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ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ

هيئة ذات أهداف إنســانية ورسالة نبيلة ُأنشَئت عام 1938 
فــي عهد المغفور له بإذن اهلل الشــيخ/ أحمد الجابر الصباح 
أميــر الكويت وهي هيئة مســتقلة ذات شــخصية اعتبارية 
وميزانية ُملحقة ُيشــرف عليها وزيــر العدل. وتتمتع بكافة 
االختصاصات الُمخولة للَوصي أو الَقّيم أو الُمشــرف وعليها 

الواجبات الُمقررة عليهم حسب األحوال، وتتـولــى ما يلي:
• الوصاية على القّصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي 

لهم وعلى الحمل المستكن الذي ال وصي له.
• اإلشــراف علــى تصرفــات األوصيــاء والقامــة اآلخريــن إذا 

عهدت إليها المحكمة بذلك.
• القوامــة على ناقصــي األهلية وفاقديهــا والمفقودين 
والغائبيــن من الكويتيين الذين لم تعيــن المحكمة قّيما 

إلدارة أموالهم.
• إدارة أمــوال األثــاث التــي يوصى بها على يدهــا أو التي 

ُتَعّين عليها.

الموقع اإللكتروني  
www.pama.gov.kw

pama_gov
pama_gov
pama.webmaster@pama.gov.kw
pama.webmaster@pama.gov.kw

التسويق واإلعالن  
 22313331
22313487 
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علـى مـدار اكثـر مـن ثمانية عقود ومنذ تأسسـت عام 1938 وتحظى الهيئة العامة لشـؤون القصر والمشـمولين 
برعايتهـا مـن القصـر والمحجور عليهـم وفاقدي األهلية والمفقودين بأسـمى درجات الرعاية من أصحاب السـمو 
حـكام دولـة الكويـت المغفـور لهـم بـإذن اهلل تعالى الشـيخ أحمد الجابر والشـيخ عبد اهلل السـالم والشـيخ صباح 

السـالم والشـيخ جابر االحمد والشـيخ سـعد العبد اهلل والشـيخ صباح االحمد.
وشـهدت الهيئـة محطـات هامـة مـن التطـور والنمـاء خـال تلـك الفتـرة لتتـوج بإنجـازات كبيـرة فـي السـنوات 
القليلـة الماضيـة علـى مختلف االصعدة والسـيما بإنشـاء المقر الجديـد وفرعي االحمدي والجهراء وذلك لمسـاعدة 

الهيئـة علـى تطويـر اعمالهـا تحقيقا لرسـالتها النبيلـة وأهدافها االنسـانية.
ومـن انجـازات أميـر االنسـانية وأمـراء االسـرة الكريمـة يتواصـل العطـاء مـع أميـر التواضـع صاحب السـمو الشـيخ 
نـواف االحمـد الجابـر الصبـاح حفظه اهلل ورعاه في مواصلة مسـيرة الخير والنماء عبر مواجهة التحديات واسـتثمار 

الفـرص باالعتمـاد علـى التخطيـط العلمي السـليم في مختلـف المجاالت.
وفـي هـذا السـياق وتنفيـذا للتوجيهـات السـامية تواصـل الهيئـة تنفيـذ خططهـا الراميـة الـى تطويـر مجـاالت 
عملها لمواجهة التحديات الحالية والمسـتقبلية واسـتغال الفرص لما فيه صالح المشـمولين برعايتها وتحقيقا 
لرسـالتها النبيلـة تحـت رعايـة صاحـب السـمو أميـر البـاد الشـيخ نـواف االحمـد الجابـر الصباح وسـمو ولـي العهد 

الشـيخ مشـعل االحمـد الجابـر الصبـاح حفظهمـا اهلل ورعاهما.
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دعم ال محدود لـ »القصر« من
أمير اإلنسانية وأمير التواضع

• مضاعفة ميزانية 
الهيئة وإنشاء مقرها 

الجديد وفروعها الثالثة 
ودعمها بالكوادر 

والتقنيات

عبر مدير عام الهيئة العامة لشــؤون القصر باإلنابــة المهندس حمد البرجس عن 
»خالص تعازيه ألســرة الصباح الكرام واهل الكويت واالمتين العربية واالســامية 
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى ســمو أمير دولة الكويت أمير االنســانية الشيخ 

صباح االحمد الجابر الصباح«.

ونقــل البرجس عن »عــدد كبير من القصر وذويهم و اســر المشــمولين بالرعاية 
دعواتهم لألمير الراحل امير االنســانية واســتذكارهم لمواقفه االنسانية العديدة 
معهــم في مختلف المناســبات ودعمه المتواصــل وتوجيهاته الســامية لقيادات 
جميــع الجهات ذات الصلــة بالقصر برعايتهم وتقديم كل اشــكال الدعم والرعاية 

والمساعدة.

وأكد ان »فقيدنا الكبير الشــيخ صباح األحمد نجح وعلى مدى العقود الماضية أن 
يكســب حب واحترام الجميع في الكويت وفي كل انحــاء العالم بعطائه الامحدود 
الذي لم يميز بين دين وعرق وجنسية، وتوجت مبادراته اإلنسانية، التي كانت لها 
أصداء عالمية بتكريم رفيع من األمم المتحدة بمنحه لقب »قائد للعمل اإلنساني«، 
وهــو لقب تم اعتمــاده خصيصًا له نظرًا لجهوده في العمل اإلنســاني على الصعد 

كافة ولم يتم منح مثل هذا اللقب ألحد من قبل.

وأوضــح ان »األميــر الراحل كان يولي أبنــاءه من القصر رعاية خاصة شــملت كل 
اشــكال الدعم المادي والمعنوي من خال مضاعفة ميزانية الهيئة وانشاء مقرها 
الجديــد وفروعهــا الثاثة ودعمها بالكــوادر والتقنيات التــي تمكنها من تطوير 

خدماتها حتى اصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة«.
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دعم ال محدود لـ »القصر« من
أمير اإلنسانية وأمير التواضع
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أنشطة
الهيئة

اســتقبل مدير عام الهيئة العامة لشــؤون الُقّصر باإلنابة المهندس.حمد البرجس ونواب المديــر العام وزير العدل ورئيس مجلس 
إدارة الهيئة الدكتور نواف الياسين بمبنى الهيئة الرئيسي وذلك ترحيبا بتوليه مقاليد منصبه.

وأبدى د.الياسين خال الزيارة دعمه وتعاونه مع الهيئة لخدمة القصر المشمولين برعايتها، وتذليل كل الصعوبات التي قد تعطل 
مصلحــة القصــر، وقد أولى اهتماما بتفقد آلية العمــل بين إدارات الهيئة للتعرف على الخدمات المقدمة لهم، شــاكرا جهودهم 

المبذولة في خدمة القصر المشمولين بالرعاية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

تفقد عددًا من اإلدارات للتعرف على الخدمات وآليات العمل

وزير العدل يزور مقر الهيئة 
ويؤكد دعمه لتذليل كل الصعوبات
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أنشطة
الهيئة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القّصر مشروع الئحة جديدة بضوابط مرنة 
تمنــح تفويضــات مالية لإلدارة التنفيذية لصرف المســاعدات المقــررة وفق الضوابط 
المعمول بها للمشمولين برعاية الهيئة من بند رفع المستوى المعيشي بعد موافقة 
وزارة الماليــة عليها، الــى جانب اطاع المجلــس على التقرير الــدوري للجنة األثاث 
الخيرية والمساعدات االجتماعية واعتمد توصيات اللجنة بشأن تقارير األثاث الخيرية.

جــاء ذلك خال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاســة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة 
الهيئــة د.نواف الياســين بنهاية ديســمبر 2020. وفي بداية االجتمــاع قام أعضاء 
مجلــس اإلدارة بتأبيــن فقيد الكويت واألمتين العربية واإلســامية المغفور له بإذن 
اهلل أمير اإلنسانية سمو الشيخ صباح األحمد، مستذكرين إنجازاته الكبيرة ألبنائه من 
القّصــر واأليتام في الكويت ومختلف دول العالــم، إلى جانب دعمه الامحدود للهيئة 
العامة لشــؤون القّصر لتحقيق أهدافها ورســالتها. حيث شهدت في عهده طفرة 
واضحــة على صعيد المنشــآت والخدمات والتطوير بشــكل عام. كمــا تقدم المجلس 
بالتهنئة لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد متمنين لهما التوفيق والســداد في مواصلة مســيرة النماء والرخاء ومعربين 

  برئاسة وزير العدل الدكتور نواف الياسين
مجلس إدارة الهيئة يقر ضوابط 

مرنة لصرف المساعدات

• اعتمد توصيات لجنة 
األثالث الخيرية واستعرض 

تقرير استثمارات الهيئة



11 SEP 2020 Issue No.14

المجلس استعرض
 التقرير الخاص باستثمارات 

الهيئة حتى 30 نوفمبر

عن ثقتهم الكاملة في تواصل الدعم الامحدود لهيئة القصر والمشمولين برعايتها.

كذلك أشاد المجلس بالجهود المبذولة من المستشار د.فهد العفاسي رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة ووزيــر العدل الســابق خال فترة توليه رئاســة المجلس فــي االرتقاء 
بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي المقابل رحب أعضاء المجلس بوزير العدل رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة د.نواف الياســين، متمنين لــه التوفيق والســداد خال الفترة 

المقبلة.

واســتعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الخاص باســتثمارات الهيئة حتى 30 نوفمبر 
2020 وخصوصــا في ظل التداعيــات التي فرضتها أزمة انتشــار فيروس كورونا في 
المنطقــة والعالم وأهم اإلجراءات المتخذة في هذا الشــأن. وقد ثمن الوزير د.نواف 
الياســين جهود أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العــام باإلنابة وجهود كافة العاملين 
بالهيئة لتحقيق الرســالة النبيلة لخدمة القّصر والمشــمولين برعاية الهيئة في ظل 
الرعاية الســامية لصاحب الســمو وســمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
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أنشطة
الهيئة

أكــد مدير عام الهيئة العامة لشــؤون الُقّصــر باإلنابة م.حمد البرجــس، ان »الهيئة 
تحــرص على تقديم ودعم كافة المشــاريع التي تعود بالنفع على القصر المشــمولين 
برعاية الهيئة«، موضحا ان الهيئة، تقدمت بمشــروع الدعم التعليمي لألسر من ذوي 

الدخول الضعيفة المشمولين برعاية الهيئة.

وقال البرجس، ان »المشــروع عبارة عن توفير أجهزة حاســب آلي ألبنائنا القصر ، إذ 
بلغت قيمة المشروع 323 ألفًا و 600 دينار«، مشيرا إلى ان »هذا المشروع استفادت 
منه اكثر من 800 أسرة مشمولة برعاية الهيئة ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط 
المســاعدات الدورية، إذ واكب المشروع االجراءات والتعاليم الصادرة من وزارة التربية 
والتعليم بشأن تطبيق نظام التعليم عن ٌبعد لكافة المراحل الدراسية وما يترتب عليه 
من ضرورة توفير أجهزة الحاســب اآللي تتماشــى مع نظام التعليم االلكتروني والذي 

انتهجته وزارة التربية والتعليم خال هذه األزمة«.

البرجس:
الهيئة ال تألو جهدا في 
تقديم كافة الخدمات 
ألبنائها وبناتها القصر

تماشيا مع نظام التعليم اإللكتروني لوزارة التربية

هيئة القصر وفرت أجهزة حاسب آلي محمول
بقيمة 324 ألف دينار ألكثر من 800 أسرة
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وأردف، »يعتبر هذا المشروع من المشاريع الخيرية الذي يتم تنفيذه من ريع االثاث الخيرية التي تحت وصاية الهيئة والذي يخدم 
ابناءنــا القّصر ويلبــي احتياجاتهم التعليمية«، مؤكدا أن »الهيئة ال تألو جهدا في تقديــم كافة الخدمات ألبنائها وبناتها القصر 

والتي من شأنها تنمي مهاراتهم وتساهم في اجتياز هذه المرحلة«.
ولفت البرجس إلى أنه »جار العمل على إضافة خدمات الكترونية جديدة للمستفيدين تسهم في إنجاز معاماتهم إلكترونيًا دون 
الحضور لمقر الهيئة و ذلك تماشيًا مع اجراءات مجلس الوزراء وتطبيقًا لإلجراءات الوقائية واالحترازية التي تقرها وزارة الصحة خال 
هذه الجائحة«، مشيدا »بكافة ادارات الهيئة بمختلف قطاعاتها على الدور الذي ساهموا بإنجازه في هذا المشروع ومما قدموه 

من تسهيات ألبنائنا القّصر في ظل هذه الظروف الحالية«.
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أنشطة
الهيئة

 كثفــت  إدارة  الهيئة  نشــاطها  في الربع الرابع من العــام 2020  حيث  عقد  مجلس 
 إدارة  الهيئــة 10 اجتماعات ، كما كثفت  لجان  الهيئة    نشــاطها  خال  الفترة  بعقد 
9 اجتماعات وبإصدار  قرارات  متنوعة  في  مجاالت  عملها  المختلفة  حيث  عقدت لجنة 
التــركات اجتماعين عاديين ولجنة االثاث الخيرية والمســاعدات االجتماعية اجتماعًا 
واحدًا بالتمرير، وعقدت لجنة التدقيق 3 اجتماعات عادية. ولجنة تنمية أموال القصر 

اجتماعين عاديين ولجنة حساب االستقطاعات اجتماعًا عاديًا.                                                                     

وفيما  يلي  أبرز  قرارات  مجلس  اإلدارة  واللجان  العليا       :                     

• إقرار الئحة ضوابط الصرف من بند رفع المستوى المعيشي الوارد بميزانية الهيئة.

عقد 10 اجتماعات خال الربع الرابع من 2020

إقرار المساعدات وضوابط الصرف 
من قبل مجلس إدارة الهيئة ولجانه

•   اجتماعات دورية 
مع المختصين بديوان 

المحاسبة لتالفى 
المالحظات
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• اعتمــاد ما انتهت اليــه مذكرة اإلدارة التنفيذية المؤرخــة 2020/12/22 بتعيين 
مكتــب العيبان والعصيمي )ارنســت يونغ لاستشــارات( للقيــام بأعمال التدقيق 
المحاســبي على البيانــات المالية واعداد الحســاب الختامي للمشــمولين بوصاية 

الهيئة عن عام 2020.

• صرف مســاعدة اســتكمال أعمال بناء قسيمة جديدة مخصصة لورثة أحد المراحيم 
بمنطقة غرب عبد اهلل مبارك.

• تكليف اإلدارة التنفيذية بالعمل على عقد اجتماعات دورية مع المختصين بديوان 
المحاسبة وذلك بهدف تافي ماحظات الديوان المتعلقة بأعمال الهيئة.

• قرارات تتعلق بادعاءات ملكية.

• صرف مساعدة 
استكمال أعمال بناء 

قسيمة جديدة
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 تواصلــت اعمــال إدارة التفتيــش والتدقيــق لشــهر ديســمبر 2020 حيث تم مراجعــة 38 قــرارًا إداريًا 
و5 إجــراءات للعمل في قســم الرخص والمنقوالت بإدارة النشــاط التجاري للتــركات، كما تم اعداد  10 
تقارير على إجراءات العمل بالقســم، واعداد تقرير نتائج الفحص والمراجعة إلجراءات ســير عمل اإلدارة. 
وتــم اســتعراض تقرير عن أعمال إدارة التفتيش والتدقيق للربع الســنوي الثالــث من عام 2020 إلدارة 

العاقات العامة.

كما تم استعراض متطلبات إدارة التفتيش والتدقيق للماحظات الخاصة بإدارة االستثمار )قسم االستثمار 
العقاري(، وكذلك خطة التدقيق إلدارة مكتب التفتيش والتدقيق عن العام 2021.

إدارة التفتيش والتدقيق راجعت
 38 قرارًا إداريًا خالل ديسمبر 2020

أنشطة
الهيئة
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عقــدت إدارة التطويــر االداري والتدريب خال الربع الرابع من العام 2020 عــددًا من الدورات التدريبية عن 
بعد وفق الخطة التدريبية المعتمدة ووفق متطلبات وقرارات ديوان الخدمة المدنية إثر جائحة كورونا.

كمــا انتهت مــن اعتماد إجراءات معظــم إدارات الهيئة لتنظيم عملية ســير العمــل وتوثيقها فضا عن 
استمرار تحديث اختصاصات إدارات الهيئة المختلفة. 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب
نظمت دورات تدريب عن بعد
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كثف قسم شئون العاملين نشاطه في الربع الرابع من العام 2020 عبر انجاز أعمال الترقية باألقدمية لموظفي الهيئة 
فــي 2021/1/1. إضافــة الى االجازات الدوريــة والطارئة والمرضية وغيرها، وكذلك العاوات الدورية، والمســميات 
الوظيفية، ومتابعة العمل بنظام البصمة في مراقبة دوام موظفي الهيئة واســتخراج كافة التقارير الخاصة بدوام 

الموظف والتنسيق مع إدارة الشئون المالية.

كمــا تــم انجاز البــدالت للمواقع واجتماعات اللجــان وفرق العمل وعــاوات األوالد هذا الى جانب إعـــداد المذكرات 
والقرارات اإلدارية والكتب في جميع المجاالت اإلدارية ضمن قوانين الخدمة المدنية.

قسم شئون العاملين أنجز 
أعمال الترقية في أوائل 2021

أنشطة
الهيئة

قسم الخدمات العامة واصل
متابعة حركة السيارات وطلبات الخدمة

واصــل قســم الخدمات العامة في الربــع الرابع من العام 2020 وذلك عبر االســتمرار في متابعة حركة ســيارات الهيئة 
المختلفة وطلبات تنفيذ الخدمة وبما يساعد على انجاز أعمال الهيئة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
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قسم السجل العام تابع 17 ألف كتاب
عبر البريد والتراسل اإللكتروني

انجز قســم الســجل العام خال الربع الرابع من العام 2020 نحو 10 االف كتاب للصادر والوارد الخاص بمراســات الهيئة 
هذا الى جانب نحو 7000 كتاب تراســل الكتروني للصادر والوارد وبإجمالي يصل الى 17 ألف كتاب عبر البريد والتراســل 

االلكتروني فضا عن 77 قرارًا اداريًا و3 تعاميم.

قسم التعيينات وإنهاء الخدمة ينجز 24 قـرار 
تعيين مقابل قرارين لالستقالة والتقاعد

خــال الربــع الرابع من العام 2020 تمكن قســم التعيينات وإنهاء الخدمة من انجاز عـــدد )24( قـــرار تعيين مقابل 
)قــراري اســتقالة وتقاعد وكذلك إصدار عـــدد )41( كتابًا خارجيًا للــوزارات والهيئات والتأمينــات االجتماعية فضا 
عن إعـــداد 22 كتابًا للفحص الطبي ووزارة الداخلية للمرشحين الجـــدد، وإعـداد 147 مذكـرة تثبيت هذا الى جانب 

مخاطبات داخلية إلدارات الهيئة.
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أنشطة
الهيئة

جهزت إدارة الشــئون المالية خال الربع الرابع من العام 2020 اســتمارات قيد إلدراج قيمة المباني المملوكة 
للهيئة ودراسة مسودة التعميم الصادرة من وزارة المالية بشأن نظم وسياسات األصول غير المتداولة.

كمــا تــم اعداد كتاب لوزارة المالية ) وحدة محاســبة األصــول ( لدعوة اجتماع لمناقشــة بعض األمور الخاصة 
بالقســم. كما تم مراســلة قســم وحدة األصول بوزارة المالية للرد على بعض االستفسارات، اضافة الى  اعداد 

كتاب إلحاق لوزارة المالية ) وحدة محاسبة األصول(. 

إدارة الشئون المالية تدرج 
قيمة المباني المملوكة للهيئة

قسم الرواتب أنجز عمليات
الصرف والبدالت والمكافآت

انجز قســم الرواتب خال الربــع الرابع من العام 2020 العديد من المعامات الخاصة بمســتحقات العاملين ومنها رواتب 
العاملين على حساب االستقطاعات وصرف بدل موقع لعدد من العاملين في اإلدارة الهندسية واإلدارة العقارية والرواتب 

الشهرية و االستقطاعات والتأمينات واللجان ومكافآت المستعان بخدماتهم.
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تمكنت إدارة مالية القصر خال الربع الرابع من العام 2020 من انجاز تقرير لحركة الشيكات في قسم الصندوق يتضمن 
موقف استام الشيكات وتحصيلها، إضافة الى موقف عملية تحويل أرصدة الراشدين.                                              

ورصد تقرير اإلدارة زيادة بالتحويات البنكية باإلدارة مع انجاز اعتماد اآليبان الخاص بالراشدين.

كما تمكنت اإلدارة من انجاز التقرير المالي الخاص بالمشمولين بالوصاية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة الخاصة 
بالتقرير المالي وانجاز التحويات البنكية الخاصة بالمصاريف والراشــدين ومتابعة التحويات البنكية الخاصة بالشــركات 

مع مركز النظم.

إدارة مالية القصر ترصد زيادة بالتحويالت 
بعد اعتماد اآليبان الخاص بالراشدين
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أنشطة
الهيئة

وزعت حقيبة وقائية على أسر المشمولين بالرعاية

الهيئة تشارك في اليوم العالمي للطفل
أعلنت الهيئة العامة لشــؤون القصر ســعيها الدائم لتحســين الجوانب االجتماعية والتعليمية والنفسية للطفل وتحقيق كل سبل 

الرعاية المنشودة لتوفير األمان له وتحقيق بيئة مائمة لنموه الفكري والتعليمي ليصبح شخصا صالحا لمجتمعه وأسرته.

وقالت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية رئيسة لجنة الفعاليات واألنشطة واالحتفاالت في الهيئة تماضر العمر في تصريح 
لها بمناســبة اليوم العالمي للطفل إن »الهيئة تحرص على مشــاركة أبنائها القصر المشــمولين بالرعايــة لاحتفال بيوم الطفل 
العالمــي، ونظرا للظــروف الراهنة، وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحــة في االلتزام بالقواعد الصحية وزعــت الهيئة هدايا عبارة عن 
حقيبة وقائية تحتوي على جميع المســتلزمات الوقائية الضرورية من وباء فيروس كورونا وتم تســليمها لألسر، تعزيزًا منها على 

زيادة الوعي الصحي لدى أبنائها القصر«.

وأكــدت العمــر »حرص الهيئــة على االهتمام الدائم بالقصر المشــمولين برعايتهــا، وذلك عبر عمل الدراســات االجتماعية للوضع 
المعيشي لهم وتوفير متطلباتهم الدراسية كصرف المساعدات الازمة للعام الدراسي، كما وفرت لبعض األسر التي تنطبق عليها 
الشــروط والضوابــط األجهزة اإللكترونية لمســاعدتهم في التعليم عن ُبعد في ظل جائحة كورونــا واالطاع الدائم على وضعهم 

الدراسي، وضمان بيئة صحية لهم لدعم طموحهم التعليمي وتحقيق النجاح الدائم«.
 



23 SEP 2020 Issue No.14

واصلــت إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية جهودها خال الربع الرابع من العام 2020 في مجاالت متابعة 
المستفيدين وتوفير القدر الائق من الرعاية المالية واالجتماعية لهم.

كما اتمت تجميع شــهادات القصر المتفوقين وتحديث بياناتهم بحســب طلب اإلدارة تمهيدا لتكريمهم 
واالحتفاء بهم.

إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية
تابعت بيانات القصر المتفوقين
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أنشطة
الهيئة

خــال الربــع الرابع من العام 2020 اعتمدت إدارة الخدمة والمتابعة دليــل إجراءات العمل لجميع المعامات 
بكافة اقسام اإلدارة، وكذلك التعديات في نماذج إدارة النشاط التجاري للتركات.

كما تم خال فترة الجائحة اســتقبال الطلبات عن طريق التواصل االلكتروني الى جانب اعتماد رقم االيبان 
للتحويات البنكية، وكذلك اعتماد اعداد الكشــوف للقصر البالغين ســن الرشــد وإرسالها إلى المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية لوقف الراتب التقاعدي الخاص بالمذكورين وعدم إرساله للهيئة.

كما تم انجاز عملية الربط اآللي فيما بين الهيئة العامة لشئون القصر من جهة والهيئة العامة للمعلومات 
المدنية وكذلك مع وزارة الشئون االجتماعية والعمل.

إدارة الخدمة والمتابعة تعتمد
دليل إجراءات المعامالت
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واصلــت إدارة العاقات العامة واالعام نشــاطها خــال الربع الرابع من العام 2020، حيث تم نشــر الصور 
الجديدة لســمو امير الباد وســمو ولي العهد في المداخل الرئيســية للهيئة، كذلك تم نشر أسماء القصر 

الذين بلغوا سن الرشد في جريدة الكويت اليوم.

كمــا أنجــزت االدارة التقرير الســنوي ألداء الهيئة إضافة الى صياغة ونشــر عدة تصاريــح صحافية، مثل: 
استقبال وزير العدل الجديد الدكتور نواف الياسين، وتصريح صحفي خاص بمشاركة الهيئة باليوم العالمي 
للطفولة، وتصريح خاص بمشروع »معكم بتعلمكم عن بعد«، وترتيب لقاء مع مدير مركز نظم المعلومات 
ونائب المدير العام للشــؤون اإلدارية والمالية والتطوير اإلداري باإلنابة طارق الشــطي وذلك في تلفزيون 

الكويت - برنامج مساء الخير ياكويت.

إدارة العالقات العامة واإلعالم تنجز
التقرير السنوي وتصاريح صحافية
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أنشطة
الهيئة

واصلت االدارة القانونية نشــاطها   في الربع الرابع من العام 2020 بإجمالي 231 قضية متداولة فيما بلغ 
عدد الطلبات المقدمة والتي تم قبولها وفتح ملفات بها 197 طلبًا، في المقابل بلغ عدد الملفات المنجزة 

والتي صدر بها أحكام وتم اغاقها نهائيا349 ملفًا.   

امــا قســم اإلعان ومتابعة القضايــا والتنفيذ فقد نجح في انجاز 7 ملفات محولــة و6 إجراءات تنفيذ و76 
إنذارًا تم إعانه و6 صحف تم إعانها وإنجاز تحصيل مبالغ بقيمة 88 ألف دينار.

أما قسم الرأي والعقود فقد تعامل مع 187 عقدًا وتوكيًا ورأي خال الفترة فيما تمكن قسم الديون من 
إنجاز 121 معاملة للديون والحجز.

أنجزت 121 معاملة للديون والحجز

اإلدارة القانونية تتابع 231 قضية
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في إطار تنظيم وتخطيط العمل لدى قطاع الشــئون القانونية واألثاث الخيرية وابداء الرأي القانوني في المســائل 
المتعلقة بالهيئة وإعداد المواضيع الخاصة باألثاث المشمولين بالوصاية والتأكد من وضع المعايير الخاصة بعمليات 
الصرف المالي وأوجه الصرف وتقديم طلبات مســاعدات لصالح ذرية الثلث الخيري ودراسات لتنفيذ المشاريع الخيرية 
واألنشطة. تمكنت مراقبة االثاث الخيرية خال الربع الرابع من العام 2020 من االشراف على تطوير الكادر الوظيفي 
واإلداري ومتابعــة المواضيــع الخاصة باألثاث المشــمولة بالرعاية ودراســة أوجه الصرف منها، وتقديم الدراســات 

االقتراحات الخاصة بإقامة المشاريع الخيرية وتنفيذها مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الســياق كشــف تقرير المراقبة عن أخر التطورات التي تخص مشــروع التطوير وأهمها رفع 13 دراســة 
خاصة بإقامة المشروعات التي تسهم في تعزيز دور األثاث الخيرية، ورفع 67 بحثًا اجتماعيًا ودراسة خاصة لطلبات 
المســاعدة من حســابات األثاث الخيرية، واعداد 4 دراســات خاصة بحفظ وتنمية األثاث الخيرية، واعداد 21 كتابًا 
لتطوير منهجية العمل اإلداري والوظيفي والتوصية بصرف أكثر من 90 ألف دينار كمســاعدات متنوعة لألفراد من 
حســابات األثاث الخيرية، والتوصية بصرف 27.5 الف دينار كنفقات مشــروع دروس التقوية من حســابات األثاث 

الخيرية للمشمولين برعاية الهيئة وصرف دفعات نقدية لكافة خدمات دار الزنكي.

مراقبة األثالث الخيرية تصرف 90 ألف دينار
مساعدات لألفراد و27.5 ألف دينار لدروس التقوية
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واصلت اإلدارة العقارية نشاطها خال الربع الرابع من العام 2020 حيث انجز  قسم التداول العقاري 45 عملية بيع 
وشــراء واســتدخال وتخارج وتعاقد، كما انجز 28 عملية تقييم لعقارات المشــمولين بالرعاية، اضافة الى 69 سندًا 

ماليًا.

أما قسم المعامات العقارية فقد انجز 22 معامله للتسجيل العقاري  و58 معاملة  للرعاية السكنية، كما انجز قسم 
اداره العقار معامات لنحو 261 عقارًا و220 ســندًا ماليًا و125 ملف عقار مؤجر ومحاســبه تركة ومفوض لعقارات 
المشــمولين و86 ادخال لمعلومات وتدقيق. وقد بلغت اإليرادات المحولة لحســاب المشــمولين بالرعاية والتي تم 
توريدها من الشركة المديرة نحو 820 الف دينار  فيما تم تحويل نحو 155 الف دينار  لحساب المشمولين بالرعاية.

كما قام قسم التحصيل باستام 6 عقارات للمشمولين بالرعاية وتقدير اجرة 54 عقارًا للمشمولين بالرعاية وتحصيل 
70 سندًا ماليًا وتحويل 7 عقارات للشركة المديرة.

أنشطة
الهيئة

22 معامله للتسجيل العقاري و58 معاملة  للرعاية السكنية

اإلدارة العقارية تنجز 45 عملية
بيع وشراء وتخارج وتعاقد
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كثفت إدارة االســتثمار نشــاطها خال الربع الرابع من العام 2020، حيث قام  قســم االستثمار العقاري بإنجاز عدد من 
المعامات كما يلي:

• 10 معامات لمتابعه - العقارات منها تقييم االيراد الشهري والمواصفات. 
• 210 معامات للمحفظة العقارية للعقارات المملوكة للهيئة .

• دراسة الفرص االستثمارية واالقتصادية لمشاريع وعقارات وطلبات التأجير المعروضة على الهيئة.
• الموافقة على اعفاء بعض المستأجرين من دفع اإليجارات المستحقة نظرا للظروف االستثنائية لفايروس كورونا 

• متابعة شراء قسيمة في منطقه اشبيلية.
• طرح مناقصة خاصة بأعمال بناء خاصة بأحد العقارات.

• إطاق التيار الكهربائي  بأحد العقارات .
• تقييم جميع عقارات استثمارات الهيئة واألراضي الفضاء من خال الجهات المعتمدة بالهيئة .

• تقييم الوحدات الشاغرة في بعض عقارات استثمارات الهيئة.
كما قام قسم استثمار األسهم بتحصيل أرباح شركة أجيال الوطنية التعليمية، فيما قام قسم االستثمار النقدي بإنشاء 

8 ودائع بالدينار الكويتي واستحقاق 9 ودائع  وتحصيل أرباح 7 صناديق استثمارية وصكين استثماريين.
                             

تحصيل أرباح 7 صناديق استثمارية وصكين استثماريين

إدارة االستثمار تابعت شراء
قسيمة وإنشاء 8 ودائع
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نفــذت اداره النشــاط التجاري للتــركات عدة عمليات خال الربــع الرابع من العام 2020، حيث تمكن قســم نقدية 
التركات من اغاق وكسر 34 وديعة للمشمولين بالرعاية، كما تم تنفيذ تخارج من محفظة عقارية.

كما تمكن قسم الرخص والمنقوالت من متابعة مدارس احد المحجور عليهم وعقد ألخر كما تم بيع 62 مركبة.
وقام قســم التركة بفتح 82 ملف مالك و1350 ردًا ومخاطبة للجهات الحكومية و210 مخاطبات للتركة، كما تم 

فرز الملفات غير الفعالة.
وقام قســم أســهم التركات بتحصيل األرباح النقدية واســتام الشــيكات عن الربع الرابع عام 2020 للمشــمولين 
بالرعاية، كما تم توزيع أسهم المتوفين الواردة للهيئة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، فيما تم عمل 365 

كتابًا لفرز األسهم .
كما قدم قســم البحوث والدراســات 15 عرضًا من جهات خارجية وقام بعرض 8 دراسات وانجاز 53 مراسلة داخلية 

وخارجية.
وتابع قســم التســويات 19 اخطــارا من ديوان المحاســبة اضافة الى تقريــر لحماية األموال وآخــر للبنك المركزي 

والتعامل مع 144 سندًا ماليًا.
 

إغاق وكسر 34 وديعة للمشمولين بالرعاية

إدارة النشاط التجاري للتركات 
تفتح 82 ملفًا للمالك
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واصل قســم المشــتريات  توفير المســتلزمات والتعاقد على الخدمات خال الربع الرابع من العام 2020 ومن بينها 
القرطاسيه واألدوات المكتبية، وخدمات اعامية من قنوات إذاعة واتصال اضافة الى خدمات طباعة وتأمين وعمولة 

وصيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية.
كمــا قام القســم بتوفيــر خدمات المراســلين والفندقــة والنظافة وصيانــة آالت ومعدات تكنولوجيــا المعلومات 
واستشــارات تكنولوجيا المعلومات وحماية وأمن صيانة برامج الحاسب، وكذلك خدمات الضيافة والحفات والهدايا 

والرحات وبرامج الحاسب اآللي و صيانة المنشآت واآلالت والمعدات المكتبية.

قســـم المشتــريات يواصــل توفير 
المستلزمات والتعاقد على الخدمات 

خالل الربع الرابع
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أنشطة
الهيئة

السنان يصدر كتابًا عن أموال القصر
أصــدر نائب المدير العام في الهيئة العامة لشــؤون الُقّصر د. عبداللطيف الســنان كتابــا بعنوان »أموال األطفال 

ر.. أمانة وتنمية«، كدراسة علمية مقارنة بين الكويت وغيرها من الدول اإلسامية. الُقصَّ

وجــاء الكتاب في 230 صفحة من القطع المتوســط من بابين: األول يتنــاول ماهية الطفل اليتيم ومجمل حقوقه 
اإلنسانية وأنماط التدخل المجتمعي في وضعه وأثرها في بقائه ونمائه وحماية مصالحه، ويتطرق أيضا إلى حقوق 
اليتيم في الشريعة اإلسامية قبل والدته وبعدها، وحقوقه في القانون الوضعي، والتطور التاريخي لحقوق الطفل 

على المستوى الدولي، وعرض أبرز المواثيق واالتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل.

وفي الباب الثاني، تناول الكاتب تجارب الدول العربية في مجال شــؤون القصر، والدروس والعبر المســتفادة منه، 
وتحدث عن التجربة الكويتية في مجال شــؤون القصر، والتجربة الســعودية في مجال الوالية على أموال القاصرين 
ومــن فــي حكمهم، والتجربة األردنية في مجال تنمية أموال األيتام، والكتاب معتمد من إدارة الثقافة اإلســامية 

في وزارة األوقاف.
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تابعت اإلدارة الهندســية خال الربع الرابع من العام 2020 اعمال االشــراف الدوري على مبنى الهيئة ومواقف 
السيارات ومباني أفرع الهيئة بمحافظتي الجهراء واألحمدي.

كما واصلت اإلدارة تنفيذ اعمال عقارين ســكنيين في منطقة حولي، وكذلك مشروع تطوير عقارات االستثمار 
الجماعــي التــي تضم 3 بنايــات موزعة علــى مناطق ميدان حولــي )جاٍر تجديــد رخصة البناء مــن قبل المكتب 
االستشــاري( والرقعي )تم االنتهاء من طرح المشــروع وجار إنهاء إجراءات الترســية على الشــركات المشاركة 

بالمناقصة( وبنيد القار )جار العمل على إطاق التيار الكهربائي(. 

اإلدارة الهندسية تواصل تنفيذ
أعمال 3 عقارات لالستثمار الجماعي
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أنشطة
الهيئة

نجــح مركز نظــم المعلومات خال الربع الرابــع من العام 2020 في انجــاز العديد من 
المشروعات واألنظمة التي تسهل عمل الهيئة خال فترة الجائحة حيث تمكن المركز 

من مواصلة العمل على 26 مشروعا متنوعا أهمها ما يلي:

االستمرار في أنظمة إدارة النظام اآللي المتكامل )نظام السرية( ونظام آلي ومتكامل 
إلجراءات التخزين والصرف ومتابعة الباغات لمراقبة التشغيل 

ونجــح المركــز في انجــاز الغالبية العظمى مــن عمليات تطوير واضافــة خدمات على 
أنظمة المكتبة اإللكترونية والربط مع وزارة الداخلية، ونظام اإلدارة المالية للعمليات 
المحاسبية الخاصة برفع المستوى المعيشي، وبرنامج إلرسال رسائل نصية تلقائيًا من 

النظام، وتعديل النظام المحاسبي الحتساب األرباح للسنوات 96-93  
كذلــك تم تطوير عدد من الخدمات اإللكترونية ومواصلة تطوير نظام ســهل ونظام 
األسهم وبدء تطوير نظام المالية والمشتريات وانجاز 70 % من نظام صرف مستحقات 
راشــد تلقائي لمن لديه حســاب بنكي معتمــد وبدء إضافة خدمــات جديدة من خال 

الربط، اآللي مع بنك االئتمان بعض الجهات.

مركز نظم المعلومات واصل اعمال
 تطوير 26 نظام وخدمة لتسهيل اإلجراءات

• تطوير عدد من الخدمات 
اإللكترونية ومواصلة 

تطوير نظام سهل ونظام 
األسهم وبدء تطوير نظام 

المالية والمشتريات



35 SEP 2020 Issue No.14

ق الشطي
طار

ومات
معل

م ال
ز نظ

رك
ر م

مدي

كما تم إعطاء الصاحيات وتدريب موظفين الشــركة المتحدة على نظام إدارة العقار، 
والشــروع في تنفيذ كل ما جاء في بنود الخطة الســنوية للميزانية من تجديد عقود 
وطــرح عقود جديدة وشــراء وصيانة األجهــزة. بما في ذلك تحديــد احتياجات المركز 

واعتماد الخطة السنوية من قبل الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات.

متابعــة ادخــال البيانات في النظام اآللي المتكامل للهيئــة للتأكد من صحة اإلدخال، 
وبــدء تركيب أجهزة الترقيم )كيوميتك( فــي برج التحرير وتركيب اجهزة الكيوميتك 
لموظفي الداخلية بالدور األرضي بالمبنى الرئيســي، وتحديــث بيانات األنظمة بإدخال 
بيانات عقود الشــراء الجديدة وتحديث بيانات ملف األجهزة ونظام الورشــة كذلك تم 

انجاز 50 % من غرفة التشغيل 

وفي مجال تأهيل الكوادر البشــرية تم تدريــب الموظفين الجدد على أنظمة أوراكل. 
تدريب إدارة النشاط التجاري للتركات قسم نقديه التركات على نظام حفظ واسترجاع 

الوثائق مع  اعطائهم صاحية حفظ واسترجاع الوثائق. 

• اعتماد الخطة السنوية 
من قبل الجهاز المركزي 

لتكنلوجيا المعلومات 
ومواصلة اعمال تطوير 

األجهزة والبرامج 
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بلغــت ملكيات الجهــات الحكوميــة الكويتية في 38 شــركة مدرجــة في بورصة 
الكويت كما في 10 ديسمبر 2020 حوالي 4.87 مليارات دينار، أي ما يعادل 15 % 
من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي 
بلغت 32.45 مليار دينار، وأيضا ما يعادل 21.7 % من القيمة الرأسمالية السوقية 

للشركات الـ 38 والتي بدورها بلغت 22.4 مليار دينار.
ومع انخفاض أسعار األسهم منذ بداية عام 2020، يتبين أن قيمة ملكيات الجهات 
الحكومية الكويتية المعلنة في الشركات المدرجة قد انخفضت بحوالي 380 مليون 

أنشطة
الهيئة

• ملكيات القصر بلغت 
قيمتها 554.6 مليون دينار 
ومعظمها في بيت التمويل 

الكويتي

»هيئة القصر« ثالث أكبر مساهم حكومي
في بورصة الكويت بنهاية عام 2020
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دينار وبنسبة انخفاض 7 %، بعد أن كانت سجلت بنهاية 2019 حوالي 5.25 
مليــارات دينار، وعند مقارنتها بنهاية عام 2018 ناحظ أنها ال تزال مرتفعة 

بنحو مليار دينار.
وقد حلت الهيئة العامة لشؤون القّصر كثالث أكبر مستثمر في البورصة من 
الجهات الحكومية بملكيات بلغت قيمتها 554.6 مليون دينار وعلى راســها 
مســاهمتها في بيت التمويل الكويتي بنحو 545.3 مليون دينار أي ما يعادل 

98 % من إجمالي استثماراتها.

الجهات الحكومية تساهم 
بـ 15 % من القيمة 

السوقية لشركات بورصة 
الكويت
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أنشطة
الهيئة

نجحــت لجنــة التواصل االجتماعــي خال جائحة كورونــا في فتح قنــوات التواصل مع 
المشــمولين بالرعايــة من خــال خدمة الواتــس اب، وتوعيــة المشــمولين بالرعاية 
باالشــتراطات واالحتــرازات الصحية من خال نشــر العديد من الرســائل والفيديوهات 

التوعوية.

وفيما يلي اهم انجازات اللجنة:
• رســائل مشــروع »معونة لهــم« الخيري الممول من حســاب االثــاث الخيرية لدعم 

المستوى المعيشي لاسر المتعففة من المشمولين بالرعاية .
• رســائل » معكم في تعلمكم« لمشــروع »تمكين أبنائنا عن بعــد« من خال توفير 

أجهزة حاسب آلي لتمكين الطلبة من القصر للدراسة عن بعد .
• رسائل مساهمة الهيئة بمبلغ 250 الف دينار لدعم جهود الدولة السلطات الصحية 

لمكافحة فايروس كورونا.
• رسائل االعان عن األرباح النقدية لسنة 2019.

• رسائل مبادرة »تمكين العمل عن بعد في القطاع الحكومي« والتي أطلقها الجهاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات حفاظًا على سامة الموظفين.

من خال خدمة الواتس اب وحسابات الهيئة على اإلنترنت

لجنة التواصل االجتماعي عززت التفاعل اإللكتروني 
مع المشمولين بالرعاية خالل جائحة كورونا

• توعية المشمولين 
بالرعاية باالشتراطات 

واالحترازات الصحية وإبراز 
المبادرات والتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة
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• إطاق مبادرة »االســتثمار في طاقات الشــباب ووقتهم في البيت« عبر دليل اســتثمار طاقات الشــباب ايمانا بأن أبناءنا 
المشمولين مبدعون ومؤثرون ومنتجون

• رسائل مبادرة »نحن معك« لتقديم االستشارات النفسية.
• مبادرة »في شهر الخير ابتكر الخير« لتعليم أبنائنا المشاركة في فعل الخير خال فترة الحظر.

• تنظيم مسابقات أسبوعية خال شهر رمضان وخال أيام عيد الفطر السعيد ألبنائنا وبناتنا المشمولين بالرعاية.
• رســائل مبادرة »خلصها أون الين« والتي تدعو جميع المراجعين  إلى اســتخدام الخدمات اإللكترونية بدال من مراجعة مبنى 

الهيئة.
• إطاق مبادرة »الهاتف التفاعلي« من خال موقع الهيئة اإللكتروني لتسهيل استفسارات المراجعين.

• رســائل توضح إجراءات الهيئة االحترازية من خال تجهيز المبنى الستقبال الموظفين والمراجعين وكذلك عمليات التعقيم 
الدورية التي تقوم بها الهيئة من خال نشر فيديوهات متعلقة  بالموضوع.

• نشر العديد من اإلحصائيات من خال قنوات التواصل االجتماعي.
• رسائل اإلعانات الدورية المتعلقة بالرواتب والمساعدات.

• اإلعان والمشاركة في المناسبات العامة بالدولة.
• التنســيق مع مركز التواصل الحكومي بشــأن ضوابط ومستجدات متعلقة بحســابات التواصل االجتماعي عبر المشاركة في 

حضور االجتماعات واالستبيانات المتعلقة بقنوات التواصل مع الجمهور.
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األوقاف وشؤون القصر في دبي تدعم
»دبي للتوحد« ومتضرري كورونا 

وجهت مؤسســة األوقاف وشــؤون القصر بدبي دعما للقطاع االجتماعي المتضرر من جائحة كورونا في االمارة ومركز دبي للتوحد.
وأوضحــت المؤسســة أنه تم الدعم لمركز دبي للتوحد مــن المصارف الوقفية لتلبية احتياجات المركز في تغطية تكاليف الدراســة 

والرعاية االجتماعية للطلبة.

وســلم خالد ال ثاني نائب األمين العام لمؤسســة األوقاف وشــؤون القصر شــيكا بالمبلغ الى محمد العمادي مدير المركز في مقره 
بدبي.كما قامت المؤسســة بدعم مؤسســة التراحــم الخيرية و جمعية دار البر ضمن خططها لدعــم القطاع االجتماعي المتضرر من 

تداعيات جائحة كورونا.
وقال خالد آل ثاني نائب األمين العام للمؤسسة إن المؤسسة حريصة على دعم الحاالت اإلنسانية على ضوء التقارير المقدمة اليها 

خصوصا الحاالت التي تضررت من تداعيات وباء كورونا.

وذكر ان المؤسسة وجهت دعما ماليا الى مركز دبي للتوحد لدعمه في تطبيق برامجه المتكاملة لتأهيل األطفال المصابين بمرض 
التوحد من المواطنين والمقيمين والتخفيف من معاناة االسر غير القادرة على تحمل كامل تكاليف التأهيل.

ولفت خالد آل ثاني الى أن المؤسســة تطبق استراتيجية شــاملة لتوجيه المصارف الوقفية لتغطي مختلف قطاعات خدمة المجتمع 
وهي مصرف التعليم ومصرف الصحة ومصرف الشؤون االجتماعية ومصرف الشؤون اإلسامية ومصرف البر والتقوى.

الوفاء 
العربي
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بدء تشييد وقف الصحة لدعم وتمويل
األبحاث الطبية لمكافحة األمراض

أعلنت مؤسسة األوقاف وشؤون القّصر في دبي عن بدء تشييد وقف الصحة الذي يعود ريعه لدعم وتمويل األبحاث الطبية المتعلقة 
بمكافحــة األمــراض، ودعم ابتكارات األجهزة الطبيــة لعاج األمراض واألوبئة، وبناء مراكز للبحوث وعيــادات وفق معايير عالمية، 

ومساندة ومساعدة المرضى المحتاجين إلى العاج.
ويأتي المشــروع تنفيذًا لتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، خال شــهر أبريل 2020، بإقامة وقف صحي، يدعم االســتجابة العاجلة، ويحقق خطوة استباقية ألي تداعيات أو أزمات صحية 
محتملة، خصوصًا بعد أن أثبت وباء فيروس كورونا المســتجد أهمية التشــخيص المبكر لألمراض واألوبئة، ودوره في وقاية الفرد 

والمجتمع، وتجنب األضرار االجتماعية واالقتصادية التي تنجم عنها.
ويتم تنفيذ المشروع تطبيقًا التفاقية الشراكة التي تم توقيعها »عن ُبعد« بين المؤسسة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 

الصحية، ويقام على مساحة 7200 قدم مربعة موقوفة لعموم الخير، ومسّجلة باسم المؤسسة.
وقــال األمين العام للمؤسســة علــي المطوع »يأتي الوقــف الصحي الجديد إدراكًا من المؤسســة لدور الوقف فــي تنمية المجتمع 

والنهوض به، رافدًا من روافد التنمية، وبمسؤوليته تجاه المجتمع، خصوصًا في القطاع الصحي«.
وأضاف أنه ســيصرف ريــع الوقف في تحفيز الطلبة على القيام بالدراســات واألبحاث التخصصية، ومســاندتهم في اختراع األجهزة 
الطبية لمكافحة األمراض واألوبئة، وبناء مراكز للبحوث والدراســات، وعيادات خاصة مزودة بأحدث التقنيات، ومســاندة ومساعدة 

المرضى المحتاجين إلى العاج.
وتابع أن الوقف سيدعم الجهود الحكومية الفاعلة في مواجهة تفشي األوبئة واألمراض حاضرًا ومستقبًا، مع اعتماد نهج يضمن 

الكفاءة في تحديد أولويات الدعم والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية.
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هيئة الوالية على أموال القاصرين بالسعودية 
تنظم ملتقى مشاريع الخطة االستراتيجية

عقدت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الســعودية ملتقى مشــاريع الخطة االســتراتيجية وورش 
العمل المصاحبة لها لميزانية العام المالي بحضور رئيس الهيئة محمد بن عبداهلل العقا وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي 

ومنسوبات الهيئة باإلضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين في مجال التخطيط االستراتيجي والمالي.

ودشــن العقا مشــاريع وبرامج الخطة االســتراتيجية وورش العمل، وأكد أن الهيئة حريصة على تنفيذ الخطة االستراتيجية وورش 
العمل التي تســاعد على تحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها، وتطرح المشــاريع الجديدة والميزانية لعام 2021م للمناقشــة حيال ذلك، 
وتبادل األفكار واآلراء حول الخطة االســتراتيجية والموضوعات المطروحة للنقاش لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية بما يتواكب مع 

رؤية الهيئة، وذلك بمتابعة واهتمام من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

الوفاء 
العربي
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مجلــس إدارة الهيئة العامة للوالية علــى أموال القاصرين 
ومن في حكمهم يعقد اجتماعه الثامن عبر التواصل المرئي 

برئاسة آل الشيخ
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في السعودية اجتماعه الثامن عبر التواصل المرئي 
برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة يوم االثنين الموافق 9 
نوفمبــر 2020. وناقش المجلس خال االجتماع عدًدا من الموضوعات المطروحة على جدول األعمال، وأطلع المجلس على تقرير عن 

الخطة التنفيذية للمبادرات والمشاريع المعتمدة بالخطة االستراتيجية للهيئة، وتم اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019م.

تسجيل العقارات وتوثيق عقود
 إيجار عقارات الهيئة الكترونيا

أعلنت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الســعودية البدء بتســجيل العقارات وتوثيق عقود اإليجار 
للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار )إيجار( بالتعاون مع وزارة األسكان.

وأوضحــت الهيئة أنه تم التعاون بينها وبين وزارة اإلســكان بشــأن اعتماد برنامج توثيق »إيجار« مــن خال التكامل اإللكتروني 
لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والتكافــل االجتماعــي، وأن الهيئــة تقــدم خدمات موثوقــة ذات جودة ومهنيــة عالية في رصــد وحفــظ و إدارة وتنمية أموال 
المســتفيدين، وإشــراف فعال على التصرفات المالية لألوليــاء واألوصياء والقّيمين، من خال بناء مؤسســي متميز وأنظمة تقنية 

متطورة، ومنها االستعانة بالشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار.
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شؤون القاصرين في قطر تقيم ندوة
لتعريف طالب كلية الشريعة بأعمالها

أقامت الهيئة العامة لشــؤون القاصرين فــي قطر ندوة مهنية إلكترونية للتعريف بالهيئة واختصاصاتها وأعمالها بمشــاركة 
طاب كلية الشريعة من جامعة قطر، وذلك بالتنسيق مع مركز التطوير المهني بالجامعة.

وأوضح حمد الباكر مســاعد مدير إدارة التركات أن الهيئة تقوم بعمل جليل لفئة مجتمعية هامة، مركزا على أهم األقســام التي 
يمكن لطاب الشــريعة أن يلتحقوا بها في الهيئة، وذكر أهمية العلم الشــرعي وفضله، مشيرا إلى اعتناء اإلسام بعلم الفرائض 

وأهميته في حفظ الحقوق.

 ثم عرض الباكر الهيكل اإلداري واالختصاصات المختلفة إلدارة التركات والمتعلقة بحصر أموال التركات واإلشــراف على إدارتها، 
وأمــوال الغائبين والمفقودين الذين ال وكيل لهم، وإعداد وتنفيذ الدراســات والخطط الازمــة لتنمية أموال القاصرين ومن في 

حكمهم، وغيرها من األموال التي تديرها الهيئة وذلك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسامية وأحكام القانون. 

وتأتي هذه الندوات إيمانا من الهيئة العامة لشــؤون القاصرين بأهمية توعية المجتمع مهنيا وترســيخ قيم ثقافه العمل لفتح 
اآلفاق أمام أبنائنا وبناتنا الطاب.

الوفاء 
العربي



45 SEP 2020 Issue No.14

الهيئة تشارك في ندوة قانون المرور
شــاركت الهيئة العامة لشــؤون القاصرين في قطر ممثلة بمجموعة من موظفيها في ندوة توعوية افتراضية حول قانون 
المرور والتي نظمتها إدارة التوعية المرورية باإلدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة العاقات العامة بوزارة الداخلية، وكان 

ذلك عبر منصة برنامج ) زوم للمؤتمرات اإللكترونية ( وذلك بحضور مجموعة من الشركات والجهات الرسمية.
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الوفاء 
العربي

عقــد مجلس الواليــة على أموال القاصريــن ومن في حكمهم، فــي البحرين اجتماعه 
االعتيادي في دورته الثالثة والثمانين واألول بتشــكيله الجديد، برئاســة الشــيخ خالد 
بن علي آل خليفة وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف رئيس المجلس، بحضور 

القاضي عيسى المناعي وكيل العدل والشؤون اإلسامية نائب رئيس المجلس.

 وفي مســتهل االجتماع الذي عقد في اوائل نوفمبر 2020 عبر تقنية االتصال المرئي، 
أشــاد وزير العــدل بجهود  أعضاء مجلــس الوالية على أموال القاصريــن خال الدورة 
الســابقة، والتي أســهمت في إقرار العديد من المبادرات المهمة بهدف تنويع السلة 
االســتثمارية ورفع قيمة رأس المال على المدى الطويل وزيادة الدخل من خال توزيع 
األربــاح على حســابات القاصرين، ومن أبرزها الشــراكة مع القطــاع الخاص في إدارة 

محفظة مالية وإدارة العقارات واالستعانة بشركات التدقيق المتخصصة.

 وقــال وزير العدل إن التعاون مع القطاع الخاص يؤســس لمرحلــة جديدة من تطوير 
كفــاءة الخدمــات المقدمة للقصــر وخصوًصا في المجال االســتثماري بما يحقق أفضل 

العوائد لصالح تركات القصر ودعم متطلبات مستقبلهم.

 وأعــرب رئيــس وأعضاء المجلس عن بالغ تقديرهم للمستشــار وائل بوعاي المحامي 
العام األول بالنيابة العامة، على ما قدمه من جهود ملموسة ومثمرة في خدمة القصر 
خال فترة ندبه وكيًا للعدل والشــؤون اإلســامية، متمنين له التوفيق والسداد في 

مهام عمله بالنيابة العامة.

برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف

مجلس الوالية على أموال القاصرين في البحرين  
يعقد اجتماعه األول بعد إعادة تشكيله

• وزير العدل : التعاون 
مع القطاع الخاص يؤسس 
لتطوير كفاءة الخدمات 

وخصوًصا في المجال 
االستثماري
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 وبحث االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال الخاصة بشــؤون القصر ومن 
في حكمهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

وكان األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
البحرينــي، أصدر قرارًا رقم )15( بإعادة تشــكيل مجلس الواليــة على أموال القاصرين 
وَمن في حكمهم. وجاءت المادة األولى من القرار بأن ُيعاد تشكيل مجلس الوالية على 
أموال القاصرين وَمن في حكمهم برئاســة وزير العدل والشئون اإلسامية واألوقاف، 

وعضوية ُكلٍّ من:
• رضا عبداهلل فرج.

• جاسم أحمد المهزع.
• إبراهيم حسن الحواج.

• عبدالجليل علي أحمد الحايكي.
• مناف يوسف حمزة.

• محمد الشيخ أحمد العصفور.
• ناجي سبت سالم سبت.

• علي حسن ناصر الخزعلي.

ونصــت المــادة الثانية، على أن تكــون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور ســنتين 
قابلة للتجديد.

تشكيل المجلس 
من ثمانية أعضاء برئاسة 

وزير العدل والشئون 
اإلسالمية واألوقاف 

لمدة سنتين
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عرفت الحضارات المختلفة الّرياضة بأنواعها، بل إّن كثيرًا من الّنشــاط اإلنســانّي ُيماَرس فيه شــكل من أشكال الّرياضة والّنشاط 
البدني، فاإلنســان حين يرتحل ويمشــي ويقطع المســافات الّطويلة من أجل العمل وطلب الّرزق أو غير ذلك فإّنه يمارس نوعًا من 

أنواع الّنشاط البدني، ويتساءل كثيٌر من الّناس عن أهمّية الّرياضة في حياة اإلنسان.

• تعزيز المناعة ونظام القلب واألوعية الدموية ، وتقليل خطر اإلصابة بااللتهابات التي تؤدي إلى تصلب شرايين القلب.
• تقوية جميع عضات الجسم حتى العضات الاإرادية كالعضلة المتحكمة في العين والرؤية البصرية.

• تنمي الشعور بالمسؤولية واالنضباط في الحياة.
• تساهم في تكوين الشخصية اإليجابية بالصفات المكتسبة من ممارسة الرياضة.

• الحد من تقليل اإلصابة بااللتهابات في جميع أنحاء الجسم.
• حرق السعرات الحرارية، فالمجهود المبذول في الرياضة يساهم في بناء جسم صحي رياضي بعيًدا عن أي زيادة في الوزن.

• تعزيز القدرات العقلية ونمو الذكاء االجتماعي.
• نمو العظام وزيادة كثافتها بشكل صحي.

• زيادة مرونة الجسم بممارسة تمارين التمدد واإلحماء.
• تســاهم في تهدئة األعصاب وزيادة استرخاء الجسم بزيادة إفرازات هرمونات السعادة وتقليل أعراض التوتر واإلجهاد والركود 

بشكل طبيعي.

الرياضـــة وبناء 
جيل المــستقبل

منوعات
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“علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل” عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه،

 حثنا الدين اإلسامي على تعلم الرياضة بكافة أشكالها ، فمن الدين أن يتعلم الفرد ويبدع في رياضة مفضلة لديه تنمي مهاراته 
العقليــة والجســمانية ، و لعــل أكثر ما يحذر منه علماء التربية وعلم نفس الطفل ، هو “وقــت الفراغ ” فعندما تمتلئ رأس األم 
بنداءات األطفال لســبب أو بدون ســبب ، تقوم بأســهل شــئ عليها هو إعطاء الطفل جهازًا الكترونيًا لأللعاب أو وضعه أمام 
محطات بث األفام الكرتونية على التلفاز بما تحتويه مما يخالف أعرافنا، وهذا ليس من التربية في شــيء ، فالعينة الســابقة من 
األمهات التي ذكرتها أصبحت تاحظ إصابة أطفالها بخلل لغوي واجتماعي في حياتهم ، فالطفل الذي ال يوجد في حياته ســوى 
جهــاز الكمبيوتــر أصبح ال يحــب التجمعات و إن تكلم أحد معه يجد ذلــك غريًبا لنقص المفردات لديه ، بــل إن هؤالء قد يصلون 
إلى مرض التوحد فيما بعد ، لذا فأفضل ما يفعله اآلباء هو إشــراك أبنائهم في مختلف األنشــطة الرياضية المحببة إليهم ســواء 
فــي المــدارس والجامعات أو األندية ، ليحيا  األطفال حياة صحية مليئة بــروح التعاون االجتماعي المنبثق من صداقات  حقيقية و 

ممارسة األنشطة الرياضية.

و لسامة البنية االجتماعية يجب إشراك األطفال أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقات في األنشطة الرياضية المختلفة إلدماجهم في 
بنية المجتمع ولتنمية البناء النفســي لديهم حتى ال يشــعروا بأنهم يتم إقصاؤهم من المجتمع بســبب علة لم يكونوا يومًا سببًا 

فيها و أيضا لبث الروح العالية وعدم إحساسهم بالنقص أو العجز عن األطفال األصحاء.

الدين اإلسالمي يحث على ممارسة 
الرياضة بكافة أشكالها
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دخلت الكويت موســوعة غينيس العالمية، بـ 7 أرقام جديدة في 
4 مجاالت، في المســابقة التي تنظمها شركة البدرانية الكويتية 
على مدى 3 ايام باشــراف فريق من محكمي الموســوعة الدولية 
ومشاركة ورعاية عدد من الشركات المحلية واالقليمية والدولية.

1 - أعلى برج نقود معدنية يتم بناؤه في دقيقة واحدة.
2 - أسرع وقت لتناول كعكة.

3 - أسرع وقت لخلع مابس عارض أزياء للرجال.
4 - أكثر تمريرات لكرة القدم بين العبين في دقيقة واحدة.

رقم قياسي لشموع التوحد باللغتين العربية واالنجليزية

أعلنت موســوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية أن الكويت 
تســعى لدخول الموســوعة العالميــة عبر قيام مركــز الكويت 
للتوحــد بالتعــاون مع عدد مــن الجهات بكتابــة كلمة التوحد 
باللغتين العربية واالنجليزية باستخدام رقم قياسي عالمي جديد 

في عدد الشموع . 

أكثر عدد مالبس جمعت خالل 24 ساعة في الكويت

حقق شــباب دولة الكويت رقمًا قياســيًا عــام 2015 ألكثر عدد 

مابــس جمعت خال 24 ســاعة حيث قاموا بجمــع مابس تزن 
معًا 56,934 كغ. جاءت مبادرة كســر الرقم القياسي خال حملة 
»شــعب االنسانية« التي سعت لجمع هذه المابس والتبرع بها 
للشــعب الســوري وللمحتاجيــن في أرض الكويــت وغيرها من 

الدول مثل تركيا وفلسطين واليمن.

أكبر درس بستنة في العالم

حققــت HGTV Arabia رقمًا قياســيًا فــي الكويت ألكبر درس 
بســتنة بحضور 286 شــخصًا من مختلف أنحاء الخليج العربي في 
فعالية نظمتها HGTV و beIN. وكان الهدف وراء كسر الرقم 
القياسي هو نشر الوعي حول االستدامة في المنطقة عن طريق 
الزراعة والبستنة. أقيم الدرس في حديقة الشهيد في الكويت 
تحــت إشــراف وتعليم من الزينــة البابطين المعروفــة بخبرتها 
وشــغفها للبســتنة. تضمن الدرس حديثًا حــول زراعة خضروات 
عضوية لحياة صحية، ونقاشــات فّندت العديــد من المعلومات 

الخاطئة المتداولة في المنطقة حول البستنة.

أكبر لوحة فسيفسائية من القمصان على شكل علم

قامت جامعة الشــرق األوسط األمريكية بكســر الرقم القياسي 

أرقام الكويت القياسية تتزايد عبر السنوات

7 أرقام جديدة في 4 مجاالت خالل 3 أيام
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ألكبــر لوحة فسيفســائية مــن القمصان مشــكلًة علــم دولة 
الكويــت في ملعب كرة القدم فــي الحرم الجامعي في العقيلة. 
عمــل طــاب الجامعة علــى جمــع 5160 قميصًا لتحقيــق الرقم 
القياسي ثم تم التبرع بها إلى جمعيات خيرية بعد تحقيق الرقم 

القياسي. وبلغت مساحة العلم 1570.55 مترًا مربعًا.

أكبر صورة رملية ألمير االنسانية

حقق مكتب الدبلوماســية العامــة )اإلمارات العربيــة المتحدة( 
رقمًا قياســيًا احتفااًل باليوم الوطني للكويت ألكبر صورة رملية 
بلــغ حجمهــا 15876.22 مترًا مربعًا أي ما يعادل مســاحة أكثر 
من 12 حوضًا للســباحة األولمبية. حملت الصورة الرملية عنوان 
»أمير اإلنســانية« وشــكلت صورة للشــيخ صبــاح األحمد الجابر 
الصبــاح، أميــر دولة الكويت وقد تم تشــكيل هذه الصورة من 

رمال طبيعية تمامًا.

أطول علم في العالم بـ 2019 مترا 

دخلت الكويت، موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، وذلك 

عبر أطول علم في العالم رفع آالف الطلبة والمعلمين، وقال 
وزير التربية ووزير التعليم العالي ، حامد العازمي، »إن دخول 
الكويت موســوعة »غينيس« لألرقام القياسية بأطول علم 
يؤكد اإلصــرار والعزيمة على تخليد اســم وطننا الغالي في 
هذا الســجل العالمــي«. وجاء تصريــح العازمي على هامش 
االحتفال شــارك فيه 4 آالف طالب ومعلم بدخول الباد إلى 
الموســوعة العالمية تزامنا مــع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنيــة. يذكــر أن طول علم الكويــت الجديد يبلغ 2019 

مترا.

أكبر علم أثناء السقوط بالمظالت بمساحة 63 مترًا مربعًا

دخلت الكويت موسوعة غينيس لألرقام العالمية، وذلك بعد 
قيام ضباط من الجيش الكويتي، بتسجيل رقم قياسي عالمي 
بالقفــز بعلم دولة الكويت، كأكبر علم أثناء الســقوط الحر 
في رياضة القفز بالمظات بمساحة 63 مترًا مربعًا، وقد تمت 
القفزة في »سكاي دايف« في دولة قطر الشقيقة، من على 
ارتفاع 13 ألف قدم. وتم اعتماد هذا اإلنجاز العالمي من قبل 

محكمين من موسوعة غينيس.
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قصص النجاح نقلت أهم الشخصيات
 العالمية من القاع إلى القمة

اذا كنــت تريــد النجاح في حياتك فعليك ان تعرف ما هي الخطوات التي اتبعها الناجحون في حياتهم لتقوم بتطبيقها ألن طريق 
النجاح صعب لكن عليك الســير فيه.. اما الفشــل فما هو إال طريق يبدأ بقرار منك عندما تتوقف عن اســتمرار محاولتك للنجاح، 

فالفشل طريق أنت من يقوم بالمضي فيه، وعليك أن تتخذ من تجاربك الفاشلة طريقًا جديدًا للنجاح.
وهذا ما قام بفعله أغنى أغنياء العالم وكذلك المشــاهير الذين تركوا بصمة متميزة في تاريخ البشــرية، إن ما ســوف نعرضه من 
تجارب ال تقتصر فقط على األغنياء، فالنجاح ليس ثروة دائمًا وإنما أيضًا دور متميز قام به أشخاص وأصبح عامة في التاريخ، وهى 

كالتالي :

تشارلز داروين من طالب محدود 
الذكاء إلى عالم للطبيعة

بدأ تشــارلز داروين حياته كطالب محدود الذكاء في بداية حياته، 
وعندما دخل كلية الطب اتهمه األساتذة بأنه مريض نفسي حيث 
كان لــه رأي مخالــف لكل الكتب الدينية وعلوم البشــر، لكنه لم 
ييــأس وقرر أن يهتم بدراســة العلوم الطبيعيــة وكان له خيال 
واســع، فبدأ يرســم هياكل عظمية لحيوانــات مختلفة وطيور، 

وترك الطب ودرس الطبيعة.
ورغــم أن كل النظريــات التــي نادى بهــا دارويــن كانت تاقي 
الرفض من العلماء إال أنه بإصراره وعزيمته أصبح من المشــاهير 
في المجــال الخاص به، وإلى اآلن تقوم األجيال باالســتعانة بكل 

النظريات التي قام بتأليفها.
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تشارلي شابلن رفضه 100 
مخرج قبل أن يصبح نجما

بدأ تشــارلي حياته محبــًا للفن واتخــذ طريقة معينة 
لتمثيله، والتي كان مقتنعًا بها تمامًا، لكن تم رفضها 
من كل من شــاهد هذه الطريقــة، ألنهم اعتبروها 
طريقة تمثيل تتميز بالغموض والغرابة، فتم طرده من 
أكثر من مسرح ولم يستمع له أي مؤلف أو مخرج، بل 
أنــه قد قام بتأليف عــرض خاص به لكن تم رفضه من 

أكثر من مائة مخرج.
لكن شابلن لم يعتزل ولم ييأس ولم يوافق على تغيير 
هــذه الطريقة الخاصة به، ألنــه كان على اقتناع تام 
بأســلوبه حتــى جاءتــه الفرصة ونجح حتــى أصبح من 
أوائــل النجوم الموجودين في الســينما األمريكية، وال 

يزال فنه موجودًا حتى اآلن.

ستيف جوبز  طردوه من آبل ثم 
أعادوه ليحلق بها الى القمة

هو صاحب شــركة آبل والتي بدأهــا من خال مقر كان 
في جراج للسيارات، وبدأت حياة ستيف بمأساة ترك أبويه 
لــه وانتقاله إلى أن يعيش مع أســرة بالتبني، وقد قام 
بالعمل إلى جانب الدراســة وكان يهــوى اإللكترونيات، 
فــدرس البرمجة وقرر أن يؤســس شــركة مقرها جراج 

. “ Apple  للسيارات وهى شركة ” آبل

وبعد أن نجحت الشــركة وأصبح معه شركاء مؤسسون 
تم طرده منها، لكن الشــركة بعد أن تم طرده واجهت 
خســائر كبيرة فاســتعانوا به حتى ينقذ هذه الشــركة، 
وبالفعــل اســتطاع أن يجعلها هــي المتربعة في مجال 

إنتاج الهواتف في العالم.
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ستيفن سبيلبرج من فاشل تعليميا 
لمبدع في اإلخراج السينمائي

هو أشهر مخرجي الســينما األمريكية على اإلطاق، وقد بدأ حياته 
فــي طريق النجاح عندما كان يدرس الثانوية العامة وهذا من خال 
تصميمه لشخصية” E.T “الشهيرة، لكن هذه الشخصية تم رفضها 
مــن مخرجيــن عديدين، كمــا أنه قد أخفــق في االلتحــاق بجامعة 

كاليفورنيا ثاث مرات.
لكــن لــم يجد اليأس طريقًا له فصمم وظل يســعى حتى يســتكمل 
تعليمه، وبالفعل اســتطاع أن يســتكمله ثم بعد ذلك قام بالركض 
 “ ET ” وراء حلم عمره وهو إخراج الفيلم الذي يحتوي على شخصية
وقد ذكرت اإلحصائيات أن الفيلم قد حقق إيرادات وصلت إلى أربعة 
مليــارات دوالر، فدائمــًا البداية صعبة لكن النهاية حتمًا ســتكون 

نجاحًا.

جي كي رولينج  من عاطلة إلى 
صاحبة ثروة من تأليف هاري بوتر 

فــي الحقيقــة أن المؤلفة جي كي هي صاحبــة قصة واحدة ذات 
أجــزاء، وهى قصة ” هاري بوتر “ تلك الشــخصية التي تم أخذها 
من الكتاب عمل أجزاء متعددة لها، وقد كانت جي في أول حياتها 
امــرأة عاطلة تعيش على معاش ضمــان اجتماعي من الحكومة، 
لكن كانت تتمتع بخيال خصب فألفت الجزء األول من رواية هاري 
بوتــر، ثم قامت صديقتها بإقناعها أن تبحث عن دار نشــر تقوم 
بنشــرها لها، لكن الكثير من دور النشــر اتهموها بالهلوســة 
والتخاريــف، إلى أن اقتنعت بها إحدى دور النشــر وحولت القصة 
إلى كتاب، ثم بعد ذلك اشــترى الكتاب أحد المخرجين ثم أصبحت 
جــي بعد ذلــك أول مليارديــرة أمريكية تقوم بجمــع ثروتها عن 

طريق كتابة قصة وحيدة لها عدة أجزاء.
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مارك زوكربيرج  حول خسائر 
الفيس بوك إلى مليارات 

لن نقوم بســرد قصة حيــاة مارك ألنها غنية عــن التعريف، 
لكن ســوف نقوم بسرد محطة الفشــل التي قابلته وحولته 
إلــى واحد من أغنــى أغنياء العالم حســب مــا ذكرته قائمة 
فوربــس، فعندمــا تم إعــان الفيــس بوك كأضخــم موقع 
للتواصل االجتماعي عالميًا، أنه قد تحول لشــركة مســاهمة 
فوجــئ مارك بأن ســهم شــركته انخفــض جدًا ممــا عرضه 
لخســارة كبيرة لم تتوافق مع توقعاته بالنجاح والثراء، لكن 
بالصبر والمجهود اســتطاع مــارك أن يحصل على ثروة تقدر 
بمليار دوالر بعد تلك الحادثة بشهرين، بسبب ما قام به من 

تعديات وتطويرات في الفيس بوك.

تشرشل  ترأس حكومة بريطانيا بعدما 
فشل 16 مرة في االنتخابات

عانى الزعيم تشرشــل من فشــله الذريع عندمــا كان باالبتدائية، وقد حصل 
على شــهادته بصعوبة شــديدة، لكنه كان يحلم دائمًا بأن يصبح زعيمًا في 
إنجلتــرا، وظل يدرس ويتثقف في العلوم السياســية حتــى دخل االنتخابات 

البريطانية لكي يصبح رئيس وزراء.
لكنه أخفق أكثر من 16 مرة ولم يستطع أن يحقق هذا الحلم إال عندما بلغ 

62 عامًا، وبالفعل أصبح رئيس وزراء لبريطانيا وحقق حلمه.

لينكولن فشل في الوصول للكونغرس ونجح في انتخابات الرئاسة 
لم يعان لينكولن من مشــاكل مادية أو أســرية لكنه كان يعاني من مشكلة واحدة فقط وهى أن الفشل كان حليفه في كل ما 

كان يفعله، ففي ُعمر الواحد وثاثين قرر أن يدخل المجال التجاري لكنه خسر كل ما يملك.
وعندما بلغ الـ 32 عاما قرر أن يدخل انتخابات محلية في واليته لكنه فشل، وعندما بلغ الـ 34 عاما قرر أن يعود إلى مجال التجارة 
لكنه خســر أمواله مجددًا وفشــل، وفي بداية الـ35 عامًا من عمره فقد زوجته التي توفيت وأصبح أرمل وهو في هذا العمر، وفي 

منتصف الـ 36 من عمره أصيب باكتئاب وانهيار عصبي شديد كاد أن يفقد معه عقله.
وعندما بلغ الـ 43 قرر أن يرشح نفسه حتى يدخل الكونغرس األمريكي، لكنه قد فشل في ذلك أيضًا، وكرر المحاولة عندما بلغ الـ 
46 لكنه فشــل أيضًا وظل يفشــل من عُمر الثامنة واألربعين في االنتخابات حتى وصل إلى عامه الســتين. وبالتصميم واإلرادة قام 

بترشيح نفسه كرئيس للواليات المتحدة األمريكية وبالفعل نجح، بل وأصبح أيضًا أقوى رئيس أمريكي عرفه التاريخ.
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الذكاء االجتماعي يمثل قدرة االنسان على فهم مشاعر اآلخرين والتعامل معهم من خال ادراكه لهذه المشاعر بأفضل شكل من 
التعامل ، وجزء منه فطري واألغــلب مكتسب يمكن تدريب الناس عــليه لــدرجة اجــــادة القدرة على التواصل مع اآلخرين. 

والذكاء االجتماعي ينطلق أساســا من فهم االنســان لنفســه واحتياجاته في الحياة وأهدافه التي يريد تحقيقها ومن ثم فهم 
اآلخرين واحتياجاتهم، ويتم اكتشافه من خال جـــلسات مع النفس لمـــعرفة حقيقة المـــشاعر وادراك االنسان لحقيقة احتياجاته 
ووجهات نظره في الحياة، ونظرا الختاف الناس في طرق التعبير والتفاهم ينشــأ بينهم الخاف، فقد نكون متفقين في معاني 

الحياة ولكن اختافنا في طرق التعبير يؤدي الى الخاف والـفرقة واالنعزال. 

ومــن ثــم فان الذكاء االجتماعي يقوم على ايجاد طريق للتعبير عن احتياجاتنا ووجهات نظرنا بطريقة واحـــدة يمكن التفاهم من 
خالها ، والذين يعانون من الشعور باالنطواء والخوف والخجل من التعامل مــع اآلخرين يمكن تدريبهم علىالتواصل االجتماعي من 
خال تحريرهم من الضغوط النفسية واالجتماعية التي يعانون منها وتدريبهم على تفهم وادراك احتياجاتهم واحتياجات اآلخرين 

وكيفية التعامل معها.

ومن المؤكد ان األسرة تلعب دورا عظيما وهي اللبنة األولى للتواصل االجتماعي او تــــدميره ســـــواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
فاألسرة المنطوية المنعزلة لن يخرج منها أطفال يتمتعون بـــأي نـــــوع مـــن الـــذكاء االجتماعي، ومن ثم فان من واجب األسرة 
المشاركة في مختلف األنشطة االجتماعية مــــثل االشتراك فـــي المؤسسات االجتماعية التطوعية أو النوادي،الخ اضافة الى تعزيز 

أوجه النشاط في المدارس لتعزيز الذكاء االجتماعي, كذلك فان األنشطة االجتماعية تنمي مهارات التعامل مع اآلخرين. 

إضاءة : »قوالب الذكاء لها أبعاد اجتماعية ونفسية تساهم في بناء طاقة الفرد الحياتية ، والذكاء االجتــــماعي يلعب دوراكبيرا 
في شعور االنسان بالسعادة واكتسابه للمكانة االجتماعية والوجاهة المناسبة والثقة والكبيرة والقدرة على التفاعلمع اآلخرين«.






