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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.
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 22313331
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تغيُّرات اإلدارة والمرحلة المقبلة

االفتتاحية

س
البرج

مد 
ح

بة 
إلنا

ة با
هيئ

م ال
ر عا

مدي
ير- 

تحر
س ال

رئي

شـهدت الهيئـة العامـة لشـئون القصر خـال الربع االول من العـام 2020 العديد من التغيـرات والتحديات 
غيـر المسـبوقة في تاريخها انعكاسـا لمجموعة مـن االحداث والمتغيـرات الداخلية والخارجية.

فـي منتصـف شـهر فبرايـر شـهدت الهيئـة تشـكيل مجلـس إدارة جديـد بصـدور مرسـوم بتعييـن سـبعة 
أعضـاء منهـم ثاثـة أعضـاء جـدد هـم هنـد صبيـح الصبيـح، و الدكتـور فـؤاد عبـداهلل العمـر، والدكتـور 
حمود فهد المضف مع توجيه الشـكر والتقدير للسـادة االعضاء السـابقين عبدالرحمن شـيخان الفارسـي، 

ويوسـف عبـداهلل الشـاهين الغانـم، وهزاع جاسـم الحسـيان 
وفـي نفـس التوقيـت صدر المرسـوم االميري بتعييـن مدير عام الهيئة براك علي الشـيتان وزيـرا للمالية، 
وذلـك بعدمـا أمضـى خمـس سـنوات في رئاسـة الهيئة نجـح خالها في تحقيـق العديد مـن االنجازات في 

مختلـف مجـاالت العمـل، متمنين لـه التوفيق والنجاح في عملـه الوزاري.
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الهيئة حققت أرباحا لعوائد االستثمار 
بمعدل 13.5 % لعام 2019
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د.فهد العفاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر
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ــر  ــ ــدل ووزي ــ ــر الع ــ ــي وزي ــ ــرح معال ــ ص
اإلســــامية  والشــــؤون  األوقــــاف 
المستشــــار د.فهــــد العفاســــي رئيــــس 
ــــة العامــــة لشــــؤون  مجلــــس إدارة الهيئ
ــــا  ــــت أرباح ــــة حقق ــــإن الهيئ الُقصــــر ب
ــــي  ــــام الماض ــــن الع ــــتثمار ع ــــد االس لعوائ
ــــا بنســــبة  ــــوزع أرباح بنســــبة 13.5 % وت
8 % وتحويــــل باقــــي األربــــاح الــــى أرصــــدة 

المشــــمولين برعايتهــــا.

واضــــاف عقــــب ترؤســــه لمجلــــس 
ــل 2020  ــ ــي 14 ابري ــ ــة ف ــ إدارة الهيئ
ــــي  ــــة ف ــــن الهيئ ــــاهمة م ــــه ومس إن
ــــا  ــــروس كورون ــــي في ــــار تفش ــــواء آث احت
ــــررت  ــــد ق ــــد - 19( فق ــــتجد )كوفي المس

ــــار كويتــــي  اعتمــــاد صــــرف 500 ألــــف دين
)نحــــو 1.6 مليــــون دوالر( مــــن حســــاب 

ــــة. ــــاث الخيري األث

وذكــــر أن المبلــــغ يخصــــص منــــه 
ــة  ــ ــاعدة مالي ــ ــار كمس ــ ــف دين ــ 250 أل
ــن  ــ ــة م ــ ــة الهيئ ــ ــمولين برعاي ــ للمش
الُقصــــر المعســــرين ومــــن فــــي حكمهــــم 
ــــط المســــاعدات  ــــن يخضعــــون لضواب الذي
المعتمــــدة بالهيئــــة العامــــة لشــــؤون 

القصــــر.

ولفــــت الــــى أنــــه تقــــرر تخصيــــص 250 
ألــــف دينــــار كمســــاهمة مــــن الهيئــــة 
ــاهمات  ــ ــي المس ــ ــدوق تلق ــ ــي صن ــ ف

توزيع 8 % وتحويل 
باقي األرباح ألرصدة 
المشمولين برعايتها

وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسامية المستشار 
د.فهد العفاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الُقصر:

الهيئة حققت أرباحا لعوائد االستثمار 
بمعدل 13.5 % لعام 2019
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ــــركات  ــــات والش ــــن المؤسس ــــة م النقدي
ــــوزراء  ــــس ال ــــذي أنشــــأه مجل ــــراد ال واألف
الكويتــــي لدعــــم جهــــود اإلغاثــــة فــــي 
مواجهــــة انتشــــار الفيــــروس المســــتجد.

ــى  ــ ــع عل ــ ــس اطل ــ ــح أن المجل ــ وأوض
ــــة  ــــال الهيئ ــــول أعم ــــي ح ــــر مرئ تقري
ــــة  ــــة للدول ــــرة اإلجــــازة االحترازي خــــال فت
ــــم  ــــا ت ــــق بأعمــــال اإلدارات وم ــــا يتعل فيم
تقديمــــه للمشــــمولين بالرعايــــة خــــال 
ــــة  ــــات تحليلي ــــرة وإحصائي ــــذه الفت ه
ــــي  ــــم تقديمهــــا ف ــــي ت ــــات الت بالخدم

هــــذا الشــــأن.

ــــر  ــــاد التقري ــــي اعتم ــــد العفاس وأك

ــــس  ــــال مجل ــــج أعم الســــنوي عــــن نتائ
ــــام الماضــــي  ــــن الع ــــة ع إدارة الهيئ
اللجــــان  أعمــــال  وتقاريــــر   2019

ــــس اإلدارة. ــــن مجل ــــة ع المنبثق

وثمــــن جهــــود أعضــــاء مجلــــس 
اإلدارة العامليــــن بالهيئــــة لتحقيــــق 
ــر  ــ ــة القص ــ ــة لخدم ــ ــالة النبيل ــ الرس
والمشــــمولين برعايتهــــا فــــي ظــــل 
ــــب  ــــة الســــامية لحضــــرة صاح الرعاي
الســــمو أميــــر البــــاد الشــــيخ صبــــاح 
ــــي العهــــد الشــــيخ  ــــد وســــمو ول األحم
ــــمو  ــــات س ــــد وتوجيه ــــواف األحم ن
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء الشــــيخ 

ــــد. ــــاح الخال صب

المجلس اطلع على 
تقرير مرئي حول أعمال 

الهيئة خالل فترة اإلجازة 
االحترازية
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ــــة اجتماعــــات خــــال  ــــة لشــــئون القصــــر ثاث ــــة العام ــــس ادارة الهيئ عقــــد مجل
النصــــف االول مــــن العــــام 2020، االول عقــــد فــــي 20 فبرايــــر والثانــــي فــــي 21 
ابريــــل والثالــــث بالتمريــــر فــــي الخامــــس مــــن مايــــو 2020، وتــــرأس االجتماعــــات 
وزيــــر العــــدل ووزيــــر األوقــــاف والشــــؤون اإلســــامية المستشــــار  د.فهــــد العفاســــي 
ــــس  ــــاء مجل ــــور أعض ــــر وبحض ــــؤون الُقص ــــة لش ــــة العام ــــس إدارة الهيئ ــــس مجل رئي

ــــدد. ــــاء ج ــــة أعض ــــام  ثاث ــــد انضم ــــد بع االدارة الجدي

ــــس 23  ــــدر المجل ــــد اص ــــس االدارة فق ــــر مجل ــــة س ــــر أمان ــــب تقري وحس
ــــي: ــــا يل ــــرارا  ابرزهــــا م ق

ــــاالت المعروضــــة  ــــن الح ــــر ع ــــرارات زوال الحج ــــركات بإصــــدار ق ــــة الت ــــض لجن • تفوي
ــــى  ــــاًء عل ــــنة 2019 بن ــــم )443( لس ــــوزاري رق ــــرار ال ــــكلة بالق ــــة المش ــــى اللجن عل

ــــية . ــــة النفس ــــت للصح ــــز الكوي ــــات مرك توصي

مجلس اإلدارة 
واللجان

عقد 3 اجتماعات في النصف األول لعام 2020 أحدها بالتمرير

مجلس اإلدارة يقرر توزيع أرباح بنسبة 8 % 
على أرصدة حسابات القصر والمشمولين 

بالرعاية لعام 2019

تفويض لجنة التركات 
بإصدار قرارات زوال الحجر 
عن بعض الحاالت بتوصية 

صحية
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إقرار مشروع مساعدة 
المعسرين من أبنائنا 
المشمولين بتكلفة 

إجمالية 250 الف دينار 

اعتماد توصية لجنة 
تنمية أموال القصر بشأن 

العقود اإليجارية خالل 
الظروف االستثنائية 

الحالية

ــــة  ــــى أرصــــدة حســــابات القصــــر والمشــــمولين برعاي ــــاح بنســــبة 8 % عل ــــع أرب • توزي
الهيئــــة بتاريــــخ 2019/12/31.

• اعتمــــاد البيانــــات الماليــــة وتقريــــر مراقــــب الحســــابات المســــتقل للمشــــمولين 
برعايــــة الهيئــــة للســــنة الماليــــة المنتهيــــة فــــي 31 ديســــمبر 2019.

• اعتماد ما تم صرفه من حساب االستقطاعات لسنة 2019. 

• اعـتـمـاد الـائـحـة الـداخـلـيـة للـجـان مـجـلـس اإلدارة .

ــــة  ــــا المشــــمولين بتكلفــــة إجمالي ــــن أبنائن • مشــــروع مســــاعدة المعســــرين م
ــــاث  ــــاب األث ــــن حس ــــي(  م ــــار كويت ــــف دين ــــين أل ــــن وخمس 250,000 د.ك)مائتي

الخيريــــة الموجهــــة وصاياهــــا لعمــــوم الخيــــرات .

• المســــاهمة بمبلــــغ 250,000 د.ك )مائتيــــن وخمســــين ألــــف دينــــار كويتــــي(  
مــــن حســــاب االثــــاث الخيريــــة الموجهــــة وصاياهــــا لعمــــوم الخيــــرات كمســــاهمة 
مــــن الهيئــــة فــــي صنــــدوق تلقــــي المســــاهمات النقديــــة مــــن المؤسســــات 
ــــود  ــــم جه ــــي لدع ــــوزراء الكويت ــــس ال ــــأه مجل ــــذي أنش ــــراد وال ــــركات واألف والش
ــــد جوانــــب  ــــا المســــتجد مــــع تحدي ــــة فــــي مواجهــــة انتشــــار فيــــروس كورون اإلغاث

ــــة. ــــاعدات خيري ــــا مس ــــرف كونه الص

ــــخ  ــــة أمــــوال القصــــر بجلســــتها رقــــم )2020/3( بتاري ــــة تنمي ــــة لجن • اعتمــــاد توصي
ــــال الظــــروف  ــــرة خ ــــة واســــتحقاق األج ــــود االيجاري 2020/4/23 بشــــأن العق

االســــتثنائية الحاليــــة )فايــــروس كورونــــا المســــتجد( .

لجان التركات واالستقطاعات والتـدقـيـق  
والتنمية واألثالث عقدت 8 اجتماعات خالل 

6 شهور وأصدرت 73 قرارًا 
ــــام  ــــن الع ــــف االول م ــــالل النص ــــات خ ــــة 8 اجتماع ــــس ادارة الهيئ ــــن مجل ــــة ع ــــان منبثق ــــس لج ــــدت خم عق

ــــي: ــــا يل ــــا كم ــــا وتفاصيله ــــرارا مختلف ــــدرت 73 ق ــــاري 2020 و اص الج
• لجنة التركات عقدت اجتماعا بتاريخ 2020/1/21 واصدرت 18 قرارًا.

• لجنة حساب االستقطاعات عقدت اجتماعا بتاريخ 2020/4/7 واصدرت 8 قرارات.
• لجنة التـدقـيـق عقدت اجتماعا بتاريخ 2020/4/7 وأصدرت 9 قرارات.

• لجنة تنمية أموال القصر عقدت 4 اجتماعات وأصدرت 36 قرارا.
• لجنة االثاث الخيرية والمساعدات االجتماعية عقدت اجتماعين في ابريل  واصدرت قرارين.
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أنشطة
الهيئة

مرسوم بتعيين مجلس إدارة
جديد لهيئة القصر

السيدة/ هند الصبيح
عضــــوًا

د.حمود المضف 
عضــــوًا

د.فؤاد العمر 
عضــــوًا

صدر مرسوم رقم 47 لسنة 2020 بتعيين 
اعضاء فــي مجلــس ادارة الهيئة العامة 
لشؤون القصر جاء فيه: مادة اولى: ُيعين 
عضــوا في مجلــس ادارة الهيئــة العامة 

لشؤون القصر لمدة اربع سنوات كل من:
1 ـ هند صبيح الصبيح.

2 ـ سلمان داود السلمان الصباح.
3 ـ د.فؤاد عبداهلل العمر.

4 ـ د.عادل عيسى اليوسفي.
5 ـ د.حمود فهد المضف.

6 ـ عبدالرحمن محمد الجال.
7 ـ احمد عبدالعزيز الغنام.
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صدر قرار وزاري رقم 5 لســنة 2020 بندب المهندس 
حمد عبداللطيف البرجس نائب المدير العام لشــؤون 
رعاية القصر، باإلضافة الى عمله للقيام بأعمال مدير 
الهيئــة العامة لشــؤون القصر ويعمل بهــذا القرار 
اعتبــارا من تاريــخ صدوره حتى تاريخ صدور مرســوم 

بتعيين مدير عام الهيئة.

م.حمد البرجس

ندب المهندس حمد البرجس
مديرًا لـ »شؤون القّصر«
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أنشطة
الهيئة

صدر فــي يناير 2020 مرســوم 
رقــم 6 لســنة 2020 بتجديــد 
تعييــن قيادييــن فــي الهيئة 
العامة لشؤون القصر جاء فيه:

بعــد العــرض على وزيــر العدل 
المستشار فهد العفاسي وبعد 
موافقــة مجلس الــوزراء وبعد 
االطــاع علــى الدســتور وعلى 
المرســوم بالقانــون رقــم 15 
لســنة 1979 في شأن الخدمة 
المدنية والقوانين المعدلة له، 
وعلــى القانون رقم 76 لســنة 
1983 بإنشــاء الهيئــة العامة 

لشــؤون القصر والقوانين المعدلة له وعلى المرســوم الصادر في 7 من 
جمادى األولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل 1979 في شأن نظام 
الخدمة المدنية والمراســيم المعدلة له، وعلى المرســوم رقم 15 لســنة 
2016 بتعييــن نائــب مدير عام الهيئة العامة لشــؤون القصر تم تجديد 
تعييــن نائبي مدير عام الهيئة العامة لشــؤون القصر المذكورين أدناه 
بدرجة وكيل وزارة مســاعد لمدة أربع ســنوات من التاريخ المبين قرين 

اسم كل منهما.
1 - م.حمد عبداللطيف محمد البرجس 2020/1/23.

2 - د.عبداللطيف أحمد عبداللطيف السنان 2020/2/1.

د.عبداللطيف السنان

تجديد تعيين البرجس والسنان بدرجة 
وكيل وزارة مساعد في هيئة الُقصر
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اجتماع طارئ وتشكيل فرق عمل لمتابعة 
المشمولين بالرعاية

عقــدت الهيئــة العامة لشــئون القصر اجتماعها الطارئ بمقر الهيئة برئاســة المهندس حمــد البرجس المدير العام 
باإلنابــة وبحضور نواب المدير العام ومديري وموظفــي االدارات ذات الصلة بتصريف اعمال الهيئة العاجلة والضرورية 

والمرتبطة بالقصر المشمولين بالرعاية.

كما تم تشــكيل فرق عمل من كافة االدارات المتخصصة لمتابعة كافة االمور المتعلقة سواء فيما يخص المشمولين 
برعايتها او فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

واعتمد المدير العام باإلنابة الخطط واالعمال المتعلقة بالمرحلة المقبلة فيما يتعلق باألمور المعيشية ورواتب القصر 
المشــمولين بالرعاية وذلك من خال التنســيق مع الجهات ذات الصلة مثل المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية 

ووزارة الشئون االجتماعية والعمل.

وأكد البرجس في اجتماعه السابق أن قياديي واشرافيي الهيئة باجتماع دائم خال تلك االجازة االحترازية وان المشمولين 
بالرعاية يمكنهم التواصل مع الهيئة من خال خدمة الوتساب رقم 1801110 للرد على كافة االستفسارات«، ولفت 
إلى ان » الهيئة قامت في وقت سابق بصرف رواتب القصر المشمولين بالرعاية والمساعدات الدورية لألسر المستحقة 

بتاريخ 10 مارس 2020«.



14MARCH 2020Issue No.12

أنشطة
الهيئة

تنفيــذا لقــرار مجلــس إدارة الهيئة العامة لشــؤون القّصر برئاســة وزير العدل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشــار الدكتور فهد العفاسي، في إطار الجهود 
المبذولــة من كافة قطاعات الدولة لدعم اإلجراءات االحترازية لمواجهة تفشــي 
فيــروس كورونا، أعلــن مدير عام الهيئة باإلنابة المهنــدس حمد البرجس، عن 
تحويل 500 ألف دينار كويتي من ريع االثاث الخيرية بواقع 250 ألف دينار منها 
لصالح حســاب صنــدوق تلقي المســاهمات النقدية الذي أنشــأه مجلس الوزراء 
الخــاص بدعم جهود الدولة في مواجهة انتشــار فيــروس كورونا و دعما منها 

لألعمال اإلغاثية واإلنسانية في دولة الكويت.

وأضــاف أن الجــزء المتبقي البالــغ 250 ألف دينار كويتي تم صرفه للمشــمولين 
برعايــة الهيئة لصالح ذوي الدخول الضعيفة والمعســرة إعانة ومســاعدة لهم 
في ظل هذه األزمة وايداعها في حساباتهم البنكية والذين بلغ عددهم 2500 

قاصر ومشمول برعاية الهيئة.

من حساب »األثاث الخيرية«

القصر : ربع مليون دينار لصندوق
مواجهة »كورونا«

م.حمد البرجس:
250 ألف دينار أخرى 

للمشمولين برعاية الهيئة
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وأوضح البرجس أن الهيئة تتولى إدارة االثاث الخيرية التي توصي بها على يديها 
او التي تعين عليها بموجب قانون انشــاء الهيئة رقم )67( لســنة 1983 والذي 
انطلقت من خاله بتحديد استراتيجيتها ورؤيتها في الجانب الخيري واإلنساني.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت في هذا المجال على دعم المشمولين برعاية الهيئة 
عن طريق األنشــطة الدينية والتعليمية ومســاعدة المعسرين منهم عن طريق 
إعــداد البحــوث االجتماعية الازمة مــن قبل الجهاز المختص لــدى الهيئة، ويتم 

بعدها تخصيص المساعدات الشهرية لهم تلبية الحتياجاتهم األساسية.

ولفــت البرجــس إلــى أن الهيئــة منذ بدايــة االزمة قامــت بصــرف جميع هذه 
المســاعدات للحاالت المسجلة لديها وتحويها الى حساباتهم البنكية، واستمرار 
استقبال طلبات المساعدات الجديدة وكافة االستفسارات عبر الموقع اإللكتروني 
وحســابات التواصل االجتماعــي للهيئة وخدمة »الواتســآب« والتي تم توفيرها 
خصيصــًا لهم تلبية لطلباتهم و احتياجاتهم المعيشــية وفقا للضوابط المعمول 

بها.

الهيئة قامت منذ بداية 
االزمة بصرف جميع 
المساعدات للحاالت 

المسجلة لديها وتحويها 
إلى حساباتهم البنكية
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وفــد هيئــة الوالية علــى أموال 
القاصرين السعودية يزور الكويت 

ويطلع على تجربة هيئة القصر

بحث سبل تعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات المهنية 
والتقنية في المجاالت 

المختلفة

أنشطة
الهيئة

زار وفــد ســعودي مــن الهيئة العامــة للوالية علــى أموال القاصريــن ومن في 
حكمهم، الكويت يوم 12 فبراير 2020 برئاســة وفاء العجروش مديرة عام قطاع 
الدعــم التنفيــذي، يرافقها عدد من مســؤولي الهيئة، بهــدف االطاع والتعرف 
علــى تجربــة الهيئة العامة لشــؤون القصر فــي دولة الكويت، وتبــادل الخبرات 
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المهنية والتقنية ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين 
والمشمولين بالنظام.

وكان في اســتقبال الوفد براك علي الشيتان مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون القصر ، وعدد من المسؤولين في مقر الهيئة.

واطلع الوفد على نشــاط هيئة القصر فــي الكويت وأهدافها 
ومهامهــا، وتباحــث الطرفان ســبل تعزيــز التعــاون بينهما، 

وتبادل الخبرات المهنية والتقنية في المجاالت المختلفة.

وأشــاد وفد الهيئة بما شاهده خال الزيارة من حسن التنظيم، 
وفق أحدث النظم اإلدارية واإللكترونية المعمول بها في مجال 
شؤون القاصرين وخدمات المســتفيدين والمشمولين بالنظام 

وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
وعبــرت رئيســة وفــد الهيئة عن شــكرها وتقديرهــا لرئيس 
ومســؤولي هيئــة القصر فــي الكويت على حفاوة االســتقبال 

وكرم الضيافة، متمنين لهم مزيدا من التقدم والرقي.
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كرمــت الهيئــة العامــة لشــؤون القصر 
فــي منتصف فبرايــر 2020 المشــمولين 
الفائقيــن وموظفيهــا  مــن  برعايتهــا 
المثاليين والمتقاعدين تقديرا لجهودهم 
المبذولة وذلك برعاية وحضور وزير العدل 
وزير االوقاف والشــؤون االسامية رئيس 
مجلس إدارة الهيئة المستشــار الدكتور 

فهد العفاسي.
وقال المدير العام للهيئة براك الشــيتان 
في كلمــة القاها خال الحفل ان )القصر( 
التي »تحظى برعاية حكومية خاصة تقدم 
رســالة إنســانية نبيلة تســتهدف خدمة 

المشمولين برعايتها«.
واضاف الشــيتان ان »انشــاء الهيئة يعد 
من االنجازات الرائدة في المنطقة وتفتخر 
بها الكويت منذ نحو ثمانية عقود« الفتا 
الى الســعي الــدؤوب لمواصلة »مســيرة 

»شؤون الُقصر« تكرِّم 
المتفوقين والمتقاعدين

أنشطة
الهيئة
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التطويــر الحافلــة باإلنجــازات والســاعية الــى تجــاوز العقبات 
والمعوقات«.

واوضــح ان الحفــل الذي شــهد تكريم نحو 600 مــن الفائقين 
المشــمولين برعايــة الهيئة يجســد حرصها علــى دفعهم الى 
المزيــد من التحصيــل العلمي داعيــا جميع العامليــن فيها الى 
االستمرار في العطاء بغية المساهمة في تحقيق وترجمة رسالة 

الهيئة االنسانية.
وتأسســت الهيئــة العامة لشــؤون القصر عــام 1938 ألهداف 

إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من ال وصي وال ولي 
لــه من القصر والمحجور عليهم وفاقــدي األهلية والمفقودين 

وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.
والهيئة جهة مســتقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة 
ويشــرف عليها وزيــر العدل وتتمتع بــكل االختصاصات المخولة 
للوصي أو القيم أو المشــرف وعليهــا الواجبات المقررة عليهم 

حسب األحوال.
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أنشطة
الهيئة

قالت نائب رئيس لجنة التواصل االجتماعي بالهيئة العامة لشؤون القصر مريم مال اهلل إن »الُقصر« اعتمدت تطبيق البصمة الذكية 
عــن طريــق الهواتف لجميع موظفيها البالغين نحو 1000 موظف منذ عام 2018، وذلك في إطار خطة الهيئة التطويرية، لتكون 

بذلك الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي اعتمدت هذا النظام بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
 وأشارت إلى أنه على الرغم من قرار ديوان الخدمة المدنية بإلغاء البصمة واالعتماد على التوقيع التقليدي في الكشوفات الورقية 
ضمــن اإلجــراءات الحكومية االحترازية من انتشــار فيــروس كورونا، فإن »القصر« مســتمرة في العمل بنظــام البصمة عن طريق 
الهواتف الذكية لموظفيها، وهو ما ظهر جليًا في حركة دوام الموظفين، حيث اختفت الطوابير الطويلة للتوقيع والتي ظهرت 

في وزارات وجهات عدة. 
وأشارت إلى أن النظام يتيح للموظفين إنجاز عملية البصمة عن طريق هواتفهم الذكية، حيث يتم تحميل تطبيق خاص من موقع 
الهيئة على هواتف الموظفين يسمح لهم بإنجاز عملية البصمة من خال الهواتف فور الدخول إلى محيط المبنى، وذلك من دون 

الحاجة إلى الوقوف في صفوف طويلة إلنجاز البصمة على الجهاز التقليدي.

»الُقصر« اعتمدت تطبيق 
البصمة الذكية عبر الهواتف 

لجميع موظفيها 
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اقتراح بإضافة مواد إلى قانون هيئة القصر

النائب شعيب المويزري يقترح إنشاء
صندوق صباح األحمد لأليتام

تقدم النائب شــعيب المويزري باقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم )67( لســنة 1983، في شــأن إنشــاء الهيئة 
العامة لشــؤون القصر، بما يســمح بإنشاء صندوق يسمى )صندوق صباح األحمد لأليتام الُقّصر(، يكون له شخصية اعتبارية ويتولى 
إدارة وتنمية األســهم المقررة للمســتفيدين وفقًا ألحكام هذا القانون، على ان يكون األيتام القصر هم المســتفيدين من هذا 
الصندوق، ويخصص لكل يتيم قاصر لم يبلغ سن الرشد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، مبلغ خمسة آالف دينار كويتي لمرة 
واحدة فقط، وتكون على هيئة أســهم، وتودع المبالغ المخصصة في الصندوق، كذلك فإن للصندوق أن يقبل المنح أو اإلعانات 
أو الهدايــا بشــرط موافقــة الهيئة، ومع مراعاة أحكام المادة رقم )7( من هذا القانــون، على أن توضع في الصندوق على هيئة 
أسهم، وتخصص األرباح السنوية لتلك األسهم لأليتام الُقّصر بعد استقطاع )30 في المئة( من األرباح إلضافتها إلى صندوق األجيال 

القادمة. وُتستثمر أموال الصندوق في استثمارات محدودة المخاطر، ووفق أحكام الشريعة اإلسامية.

عضو بديل لهيئة القصر
في مجلس إدارة بيت التمويل

 قال »بيت التمويل الكويتي« )بيتك(: إنه تلّقى كتابًا من الهيئة العامة لشــؤون القّصر، بشــأن تســمية ممثلها في 
عضوية مجلس إدارة »بيتك«، بديًا عن براك علي الشــتيان. وأوضح في بيان للبورصة أنه ســوف يتم إعان اإلفصاح 

المكمل فور الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.
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تزامنــا مــع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية خال شــهر فبراير من كل عام، اقامت 
الهيئــة العامة لشــؤون القّصر احتفاال في »»ديســكفري« بحضور مديــر عام الهيئة 
بالتكليــف م.حمــد البرجــس ومديــري االدارات والموظفين وابناء الهيئــة من القصر 

المشمولين برعاية الهيئة وعوائلهم.

تضمن الحفل الســام الوطني الذي قدمته فرقة السنافر الكويتية، حيث شهد تفاعا 
كبيرا مع الحضور ومســرحا لتقديم العروض وااللعاب والفقــرات الثقافية والتعليمية 
والترفيهيــة والمســابقات التي تعزز قيــم الوالء واالنتماء للوطــن، كما قدمت فرقة 
الكويت الشــعبية عروضها في جو من البهجة والســرور، كما تم تقديم هدايا للقصر 

المشاركين في االحتفالية.

وقال م.حمد البرجس ان اقامة االحتفاالت الوطنية تتم بشــكل دائم ومســتمر لتعزيز 
الروح الوطنية للمواطنين، وان احتفال الهيئة بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير 

شهد تفاعا كبيرا مع الحضور ومسرحا لتقديم العروض

مشاركة واسعة في احتفاالت الهيئة 
باألعياد الوطنية

م.حمد البرجس: اعالء قيم 
التالحم والوحدة الوطنية 

بمشاركة المشمولين 
برعاية الهيئة واسرهم

أنشطة
الهيئة
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يفتح المجال لتجديد العهد بتكريس كل الجهود والقدرات واالمكانات وتعزيز مســيرة 
الوطــن والنهوض به الى اعلــى مراكز التقدم والنماء مع اعاء قيــم التاحم والوحدة 
الوطنية، مؤكدا ان هذه المناســبات الســعيدة للكويت الحبيبة تظهر الفرحة وشكرا 
هلل علــى نعمــة تحرير بلدنا الغالي، الفتا إلى ان مشــاركة المشــمولين برعاية الهيئة 
واســرهم والفرحة بادية على وجوه الجميع شــيء يســعدنا، حيث تقدم الهيئة رسالة 
ســامية تماشيا مع خطى امير االنســانية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الذي 

يحث دائما على خدمة االيتام القّصر.

الهيئة تقدم رسالة 
سامية تماشيا مع خطى 

أمير اإلنسانية وتوجيهاته 
بخدمة األيتام القّصر
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أنشطة
الهيئة
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38 يومًا شهدت العديد من القرارات االستباقية

الكــويت تواجه كـورونا 
خالل الربع األول من 2020

32MARCH 2020Issue No.12

منوعات
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بذلت الكويت جهودا حكومية وشعبية كبيرة في مواجهة 
فيــروس كورونــا والحيلولة دون انتشــاره في محافظات 

الباد وبين المواطنين والمقيمين.
أحــداث كثيرة وقــرارات جريئة صدرت عن مجلــس الوزراء 
بهدف مكافحة هذا الفيروس كانت قاسية في عدد منها 
لمصلحة كل من يعيش على هذه االرض، أبرزها التي صدرت 
منــذ اليوم االول الحتواء الفيــروس وتحديدا في 24 فبراير 
الماضــي وتمثلت في إلغــاء االحتفاالت باألعيــاد الوطنية 
وتشــكيل اللجنــة الحكوميــة لمكافحة فيــروس كورونا 
ثــم اجاء الكويتييــن من ايران وعدد من الــدول المصابة، 
وتخصيص محاجر صحية للحجر المؤسسي في فندق الكوت 
ومنتزه الخيران والجون، وتخصيص مستشــفى جابر لعاج 
المصابيــن وتعطيل المدارس ثم الجهات الحكومية وصوال 

إلى اغاق المجمعات التجارية واالسواق .

33 MARCH 2020 Issue No.12
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إجالء الكويتيين من الدول 
المصابة وتخصيص محاجر 

صحية للحجر المؤسسي

كمــا تم تحويل ارض المعارض لعيادات ميدانية لفحص الذين قدموا الى الباد حتى األول 
من مارس المنصرم وإغاق صالونات الحاقة والصالونات النســائية وانتهاء بفرض حظر 
التجــول الجزئي الذي لجأت الحكومة إليه مرغمة بســب عدم التــزام كثير من المواطنين 
والمقيمين بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل لمنع العدوى إلى جانب 
إجــاء المواطنين من مختلــف دول العالم، كما اتخذت قــرارات اقتصادية كثيرة من اجل 
رفــع المعاناة عن المواطنين أهمها تأجيل أقســاط القروض المســتحقة عليهم ودعم 

المخزون االستراتيجي... وفيما يلي عرض ألهم القرارات واألحداث خال تلك الفترة:

2020 /2 /24
• مجلس الوزراء يشكل اللجنة العليا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا.

• المجلس يلغي فعاليات االحتفال باألعياد الوطنية للوقاية من الفيروس.
• المجلس يؤكد أن الوضع استثنائي، ويوجب اتخاذ تدابير صارمة لحماية صحة المواطنين.

• وزير التجارة يصدر قرارا بتحديد أسعار الكمامات في الصيدليات.
• المجلس يؤكد أن الحجر المنزلي أو المؤسســي في القطاعين العام والخاص ال يحتسب 

منوعات



35 MARCH 2020 Issue No.1235 MARCH 2020 Issue No.12

تخصيص مستشفى جابر 
لعالج المصابين وتحويل 
أرض المعارض لعيادات 
ميدانية لفحص القادمين

من ضمن إجــازة الموظف، وال يؤثر على 
حقوقه الوظيفية والمالية.

• وكيل »التجارة« عبداهلل العفاسي يؤكد 
أن المخزون االستراتيجي يكفي عاما.

2020 /2 /25
•  الطيــران المدنــي« توقــف جميــع 
الرحــات المغــادرة والقادمــة مــن 
الجنوبية وتايانــد وإيطاليا  كوريــا 

والصين وإليها حتى إشعار آخر.
• وزارة الصحــة تصــدر قــرارا بضرورة 
إخضــاع القادميــن الى البــاد للحجز 
المنزلــي الصحي أو المؤسســي فور 

قدومهم.
• الحكومة تتخذ قــرارا بتحويل فندق 
الكــوت ومنتــزه الخيــران الى محجر 
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صحي للقادمين من دول العالم المشتبه فيهم.
•الطيران المدني« توقف الرحات الجوية مع سنغافورة واليابان.

2020 /2 /26
• التربية: إنشــاء خط ســاخن لـــ »طوارئ كورونــا« بالتعاون مع 

وزارة الصحة.
• مجلس الوزراء يقرر، في اجتماع اســتثنائي، تعطيل الدراسة في 

كل المراحل الدراسية والجامعات والمعاهد والتربية الخاصة.
• بلدية الكويت تصدر قرارا للمعزين بالمقبرة باالكتفاء بالمصافحة 

باليد للمصلحة العامة وللوقاية من عدوى »كورونا«.
• وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يصدر قرارا بتوزيع الكمامات 

مجانا بناًء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
• مجلــس الوزراء يقــرر، في اجتماع طارئ، اســتقدام فريق طبي 
مــن منظمة الصحــة العالمية لاطــاع على إجــراءات مواجهة 

»كورونا« في الكويت.
• المجلــس يطلــب عقــد جلســة خاصة لمجلــس األمــة لتمكين 

الحكومة من عرض إجراءاتها في مواجهة »كورونا«.
• المجلــس يكلف وزارة الصحة عقــد مؤتمر صحافي يومي الطاع 
الــرأي العــام علــى مســتجدات الفيــروس، انطاًقــا مــن مبدأ 

الشفافية.
2020 /2 /27

•ديــوان الخدمة المدنية يوقف العمــل بنظام البصمة للموظفين 
مؤقتا، ابتداء من 1 مارس 2020 حتى إشعار آخر.

• مجلــس الوزراء يدعو المواطنين الى عدم الســفر للخارج إال في 
حاالت الضرورة القصوى.

• وزارة الصحــة تفرض على جميع المغادرين من مطار الكويت أو 
المنافــذ البريــة التوقيع على إقرار بااللتــزام بالحجر الصحي عند 

العودة للباد.
2020 /2 /28

• إلغاء مزادات سوق السمك
• تحديد أسعار اللحوم

2020 /2 /29
• وفــد مــن منظمــة الصحــة العالمية يصــل إلى الباد، ويشــيد 
باإلجراءات االحترازية والطبية المتخذة من وزارة الصحة، ويتفقد 

المحاجر الصحية.
• الناطق الرســمي باسم الحكومة يؤكد وجود فرق متخصصة في 

مطار الكويت والمستشفيات لمواجهة واكتشاف »كورونا«.
• رئيس مجلــس األمة مرزوق الغانم يعلن إلغاء جلســة المجلس 
الخاصة لمناقشــة اإلجــراءات الحكومية لمواجهــة »كورونا«، 
تغليبا للمصلحة العامة، على أن تكون هناك اجتماعات مستمرة 

لمكتب المجلس مع الحكومة.
2020 /3 /1

• بورصــة الكويــت توقف تعامــات »الســوق األول« بعد هبوط 
مؤشــره 10.9 %... واســتمرار تعامــات »الســوق الرئيســي« 

بانخفاض بلغ 4.9 %.
• بورصــة الكويــت تلغي المــزاد األخير في »الســوق األول« قبل 

إيقاف تداوله... بعد بلوغ خسائره 10 % بسبب »كورونا«.
• »الصحة«: الحجر الصحي للمسافر القادم من مصر إذا ثبت ارتفاع 

درجة حرارته.
2020 /3 /2

• وزارة التربيــة تفّعل التعليم عن ُبعــد و»اإللكتروني« للمدارس 
األجنبية الراغبة.

• أمر أميري بتقديم التكريم المعنوي والمادي إلى الفرق المكلفة 

تعطيل المدارس 
والمؤسسات التعليمية 

والجهات الحكومية وإغالق 
المجمعات واألسواق
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مواجهة »كورونا الجديد« ومن هم في الصفوف األولى.
• المكتب الثقافي الكويتي في مصر: تواصلنا مع »التعليم العالي« 
المصرية وأفادوا بأن األوضاع الصحية مســتقرة، وال تســتدعي 

تأجيل الدراسة أو وقفها.
• فرز قوة من الحرس الوطني لتســّلم موقع الحجر الصحي الثالث، 
والمتوقع أن يكون في منتجع الجون جنوب الباد، بعد تســّلمه 

رسميا من وزارة الصحة.
2020 /3 /3

•الصحة تمنع الشيشــة في المقاهي كإجراء احترازي للوقاية من 
عدوى »كورونا«.

•الصحــة تعلــن أن رواتــب األطبــاء والممرضيــن »البــدون« في 
حساباتهم.

• بنك الكويت المركزي: تخفيض سعر الخصم ربع نقطة إلى 2.50 % 
في إطار السعي إلى تعزيز األجواء الداعمة للنمو االقتصادي.

2030 /3 /4
• »الصحة« تعلن انتهاء الحجر الصحي لمواطنين لم تثبت إصابتهما 

بالفيروس.
2020 /3 /6

• مجلس الوزراء يكلف »الصناعة« زيادة اإلنتاج وتشــغيل المصانع 
المحليــة لصناعــة الكمامات ومــواد التعقيم وفــق المواصفات 

العالمية.
• المجلــس يكلــف اإلدارة العامــة للطيــران المدني وقــف العمل 
بالتعميــم الصــادر بشــأن فــرض إجــراءات فحــص PCR علــى 
المســافرين القادمين للباد من بعض الدول ألســباب تقنية ال 

تتوافر لديها.
•الصحة: إتمام فترة الحجر الصحي لـ 6 حاالت وعودتهم لمنازلهم، 
بعــد تطبيــق كل اإلجــراءات الوقائيــة بمركز الحجر فــي منتزه 

الخيران.
• الصحــة تســمح لـ 4 مواطنيــن بالخروج من المحجــر الصحي في 
منتــزه الخيران بعد انتهــاء فترة الحجر عليهــم، حيث لم يثبت 

إصابتهــم بالفيروس، ليصل إجمالي من تم الترخيص والســماح 
لهــم بالخــروج من المحاجــر الصحية في الباد إلــى 12 مواطنا 

ومواطنة.
2020 /3/ 7

• مجلــس الوزراء يكلف »الطيران المدنــي« وقف الرحات القادمة 
من مصــر وبنغادش وســورية والهنــد وســريانكا والفلبين 
ولبنان مدة أســبوع كامل، وحظر دخــول مواطني هذه الدول 

الذين يحملون إقامة صالحة أو سمة دخول.
• الســماح للمواطنين العائديــن من هذه البلــدان بدخول الباد 

وتطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم.
• رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم: تأجيل الجلســة المقبلة مدة 

أسبوعين تغليبًا للمصلحة العامة.
2020 /3 /8

• البنك المركزي: إنشاء صندوق دعم الحكومة لمكافحة الفيروس 
بتمويل من البنوك الكويتية بـ10 مايين دينار.

• ديوان الخدمة لـ »الجهات الحكومية«: عدم الســماح بمباشــرة 
العمل للكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنواع الحجر 

الصحي.
• الغانــم: تأجيل جلســة مجلس األمة من عدمــه ال يخضع ألهواء 
شخصية، بل يخضع لتقييم مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية 

والمختصة.
2020 /3 /9

• الناطق الرســمي للحكومة طارق المزرم: ال صحة الستقالة وزير 
الصحة باســل الصباح أو أي من القياديين، والجميع موجود على 

رأس عمله في مواجهة الفيروس.
• المــزرم: ال صحة لما يتم تداوله في وســائل التواصل عن صدور 
قرار من مجلس الوزراء بتعويض بعض التجار بسبب »كورونا«.

2020 /3 /10
• مجلس الوزراء يقرر تمديد عطلة المدارس والجامعات الحكومية 

والخاصة ومراكز األوقاف مدة أسبوعين.
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• المزرم: منع إصدار سمات الدخول للباد، وقصرها على البعثات 
الدبلوماسية بعد موافقة »الصحة«.

• مجلــس الوزراء يقرر إغاق جميع صاالت الســينما والمســارح 
وصاالت الفنادق والصاالت المؤقتة لألفراح ابتداء من اليوم.

• المزرم: جميع الجهات الحكومية تعمل مع بعضها، و»الجيش 
الكويتي« شّكل »جسرا جويا« لنقل المواد الطبية.

• المزرم: »المخزون االســتراتيجي« بحالة مطمئنة... والحكومة 
مهتمة بهذا الجانب.

2020 /3 /11
• شــركة المطاحن الكويتية: جميع أفرع الشــركة والمخابز تعمل 
على مدار الســاعة، والمخزون متوافر بشــكل طبيعي في جميع 

منافذ البيع.
2020 /3/ 12

• الناطق الرســمي باســم وزارة الصحة، د. عبداهلل السند: وصول 
األجهزة المتطورة لـ »الكشف السريع« عن فيروس كورونا.

•الصحة تبدأ فحص الوافدين القادمين من الســفر منذ 27 فبراير 
في أرض المعارض.

2020 /3 /14
• الجهــاز المركــزي يخاطب البنــك المركزي الســتثناء »البدون« 
الذين انتهت بطاقاتهم األمنية في كل البنوك لصرف رواتبهم.
• دفعة جديدة من المواطنين تنهي الحجر الصحي في »الخيران«، 

ليصبح عدد من أنهوا فترة الحجر 324 مواطنا.
• إغــاق المجمعات التجاريــة وصالونات الرجال والنســاء ومراكز 
ترفيــه األطفــال... وعدم اســتقبال أكثر من 5 أشــخاص داخل 

المطعم في وقت واحد.
2020 /3 /15

• المزرم: قرارات بإغاق الصالونات الرجالية والنسائية.
• الدفــاع تجّهز مستشــفيات ميدانية ومحاجــر طبية في صبحان 
والجهراء، وزيادة غرف »العناية« و»العزل« في مستشــفى جابر 

األحمد للقوات المسلحة.

2020 /3 /16
• مجلــس الــوزراء: مشــروع قانون بتعديــل ميزانيــة الوزارات 
واإلدارات الحكوميــة لتغطية احتياجــات مواجهة »كورونا«، 
والموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون 
رقم 8 لسنة 1969 باالحتياجات الصحية والوقائية من األمراض 

السارية.
2020 /3 /17

• ســمو رئيــس مجلس الــوزراء: نعمل لألســوأ فــي خطتنا إلدارة 
األزمة، لكننا نتمنى األفضل، وسنكون مستعدين لكل طارئ.

• بتوجيهــات ســامية... الكويــت تتبرع بـــ 40 مليــون دوالر لـ 
»الصحة العالمية«.

2020 /3 /18
• وزير الصحة: يعلن شــفاء 3 كويتيين من المصابين بالفيروس، 
امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة.
• حظــر الحفــات االجتماعية بما فيها األعراس، واالســتقبال في 
الديوانيات، بقرار أصدره وزير الصحة للحد من انتشار الفيروس.

2020 /3 /19
• الغانــم يعلن عقد جلســة طارئة مخصصة للقوانيــن المتعلقة 

بمواجهة »كورونا«.
• مجلــس الــوزراء يكلــف وزارتــي الدفــاع والصحــة تجهيز أرض 

المعارض كمستشفى ميداني على وجه السرعة.
• المجلس يجدد تعطيل الدراســة... على أن تستأنف 4 أغسطس 

المقبل.
2020 /3 /22

• وزيــر الداخليــة أنس الصالــح: مجلس الوزراء يقــرر تطبيق حظر 
التجــول الجزئــي مــن 5 مســاء إلــى 4 فجــرا، وتمديــد العطلة 

أسبوعين أيضًا.
• الروضان: »المخزون االستراتيجي« آمن، وندعو الجميع إلى عدم 

تكديس الغذاء.
• سمو أمير الباد يوّجه كلمة للمواطنين والمقيمين.
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2020 /3 /23
• سمو األمير خال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يؤكد 
أن كل أوامــر وزير الصحة كانت فــي مصلحة حياة المواطنين 

وعيشتهم.
• ســمو األمير يصدر توجيهاته لوزيرة األشــغال باستغال فترة 

حظر التجول إلصاح الطرق.
2020 /3 /24

• مجلــس األمة يوافق على قانــون االحتياطات الصحية للوقاية 
من األمراض السارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

•الصندوق الكويتي: 30 مليــون دينار منحة لدعم الحكومة في 
مكافحة الفيروس.

•الصحــة تضع القادمين من جميع دول العالم ضمن قائمة الحجر 
المؤسسي اإللزامي.

• اتحاد المصارف يعلن تأجيل سداد القروض 6 أشهر.
2020 /3 /25

• الصحــة: عدد الحــاالت التي أتمت فترة الحجر المؤسســي 717 
حالة.

• وصــول أول رحلــة إجــاء للكويتييــن القادميــن مــن لبنان، 
وعمليات الفحص من داخل المطار.

• وزيــرة األشــغال د. رنا الفارس توّجه بتنفيــذ إصاحات الطرق 
وفرش األسفلت على مدار 24 ساعة.

2020 /3/ 26
• المزرم: صرف راتب شــهر لجميع أبنائنا الطلبة بالخارج، ووقف 

حركة سيارات األجرة في الباد.
•الصحــة: 28 شــخصا ينهــون فترة الحجــر الصحي المؤسســي 
المقــررة لهم في منتزه الخيــران، ليصبح العدد اإلجمالي ممن 

أنهوا فترة الحجر 881 شخصا.

2020/ 3 /28
• مجلــس الوزراء يخاطب وزيرة اإلســكان لتخصيص 520 شــقة 
في مدينة جابر األحمد الســكنية وتسليمها إلى وزارة المالية، 

لتجهيزها كمحاجر صحية للمواطنين العائدين من الخارج.
• الصالــح: لــن نتردد في تمديــد فترة الحظر الجزئــي أو تحويله 
إلــى كلي في حال اســتمرار عدم االلتزام بتعليمات الســلطات 

الصحية.
2020 /3/ 29

•التأمينات: استجابة للرغبة األميرية السامية في تخفيف العبء 
عن المواطنين، أعدت المؤسسة مشروع قانون بتأجيل سداد 
أقســاط االســتبدال والمعاش المقّدم وحصة أصحاب األعمال 
والشركات والباب الخامس لـ 6 أشهر، ورفع للجهات المعنية.

2020/3/31
• الطيــران المدني: انتهاء المرحلة األولــى من إجاء الكويتيين 

بعودة 2713 مواطنًا من مختلف دول العالم
• مجلــس الوزراء يعلن االطار الجديــد للدعم االقتصادي في ظل 

ازمة كورونا

تأجيل أقساط القروض 
المستحقة علي المواطنين 
ودعم المخزون االستراتيجي 

السلعي

الحرص على المال العام وترشيد اإلنفاق.• 
االلتزام بالشفافية.• 
ضمان الحماية االجتماعية للمواطنين.• 
المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في »الخاص«.• 
دعم اإلصاحات الهيكلية.• 
المحافظة على الدعم.• 
تأمين الحد األدنى للدخل.• 

دعم رواتب المسجلين على التأمينات.• 
مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة.• 
قروض ميسرة طويلة األجل للمشاريع الصغيرة.• 
إعفاءات حكومية للمؤسسات االقتصادية المتضررة.• 
تأجيل حصة أصحاب األعمال.• 
تسريع الدورة المستندية لسداد االستحقاقات على • 

القطاع الخاص

الدعم االقتصادي
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وضعــت وزارة الصحة في رؤية الكويت 2035 الجديدة خطة من أجل تطوير المستشــفيات ونظام 
الرعايــة الصحيــة، وذلك من خال تطوير النظام الصحي لينتقل مــن مرحلة العاج من األمراض إلى 
مرحلــة الوقاية منهــا والتصدي للعوامل التي تؤدي إلى المرض مــن المراحل المبكرة والتصدي له 
عبر إجراء الفحوصات الصحية الكتشــاف األمراض مبكًرا للتصدي لها قبل حدوثها، كما تهدف تلك 

الرؤية الى خفض معدل وفيات األطفال ومحاولة الوصول بعمر اإلنسان إلى 80 عام.

الكويت تنفذ خطة 
تطوير قطاع الصحة

40MARCH 2020Issue No.12

منوعات
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• مستشفى الفروانية• مستشفى األميري

• مستشفى العدان• مستشفى ابن سينا

المستشفيات المستهدفة من أجل رؤية الكويت جديدة

• مستشفى األمراض السارية



42MARCH 2020Issue No.12 42MARCH 2020Issue No.12

كما تستهدف الخطة تطوير نظام الرعاية الصحي الوطني حتى يكون لديه 
القدرة على معالجة الكثير من المشكات الصحية، وذلك من أجل الوصول 
إلى مجتمع صحي يتمتع بداخله جميع افراده بحياة صحية ســليمة بمختلف 
األعمار، وذلك بهدف تحسين الوضع التنافسي للكويت وأن يجعلها ذلك 

من أوائل الدول التي تتميز بمعدالت نمو مستدامة.
ولذلك قامت الوزارة بوضع العديد من مؤشــرات الســامة وذلك من أجل 

تحقيق تطلعاتها من خال تنفيذ 11 مشروعًا متكامًا.

تطوير جودة الخدمات الصحية

مــن خال تحســين الجــودة الخاصة بالخدمــات الصحية وتطويــر الكوادر 
الموجــودة في نظام الرعاية الصحية وذلك بتكلفة قليلة، وكذلك تفعيل 
دور المعلومات الصحية واالشــتراك في البرامج الوطنية من أجل االعتراف 
بجــودة الخدمات داخل المؤسســات الصحية، وأيًضا تأســيس بنية تحتية 
جيــدة لنظام صحي يقوم بتقديم خدمات صحية لها جودة عالية للمجتمع 
الكويتــي، وذلك من خال نشــر مفاهيــم الجودة وتدريــب العاملين في 
القطــاع الصحي على كيفيــة التعامل واســتخدام أدوات الجودة من أجل 

تحسين مستوى الرعاية الصحية.

المستشفيات المتوقع إنشاؤها

• مستشفى الصباح الجديد

تحسين جودة الخدمات 
ومستوى مهارة الكوادر 
وتفعيل دور المعلومات 

الصحية
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تتضمن تطوير وإنشاء 
المزيد من المراكز 

والمستشفيات وزيادة 
طاقتها االستيعابية

• مستشفى األطفال

الحد من األمراض المزمنة غير المعدية

عن طريق تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لطلبة المدارس عن طريق تعزيز 
الحياة الصحية، من خال مشاركة جميع قطاعات المجتمع من أجل االرتقاء بمستوى 
الخدمــات المقدمة لطلبة المدارس وذلك وفق معاييــر الصحة العالمية، وأيًضا من 
خال اإلعان عن مبادرة المدن الصحية التي تهدف إلى تحســين صحة المجتمعات، 
وذلك عن طريق تحسين البيئة التي ينشأ ويعيش ويتعلم بها وزيادة الوعي الصحي 
المجتمعي باألمراض المزمنة غير الســارية وكذلك الحد من العوامل القابلة للتغيير 

المرتبطة باألمراض المزمنة غير السارية وخفض معدل الوفاة.

زيادة السعة السريرية الخاصة بالمستشفيات العامة

وذلك عن طريق تطوير وإنشــاء المستشــفيات من أجل زيادة الطاقة االستيعابية 
للمستشفيات وزيادة العيادات الخارجية من أجل تقليل فترات انتظار المرضى داخل 
المستشــفيات، وأيًضا القيام باألعمال التأمينيــة الازمة من أجل الحفاظ على راحة 

المرضى والزوار والحفاظ على المعدات الخاصة بالمستشفى.
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كشــفت آخر االحصاءات المعلنة لوزارة الصحة في دولة الكويت 
عــن ان عدد اســرة المستشــفيات االجمالية فــي الكويت تجاوز 
8500 ســرير بنهايــة عــام 2017 معظمها وبنســبة 84 % في 
المستشــفيات الحكوميــة و13 % في القطــاع االهلي و3 % في 

مستشفيات شركات البترول.
واســتقبلت مستشــفيات الكويت 6.6 مايين زيارة 49 % منها 
لمستشــفيات وزارة الصحــة و43.5 % لمستشــفيات القطــاع 
األهلي و7.1 % لمستشفيات شركات البترول. وتوزعت الزيارات 

االجمالية ما بين 71 % للكويتيين و29 % لغير الكويتيين.
وكشــفت االحصائيات عن وجود أكثر من 10 االف طبيب بشــري 
فــي الكويــت 87 % منهــم في المستشــفيات الحكوميــة ويبلغ 

عدد االطبــاء الكويتيين 3548 طبيبا  وطبيبة بنســبة 35 % من 
االجمالي ويعمل 96.2 % منهم في المستشفيات الحكومية وفي 
المقابــل يعمل 1143 طبيبا وطبيبة فــي القطاع الخاص 92.2 % 
منهم من غير الكويتيين. وبلغ عدد أطباء االســنان 2042 طبيبا 
في جميع المستشــفيات 68.5 % منهم من الكويتيين، وبإجمالي 
يزيد عن 12 الف طبيب بشري وأسنان  في الكويت فيما بلغ عدد 
الممرضات نحو 26 ألف ممرضة 95.6 % منهم من غير الكويتيين.
وتجــاوز عدد االســرة في 19 مستشــفى حكوميًا 7 االف ســرير 
بنهايــة العــام 2017 منها 44 % في المستشــفيات التخصصية 
و56 % في المستشفيات العامة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 
263.2 ألــف عملية ســنويا منها 15 % فقط في المستشــفيات 

مؤشرات الصحة
في الكويت

 8500
سرير في 

المستشفيات

 12 الف
 طبيب بشري 

واسنان 

نحو 26 ألف 
ممرضة

6.6 مايين
 زيارة سنويا لمستشفيات 

الحكومة والبترول 
والقطاع االهلي
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عدد االسرة والعمليات والزيارات في المستشفيات الحكومية في الكويت بنهاية 2017

عدد العملياتعدد االسرة المستشفى
الزيارات

اجماليغير كويتي كويتي 
402422433613696757543282124003العامة 
4261386112009059089179179الصباح
4141911613929250596189888األميري

72546416213630157186370816مـبـا ر ك ا لكبـيـر
86848630328879305914634793الفروانية

8266859141873443723462457العدان
76527722149050137820286870الجهراء

3139388817069994044011111400التخصصية
4651348416197465739227713الرازى

8420147848132049 69الطب الطبيعي والتأهيل المهني
45382885897858899117877الوالدة

32317125170652124103830األمراض الصدرية
60381330519343 173األمراض السارية

58764796966733 600 الطب النفسي
3551326415879493734252528ابن سينا

1991540309253150362428مركز الكويت لمكافحة السرطان 
431591732660485 36مركز الحساسية

5725221094 28الرعاية التلطيفية
96593160214793081مركز صباح األحمد للكلى والمسالك

236641241136075 97زيـــــــن
26622154228164 245اإلدمان

7163263217207667411587293235403االجمالي

الزيارات بالمراكز الصحية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة حسب الجنسية لعام 2017

العيادات والمراكز الصحية
غير كويتيكويتي

إجمالي
النسبة%العددالنسبة%العدد

3798753.43319546.671182األمراض الوراثية

338650.1336749.96753الطــب اإلسال مى

37704878.710181421.3478862طب األسـنان

41842175.113837624.9556797االجمالي
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التخصصيــة و85 % فــي المستشــفيات العامــة. وعلــى صعيد 
الزيارات فقد تجاوز عددها 3.2 مايين زيارة سنويا 64 % منها 

للمواطنين و35.8 % للوافدين.

اما المركز الصحية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة فقد سجلت 
نحــو 557 ألف زيارة خال العــام 2017 منها 75 % للمواطنين 

و25 % لغير الكويتيين.
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www.ghsindex.org

Average: all 195 countries

DETECTPREVENT RESPOND HEALTH NORMS RISK

*Average: all 195 countries 

Scores are normalized (0–100, where 100 = most favorable)

COUNTRY
SCORE

AVERAGE 
SCORE*

HEALTH SYSTEM 36.5 26.4

Health capacity in clinics, hospitals  
and community care centers

39.9 24.4

Medical countermeasures  
and personnel deployment

33.3 21.2

Healthcare access 46.6 38.4

Communications with healthcare workers 
during a public health emergency

0 15.1

Infection control practices and  
availability of equipment

50 20.8

Capacity to test and approve new  
medical countermeasures

50 42.2

 COMPLIANCE WITH  
INTERNATIONAL NORMS

42.2 48.5

IHR reporting compliance and  
disaster risk reduction

50 62.3

Cross-border agreements on public 
and animal health emergency response

50 54.4

International commitments 25 53.4

JEE and PVS 25 17.7

Financing 33.3 36.4

Commitment to sharing of genetic  
& biological data & specimens

66.7 68.1

RISK ENVIRONMENT 61.5 55.0

Political and security risks 57.1 60.4

Socio-economic resilience 73.1 66.1

Infrastructure adequacy 58.3 49.0

Environmental risks 52.3 52.9

Public health vulnerabilities 66.7 46.9

COUNTRY
SCORE

AVERAGE 
SCORE*

PREVENTION 40.9 34.8

Antimicrobial resistance (AMR) 33.3 42.4

Zoonotic disease 40.9 27.1

Biosecurity 4 16.0

Biosafety 50 22.8

Dual-use research and culture of  
responsible science

0 1.7

Immunization 100 85.0

DETECTION AND REPORTING 47.5 41.9

Laboratory systems 75 54.4

Real-time surveillance and reporting 23.3 39.1

Epidemiology workforce 0 42.3

Data integration between human/ 
animal/environmental health sectors

100 29.7

RAPID RESPONSE 50.2 38.4

Emergency preparedness and  
response planning

6.3 16.9

Exercising response plans 0 16.2

Emergency response operation 33.3 23.6

Linking public health and  
security authorities

100 22.6

Risk communication 75 39.4

Access to communications infrastructure 98.7 72.7

Trade and travel restrictions 50 97.4

34.8
41.9 38.4

26.4

48.5
55.0

0

100

61.5
42.236.5

50.247.540.9

Kuwait

46.1 Index 
Score 59/195Kuwait
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خالل 1500 عام من حياة البشر

العالم شهد 10 أوبئة خطيرة 
غيرت مجرى التاريخ

كشف تفشي فيروس كورونا الجديد عن نقاط ضعف في االستجابة العالمية لتفشي الفيروسات، في ظل تزايد 
اإلصابات المؤكدة بالفيروس، إلى جانب حاالت الوفاة.

وعلى مّر التاريخ البشــري، أّثرت األوبئة على الحضارات منذ أول تفش معروف عام 430 قبل المياد خال الحرب 
البيلوبونيسية )بين حلفاء أثينا وحلفاء إسبرطة(. وكان للعديد من هذه األوبئة تداعيات كبيرة على المجتمع 
البشــري، بداية من قتل نســب كبيرة من ســكان العالم، وصوال إلى جعل البشــر يفكرون في أسئلة أكبر عن 

الحياة والوجود.

منوعات
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في تقريره الذي نشــره موقع »بيزنس إنســايدر« األميركي، قــال الكاتب رايدر كيمبول إن 
تفشي الطاعون الدبلي وضع حدا لفترة حكم إمبراطور بيزنطة في القرن السادس جستنيان 
األول. وقتل هذا الوباء الذي يعرف في الوقت الراهن باسم »طاعون جستنيان« ما بين 30 

إلى 50 مليون شخص، أي ربما ما يعادل نصف سكان العالم في ذلك الوقت.
وبحسب المصادر التقليدية، ساهم تفشي هذا الوباء في توقف األنشطة التجارية وإضعاف 
اإلمبراطورية، مما ســمح للحضارات األخرى باســتعادة األراضي البيزنطية في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا.

ذكر الكاتب أنه بين عامي 1347 و1351م، انتشــر الطاعون الدبلي في جميع أنحاء أوروبا، 
مما أســفر عن مقتل نحو 25 مليون شــخص. واستغرقت إحصائيات مستويات عدد السكان 
فــي أوروبــا أكثر من 200 عام للعودة إلى مســتواها قبل العــام 1347. ومن المحتمل أن 
يكون هذا الوباء أودى بحياة أعداد أكبر في آسيا، وخاصة الصين، حيث ُيعتقد أنها موطن 

الوباء.
مــن بيــن التداعيات األخرى لهذا الوباء الذي ُعرف في وقت الحق باســم »الموت األســود«، 
كان بدايــة تراجع القنانة )الفاحين فــي اإلقطاعيات( حيث مات الكثير من الناس لدرجة أن 
مســتوى معيشــة الناجين ارتفع. وفي الواقع، ساهم ذلك في خلق المزيد من فرص العمل، 

وتنامي الحراك االجتماعي ووقف الحروب لفترة قصيرة.

أشار الكاتب إلى أن األوروبيين جلبوا عددا من األمراض الجديدة عندما وصلوا ألول مرة إلى 
قارتي األميركتين عام 1492. وكان أحد هذه األمراض مرض الجدري، وهو مرض معٍد قتل 

نحو 30 % من المصابين.
وخال هذه الفترة، أودى الجدري بحياة قرابة 20 مليون شخص، أي نحو 90 % من السكان 
فــي األميركتين. وســاعد هــذا الوباء األوروبيين على اســتعمار وتطويــر المناطق التي تم 

إخاؤها، وتغيير تاريخ القارتين.

طاعون
 جستنيان

)541 - 750م(

الموت 
األسود

)1347 - 1351م(

الجدري 
)القرنان 15 و17(
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تفشت اإلنفلونزا اإلسبانية المعروفة أيضا باسم »وباء اإلنفلونزا« عام 1918، وأصابت نحو 
500 مليون شخص، وتسببت في قتل أكثر من 50 مليونا على مستوى العالم.

خــال فترة تفشــي المرض، كانت الحــرب العالمية األولى على مشــارف نهايتها، ولم يكن 
لدى السلطات المعنية بالصحة العامة الوسائل الكافية للتعامل مع األوبئة الفيروسية، مما 
ســاهم في تأثيرها بشكل كبير على المجتمعات. وفي الســنوات التالية، ساهمت األبحاث 
فــي فهم كيفية انتشــار الوباء وطــرق الوقاية منه، مما ســاعد على تقليل تأثير تفشــي 

فيروسات مشابهة لإلنفلونزا بعد ذلك.

اإلنفلونزا 
اإلسبانية 

)1919 - 1918(

أشــار الكاتب إلــى أن وباء الكوليرا ظهر في »جيســور« بالهند، وانتشــر في معظم أنحاء 
المنطقــة ثم إلى المناطق المجــاورة، وأودى بحياة المايين قبل أن يتمكن طبيب بريطاني 

يدعى جون سنو من معرفة بعض المعلومات حول طرق الحد من انتشاره.
ووصفت منظمة الصحة العالمية الكوليرا -التي تصيب سنويا ما بين 1.3 و4 مايين شخص- 
بأنها »الوباء المنسي«. وقالت المنظمة إن تفشي الوباء السابع الذي بدأ عام 1961، ال يزال 

مستمرا حتى يومنا هذا.
ونظرا ألن عدوى الكوليرا ناتجة عن تناول طعام أو ماء ملوثين بجراثيم معينة، فقد تمكن 
هذا المرض من إلحاق الضرر بأغلبية ســاحقة في البلدان التي تعاني من التوزيع غير العادل 
للثــروة وتفتقر إلى التنمية االجتماعية. وتســتمر الكوليرا في تغييــر العالم من خال إلحاق 

الضرر بالمناطق الفقيرة، في حين أنها ال تؤثر بشكل كبير على الدول الغنية.

الكوليرا 
)1823 - 1817(
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أفــاد الكاتــب بأن نوعا جديد من فيروس اإلنفلونزا ظهر عــام 2009، حيث أصاب أكثر من 
60 مليون شخص في الواليات المتحدة، وتراوح عدد الوفيات العالمية بين 151 و575 ألفا. 
ويطلق على هذا الفيروس اســم »إنفلونزا الخنازير« ألنه يبدو أنها انتقلت من الخنازير إلى 
البشــر، وتختلف عن مرض اإلنفلونزا العادية في أن 80 % من الوفيات المرتبطة بالفيروس 

شملت أشخاصا تقل أعمارهم عن 65 عاما، على عكس وفيات اإلنفلونزا العادية.

في البداية، كان فيروس إيبوال -الذي ســمي على اسم نهر قريب من المنطقة التي تفشى 
فيهــا المرض- محدود المــدى مقارنة بأغلب األوبئة الحديثة، ولكنه كان مميتا بشــكل ال 
يصدق. وظهر الفيروس أوال في قرية صغيرة بغينيا عام 2014، وانتشر إلى عدد ضئيل من 

البلدان المجاورة في غربي أفريقيا.
وقتــل الفيــروس أكثــر من 11 ألف شــخص من أصل 29.6 ألــف مصاب في غينيــا وليبيريا 
وســيراليون. وتشــير التقديرات إلى أن فيروس إيبوال كلف 4.3 مليارات دوالر، وتسبب في 

انخفاض االستثمارات الواردة بشكل كبير إلى الدول الثاث.

أفــاد الكاتب بأنه بعد مرور 50 عاما من تفشــي اإلنفلونزا اإلســبانية، انتشــر فيروس آخر 
لإلنفلونزا في جميع أنحاء العالم. 

وتشــير التقديرات إلى أن عدد الوفيات العالمية الناجمة عن هذا الفيروس بلغ نحو مليون 
شخص، ُعشرهم في الواليات المتحدة. 

وفي العام 1968، كان هذا الوباء ثالث وباء لإلنفلونزا يحدث في القرن 20، بعد اإلنفلونزا 
اإلســبانية )عام 1918( واإلنفلونزا اآلسيوية التي انتشرت عام 1957. وُيعتقد أن الفيروس 

المسؤول عن اإلنفلونزا اآلسيوية تطور وعاد إلى الظهور بعد 10 سنوات.
ورغم أن فيروس إنفلونزا هونغ كونغ لم يكن قاتا مثل اإلنفلونزا اإلســبانية عام 1918، 
فإنه كان معديا بشــكل اســتثنائي، حيث أصيب 500 ألف شــخص في غضون أسبوعين من 
اإلبــاغ عن أول حالة في هونغ كونغ. وعموما، ســاعد الوباء مجتمــع الصحة العالمي على 

فهم الدور الحيوي لعمليات التلقيح في منع تفشي المرض مستقبا.

أوضح الكاتب أن المتازمة التنفسية الحادة الوخيمة تعّد مرضا يسببه أحد فيروسات كورونا 
السبعة التي يمكن أن تصيب البشر، ويشبه تركيبها الوراثي تركيب فيروس كورونا الجديد 

بنسبة 90 % تقريبا.
وفي العام 2003، أصبح المرض المتفشــي الذي نشــأ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية وباء 

عالميا انتشر سريعا إلى 26 دولة، وأصاب أكثر من 8000 شخص وقتل 774 منهم.
مع ذلك، كانت نتائج تفشــي المتازمة التنفســية الحادة الوخيمة لعام 2003 محدودة إلى 
حد كبير بسبب االستجابة المكثفة للصحة العامة من جانب السلطات العالمية، بما في ذلك 

عزل المناطق المصابة واألفراد المصابين. 

إنفلونزا 
الخنازير 
)2010 - 2009(

إيبوال 
)2016 - 2014(

إنفلونزا 
هونع 
كونغ

)1970 - 1968( 

المتالزمة 
التنفسية 

الحادة الوخيمة 
)2003 - 2002(
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منوعــات

ًنا أساسيًّا في التجربة الوطنية للكويت ودول الخليج العربي في العصر الحديث؛ وذلك عبر إسهامها  ُتعتبر العمالة الوافدة مكوِّ
في المسيرة التنموية، والعمل على تحريك االقتصاد الوطني، والنهوض بالعديد من المشاريع والقطاعات االقتصادية. ففي ظل 
قلة عدد السكان وتوافر الموارد الطبيعية، تفتقر دول الخليج إلى وجود العمالة الكافية التي تستغل إمكاناتها الكاملة لخلق 
الثــروة االقتصاديــة، ما نتج عنه وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ســاعد على ذلك مــا تتمتع به هذه الدول من اقتصاد 

قوي، ودخول مرتفعة وأسواق منفتحة على الخارج.
اال أن عدد الســكان في الكويت شــهد نموًا بمعدل ســنوي 4.2 % منذ عام 2000، وجاء ذلك مدفوعًا بشــكل أساسي بوصول 
الوافدين )غير الكويتيين( بصفة مستمرة، بمعدل زيادة 4.8 % سنويًا، مقارنة بنمو عدد المواطنين بنسبة  2.9%. وارتفع تدفق 
الوافدين على مدى الســنوات إلى أن بلغت نســبتهم حاليًا 70 % من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4.8 مايين نسمة )كما 

في نهاية 2019(، مقابل 62 % في 2000.
ومع زيادة اعداد الخريجين من أبناء الكويت بواقع 30 الف ســنويا وارتفاع الوافدين الجدد الى ســوق العمل يتم استيعاب 60 % 
منهم في الحكومة واجهزتها التابعة، فيما يصعب اســتيعاب البقيــة في القطاع الخاص، وبالتالي زيادة اعداد المتعطلين الى 
نحو 17 الفا بنهاية 2019، إضافة الى ما افرزته جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية أثيرت مرة أخرى قضية 

تعديل التركيبة السكانية.

حقائق وأرقام التركيبة 
السكانية في الكويت
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منوعــات

• يقــدر عدد غير الكويتيين في الكويت بـ 3.34 مايين نســمة 
يعمل منهم 2.52 مليون فقط بنســبة 75 % والبقية تعدادها 
822 الف نسمة موزعة ما بين متفرغين ألعمال المنزل او طلبة 

او فئات أخرى.
• يتــوزع 2.52 مليــون عامــل وافد على 166 الفــًا في القطاع 
الخــاص بحصــة 66 % و العمالة المنزلية 745 الفــًا بحصة 29 % 
وأخيرا 120 الــف في الجهات الحكومية والعامة بحصة 5 % من 

مجمل العمالة الوافدة.
• يعمــل بالجهــات الحكوميــة والعامــة 120 الف غيــر كويتي 
يمثلون 25.8 % من مجمل العاملين بالحكومة والبالغ عدد 465 

الفا.
• يتركــز غير الكويتيين في الجهــات الحكومية والعامة في 9 
جهات رئيســية )اكثر من 105 آالف بحصــة 87 %( فيما توزعت 
االعــداد المتبقيــة وعددهــا اقــل مــن 16 الفا علــى 72 جهة 

بمتوسط 220 غير كويتي لكل جهة.
• تركزت العمالة غير الكويتية بشكل رئيسي في وزارتين االولى 
وزارة الصحــة 34 الفا بحصة 28 % والثانية وزارة التربية 27 الفا 
بحصــة 22.5 % ثم وزارة الدفاع 18 الفا بحصة 14.8 % ثم وزارة 

الداخليــة 7.3 االف بحصــة 6 % ثم الخطــوط الجوية الكويتية 6 
االف بحصة 4.9 % ثم شــركة مطاحن الدقيق 4.7 االف بحصة 3.8 % 
ثم وزارة االوقاف والشــئون االســامية 4 االف بحصة 3.3 % ثم 
جامعة الكويت الفان بحصة 1.7 % ثم شــركة نفط الكويت نحو 

الفين بحصة 1.6 %.
• حســب النشــاط تتركز العمالة الوافدة في 5 انشطة رئيسية 
تمثل 77 % من االجمالي اولها االســر الخاصــة التي تعين افرادًا 
29.7 %، وتجــارة الجملــة والتجزئــة واصــاح المركبات 17.5 % 
واإلنشــاءات 16.8 % واالنشــطة العقاريــة واإليجاريــة 6.5 % 
والصناعات التحويلية 6.0 % ثم االدارة العامة والدفاع والضمان 
4.9 % والفنــادق والمطاعــم 4.7 %، وانشــطة خدمات المجتمع 
4.2 %، والنقــل والتخزيــن واالتصــاالت 3.3 %، والزراعة والصيد 

والحراجة 2.6 %.
• حســب المهــن اســتحوذت 5 مهن رئيســية علــى 61 % من 
جملــة العمالة الوافدة وهي: العاملون في الخدمات الشــخصية 
والوقائية بحصة 27.6 %، ثم السائقون وعمال تشغيل المعدات 
المتحركــة 17.8 %، والعمــال العاديون غيــر المهرة 8.7 %، ثم 
العاملــون فــي عروض األزيــاء والترويج والمبيعــات 6.5 %، ثم 

120 ألف غير كويتي يعملون في 
الحكومة والقطاع العام بنسبة 26 % 

من اإلجمالي

الجملةاخرىمنتهية قيد البحث عاملة
3799433394244 حكومي 
1367627695733703217092 خاص 
14056177390337312221336الجملة

مؤشر اإلستمرارية

 
2019الجهات الكويتية حسب استمرارية الجهة بنهاية 

القطاع

* الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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عمال الصناعات المعدنية واآلالت ومن إليهم 5.1 %.
• يبلغ عدد غير الكويتيين ) شامل غير محددي الجنسية(  الذين 
تبلغ اعمارهم 60 عاما فاكثر 113 الفا يمثلون 3.4 % من جملة 
الســكان غير الكويتييــن يعمل منهم 85.6 ألفــا منهم نحو 9 
آالف بنسبة 10.6 % في القطاع الحكومي و76.4 % في القطاع 

الخاص و11 % في القطاع المنزلي.
• يبلغ عدد غير الكويتيين ) شامل غير محددي الجنسية(  الذين 
تقل اعمارهــم عن 20 عاما 482 الفا يمثلون 14.4 % من جملة 

غير الكويتيين.
• تتركز شــركات القطاع الخاص في الكويت والتي تعد المشغل 
االضخم للعمالة الوافدة في 10 أنشطة رئيسية أولها اإلنشاءات 
بحصــة 39.3 %، ثــم األنشــطة العقاريــة واإليجارية وأنشــطة 
خدمــات األعمال 11.8 %، ثم الزراعــة والصيد والحراجة 10.7 %، 
ثم األســر الخاصة التــي تعين أفرادًا ألداء األعمــال المنزلية 8.8 
%، ثم الصناعات التحويليــة 8.6 %، ثم إمدادات الكهرباء والغاز 
وإمــدادات الميــاه 7.2 %، ثم تجــارة الجملــة والتجزئة وإصاح 
المركبــات والســلع الشــخصية والمنزليــة 6.1 %، ثــم الفنادق 
والمطاعم 2.3 %، ثم التعليم 0.7 %، ثم الصحة والعمل االجتماعي 

.% 0.6

* الهيئة العامة للمعلومات المدنية

* الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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كشــفت وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل عن 
أن سوق العمل الكويتي يعاني من مشكلة بطالة بين المواطنين، وان هذه البطالة 
ترتفع باستمرار، وستظل عند هذه الحدود، حتى تبدأ مشروعات التنمية في التشغيل 

الفعلي بكامل طاقتها.

 وأعلنــت العقيل أن أعــداد المعّينين من المواطنين في كل مــن الحكومة والقطاع 
الخاص خال الســنوات من 2010 حتى 2018 بلغت 138 ألف مواطن  في »الحكومي« 
بمتوســط ســنوي يبلغ 15.4 ألف مواطن خال السنوات التسع، علما بأن عامي 2017 
و2018 شــهدا قفزة هائلــة في التعيين بواقــع 25 الفًا و21 ألفًا علــى التوالي، اي 
بمتوســط نحو 23 الفــا في العامين المذكوريــن، وذلك اعلى بنســبة نحو 50% على 

متوسط السنوات التسع عموما.

 ولفتت العقيل إلى أن هناك جهوًدا قائمة لوضع حلول جذرية لمشكات سوق العمل 
الكويتــي بصفة عامــة، والبطالة بصفة خاصــة، منها اللجنة العليا لدراســة اختاالت 

التركيبة السكانية ولجنة مواءمة التعليم وسوق العمل.

ولفتــت العقيل إلــى أن الطلب على العمالــة يزيد على المعروض منهــا، لكن القوى 
العاملــة الوطنيــة تعاني من بطالة فــي تخصصات محددة، بســبب فائض فيها، مثل 
تخصصات القانون والشــريعة والعلوم اإلدارية وبعض التخصصات الهندسية، في حين 
إن هنــاك عجزا شــديدا في تخصصات تدريس الرياضيات والعلــوم واالطباء والخدمات 

مريم العقيل: تعيين 138 ألف مواطن 
ومواطنة في الحكومة خالل 9 سنوات 

عجز شديد 
في تخصصات تدريس 

الرياضيات والعلوم واألطباء 
والخدمات الطبية المعاونة 

ومعظم التخّصصات 
الهندسية
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الطبيــة المعاونــة وكثير من التخّصصات الهندســية، وهو ما يحد مــن قدرة وزارتي 
التربية والصحة على المضي قدما في عملية إحال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.

 وأشــارت إلــى أنه رغــم الحاجة إلى زيادة عــدد العاملين من المواطنيــن في القطاع 
الخاص فــإن الحكومة ما زالت تقوم بالتزامها بتعيين فوق الطاقة االســتيعابية في 
القطاع الحكومي، متوقعة ان القطاع الخاص يستطيع استيعاب االعداد المتزايدة من 
خريجي النظام التعليمي، ال ســيما مع دخول مشروعات التنمية العماقة حيز التشغيل، 
مثل مشروعات مدينة صباح السالم الجامعية والمستشفيات والوقود البيئي ومصافي 

النفط ومحطات الكهرباء، وهي مشروعات توّفر آالًفا من فرص العمل. 

وبّينــت العقيــل أن الهدف األســاس لخطط التنميــة هو تشــغيل المواطنين، خاصة 
فــي القطــاع الخاص؛ ولذلك يمكن اعتبار أن تكلفة كل المشــروعات التي ادرجت في 
الخطط الســنوية تعالج مشــكات البطالة، وقد قامت االمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بتعديات كبيرة على 
أنظمة إعداد ومتابعة الخطة اإلنمائية، تسهل من متابعة أعداد العمالة التي تحتاجها 
المشروعات أثناء االنشاء وفق الجدول الزمني والتخصص، وهو ما من شأنه أن يضبط 

سوق العمل، إلى حد كبير.

الحكومة ما زالت تقوم 
بالتزامها بتعيين فوق 
الطاقة االستيعابية في 

قطاعاتها

* الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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تناول تقرير الشــال االقتصادي االســبوعي آخر إحصاءات الســكان والعمالة، الصادرة 
عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تشــير إلى أن إجمالي عدد الســكان في 
الكويت بلغ نحو 4.776 مايين نســمة، كما فــي نهاية عام 2019، ذلك يعني زيادة 
عدد الســكان بنســبة  3.3%، مقارنة بمثيله المســجل في نهاية عام 2018. وكان 
العدد اإلجمالي للســكان قد حّقق نموًا موجبًا بنســبة  2.7% في عام 2018، مقارنة 
بنحو 2.0 %، 4.1 %، و3.6 %، و3.2 % في األعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على 

التوالي. 

و أفاد »الشال« بان الزيادة المطلقة خال عام 2019 بلغت نحو 154.8 ألف نسمة، 
إذ زاد عــدد الســكان الكويتيين بنحو 28.9 ألف نســمة بمعدل نمو ســنوي، بلغت 
نسبته  2.1%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة 
الكويتييــن فــي جملة الســكان من نحــو 30.36 % في نهاية عــام 2018 إلى نحو 
29.98 % في نهاية عام 2019، ويفوق عدد اإلناث الكويتيات، البالغ نحو 731 ألفًا، 

عدد الذكور البالغ نحو 701 ألف. 

وزاد عــدد الســكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نســمة، أي بمعــدل نمو قاربت 
نســبته 3.9 %، بارتفاع عن نســبة نموهم في عام 2018 البالغة نحو 2.8 %، وبلـــغ 
عددهـــم نحـــو 3.344 مايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مرّكب خال السنوات من 

2010 إلى 2019، بلغ نحو 3.6 %. 

الشال: 30.7 % فقط من الكويتيين يعملون 
والوافدون يزدادون 126 ألف نسمة سنويًا

نسبة العاملين من إجمالي 
الكويتيين ال تتجاوز

 30.7 % بنهاية عام 2019
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وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.966 مليون عامل، أي ما نســبته نحو 62.1 % من مجموع الســكان، في حين بلغت 
هذه النســبة للكويتيين نحو 30.7  % من إجمالي عدد الســكان الكويتيين، ومن الماحظ أن نســبة العاملين غير الكويتيين من 
مجمــوع الســكان غير الكويتييــن، قد ارتفعت من نحــو 74.5 % في نهاية عــام 2018 وصواًل إلى نحــو 75.5 % في عام 2019. 
وانخفضت نســبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.1 % في عام 2018 إلى 14.8 % في عام 
2019، وبلغت نسبة عمالة اإلناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو 49.3 %، في حين بلغت نسبة عمالة اإلناث في جملة 
العمالة في الكويت نحو 28.1 %. وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 

345 ألف عامل، أي ما نسبته 78.4 % من إجمالي العمالة الكويتية.

النسبة من العدد
النسبة من غير العدد%الكويتيين

النسبة من غير العدد%الكويتيين
%السكان

34509824.11202083.64653069.7 يعمل بالحكومة 
640214.5165698349.5172100436.0 يعمل بجهة غير حكومية 

00.074484522.374484515.6 يعمل في المنازل 
309032.241980.1351010.7 متعطل 
24705017.31744695.24215198.8 طالب 

525383.71490554.52015934.2 متفرغة ألعمال المنزل 
1266138.86280.01272412.7 متقاعد ولديه إيراد 

707904.9870252.61578153.3 غير مبين 
49503234.640695112.290198318.9اخرى
1432045100.033443621004776407100الجملة

2019السكان في الكويت حسب الحالة العملية والجنسية بنهاية 

الحالة العملية

الجملـــةغير كويتيكويتي

120 

1657 

745 

4 
174 149 

1 87 

407 

يعمل  
 بالحكومة 

يعمل بجهة  
 غير حكومية 

يعمل في  
 المنازل 

متفرغة   طالب   متعطل  
ألعمال 
 المنزل 

متقاعد  
 ولديه إيراد 

 اخرى غير مبين  

 2019توزيع الوافدين في الكويت بااللف بنهاية عام 
* الهيئة العامة للمعلومات المدنية

* الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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يرى بنك الخليج أن اصاح الخلل في التركيبة السكانية يجب أن يراعي تحقيق التـــوازن 
بين المصلحة الوطنيـــــة واالحتياجات االقتصاديـــــة خصوصا وأن الحاجة إلى القـــوى 
العاملة غيـــر الوطنية يبـــدو أنها ستســـتمر علـــى مـــدى الســـنوات المقبلة، حيث 

خلص تقرير للبنك عن العمالة الوافدة إلى جملة توصيات كاآلتي:

• تشــجيع الشــركات والمؤسســات على تطبيــق التقنيــات الخاصة بالتشــغيل اآللي 
لعملياتها، مما قد يؤدي إلى تقليل التدفق الكبير للعمالة غير الماهرة إلى الباد. 

• تبني الحكومة الســتراتيجية جديدة لسوق العمل يتحقق فيها التوازن بين المصالح 
الوطنية واالقتصادية، بربط رؤيتها االقتصادية بسياسات سوق العمل. 

• القضاء على ظاهرة تجارة اإلقامة غير الشرعية. 

• االستفادة من أساليب الدول األخرى في استقطاب العمالة الماهرة 

• االستثمار في تدريب الشباب على المهارات التي ستكون مطلوبة لاقتصاد المعرفي.

بنك الخليج يوصي بالتوسع
في التشغيل اآللي

تدريب وتأهيل الكوادر 
الوطنية ومحاربة تجارة 

اإلقامة غير الشرعية
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استعرض بنك الخليج تجارب دول العالم االخرى في استقطاب 
الكفــاءات ومثال علــى ذلك كنـــــدا وســـــنغافورة، اللتين 
اعتمدتا أيضـــــاً بشـــــكل كبير علـــــى العمالـــــة المهاجرة 
فـــي التنمية، واوضح أن معظـــم الدول المتلقية للمهاجرين 
تســـــتهدف إدخال العمالـــــة االجنبية ذات المهــارة العالية 
بهدف تعزيز االنتاجية، بينما تســـاعد العمالـــة غيـــر الماهرة 

فـــي التغلب على نقـــص العمالة.
 فعلى ســـبيل المثال، خال مراحـــل النمـــو فـــي ســـنغافورة 
واســـتفادة مواطنيهـــا مـــن التعليم، ارتفعـــت مســـتويات 
الدخـــــل، وأصبـــــح المواطنــون يتحاشـــــون االنخــراط في 
مهـــن الياقـــات الزرقـــــاء، مثـــل اعمـــال البنـــاء، االعمال 
الصحيـــــة وعمالة المنازل. وبالتالـــــي، تحتم علـــى الدولـــة 
االعتماد علـــــى جاراتها اآلسيوية فـــــي العمالـــــة، وقامت 

باســـتقدام القوى العاملـــة من الفلبين والهند لتولي تلـــك 
المهام. 

وعلـــــى الجانــب اآلخــر، أقدمـــــت كنـــــدا علـــــى تجربــة 
اســـتقطاب العمالـــــة الماهرة، وتبنـــت نظام النقاط لمنح 
تصاريح االقامة. وينطـــــوي هذا النظام علـــــى منح أعلـــى 
النقاط لمن يحملـــــون مؤهات علمية عالية، مع اشـــــتراط 
الخبرة العمليـــــة والمهارات اللغويـــــة، ويتم تشـــــجيعهم 
على دخـــــول الباد. وعلـــــى غـــــرار كنـــــدا، تطبـــق دول 
متقدمـــــة مثـــــل المملكــة المتحــدة واليابان وأســـــتراليا 
نظـــام النقـــــاط الختيار العمالة الماهرة ومنحهم اإلقامـــة 
بناء علـــــى اشـــتراطات تتضمـــن المؤهات العلمية والخبرة 

العمليـــة والمهنة. 

آلية استقطاب الكفاءات في اإلمارات والسعودية
دعــا بنك الخليج لاســتفادة من تجــارب دول الخليج االخرى في اســتقطاب الكفاءات، واشــار في تقريــر متخصص الى 
أن الســعودية طرحت نظام اإلقامة المميزة )تصريح اإلقامة(، والمعروفة على المســتوى الشــعبي »بالبطاقة الخضراء« 
الســعودية، ويوفر ذلك النظام عددًا من المزايا للوافدين من ذوي الثروة والمهارات العالية. كما قامت اإلمارات بطرح 
نظام »البطاقة الذهبية« لمنح اإلقامة الدائمة أو وضع »المســتثمر األجنبي« ورواد األعمال والباحثين، الذين استطاعوا 
المســاهمة بشــكل إيجابي في نجاح االقتصاد اإلماراتي. ومن شأن اصدار تصاريح اإلقامة من هذا النوع الخاص تسهيل 

دمج رواد األعمال المبدعين واستقطاب المواهب العالمية إلى المنطقة. 

المهارة واإلنتاجية في كندا وسنغافورة 
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منوعــات

تضطلــع التكنولوجيــا الرقميــة واالبتكار بــأدواٍر محورية في تحســين القطاع العام 
وتعزيز كفاءة الخدمات ودعم األساليب التشاركية وبلوغ أهداف التنمية الُمستدامة. 
وتنطلق النســخة الحادية عشــرة من تقرير األمم المتحــدة للحكومة اإللكترونية من 
إســهام التحول الرقمي الحكومي في تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة التي أقرتها 

األمم المتحدة، وُتقر في الوقت نفسه بتباين ظروف الدول وأولوياتها.
وفــي هذا الســياق فقد حلت الكويت في المركز 46 عالميــًا من 193 دولة والمرتبة 
الرابعــة عربيا وخليجيًا في تطبيقات الحكومة اإللكترونية وفق دراســة اســتقصائية 

دورية لألمم المتحدة في هذا الشأن لعام 2020.
ويســتعرض تقرير األمــم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعــام 2020 الوضع في دول 
العالم من خال مؤشــر تنمية الحكومة اإللكترونية وهو المؤشــر الرئيس في التقرير 
ويقيس المؤشــر الرئيس في التقرير األمم اتجاهات تطور الحكومة اإللكترونية لدى 
193 دولة بدرجٍة تتراوح بين صفر وواحد. ويتألف مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية 
)E-Government Development Index( مــن ثــاث مؤشــرات فرعية هي؛ مؤشــر 
البنية التحتية لاتصاالت، ومؤشــر رأس المال البشــري، ومؤشــر الخدمات الحكومية 
الرقمية. في إشــارة إلى العوامل الُمتضافرة في تطــور الحكومة اإللكترونية ومنها 

الموارد البشرية والخدمات الرقمية إلى جانب الُبنى التحتية.
وضمن المؤشــر، تتوزع الدول بين أربع فئات؛ المرتفعة جًدا والمرتفعة والمتوســطة 
والمنخفضــة. وداخل كل فئة، تتوزع الدول ضمن أربعــة أرباع فرعية من األدنى إلى 
األعلى. وعكست نتائج الدول العربية ارتباًطا إيجابًيا بين مستوى دخل الدولة أو نصيب 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وصعود مؤشــر تنميــة الحكومة اإللكترونية فيها. 

مقارنة بتصنيفها المرتفع في تقرير عام 2018

تصنيف مرتفع جدا للكويت في مؤشر األمم 
المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 2020

الكويت حلت في المركز 
46 عالميًا من 193 دولة 
والمرتبة الرابعة عربيا 

وخليجيًا



63 MARCH 2020 Issue No.12

وهــو ما يتفق مع النتائج العالمية ونتائج اإلصدارات الســابقة 
من التقرير. ومع أهمية مســتوى الدخــل لدعم تطور الحكومة 
اإللكترونيــة فــي أي بلد، أشــار التقرير إلــى أن الدخل وحده ال 
يكفل تقدم الحكومــة اإللكترونية، وظهر بالفعل التزام بعض 
البلدان بتحسين الخدمات الرقمية وتجاوز القيود التي تفرضها 

مستويات البنية التحتية لاتصاالت ورأس المال البشري.
وفي الفئة مرتفعة جًدا التي تتراوح درجة مؤشر تنمية الحكومة 
اإللكترونية بين 0.75 وواحد، جاءت خمس دول عربية جميعها 
مــن الدول األعضــاء في مجلس التعاون لــدول الخليج العربية. 
وكان ترتيبهــا علــى الصعيد العالمي كما يلــي: اإلمارات )21(، 
البحرين )38(، السعودية )43(، الكويت )46(، ُعمان )50(. وكان 
الفًتا انتقال الســعودية والكويت وُعمان إلــى الفئة المرتفعة 
جًدا في ُمقابل تصنيفها المرتفع في اإلصدار السابق من التقرير 

عام 2018.
وحلت ست دول عربية في الفئة المرتفعة أي التي تتراوح فيها 
نتيجة مؤشــر تنميــة الحكومة اإللكترونية بيــن 0.50 و0.75. 
وكان ترتيبها عالمًيا كما يلي: قطر )66(، تونس )91(، المغرب 
)106(، مصــر )111(، األردن )117(، والجزائر )120(. وبالمقارنة 
مع اإلصدار السابق من التقرير، فقد تقدم تصنيف مصر والجزائر 

من الفئة المتوسطة إلى المرتفعة.

وُصنفــت العــدد األكبر من الــدول العربية وتحديًدا تســع دول 
ضمــن الفئة المتوســطة التي يتراوح مؤشــر تنميــة الحكومة 
اإللكترونية فيها بين 0.25 و0.50. وكان ترتيبها على الصعيد 
العالمــي كما يلــي: لبنان )127(، ســوريا )131(، العراق )143(، 
ليبيا )162(، الســودان )170(، اليمــن )173(، موريتانيا )176(، 
جــزر القمــر )177(، جيبوتي )179(. وبينما صعــد تصنيف اليمن 
والسودان وجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي من الفئة المنخفضة 
إلــى المتوســطة ُمقابل نتائــج تقرير األمم المتحــدة للحكومة 
اإللكترونية 2018، تراجع تصنيف لبنان من الفئة المرتفعة إلى 

المتوسطة.
وجاءت الصومال ضمن الفئة المنخفضة التي شملت ثماني دول 
فقط ويتراوح مؤشــر تنميــة الحكومة اإللكترونيــة فيها بين 
الصفــر و0.25، وحققت الصومــال المركــز )191( على الصعيد 

العالمي.
وعلى مستوى قارة أفريقيا، جاءت أربع دول عربية ضمن الفئة 
المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية في القارة، وهي؛ 
تونس والمغــرب ومصر والجزائر، وحققــت المراكز التالية على 
مســتوى القــارة: )4(، )7(، )9(، )13( على الترتيــب. وفي قارة 
آســيا، حلت اإلمارات في المرتبة )5( على مستوى القارة تلتها 

البحرين )8(، السعودية )9(، الكويت )11(، ُعمان )13(.
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مساهمات

المجازفة !

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعام 

إدارة العاقات العامة واالعام 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

عندما تنوي فأنت تقصد توجيه إرادتك بشكل جازم وبتصميم إلتــمــام عـــمل ما وتحقيقه على أرض الواقع، لذا فأنت تلجأ بنيتك 
لصاحب هذا الواقع وخالقه لتستمد منه وجوده وما تريد تحقيقه ليظهره لــك ليصبح مـا أردت واقعًا ملموسًا.

عندما تختار أن تكون مبدعا فلتبحث عن أفكار جديدة وسجلها ثم حللها تحليا دقيقا واحرص عـلى أن تكون واضحًا مع نفسك ثم 
مع اآلخرين وال تخشى المجازفة أبدا ولـــــكن عـــــلى أن تكون هـــذه األفكار مــدروسـة، واحرص عــلى أن تعيش اللحظة وتتأمل 
بـــالغد دون النظـر للـوراء ألنــك حـتما ستـــخفق بأفكارك وستكـون حبيس الماضي الــذي أنتهى دون عــودة ليكن قرارك هــو 

التحرر مــن القيود التي صنعتها أنت ألفــكــارك ولتطلقها بقوة فكلما كان تفكيرك خاقا وايجابيا هزمت قلقك ومخاوفك.
ان قــوة التفكر والتأمل والتدبر قادرة على خلق حياة جـــــديرة بان تعاش ويمكن اعتبــار ان كل النجاحات التي نحرزها في حياتنا 
تعتمد على نوعية أفكارنا وان استثمار ابداعــــــنا يساهم فــــي راحتنا النفسية والجسدية أكثر من اي شيء آخــــــر نفعله فــــي 
حياتنا فالتفكير الــمــــبدع يـحــــرر ويــخلــص االنســان مــن الــعمــــل الشاق من اجل احراز النجاح ويجعله يستمتع بعمله ويسعد 

بإنجازه.

إضاءة:
» جازف بأفكارك وقدراتك فاالستراحة الجيدة هي نصف العمل، اعط العالم افضل ما عندك عـــندها سيعطيك افضل مــــا عـــــنده 
وابــــــحث عن التمّيز في الفكر والعمل. كـــــن اول مــن يــفكر أن يــكــــون مختلفاً   صانعاً  ألفكاره ، متحدياً  ذاته قبل اآلخرين 

عندئذ فقط يمكنك ان تحدث فرقا في هذا العالم«.


