وهي من عالمات الكمال، 

وحلقها يعد ميال للجنس اآلخر.
ونتفها وحلقها أيضا فيه: تشبه 

باملردان، وهو من املنكرات الكبار.
وقد قال رس���ول اهلل ژ: »لعن 
اهلل املتشبهات من النساء بالرجال، 
واملتشبهني من الرجال بالنساء »رواه 
اإلمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن 
ماج���ة.  وروى البخاري في األدب 
والترمذي: عن ابن عباس عن رسول 
اهلل ژ: »لع���ن اهلل املخنث���ني من 

الرجال، واملترجالت من النساء«.
رابعها: أن في حلقها تغييرا خللق 
اهلل تعالى الذي خلقهم عليه، وطاعة 
للش���يطان في ذلك، كما أخبر اهلل 
عنه ف���ي كتابه أنه قال )وألضلنهم 
آذان  وألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن 
األنعام وآلمرنه���م فليغيرن خلق 
اهلل ومن يتخذ الش���يطان وليا من 
دون اهلل فقد خسر خسرانا مبينا( 

النساء: 119.
فأخب���ر اهلل ع���ن س���عيه في 
إضالل بني آدم وإفسادهم، وتزيني 
الشرور لهم، وأمرهم بتغيير خلق 
اهلل تعالى، وهذا يشمل كل تغيير 
للخلقة الظاهرة، من الوشم والوشر 
والنم���ص والتفليج، وحلق اللحى 
وغير ذلك مم���ا أغواهم به، فغيروا 

به خلقة الرحمن؟
ويشمل أيضا تغيير الفطرة وهي 
التوحيد واإلسالم الذي يولد عليه 
الناس جميعا، ولكن أبواه يهودانه 

أو ينصرانه أو ميجسانه.
أما أق���وال العلماء في ذلك: فقد 
حكى اإلمام ابن حزم اإلجماع على أن 
قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، 
واستدل بجملة أحاديث: منها حديث 

ابن عمر ÿ السابق، وبحديث زيد 
بن أرق���م أن النبي ژ قال: »من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا« صححه 

الترمذي. 
قال ابن مفلح في الفروع: وهذه 
الصيغة عند أصحابنا � يعني احلنابلة 
� تقتضي التحرمي.  وقال اإلمام ابن 
عبد البر ف���ي التمهيد: »يحرم حلق 
اللحية... وكان النبي ژ كثير شعر 
اللحية، رواه مسلم عن جابر، وفي 
رواية: »كثيف اللحية«، وفي أخرى: 
»كث اللحي���ة«، واملعنى واحد، وال 
يجوز أخذ ش���يء منها لعموم أدلة 
املنع. أما حكم من اعتدى على غيره 
فأتلف حليته، فالقاعدة الش���رعية 
عن���د أهل العلم فيه���ا: أن من أتلف 
ما في اإلنسان منه شيئان، كاليدين 
والرجلني والعينني واألذنني والشفتني 
واحلاجبني ونحوهما، ففي إتالفهما 
جميعا الدية كاملة، وفي إتالف أحدهما 
نصف الدية، للحديث املش���هور عن 
عم���رو بن حزم مرفوع���ا: »... وفي 
الشفتني.. وفي العينني الدية..« رواه 

النسائي والدارمي وغيرهما.
وف���ي كتاب: »املبدع في ش���رح 
املقن���ع« في كتاب الدي���ات »فصل: 
الدية في ش���عر الرأس أو اللحية أو 
احلاجبني أو األهداب«. قال: وفي كل 
واحد من الشعور األربعة الدية، وهي: 
شعر الرأس، واللحية، واحلاجبني، 
العينني، وف���ي كل حاجب  وأهداب 
نصفها، وف���ي كل هدب ربعها، وفي 
بعض ذلك بقسطه من الدية، وإمنا 
جتب ديته إذا أزاله على وجه ال يعود، 
فإن عاد سقطت الدية، وإذا أبقى من 
حليت���ه ما ال جمال في���ه احتمل أن 
يلزمه بقس���طه، واحتمل أن يلزمه 

كمال الدية. انتهى. 
واهلل أعلم.

وصلى اهلل على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم

ويؤك���د د.أحمد الك���وس انه ال 
يجوز ألي مس���ؤول كان سواء في 
وزارة الداخلي���ة أو غيرها ان يجبر 
عس���كريا او مدني���ا او موظفا على 
حل���ق حليته ألن اللحية من س���نة 
الرس���ول ژ والنبي ژ نفسه كان 
يطلق حليته ويأمر بإعفائها ونحن 
كمسلمني نقتدي ونهتدي بسنة نبينا. 
كم���ا ان كل الصحابة كانوا يفعلون 
هذا األمر، وكل اخلي���ر في االقتداء 
بسنة النبي ژ لذلك نصر اهلل تعالى 
الصحابة ووصلت فتوحات املسلمني 
الى مغارب األرض ومشارقها في كل 
بالد العال���م وكانت الفتوحات التي 
متت على أيدي الصحابة قد جنحت 
ولم تعقهم اللحي���ة عن حتركاتهم 
وغزواتهم. ولذلك أقول لألس���ف ان 
هناك من الليبراليني والعلمانيني من 
النظام السابق في مصر والذين مازالوا 
يس���يطرون على األنظمة يتعمدون 
إثارة هذه القضاي���ا إلثارة املجتمع 
وانشغال الناس بها وتصويرها على 
انها قضايا تافهة وهي بالعكس من 
قضايا الدين وهي من السنة النبوية 
الشريفة، وهي واجبة كما بينها النبي 
ژ »اعفوا اللحى« وال يجوز هذا الفعل 
من املسؤولني وال ينبغي أمرهم بحلق 
اللحى او التعسف اإلداري فيها ألن كل 
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الهيئة العامة لشسئون الزراعة والرثوة السسمكية 

السسادة مسستاأجري احليازات الزراعية 

�سرعة �سداد القيمة الإيجارية للحيازة عن ال�سنة املالية 

)2012/2011( والتي تنتهي يف تاريخ 2013/3/31 بوزارة 

بذلك  اخلا�ص  ال�سداد  اإي�سال  ت�سليم  �سرعة  مع  املالية 

الزراعية  الق�سائم  باإدارة  النباتي  الدعم  مراقبة  اإىل 

بالهيئة وذلك قبل تاريخ 2012/3/31 حتى يت�سنى �سرف 

قيمة الدعم امل�ستحق لهم... علمًا باأن الهيئة �سوف تقوم 

بوقف �سرف الدعم النباتي للحيازات املتخلفة عن �سداد 

القيمة الإيجارية.

دعاة: ال يجوز اإلجبار على حلق اللحية.. وإتالفها يستوجب الدية

املسباح: إتالف 
اللحية تعمداً يوجب 

الدية واختلف الفقهاء 
بقسطها

الرخيص: عليه دية 
كاملة كدية املقتول 
خطأ وفتوى الشيخ 

جاد احلق تؤكد ذلك

النجدي: في 
حلقها تغيير خللق 

اهلل تعالى الذي 
خلقهم عليه وطاعة 

للشيطان

العليمي: ال طاعة 
ملخلوق في معصية 

اخلالق وإطالق 
اللحى من سنن 

اإلسالم

الكوس: إذا كانت 
بريطانيا ودول الغرب 

تركت للسيخ حرية 
إطالق حلاهم فكيف 

يكون هذا احلق 
مسلوبًا من املسلم 

امللتزم؟!

املعيوف: األمر 
بحلقها محرم وإتالفها 

من اجلنايات التي 
تستوجب الدية

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف 
األرناؤوط واملنيع واجلبير

أكدت ادارة الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف حرص وسعي 
القائمني عليه����ا الدائم واحلثيث على املش����اركة والتفاعل في 
املناس����بات االسالمية، واالس����تعداد لها مبا يتناسب معها من 
انشطة وبراج ثقافية وتوعوية هادفة، وذات مضامني توجيهية 
رائدة تس����عى من خاللها الى حتقيق غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي االس����المي القادر على رس����م خطوط ثقافية واضحة. 
واعلنت االدارة في بيانها الصحافي انها س����تنظم خالل االيام 
القادمة عدة انش����طة وبرامج ثقافية، سيحفل بها شهر مارس 
2012 والتي س����تتضمن محاضرات ولقاءات جماهيرية لنخبة 
متميزة من الدعاة واملشايخ من ضيوف وزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية. وبينت االدارة ان االنطالقة ستكون مع استضافة 
فضيلة الشيخ العالمة احملدث د.شعيب االرناؤوط من اململكة 
االردنية الهاش����مية، والذي سيلتقي اجلمهور الكرمي من خالل 
دورات شرعية متخصصة في علم احلديث وشروح السنة النبوية 
الشريفة. تليها استضافة للمستشار في الديوان امللكي وعضو 
هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية فضيلة الشيخ 
العالمة د.عبداهلل املنيع، والذي سيلقي سلسلة من احملاضرات 
الثقافي����ة والتوعوية على جمه����ور االدارة الكرمي في عدد من 
مساجد احملافظات الست. وتابعت االدارة ان ثالث االستضافات 
ستكون مع الداعية املعروف فضيلة الشيخ د.خالد اجلبير، ومع 
سلسلة من احملاضرات واللقاءات اجلماهيرية باالضافة لعدد من 
اللق����اءات اخلاصة باالخوات في املراكز التابعة للوزارة ولعدد 

من جمعيات النفع العام.

د.عبداهلل املنيع د.خالد اجلبير

أمانة األوقاف أول جهة حكومية 
تبدأ باستخدام تقنية رمز 

 QR code االستجابة السريعة
صرحت مديرة مركز نظم املعلومات باألمانة العامة لألوقاف 
حنان الشميمري بأن استخدام التكنولوجيا في الوقت الراهن 
أصبح ظاهرة حتمية في جميع املجاالت، واألمانة العامة لألوقاف 
حترص بدورها ومبا يتماشى مع إستراتيجيتها على مواكبة آخر 

التطورات التكنولوجية والتقنية املستخدمة في العالم.
وأوضحت الش����ميمري ان من 
وسائل التسويق االلكتروني التي 
الوقف  ستساهم حتمًا في خدمة 
والواقفني هي تقنية رمز االستجابة 
السريعة Quick Response Code ملا 
لها من استخدامات وفوائد عدة، 
حيث بدأت األمانة العامة لألوقاف 
باستخدام هذه التقنية كأول جهة 
حكومية، بحيث مت تضمني الرمز 
QR code ملوقع األمانة واإلعالنات 
التلفزيونية في اإلعالنات الصحافية 
اخلاصة حلملة قف وفكر بالوقف 
والتي مت نشرها في جميع الصحف 
احمللي����ة والتي انطلقت في نهاية عام 2011 ومازالت مس����تمرة 
حتى منتصف الش����هر اجلاري، وهي فك����رة مميزة من ناحية 
التس����ويق إلثارة انتباه املستخدمني وتوصيل أي معلومة لهم 
بطريقة مبتكرة وجذابة وحديثة وسهلة االستخدام ملا لها من 
بعد تس����ويقي جديد وتفتح آفاق ومجاالت واس����عة لتطبيقها 

خلدمة الوقف.

حنان الشميمري


