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�صمو ال�صيخ �صالم العلي ال�صباح

رئي�س الحر�س الوطني
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معالي ال�صيخ م�صعل الأحمد الجابر ال�صباح

نائب رئي�س الحر�س الوطني
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�صعادة وكيل الحر�س الوطني

الفريق الركن مهند�س 

هــا�صــم عبدالرزاق الـرفــاعـي



10



11

مقدمـة . .
ان��ط��ل��ق��ت امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�������ش���روع ال���ت���وع���وي ) واع����ي( 

با�شرتاتيجية وا�شحة تن�شجم مع اأهداف الوثيقة الإ�شرتاتيجية 

التوعية  حتقيق  وه��ي  اأوًل،  الأم���ن   )2020( الوطني  للحر�س 

امل�شتدامة يف جميع املجالت التي تهم الع�شكريني يف حياتهم 

اأث���ن���اء وخ������ارج  اأوق������ات ال������دوام، وال���و����ش���ول اإىل اأك����ر ع���دد من 

امل�شمولني بالتوعية.

كما راعينا يف هذه املرحلة ال�شتفادة من  التطور املت�شارع يف و�شائل 

الإعالم وتزايد الإقبال على و�شائل التوا�شل الجتماعي من )تويرت 

و ان�شتغرام  و يوتيوب و تيليجرام  و وات�شاب(، وذلك با�شتخدام هذه 

الو�شائل يف بث ر�شائل التوعية والو�شول اإىل اجلمهور العام. 

وحر�شنا يف هذه املرحلة على تنويع املحتوى وامل�شمون الذي يتم 

تقدميه ملنت�شبي احلر�س الوطني، وذلك على النحو التايل: 
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فتح قنوات التوا�شل مع وزارة الداخلية وا�شت�شافة حما�شرين 	 

اجل���رائ���م  )اإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ب��اح��ث  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���ن 

الإلكرتونية(، واأكادميية �شعد العبداهلل لإلقاء حما�شرات  عن 

التطرف والإرهاب واجلرائم الإلكرتونية. 

ا���ش��ت�����ش��اف��ة حم��ا���ش��ري��ن م���ن وزارة الأوق�������اف وم���رك���ز ت��ع��زي��ز 	 

الو�شطية للم�شاركة يف حما�شرات عن الو�شطية يف الإ�شالم 

والأمن املجتمعي.

تنظيم حم��ا���ش��رات يف امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ت��ه��م ال��ع�����ش��ك��ري يف 	 

والتاأمينات  وال�شالمة،  والأم��ن  الرماية،  العملية، مثل  حياته 

الجتماعية، وممار�شة الريا�شة، والعادات ال�شحية اخلاطئة، 

والتغذية ال�شليمة، واأهداف الوثيقة الإ�شرتاتيجية.

م��واك��ب��ة احل���م���الت ال��ت��ي ي��ت��م الإع�����الن ع��ن��ه��ا م���ن ق��ب��ل بع�س 	 

ال��وزارات، مثل حملة وزارة ال�شحة عن التطعيمات واأهميتها 

يف الوقاية من الأمرا�س. 
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رك�������ن اأول ت�وعي������ة

مراعاة املنا�شبات الوطنية وتنظيم حما�شرات عن اأهمية 	 

الولء والنتماء. 

تنويع طريقة نقل املعلومات والر�شائل التوعية، وذلك من خالل التايل: 

اإنتاج فال�شات توعوية يف خمتلف املجالت وبثها يف مواقع 	 

اإىل  للو�شول  وت��وي��رت(  ان�شتغرام   ( الجتماعي  التوا�شل 

اأكر �شريحة من اجلمهور. 

تقنية 	  ب��وا���ش��ط��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ت��وع��وي��ة  ب��و���ش��رتات  ت�شميم 

اإىل  اإ�شافة  الوات�شاب،  ر�شائل  النفوجرافيك، ون�شرها يف 

بو�شرتات ورقية وتوزيعها يف املع�شكرات واملواقع اخلارجية.

ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى ال�����ش��ب��اط لإي�����ش��ال ر���ش��ائ��ل ال��ت��وع��ي��ة اإىل 	 

منت�شبيهم من �شباط ال�شف والأفراد.  

توثيق املحا�شرات والندوات واإعادة ن�شرها على اليوتيوب.	 
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أواًل ـ التعريف :

ـــــــل احلــــر�س الوطنــي مـــــــن التوعيـة  هـو م�صـــــــروع ينقــ

اجلزئيـــــــة والتي تخت�س مبوا�صيع حمدودة اإىل التوعية 

ال�صاملـــــــة والتـــــــي ت�صمل جميـــــــع املوا�صيـــــــع التي يحتاج 

الع�صكريـــــــون ملعرفتها ويوفر التوعيـــــــة امل�صتدامة طوال 

العام. 

ثانيًا ـ الرؤية : 

نحو موؤ�ص�صة ع�صكريـــــــة يتميز منت�صبوها بالوعي ال�صامل 

وال�صلوك احل�صاري.
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ثالثًا ـ المجاالت : 

)ع�صكريـــــــة - ا�صرتاتيجيـــــــة و�صيا�صية - اأمنيـــــــة - قانونية - 

دينيـــــــة -  �صحيـــــــة - ريا�صية - اإجتماعيـــــــة - تنمية  ب�صرية - 

تربوية - عامة(

رابعًا ـ األهداف :
1. الريادة يف العمل التوعوي يف املوؤ�ص�صات الع�صكرية.

2.  تنمية املوارد الب�صرية من الناحية ال�صلوكية والإن�صباطية 

واملعرفة ال�صاملة.

3. التنوع والتميز يف الربامج والأن�صطة التوعوية.

4. امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي لدى منت�صبي احلر�س الوطني.

5. تطوير التوا�صل الإعالمي وتفعيله مع و�صائل الإعالم املختلفة.
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المحاضرات العامة

نظمت مديرية التوجيه املعنوي بالتن�شيق مع الوحدات املختلفة 

عدد 14 حما�شرة يف  جمالت عدة ، منها ....



18

محـاضـرة بعنوان 
 ) األمن والسالمة في استخدام األسلحة ( 

اأقامت مديرية التوجيه املعنوي بالتن�شيق مع مديرية امليادين عدد 

ثالث حما�شرات يف مع�شكرات احلر�س الوطني عن اإجراءات الرماية 

والأم����ن وال�����ش��الم��ة وال���ش��ت��خ��دام الأم��ث��ل ل��ل��ذخ��رة وط���رق حفظها 

والأخطاء التي يجب تفاديها اأثناء الرماية �شمن م�شروع واعي.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) نظام الخدمة في الحرس الوطني  ( 

اأق���ام���ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع م��دي��ري��ت��ي 

ال��ق��وى الب�شرية وال�����ش��وؤون القانونية ع��دد ث��الث حم��ا���ش��رات عن 

نظام اخلدمة يف احلر�س الوطني، �شلطت ال�شوء على حقوق 

املمنوحة لهم  الوطني وواجباتهم والإج��ازات  منت�شبي احلر�س 

ونظام الب�شمة وال�شوابط املعمول بها.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) الوثيقة اإلستراتيجية للحرس الوطني  ( 

التنظيم  ف��رع  م��ع  بالتن�شيق  املعنوي  التوجيه  مديرية  نظمت 

للحر�س  الإ�شرتاتيجية  الوثيقة  ع��ن  حم��ا���ش��رات  والتخطيط 

الإ�شرتاتيجية  الوثيقة  اأه���داف  على  ال�شوء  �شلطت  ال��وط��ن��ي، 

للحر�س الوطني وروؤيتها يف تطوير احلر�س الوطني وامل�شوؤولية 

املمنوحة بالوحدات يف تنفيذ اأهدافها.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) توعيـــة رياضية ( 

انطالقًا من.. اأن العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم..،

اأق��ام فرع الحت��اد الريا�شي حما�شرتني يف مواقع احلر�س الوطني 

ممار�شة  اأهمية  اإىل  فيهما  التطرق  مت  ري��ا���ش��ي��ة«،  »توعية  بعنوان 

الريا�شة يف حياة الفرد واملجتمع، خ�شو�شًا الع�شكريني الذين توؤثر 

لياقتهم البدنية ع�لى اأدائهم وتعتر معيارًا يف تقييمهم.



23



24

محـاضـرة بعنوان 
 ) الطيران العمودي بالحرس الوطني ( 

يف اإطار الوثيقة الإ�شرتاتيجية للحر�س الوطني )2020(، نظمت مديرية 

التوجيه املعنوي حما�شرتني يف مع�شكرين خملتفني عن » الطران العمودي 

يف احلر�س الوطني « األقاها امل�شت�شار جهز هزاع العتيبي تناول فيها اأهمية 

ا�شتخدام الطران العمودي يف عمليات الإنقاذ والإ�شعاف، والإجراءات التي 

اتخذها احلر�س الوطني نحو تدريب منت�شبيه يف هذا املجال.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) األمانة في العمل والضبط والربط العسكري ( 

الأمانة والإخال�س يف  املعنوي حما�شرة عن  التوجيه  نظمت مديرية 

العمل واأثرهما على الفرد واملجتمع وفق ال�شريعة الإ�شالمية والقواعد 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع الآخ���ري���ن، ك��م��ا ���ش��ارك��ت م��دي��ري��ة ال�شرطة 

واأهمية  الع�شكري  والربط  ال�شبط  مو�شوع  يف  باملحا�شرة  الع�شكرية 

من  والتعليمات  ب���الأوام���ر  والتقيد  الع�شكرية  احل��ي��اة  يف  الن�����ش��ب��اط 

�شفات الع�شكري املثايل. 
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محـاضـرة بعنوان 
 ) ترشيد الماء والكهرباء ( 

الإ�شناد(  )ق��ي��ادة  خالد  ع��ب��داهلل  مهند�س/مرثد  المقدم  األ��ق��ى 

محا�شرتين بمع�شكرات الحر�س الوطني حول الو�شائل الحديثة 

على  والمحافظة  الع��ت��دال  وغر�س مفهوم  الطاقة  تر�شيد  في 

الدولة على دعم تكاليف  اإنفاق  والكهرباء وحجم  الماء  نعمة 

الكهرباء والماء واأهمية اللتزام في التر�شيد.
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جــوالت تـوعـويــة

نفذت مديرية التوجيه املعنوي بالتعاون مع الوحدات املختلفة 

15 جولة توعوية يف املع�شكرات واملواقع اخلارجية، منها ....
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محـاضـرة بعنوان 
 ) توعيـــة قانونيــة  ( 

بهدف ن�شر الوعي القانوين بني منت�شبي احلر�س الوطني، مت 

تنظيم حما�شرة بعنوان » توعية قانونية « ا�شتملت على قانون 

نظام اخلدمة يف احلر�س الوطني ولئحة املخالفات والعقوبات 

الإن�شباطية وحقوق وواجبات منت�شبي احلر�س الوطني.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) الـوالء واالنتماء للوطن ( 

في اإطار تعزيز مفهوم الولء والنتماء لدى منت�شبي الحر�س الوطني، 

 » للوطن  الإنتماء  و  ال��ولء   « بعنوان  ث��الث محا�شرات  ع��دد  قيمت 
ُ
اأ

تطرقت اإلى مفهوم الولء والنتماء من منظور �شرعي والتاأكيد على 

الر�شول  لوطنه  الإي��م��ان، وال�شت�شهاد بحب  الوطن من  اأن حب 

مكة المكرمة وهجرته منها اإلى المدينة المنورة.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) نظام الخدمة في الحرس الوطني  ( 

لتوعية منت�شبي احلر�س الوطني حول نظام اخلدمة يف احلر�س 

مديرية  مع  بالتن�شيق  املعنوي  التوجيه  مديرية  قامت  الوطني، 

نظام  عن  اخلارجية  باملواقع  توعويتني  بجولتني  الب�شرية  القوى 

اخلدمة يف احلر�س الوطني ونظام الإج��ازات والعالوات واخلدمة 

باحلر�س الوطني.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) المحظورات األمنية ( 

حتت عنوان » املحظورات الأمنية «، اأقيمت جولة توعوية ت�شمنت 

ثالث حما�شرات بالتن�شيق مع مديرية الأمن الع�شكري لتوعية 

يجب  التي  واملخالفات  باملحظورات  الوطني  احل��ر���س  منت�شبي 

جتنبها تفاديًا للم�شاءلة الأمنية.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) فن التعامل مع الجمهور  ( 

نظمت مديرية التوجيه املعنوي جولت توعوية يف عدد من  املواقع 

التعامل  » فن  األقت خاللها حما�شرات عن  للواء احلماية  التابعة 

مع اجلمهور « وتوعية منت�شبي احلر�س الوطني ب�شرورة ر�شم �شورة 

م�شرفة من خالل �شلوكياتهم تعك�س انت�شابهم للحر�س الوطني.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) المخالفات اإللكترونية   ( 

» املخالفات الإلكرتونية « نظمت مديرية الأمن  حتت عنوان 

ال��وط��ن��ي عن  احل��ر���س  ملنت�شبي  ت��وع��وي��ة  الع�شكري حم��ا���ش��رة 

املخالفات الإلكرتونية واأنواعها والنتائج املرتتبة عليها �شمن 

م�شروع واعي. 
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حمالت بالتعاون مع وزارات
ومؤسسات الدولة

نظمت مديرية التوجيه املعنوي بالتن�شيق مع وزارات وموؤ�ش�شات 

الدولة عدد 14 حما�شرة يف  جمالت عدة ، منها ....
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محـاضـرة بعنوان 
 ) الجرائم اإللكترونية ( 

للمباحث  العامة  الإدارة  مع  بالتن�شيق  املعنوي  التوجيه  مديرية  اأقامت 

اأرب���ع  ع���دد  الإل��ك��رتون��ي��ة«  اجل���رائ���م  »اإدارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اجل��ن��ائ��ي��ة يف 

حم��ا���ش��رات ع��ن اجل���رائ���م الإل��ك��رتون��ي��ة ق��دم��ه��ا امل���ق���دم/ خ��ال��د ال�����ش��ب��اح،  

ملنت�شبي احلر�س الوطني، تناولت مفهوم اجلرمية الإلكرتونية والعقوبة 

املرتتبة على ارتكابها، وال�شتخدام الأمثل ملواقع التوا�شل الجتماعي.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) الوسطية في دين اإلسالم ( 

تعزيز  م��رك��ز  م���ع  بالتن�شيق  امل��ع��ن��وي  ال��ت��وج��ي��ه  م��دي��ري��ة  ن��ظ��م��ت 

الو�شطية يف وزارة الأوقاف عدد اأربع حما�شرات بعنوان »الو�شطية 

يف دين الإ�شالم«، واأهميتها يف تعزيز الفكر املعتدل وجتنب التطرف 

والغلو وحماية منت�شبي احلر�س الوطني من الأفكار الهدامة.
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ع���ن ط��رق  امل��ع�����ش��ك��رات  وت�����ش��م��ن��ت �شل�شلة حم��ا���ش��رات يف 

الدخيلة  والأفكار  ال�شلبية  الظواهر  الع�شكري من  حماية 

على املجتمع الكويتي والبتعاد عن التطرف والغلو و�شق 

وحدة ال�شف.
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بالتن�شيق مع الإدارة العامة لالإطفاء، اأقامت مديرية التوجيه املعنوي 

الإطفاء  مبادئ   « بعنوان  الوطني  احلر�س  مع�شكرات  يف  حما�شرتني 

وال��وق��اي��ة م��ن احل���رائ���ق«، ت��ن��اول��ت ط���رق ال��وق��اي��ة م��ن احل��ري��ق وات��ب��اع 

اإجراءات الأمن وال�شالمة وتوعية اأفراد الأ�شرة بها.

 

محـاضـرة بعنوان 
 ) مبادئ اإلطفاء والوقاية من الحريق ( 
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محـاضـرة بعنوان 
 ) معاشات ومكافآت التقاعد العسكري ( 

املوؤ�ش�شة  م��ع  بالتن�شيق  القانونية  ال�����ش��وؤون  مديرية  اأق��ام��ت 

العامة للتاأمينات الجتماعية عدد ثالث حما�شرات لل�شباط 

و�شباط ال�شف والأفراد عن نظام املعا�شات ومكافاآت التقاعد 

الع�شكري �شمن م�شروع واعي.
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محـاضـرة بعنوان 
 ) مكافحة اإلرهـــاب ( 

املعنوي  التوجيه  مديرية  اأق��ام��ت  الداخلية،  وزارة  م��ع  بالتن�شيق 

ع����دد ث����الث حم���ا����ش���رات مب��ع�����ش��ك��رات احل���ر����س ال���وط���ن���ي ب��ع��ن��وان 

من  الياقوت  يو�شف  الدكتور/  املقدم  األقاها  الإره����اب«،  »مكافحة 

وزارة الداخلية وا�شتعر�س فيها مفهوم الإرهاب و�شفات الإرهابي 

والأ�شلوب الأمثل يف مكافحة الإرهاب والتعامل معه.
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مطبوعــات المشـروع

نفذت مديرية التوجيه املعنوي بالتعاون مع الوحدات املختلفة عدد 

20 »بو�شرت توعوي« مت تعميمها على منت�شبي احلر�س الوطني.
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هـل تـعـلـم :
اأن��ه ال ُيعتد بال�سه��ادات الدرا�سية التي 
يح�سل عليها ع�سكريو احلر�س الوطن�ي من 
داخل اأو خارج الكويت ما مل يتم تر�سيحهم 

وفقًا الحتياجات احلر�س الوطني.
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اخي منتسب الحرس الوطني:

اللت��زام ب�ضواب��ط النظ��ام الآيل 
ملتابعة ال��دوام )الب�ضمة( يجنبك 
احلرمان م��ن احلواف��ز واملكافاآت 

فهو املرجع الأول للتقييم.
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تنـبـيــــه
يحظـر على منت�سبـي احلــر�س الوطـنـي 
اأواخلرييــة  االغاثــة  بلجــان  امل�ســاركة 
داخل وخــارج الكويت اإال باإذن م�ســبق 

من مديرية االأمن الع�سكري.

ركن أول توعية أمنية 
مديرية األمن العسكري
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عزيزي .... الع�سكري

اأحر�ص على 

مراقبة اأبنائك عند ا�ستخدامهم

�سبكة الإنرتنت و و�سائل التوا�سل الإجتماعي 

مديرية التوجيه المعنوي
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أخي العسكري:

يحظ��ر �النخ��ر�ط يف �أي��ة �أن�ش��طة تدل عل��ى ت�أييد 
�أو من�ه�شة �آر�ء �شي��شية �أو مر�شحني �شو�ء عند ح�شور 

�لندو�ت �أو �ال�شرت�ك يف �لعملية �النتخ�بية.
مديرية األمن العسكري
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أخي العسكري:

ُيمن��ع منعًا بات��ًا اإدخال اأو ا�س��تخدام 
الأجه��زة الخا�سة باع��داد اأو ت�سخين 
الأطعمة والم�س��روبات ف��ي مك��اتب 

اأو قاع�ات احلر�س الوطني.
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تنـبـيــــه
عل��ى اجلمي��ع التقي��د ب�س��رعة الآلي��ات داخ��ل 

املع�س��كرات والرئا�سة العامة للحر�س الوطني كما 
هو مبني باللوحات الإر�سادية وهي )30 كم(.

مديرية الشرطة العسكرية
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أخي العسكري:
حي��ازة الأ�سلحة والذخائ��ر باأنواعها دون 

ت�سري��ح قان��وين، تعترب جرمي��ة يعاقب 
عليه��ا القان��ون  ف�س��ا ع��ن امل�ساءل��ة 

مديرية الشؤون القانونية
الن�سباطية.      
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عزيزي . . العسكري:

بالعلـم والرتبيـة 
ن�صل باأبنـائنـا اإىل بر الأمـان

مديرية التوجيه المعنوي
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أخي العسكري:
هل تعلم اأن��ه ُي�صرف ب��دل ر�صيد االج��ازات عند انتهاء 

اخلدمة من اأ�صل الر�صيد وفقًا ملا يلي:
1 -ال�صابط الذي يبلغ عمره اخلم�صني عامًا ي�صرف له 300 يومًا، 

والذي مل يبلغ عمره اخلم�صني عامًا ي�صرف له 225 يومًا.
2 - �صابط ال�صف والفرد الذي يبلغ عمره اخلم�صني عامًا ي�صرف له 225 

يومًا، والذي مل يبلغ عمره اخلم�صني عامًا ي�صرف له 200 يومًا.
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عن عائ�سة    قالت: قال ر�سول �هلل     »�لماهر بالقر�آن 
مع �ل�سفرة �لكر�م �لبررة، و�لذي يقر�أ �لقر�آن ويتتعتع فيه 

»رواه البخاري وم�سلم« وهو عليه �ساق له �أجر�ن«.         

�أتحب �أن تكون ماهرً� بالقر�آن؟
»الفاتحة وجزء عم«

برنامج

الوقـتالمكان

الرئاسة العامة

معسكر الصمود

معسكر التحرير

نادي الضباط 

بعد صالة الظهر

بعد صالة المغرب

بعد صالة المغرب

بعد صالة المغرب

http://telegram.me/kng_kw

kng_kw kng_kw * �لت�سجيل عند �إمام �لم�سجد.
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 ف�شل �شوم �شهر اهلل املحرم
عن اأبي هريرة  ، قال : قال ر�سول اهلل  :

»اأف�سل ال�سيام بعد رم�سان : �سهر اهلل املحرم، واأف�سل 
ال�سالة بعد الفري�سة : �سالة الليل«.         رواه م�سلم 

 ف�شل �شوم يوم عا�شوراء
عن اأبي قتادة   ، اأن ر�سول اهلل  �سئل عن �سيام 
يوم عا�سوراء، فقال : »يكفر ال�سنة املا�سية«.     رواه م�سلم 

 : عن ابن عبا�س  ، قال : قال ر�سول اهلل 
»لئن بقيت اإىل قابل لأ�سومن التا�سع«.               رواه م�سلم 

مديرية التوجيه المعنوي

http://telegram.me/kng_kw

kng_kw kng_kw



64



65



66



67



68

ف�سـل الربـاط واحلرا�سـة 
يف �سبيـل اللـه

مع حتيات / مديرية التوجيه املعنوي 
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قـــــال تعـالـى:

{ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڃ  }

)�سورة �بر�هيم �آية 7 ( ْعَلَم ِعباَدُه و�أخربهم  
َ
معنى �أذن: �أ

ُث بنعمِة �هلِل �ُشكٌر ، و ترُكها ُكفٌر ، و َمن ال ي�شكُر �لَقليَل  حدُّ  - »�لتَّ
 
قال

 ، و �جلماعُة بَركٌة ، 
َ
ا�َس ال ي�شكـــــــُر �هلل ال َي�شكـــــــُر �لكثرَي، و َمـــــــن ال ي�شكُر �لنَّ

و�لُفرقُة عذ�ٌب«.                         )�سحيح �جلامع 3014 (

وكان من دعائه  »�للهم �أِعنِّي على ِذكِرَك و�ُشكِرَك وُح�ْشِن عبادِتَك«.    )�سحيح �جلامع 7969 (

عن علي  ، �أنه قال لرجل من همد�ن

»�إنَّ �لنعمة مو�شولة بال�شكر، و�ل�شكر متعلق باملزيد، وهما مقرونان يف َقَرن، ولن 

ينقطع �ملزيد من �هلل حتى ينقطع من �لعبد«.             )عدة �ل�سابرين �ص 226 (

: »فاملوؤمن د�ئما يف نعمة من ربه تقت�شي �شكر� ، ويف ذنب  قال �بن تيمية 

يحتاج �إىل ��شتغفار«.          )جمموعة �لفتاوي ج16 �ص187 (

قال �بن �لقيم  : »�لنعم ثالثة: نعمة حا�شلة يعلم بها �لعبد ونعمة منتظرة 

يرجوها ونعمة هو فيها ال ي�شعر«.                 )�لفو�ئد �ص 252 (

http://telegram.me/kng_kw
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�شـْكـرُ الـنـعـم�شـكـر الـنـعـم�شـكـر الـنـعـم
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مديرية التوجيه المعنوي

قــال تـعـالـى: {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  }         الإ�سراء 82
الـرقـيـــة مـن الـقـراآن الـكـريــم

الر�صول    لل�صحابي : » وما يدريك اأنها رقية «  رواه البخاري لقول  الفاحتة:  �صورة  • قراءة 
ويف رواية اأُخرى: »من اأين علمتم اأنها رقية ؟! اأح�صنتم «                                     رواه ابو داود

ََر�ِض الَِّذي َماَت  ِه يِف المْ �صِ ُفُث َعَلى َنفمْ ِبيُّ   : َينمْ • قراءة �صورة الإخال�ض والفلق والنا�ض:» َكاَن النَّ
البخاري رواه  َذاِت«                    َُعوِّ ِفيِه ِبالمْ

الـرقـيـــة مـن الـ�صـنــة الـنـبـويــة
َبا�َض  ِهِب المْ ا�ِض اأَذمْ َنى َوَيُقوُل  »اللَُّهمَّ َربَّ النَّ ُيممْ �َصُح ِبَيِدِه المْ ِلِه َيمْ �َض اأَهمْ ُذ َبعمْ ِبيُّ  :  ُيَعوِّ • َكاَن النَّ
ال��ب��خ��اري رواه  َفاًء َل ُيَغاِدُر �َصَقمًا«           َفاوؤَُك �صِ َفاَء اإِلَّ �صِ ايِف َل �صِ َت ال�صَّ نمْ ِفِه َواأَ ا�صمْ
َف  َفاُء َل َكا�صِ ا�ِض ِبَيِدَك ال�صِّ َبا�َض َربَّ النَّ ِهِب المْ َيِة » اأَذمْ قمْ ِقي ِبَهِذِه الرُّ ِ  َيرمْ • َكاَن  َر�ُصوَل اللَّ
م�سلم رواه  َت «            َلُه اإِلَّ اأَنمْ
ُذ ِبَها  َ َوَيُقوُل : »اإِنَّ اأََباُكَما ) يعني اإبراهيم  (  َكاَن ُيَعوِّ �َصيمْ ُ �َصَن َوالمْ َ ُذ المْ ِبيُّ   ُيَعوِّ • َكاَن النَّ
ٍة«              رواه البخاري ٍ َلمَّ ٍة َوِمنمْ ُكلِّ َعيمْ َطاٍن َوَهامَّ ِة ِمنمْ ُكلِّ �َصيمْ ُعوُذ ِبَكِلَماِت الِل التَّامَّ َحاَق« »اأَ َماِعيَل َواإِ�صمْ اإِ�صمْ
ِفيَك َوِمنمْ  يَك َوِمنمْ ُكلِّ َداٍء َي�صمْ ِ ِ ُيبمْ ِم اللَّ يُل َقاَل : » ِبا�صمْ ِ َتَكى - َرَقاُه ِجبمْ ِبيُّ  :  اإَِذا ا�صمْ • َكاَن النَّ
م�سلم            رواه           » ٍ ٍد اإَِذا َح�َصَد َو�َصرِّ ُكلِّ ذي َعيمْ �َصرِّ َحا�صِ
َفى  ُي�صمْ َنا  �صِ َبعمْ ِبِريَقِة  َنا  �صِ اأَرمْ َبُة  ُترمْ الِل  ِم  ِب�صمْ  « ِللمَْمِري�ِض  َيُقوُل    :   ِ َر�ُصوَل اللَّ َكاَن   •
َنا«                     رواه البخاري ِن َربِّ ذمْ �َصِقيُمَنا ِباإِ
وال�صفة هي : اأن يعمد الراقي اإىل بل اأ�صبعه بريق نف�صه ثم ي�صح بها الرتاب,ثم ي�صح باأ�صبعه 
ِم  َ ِمنمْ َج�َصِدَك َوُقلمْ ِبا�صمْ عمْ َيَدَك َعَلى الَِّذى َتاأَلَّ على حمل الوجع قائاًل هذا الدعاء: قال  : »�صَ
م�سلم                                                                                                                                    رواه  َرِتِه ِمنمْ �َصرِّ َما اأَِجُد َواأَُحاِذُر«     ِ َوُقدمْ اٍت اأَُعوُذ ِباللَّ َع َمرَّ . َثاَلًثا. َوُقلمْ �َصبمْ ِ اللَّ
• وقال  :» اإذا ا�صتكيت ف�صع يدك حيث ت�صتكي ثم قل : ب�صم الل اأعوذ بعزة الل و قدرته من 
رواه الرتمذي �صر ما اأجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم اأعد ذلك وترا «            

http://telegram.me/kng_kw
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كيف ترقي نفسك
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عن �أ�سامة بن زيد             قال :

من  �سهر�  ت�سوم  �أرك  مل   ، �هلل  ر�سول  يا   : قلت 

�ل�سهور ما ت�سوم من �سعبان ، قال : » ذلك �سهر 

يغفل �لنا�س عنه بني رجب ورم�سان ، وهو �سهر 

�أن  فاأحب   ، �لعاملني  رب  �إىل  �لأعمال  فيه  ترفع 

يرفع عملي و�أنا �سائم «                               »رو�ه �لن�سائي«

عن �أبي مو�سى �لأ�سعري              عن �لنبي             

قال : » �إن �هلل ليطلع  يف ليلة �لن�سف من �سعبان  

فيغفر جلميع خلقه �إل مل�سرك �أو م�ساحن «                                     

http://telegram.me/kng_kw
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 »رو�ه �بن ماجه«
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فـالشــــات مـرئيــــة

وح���دات احلر�س  م��ع  بالتعاون  امل��ع��ن��وي  التوجيه  م��دي��ري��ة  اأن��ت��ج��ت 

الوطني و وزارات وموؤ�ش�شات الدولة عدد 8 فال�شات مرئية توعوية 

يف خمتلف املجالت وبثها يف مواقع التوا�شل الجتماعي.
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ال�شحية يف  امل��ج��الت  ت��وع��وي��ة يف  )ف��ال���ش��ات(  ن�شر مقاطع 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
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رك�������ن اأول توعية اأمنية مبديرية الأم�������ن الع�شكري املقدم/ 

ماج�������د م�������رزوق حممد حت�������دث ع�������ن املحظ�������ورات الأمنية 

ملنت�شب�������ي ال�ح�����������ر��������س الوطن����������ي ومت ن�ش�ره������������ا يف و�شائل 

التوا�شل الجتماعي.

المقدم/ ماجد مرزوق محمد
مديرية األمن العسكري
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واملياه  امل��ح��الة  غ��ر  ال�شوائل  �شرب  اأهمية  ع��ن  ت��وع��وي  فال�س 

و�شائل  يف  ن�شرها  مت  لل�شكري  د���ش��م��ان  معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

التوا�شل الجتماعي.
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فال�س توعوي عن التعليمات التنظيمية للحر�س الوطني يف 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
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ت��وع��ي��ة ري��ا���ش��ي��ة ���ش��ح��ي��ة يف و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

بالتعاون مع معهد د�شمان لل�شكري.
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فيديو ت��وع��وي ع��ن اأه��م �شفات وم��الم��ح الإره��اب��ي ون�شره يف 

من  الياقوت  يو�شف  د.  للمقدم  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

وزارة الداخلية.
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بالتعاون  ال�شكري  اأعرا�س مر�س  توعوي عن  فال�س مرئي 

م��ع م��ع��ه��د د���ش��م��ان لل�شكري ون�����ش��ره يف و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 

الجتماعي.
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الع�شكري  مقدم/ بدر عبدالعزيز عبداهلل من مديرية الأم��ن 

���ش��ارك يف ت��وع��ي��ة منت�شبي احل��ر���س ال��وط��ن��ي ب�����ش��رورة اإت��ب��اع 

الإلكرتونية  البوابة  بدخول  ال�شفر  قبل  الأمنية  الإج����راءات 

وطلب اإذن ال�شفر.
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إحـصـائـيــات
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العدد املنفذ املو�ضــــــوعت
عدد 

امل�ضتفيدين

العدد 

االجمايل

الن�ضبة 

املئوية

-1450700املحا�صرات العامة1

2
املحا�صرات العامة بالتعاون 

مع موؤ�ص�صات واأجهزة الدولة
1460840-

-1540600اجلولت التوعوية3

100 %-ال�صباط8فال�س تلفزيوين توعوي4

5

البو�صرتات / وت�صاب

20

100 %-�صباط

البو�صرتات / حائط
اأفراد و�صباط 

�صف
-% 100

إحصائيات مشروع واعي 
المرحلة الثانية
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واع������������ي .. 

التوعوي  امل�صروع  على  القائمني  جهود  ثم  وف�صله  اهلل  بحمد 

)واعـــــي( واملــ�ــصــاركــني مـــن جــمــيــع وحـــــدات احلـــر�ـــس الــوطــنــي يف 

انطلقت  التي  امل�صروع  الثانية من  املرحلة  اجنــاز  ، مت  اجناحه 

اأهــداف  مع  ( متا�صيًا   2017/2016  ( التدريبي  املو�صم  خــالل 

الوثيقة الإ�صرتاتيجية للحر�س الوطني ) 2020 ( الأمن اأوًل. 

واهلل ويل التوفيق،،،،
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مديرية التوجيه المعنوي
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مع تحيات 
الرئاسة العامة للحرس الوطني 

مديرية التوجيه المعنوي 


