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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
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pama.webmaster@pama.gov.kw
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 22313331
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فـي إطـار مـا شـهدته الهيئـة مـن تداعيـات لجائحـة فيـروس كورونـا واجـراءات االغـاق المصاحبة لهـا، ظهرت 
الحاجـة الملحـة لإلسـراع بخطط تعزيز اسـتخدامات تكنولوجيا المعلومـات وطرح المزيد من الخدمـات االلكترونية، 

وتنويـع وسـائل التواصـل مـع المراجعين والمشـمولين بالرعاية.
وتحـول االهتمـام بتفعيـل المزيـد مـن الخدمـات االلكترونيـة الـى أولويـة قصوى للمؤسسـة فـي الفتـرة المقبلة 
جنبـا الـى جنـب مـع أولويـة تنميـة أمـوال القصـر والمشـمولين بالرعايـة. وفـي سـبيل تحقيـق أولويـات الهيئـة 

وأهدافهـا كان مـن الضـروري أن يتـم االهتمـام بمجموعـة مـن العناصـر :
• بنيـة تحتيـة متكاملـة قـادرة علـى اسـتيعاب النمـو فـي الطلـب علـى الخدمـات مـن جهـة واالحتياجـات الفنيـة 

المتناميـة والمتطـورة ومسـتجداتها مـن جهـة أخـرى.
• شراكات مع الجهات المتخصصة والمؤهلة محليا واقليميا ودوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

• قاعـدة بيانـات دقيقة ومترابطة وحديثة يسـهل تحديثها واسـترجاع المعلومات منهـا بطرق مختلفة وبصورة 
آمنة. 

• تكثيـف اسـتخدام قواعـد البيانات والمعلومات ووسـائل التكنولوجيـا الحديثة وااللكترونية فـي مختلف مجاالت 
عمـل الهيئة. 

• تأهيل وتدريب العنصر البشري الذي سيكون الركيزة االساسية في هذا التحول الكبير. 
• تواصـل جهـود الربـط مـع جميع الجهـات ذات الصلة بعمل الهيئـة وخصوصا ذات االولوية من قبل المشـمولين 

بالرعاية.
 وفـي الختـام نأمـل أن يؤتـي هـذا العمـل ثمـاره فـي القريـب العاجـل وبمـا يعـزز مـن شـعور الرضـا الـذي نسـعى 

لتنميتـه فـي أوسـاط المراجعيـن والمشـمولين بالرعايـة.
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خال حفل افتراضي لتكريم 760 من الطلبة الفائقين المشمولين برعايتها

وزير العدل: الحكومة حريصة على تقديم
كل ما يلزم لخدمة القّصر ورعايتهم 
ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية

قــال نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشــؤون تعزيــز النزاهة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشــؤون القّصر عبداهلل الرومي إن الفترة المقبلة ستشــهد 
تدشين العديد من الخدمات اإللكترونية والتوسع في استخدام التكنولوجيا بغية تحقيق 

التواصل السريع والفعال مع مراجعي الهيئة.
وأضــاف الرومــي في كلمة ألقاها خــال حفل افتراضي أقامته الهيئــة لتكريم 760 من 
الطلبة الفائقين المشــمولين برعايتها أن »الهيئــة« حريصة على مواصلة عملية تنمية 

وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية.
وذكر أنه خال العام الماضي ورغم التحديات االستثنائية الصعبة حققت »الهيئة« إنجازات 
عدة أبرزها تنمية أموال القصر عبر اغتنام الفرص المجدية المتاحة لتحقيق أعلى العوائد 

الممكنة في المجال االستثماري بشكل آمن.

توسع إلكتروني
 في خدمات »هيئة القّصر« 

لتحقيق التواصل الفعال
 مع المراجعين
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وأفاد بأن أرباح عوائد االستثمار عن العام 2019 بلغت نسبتها 13.5 % تم توزيع 8 % 
مع تحويل بقية األرباح إلى أرصدة المشــمولين بالرعاية ما يعكس مدى ســامة ومتانة 

سياسة الهيئة االستثمارية.
وأشــار إلى تطويــر مختلف قطاعــات الهيئة لتقديــم خدماتها إلكترونيــا خال فترات 
فــرض حظر التجول - لمجابهة أزمة فيروس كورونا المســتجد »كوفيد- 19«  وتوفير 
المستلزمات وتأهيل الكوادر البشرية فضا عن مواصلة رسالتها االجتماعية واإلنسانية.
ولفت إلى تقديم 250 ألف دينار »نحو 828.3 ألف دوالر« لدعم جهود الدولة في مكافحة 

»كورونا« إضافة إلى 250 ألف دينار أخرى لبعض أسر المشمولين برعاية الهيئة.
وشدد الرومي على أن الحكومة حريصة على تقديم كل ما يلزم لخدمة القّصر ورعايتهم 

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.

مواصلة عملية تنمية 
وتطوير قدرات ومهارات 

الكوادر الوطنية
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أنشطة
الهيئة

شــهدت الهيئة خال الربع االول من العــام 2021 عقد 12 اجتماعًا منها 3 اجتماعات 
للجنــة التــركات واجتماعان للجنة االثــاث الخيرية والمســاعدات االجتماعية واجتماع 
للجنــة التدقيــق و4 اجتماعات للجنــة تنمية أمــوال القصر واجتماعان للجنة حســاب 

االستقطاعات.
 وقد اسفرت تلك االجتماعات عن إصدار 78 قرار اهمها ما يلي:

• الموافقــة على نقل المحفظة الخاصة باســم المشــمولين برعايــة الهيئة إلى 
الشركة الكويتية للمقاصة.

• الموافقة على االكتتاب في صندوق لإلجارة و التمويل االسامي المقدم من أحد 
البنوك الوطنية. 

لجان الهيئة عقدت 12 اجتماعًا وأصدرت
78 قرارًا خالل الربع األول لعام 2021

3 اجتماعات للجنة التركات 
واجتماعان للجنة األثالث 

والمساعدات 
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• الموافقة على مقترحات بشــأن اإلعفاء الجزئي أو الكامل لمســتأجري عدد من العقارات حســب النشــاط 
ووفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

• اعتمــاد توصية اإلدارة التنفيذية بالترســية على إحدى الشــركات المحلية باعتبــاره أفضل العروض فنيًا 
ومالياً لتنفيذ اعمال مبنى العيادات الطبية بمنطقة الرقعي.

• الموافقة على المساهمة في اإلصدار الجديد لصكوك بنك اسامي محلي.

• التوصيــة باعتماد الئحة ضوابط الصرف من حســابات األثاث الخيرية، وتعــرض الائحة على مجلس إدارة 
الهيئة للنظر في إقرارها .

اجتماع للجنة التدقيق 
و4 اجتماعات للتنمية 

واجتماعان لالستقطاعات
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أنشطة
الهيئة

واصلت ادارة االستثمار التابعة لقطاع تنمية اموال القصر نشاطها في الربع االول 
من العام 2021، حيث تمكن قسم استثمار االسهم خال الفترة من  حضور جمعيات 
عمومية لبيت التمويل الكويتي وشــركة المباني وشــركة المتاجرة العقارية. كما 
تم تحصيل التوزيعات النقدية لعدد من الشــركات وتحصيل أرباح المحافظ عن عام 

2020 لشركتي كامكو والمركز المالي.
وقام قسم االستثمار العقاري برصد المتخلفين عن السداد للعقود المنتهية

إدارة االستثمار: إنشاء 6 ودائع استثمارية 
و تحصيل أرباح 8 صناديق وصكين 

استرداد
 جزء من رأس مال صندوق  
في مقابل إنشاء صندوق 

جديد
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والســارية، وكذلك متابعة الديون المستحقة على المستأجرين ، اضافة الى عروض 
تأجير الشــواغر فــي بنايات اســتثمارات الهيئة.، فضــا عن إعــداد التقارير الخاصة 

بعقارات االستثمار الجماعي و إحصائيات عمل الموظفين. 
أما قســم االستثمار النقدي فقد انشــأ 6 ودائع استثمارية بالدينار الكويتي، كما تم 
تحصيل أرباح 8 صناديق اســتثمارية وصكين استثماريين، كذلك تم استرداد جزء من 

رأس مال صندوق ، في مقابل انشاء صندوق جديد.

حضور عموميات
 وتحصيل توزيعات نقدية 

وأرباح المحافظ االستثمارية 
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أنشطة
الهيئة

انجــزت إدارة الخدمة والمتابعة التابعة لقطاع شــئون رعاية القصر خال الربع 
االول مــن العــام 2021 دليل إجــراءات العمل لجميع المعامات بكافة اقســام 
اإلدارة، كما تعاونت مــع اإلدارة المالية ومركز نظم المعلومات لتنظيم العمل 
لصرف المستحقات وإدخال اآليبانات البنكية للمستفيدين الراشدين، كذلك تم 

البدء في تطوير آلية متابعة المعامات مع إدارات الهيئة المختلفة.

كما تمكن قســم االســتقبال مــن مواصلة الرد على االستفســارات عن طريق 
اإلنترنت  واعداد الكتب المقدمة من الورثة وتسليم الكتب الخارجية 

إدارة الخدمــة والمتابعة أنجزت 5733 معاملة 
في الربع األول من 2021

1364 معاملة
 لالستفسار عن األسهم 

وبيعها وتسليمها وفرزها 
ونقلها والتنازل عنها
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اما قســم الخدمة فقد انجز 5733 معاملة وادخــال إلدارات الهيئة المختلفة 
ومنهــا العقارية والنشــاط التجاري للتــركات والهندســية والمالية وكتب 
وشــهادات للبنــوك ووزارة الداخليــة ووزارة الشــئون واللجــان الخيريــة 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

كمــا انجز قســم المتابعــة 1364 معاملة لاستفســار عن االســهم وبيعها 
وتسليمها وفرزها ونقلها والتنازل عنها.
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كتب وشهادات للبنوك 
ووزارتي الداخلية والشئون 
واللجان الخيرية والتأمينات 
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أنشطة
الهيئة

واصلــت إدارة مالية القصر خال الربع االول من العــام 2021 تنفيذ عمليات التحويات 
البنكية  وتقديم تقرير لحركة الشــيكات من حيث االستام والتحصيل، هذا اضافة الى 

تنفيذ عملية التحويات البنكية للمشمولين بالرعاية.

وكشــفت احصاءات األدارة عن تسليم 1125 شــيكًا بقيمة تزيد على 3.6 مايين دينار 
وايداع 38 شيكا بقيمة 562 الف دينار. 

كمــا انجزت االدارة 8486 معاملــة كمدين ودائن بقيمة 220 مليون دينار، إضافة الى 
5938 شيكا بقيمة 15.7 مليون دينار، فضا عن 48 تسوية مع البنوك و1562 اشعارًا 

لإلضافة والخصم في الحسابات لدى البنوك فضا عن 149 كتابًا.
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إدارة مالية القصر أنجزت 8486 معاملة
 كمدين ودائن بقيمة 220 مليون دينار

تسليم 1125 شيكًا
 بقيمة 3.6 ماليين دينار 
وإيداع 38 شيكًا بقيمة 

562 ألف دينار
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إدارة الشئون المالية واصلت أعمال
صرف الرواتب والمكافآت والبدالت

تابعــت إدارة الشــئون المالية اعمالهــا االعتيادية خال الربع االول مــن العام 2021 حيث نفذت إدارة الشــئون المالية 
كشوف رواتب العاملين على حساب االستقطاعات لعدد من العاملين. 

كما تم صرف بدل موقع لإلدارة الهندسية ولعدد من الموظفين في اإلدارة العقارية والفروع الخارجية.

كذلك تمكن قســم الرواتــب من مواصلة اعمال صرف الرواتب الشــهرية وعمل االســتقطاعات والتأمينات، كما تواصل 
الصرف لفرق العمل والمستعان بخدماتهم والمكافآت الشخصية.
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كثف مركز نظم المعلومات انشــطته في الربــع االول من العام 2021، من خال ادارة 
انظمة الســرية والصاحيــات والتخزين والصــرف وتمكن من انجاز 50 % من دراســة 

وتصميم نظام األدلة والبرامج.

كمــا تم انجاز 95 % من المكتبة اإللكترونية والتي تســتهدف تحويل األدلة والبرامج 
إلى نســخ إلكترونية ليتم توفيرها بصورة آلية لتســهيل عمليــة البحث والرجوع إلى 

البرامج بساسة.

وفيمــا يتعلق بالربط مع وزارة الداخلية فقد تــم االنتهاء من 95 % من عملية الربط 
التجريبي إلدارة الجنســية و التأكد من صحة جميــع البيانات المدخلة، وبانتظار تفعيل 
الربــط من الجهة، فيما بلغت نســبة اإلنجاز للجوازات 10 % ونســبة اإلنجاز لشــئون 
اإلقامــة 10 % كذلك تم انجــاز الربط اآللي مع بنك االئتمــان لتقديم طلبات الحصول 
على القرض العقاري عن طريق إدخالها من خال الهيئة العامة لشئون القصر كما تم 
إضافة خدمات جديدة، وجار االنتهاء من القرض العقاري  ومنحة اإلعاقة، ومشــاركة 

المشمولين بالسداد.

كذلــك تم انجاز 80 % مــن نظام اإلدارة الماليــة للعمليات المحاســبية الخاصة برفع 
المســتوى المعيشــي، و50 % من مشروع تعديل النظام المحاســبي الحتساب األرباح 

مركز نظــم المعلومات: انجاز 95 % من المكتبة 
اإللكترونية وتركيب أجهزة الترقيم )كيوميتك( 

في بعض الفروع

إنجاز نظام الجرد 
موبيليتي، و56 % 

من مشروع الخدمات 
اإللكترونية، و90 % 

من نظام سهل
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للســنوات 93-96، وتم انجاز 50 % من مشــروع حفظ و استرجاع الوثائق، كما تم انجاز نظام الجرد موبيليتي، 
و56 % من مشروع الخدمات اإللكترونية، و90 % من مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات االلكترونية 

. )نظام سهل( 

كمــا تــم انجاز نظام إدخال األســهم للمشــمولين برعاية الهيئة مع كافــة العمليات المتعلقة باألســهم من أرباح 
واكتتاب، وتم البدء في نظام المالية والمشــتريات، اضافة الى تدريب الموظفين الجدد على أنظمة أوراكل، وكذلك 
انجاز نظام الصرف التلقائي لمستحقات راشد لمن لديه حساب بنكي معتمد، هذا الى جانب انجاز 95 % من الربط اآللي 

مع اإلعاقة وإلغاء الكتب الخارجية مع الهيئة وجاري اختبار التعديات على شاشات النظام.

كمــا تم إعطاء الصاحيات وتدريب موظفي الشــركة المتعاقد معها على نظــام إدارة العقار، اضافة الى إعداد 
الخطــة الســنوية 2022/2021 واعتمادهــا من قبل الجهاز المركــزي لتكنولوجيا المعلومــات، وكذلك تنفيذ 
ميزانيــة 2020/ 2021 فيمــا يتعلق بعقود الصيانة والشــراء والخدمــات الفنية، واعداد تقاريــر متابعة إدخال 
اإلدارات للبيانــات في النظــام المتكامل للهيئة، فضا عن تركيب أجهزة الترقيــم )كيوميتك( في برج التحرير 

وفرع القرين، وجار العمل في بقية الفروع.

وقــام المركز بتحديث بيانــات األنظمة والقيام بتعديــات على كل ما يخص غرفة التشــغيل وتدريب موظفي 
الهيئة على إدارة العمل عن بعد، وكذلك تطوير خدمات الربط لنظام التراسل اإللكتروني الحكومي، اضافة الى 

توفير صاحيات للعمل عن بعد لموظفي الهيئة.  
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واصلت اإلدارة العقارية اعمالها خال الربع االول من العام 2021 حيث انجز قسم 
التداول العقاري 440 معاملة شملت 58 سندًا محاسبيًا و49 معاملة بيع وشراء 

وتصفية عقود و49 عملية تقييم مع حضور 5 اجتماعات.

كمــا انجز قســم المعامــات العقاريــة 287 معاملة خال الربــع االول منها 19 
معاملة إلدارة التسجيل العقاري و62 معاملة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 

شملت عمليات بيع وشراء وتصفية داخل وخارج الكويت.
وانجــز قســم إدارة العقــار1017 معاملــة إلدارة 201 عقار منهــا 114 معاملة 

اإلدارة العقارية تدير 302 عقار متنوع
 في الربع األول من العام 2021

تحويل 7 عقارات 
للشركة المديرة 
وتقييم 68 وحدة
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لمحاســبة التركات و219 معاملة للسندات المالية واســتام الشيكات وبراءات 
الذمة وغيرها.

كمــا تم تكثيف البرامج التدريبية التخصصية وانجاز معامات متنوعة للســندات 
المحاســبية والتدقيق عليها والكتب وبــراءة الذمة والتفويضــات والمراجعات 

واالدخاالت.  
 كذلك تم تحويل )7( عقارات لشــركة المتحدة إلدارة المرافق اضافة الى تقييم 

)68( وحدة وارسال كتاب للشركة المفوضة. 

رية
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إنجاز معامالت للسندات 
والكتب وبراءة الذمة 

والتفويضات
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قامــت إدارة التفتيــش والتدقيق خــال الربع الســنوي األول من العــام 2021، 
بمراجعة )80( قرارًا إداريًا، واالجتماع مع المدير العام باإلنابة ورؤســاء القطاعات 
بشــأن ماحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 والرد على الديوان 

في هذا الشأن.
 كمــا تم إعــداد التقرير الفصلي والســنوي لــإلدارة وعمل تقريــر بنتائج الفحص 
والمراجعة إلجراءات سير العمل لإلدارة العقارية ) قسم التحصيل – قسم المعامات 

العقارية (.
كذلك تم إعداد )6( برامج فحص و )7( تقارير خاصة بإجراءات سير العمل في قسم 

إدارة مكتب التفتيش والتدقيق راجعت 80 قرارًا 
إداريًا وأعدت 6 برامج فحص و7 تقارير خاصة

الرد على األسئلة البرلمانية 
الخاصة بخمسة أعضاء 
واستبيان استراتيجية 

الوظائف الوطنية
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التحصيل باإلدارة، هذا الى جانب اعداد )23( برنامج فحص و )21( تقريرًا خاصة 
بإجراءات سير العمل بقسم المعامات العقارية. 

وفــي مجــال الرد على األســئلة البرلمانية فقــد تم الرد على االســئلة الخاصة 
بخمسة أعضاء كما تم الرد على كتاب االستبيان الخاص بطلب تعاون مشروع 

استراتيجية الوظائف الوطنية.
كذلك تم التنســيق مع مكتــب التدقيق الخارجي، وكذلــك تحديث اختصاصات 
إدارة مكتــب التفتيش والتدقيق، إضافة الى حضور دورة تدريبية عن التدقيق 
الداخلي والرقابة في المحاســبة الحكومية  وورشــة تدريبية عن  إدارة العمل 

عن بعد .

ودري
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دقيق
والت
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 الت
ارة
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م

التنسيق مع مكتب التدقيق 
الخارجي وتحديث اختصاصات 

اإلدارة وتكثيف التدريب
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إدارة الشئون القانونية تداولت 443 قضية 
في الربع األول من العام 2021

تلقت إدارة الشئون القانونية في الربع االول من العام 2021 عبر قسم القضايا 
443 طلبًا تحولت لقضايا متداولة كما تم انجاز 38 قضية صدرت بها أحكام وتم 

اغاقها نهائيا. 

كذلــك نجح قســم القضايا في اســتام عدد مــن الكتب وارســالها وتحويلها 
وتصديرها .

وحــول قســم اإلعان ومتابعة القضايــا والتنفيذ 12 ملفًا اضافــة الى 9 ملفات 
تنفيذ و91 اجراء تنفيذ كما تم تحصيل 383 الف دينار .

8 إنذارات و23 إعالنًا 
و117 معاملة لقسم الرأي 

والعقود 
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اما قســم اإلعان والتنفيذ فقد نجح في استام وارسال عدد من الكتب الخاصة 
بالدعاوى فيما تمكن قسم الرأي والعقود من انجاز 117 معاملة منها اعتماد 7 

عقود واغاق عقدين وتقديم 95 رأيًا معتمدًا و13 مغلقًا.

كما انجز قســم الديون  80 معاملة للديون والحجز اضافة الى اســتام وارســال 
الكتب ذات العاقة.

 

إنجاز 80 معاملة للديون 
والحجز إضافة إلى استالم 

وإرسال الكتب
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إعداد 16 دراسة خاصة بحفظ
 وتنمية األثالث الخيرية

واصلــت مراقبة األثاث الخيرية في الربع االول من العام 2021 تنظيم وتخطيط 
العمل لدى قطاع الشــئون القانونية واألثاث الخيرية وابداء الرأي القانوني في 
المسائل المتعلقة بالهيئة وإعداد المواضيع الخاصة بأثاث المشمولين بالوصاية 
والتأكد من وضع المعايير الخاصة بعمليات الصرف المالي وأوجه الصرف وتقديم 

طلبات مساعدات لصالح ذرية الثلث الخيري.

كمــا تواصلت اعمال االشــراف على تطوير الــكادر الوظيفــي واإلداري ومتابعة 
الموضوعات الخاصة  باألثاث المشــمولة بالرعاية ودراســة أوجه الصرف منها، 
وتقديم الدراســات واالقتراحات الخاصة بإقامة المشاريع الخيرية و تنفيذها مع 

الجهات ذات الصلة. وفيما يلي أهم بنود المشروع:

صرف مساعدات اجتماعية 
ومالية لألفراد و لمشروع 

والئم اإلفطار
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• رفع 4 دراســات خاصة بإقامة المشــروعات التي تسهم في تعزيز دور األثاث 
الخيرية.

• رفع 21 بحثًا اجتماعيًا ودراســة خاصة لطلبات المســاعدة من حسابات األثاث 
الخيرية.

• إعداد 16 دراسة خاصة بحفظ وتنمية األثاث الخيرية.
• اعداد 29 كتابًا لتطوير منهجية العمل االداري والوظيفي.

• صرف مســاعدات اجتماعية ومالية متنوعة لألســر واألفراد الخاضعين لضوابط 
الصرف من حساب االثاث الخيرية.

• صرف نفقات مشروع والئم اإلفطار من حسابات األثاث الخيرية بقيمة اجمالية 
30 الف دينار بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي.

• صرف دفعات نقدية لكافة خدمات دار الزنكي بقيمة اجمالية 1752 دينارًا.

رفع 21 بحثاً اجتماعيًا 
ودراسة خاصة لطلبات 

المساعدة
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إدارة الشئون اإلدارية تابعت أعمال الترقية
واستحقاقات العالوات والمسميات الوظيفية

انجزت إدارة الشئون اإلدارية العديد من المهام في الربع االول من العام الجاري 
حيث قام قســم شئون العاملين بأعمال الترقية باألقدمية لموظفي الهيئة في 

2021/1/1 واالجازات بأنواعها الدورية والطارئة والمرضية وغيرها.

كما تم إنجاز اســتحقاقات العاوة الدورية والمســميات الوظيفية، واالســتمرار 
بالعمل بنظام البصمة في مراقبة دوام موظفي الهيئة واستخراج كافة التقارير 
وتطوير نظام البصمة بما يتناسب مع أحكام وضوابط الدوام الرسمي الوارد من 

ديوان الخدمة المدنية .

وقامت االدارة خال الفترة بصرف بدالت الموقع واجتماعات اللجان وفرق العمل، 
اضافــة الى إعـــداد المذكــرات والقرارات اإلداريــة والكتب في جميــع المجاالت 

اإلدارية ضمن قوانين الخدمة المدنية.

تطوير نظام البصمة وفق 
تعليمات ديوان الخدمة 

المدنية
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وتابعت االدارة إعداد التقارير الســنوية لجميع موظفي الهيئة وإجراء استحقاق 
صرف مكافأة األعمال الممتازة المستحقة لها .

كما واصل قســم الخدمات العامة متابعة حركة السيارات وطلبات الخدمة فيما 
تابع قسم التعيينات وإنهاء الخدمة تنفيذ 6 قرارات تعيين و7 قـرارات استقالة 
وتقاعــد و 27 قــرار تثبيت و7 قــرارات ندب وقــرار نقل هذا الــى جانب الكتب 

الخارجية للوزارات والهيئات 

وتابع قســم الســجل العام اســتام 4580 كتابًا وارســال 2971 كتابًا فضا عن 
التراسل اإللكتروني الوارد  بعـدد 2864 كتابًا و الصادر بعـدد 3784 كتابًا .كذلك 

تابع القسم 80 قـرارًا اداريًا و6 تعاميم وقرارين وزاريين.

6 قرارات تعيين و7 قرارات 
استقالة وتقاعد و 27 قرار 

تثبيت و7 قرارات ندب



28MAR 2021Issue No.16

أنشطة
الهيئة

كثفــت ادارة النشــاط التجاري والتركات نشــاطها في الربع االول مــن العام 2021 
حيث قام قســم نقدية  التركات بتنفيذ 167 معاملة منها 32 عملية اغاق و كســر 
للودائع واعداد 3 دراسات ألداء الصناديق والمحافظ هذا الى جانب المراسات الداخلية 

والخارجية واالستفسارات.

كما قام قسم الرخص والمنقوالت بإجراء 284 معاملة تخص  تراخيص و نقل مركبات 
و اســترداد قيمه بيع المركبات وتحصيل عوائد الرخص والمراسات وحضور 5 جمعيات 

عمومية ومتابعة منشآت المشمولين بالرعاية.

إدارة النشاط التجاري والتركات أغلقت 32 وديعة 
وأعدت 3 دراسات ألداء الصناديق والمحافظ

284 معاملة لتراخيص 
المركبات وتحصيل عوائد 

الرخص
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920 معاملة لفرز األسهم 
والسندات المالية والتقارير 

والحفظ

 امــا قســم التركة فقد أجــرى  2564 معاملة منها تســليم مســتندات اصلية لعدد 
)6( ملفــات تم اغاقهــا، و142 مخاطبة للجهات الحكومية واألهلية بشــأن بيانات 
التركات وعمل 48 براءة ذمة لحســابات وفتح 57 ملف مالك وايجار واعداد 704 ردود 
ومخاطبــات من الجهات الحكوميــة واالهلية  اضافة الى اعمال االرشــفة والطباعة 

وتعديل البيانات.

كما انجز قســم اســهم التركة 920 معاملة شــملت 17 حالة فرز لاسهم و11 سندًا 
ماليًا و6 تقارير اضافة الى معامات حفظ الوثائق وبراءة الذمة وغيرها.
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شــهدت الهيئــة خال العام 2020 دخــول 493 قاصرًا جديدًا تحــت وصاية الهيئة مع 
فتح 175 حسابًا جديدًا تخص 170 متوفى و4 محجور عليهم وحساب رعاية خاصة. في 

المقابل انتهت وصاية الهيئة على 78 قاصرا خال العام 2020.

وخــال العــام 2020 ايضا حلــت محافظة االحمدي فــي المرتبة االولى مــن حيث عدد 

دخول 493 قاصرًا جديدًا تحت وصاية الهيئة
مقابل خروج 78 قاصرًا خالل العام 2020

محافظة االحمدي
 األولى بواقع 138 

مشمواًل بالرعاية
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المشــمولين بالرعاية بواقع 138 مشــمواًل بالرعاية ثم محافظة العاصمة في المرتبة 
الثانية بواقع 122 مشمواًل ثم محافظة حولي في المرتبة الثالثة بعدد 73 مشمواًل ثم 
الجهراء بعدد 64 مشــمواًل ثم الفروانية 59 مشمول واخيرا مبارك الكبير 28 مشمواًل. 

ونفذت الهيئة 16524 معاملة خال الربع االول من العام 2021.
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الهيئة نفذت 16524 
معاملة خالل الربع االول 

من 2021
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أنشطة
الهيئة

عقدت الهيئة العامة لشــئون القصر اجتماعا تنســيقيا مع المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بهدف اســتكمال جهود التنســيق والتعاون فيما يتعلق بكافة المواضيع 
المشتركة والتي تخص المواطنين المشمولين برعاية الهيئة من حيث توفير الرعاية 

السكنية الازمة لهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بهذا الشأن.

حضر االجتماع مدير الهيئة العامة لشئون القصر باإلنابة المهندس حمد عبد اللطيف 
البرجــس ونــواب المديــر العــام واالدارة التنفيذية. ومــن جانب المؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية احمد الهداب نائب المدير العام لشــئون التوزيــع والتوثيق، وبدر 
فيصل الســبيعي مدير إدارة التوزيع والتوثيق، ومشــاري محمد العتيبي رئيس قســم 
بحوث الرعاية الســكنية باإلدارة القانونية، والمستشــار حمدي عبدالتواب من اإلدارة 

القانونية.

واوضــح مديــر الهيئة العامة لشــئون القصر باإلنابــة المهندس حمــد عبد اللطيف 
البرجس أن االجتماع جاء نتيجة للتنســيق والتشــاور مع المهندس بدر الوقيان مدير 
عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي ابدى حرصا كبيرا وسريعا على بحث كل 

القضايا والموضوعات والتوافق بشأنها بتفهم واضح وتعاون كامل.

وأضــاف البرجــس أن االجتمــاع تنــاول العديد مــن الموضوعــات والقضايــا الخاصة 

البرجس عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد المؤسسة 

هيئة القصر تنسق مع »الرعاية السكنية« 
لتسهيل معامالت المشمولين برعايتها

حمد البرجس:
 نقاط اتفاق عديدة 

تخص القصر وجميع فئات 
المشمولين بالرعاية
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بالمشمولين برعاية الهيئة، من بينها تخصيص القسائم لألسر المشمولة برعاية الهيئة وآليات التعامل مع القصر وأسر المحجور 
عليهــم فــي الرعاية الســكنية وحاالت صرف بــدل االيجار وإجراءات التبادل للقســائم والبيوت والشــقق الحكوميــة وغيرها من 

الموضوعات.
واضاف البرجس أن هذا االجتماع يؤكد حرص الطرفين على تســهيل االجراءات وســرعة تقديم الخدمات، مشــيرا الى ان الطرفين 

اتفقا على عدد كبير من االمور التي ستصب في صالح المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم.

وأكد البرجس ان تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية الى تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العاقة وتوحيد الرؤى 
ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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أنشطة
الهيئة

الهيئة نفذت انشطة 
محدودة تتوافر بها تضمن 
مراعاة التعليمات الصحية 

وإجراءات التباعد

مــع مراعاة اإلجــراءات االحترازية والتدابير الصحية الازمة التــي تتخذها دولة الكويت 
لمكافحــة فيــروس كورونا المســتجد، نظمت الهيئــة العامة لشــئون القصر ضمن 
ترتيبــات خاصة ومشــاركة محددة العدد فعاليــة رفع العلم بمناســبة العيد الوطني 
وذكــرى التحرير بمشــاركة المدير العام باإلنابة المهندس حمــد عبد اللطيف البرجس 

ونواب المدير العام ومديري اإلدارات وبعض الموظفين.

وأوضحت رئيس لجنة األنشــطة والفعاليات ومدير إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية 
فــي الهيئــة تماضر العمر أن احتفال هــذا العام كان اســتثنائيا ومختلفا جراء جائحة 

كورونا واإلجراءات االحترازية المصاحبة لها.

هيئــة القصر ترفــع العلم بمناســبة األعياد 
الوطنية في ظل تدابير اســتثنائية ومشاركة 

محددة العدد
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وأضافــت أن الهيئــة حرصــت على تنفيذ انشــطة محدودة تتوافــر بها عدد من الشــروط التي تضمن مراعــاة التعليمات الصحية 
وإجراءات التباعد ومنها تزيين مقرات الهيئة وبعض األنشطة األخرى وذلك لتعريف أبنائنا القصر بهذه المناسبة.

  وتقدمت العمر بالشــكر والتقدير لكل الحضور وخصوصا لتفهمهم التام وتعاونهم في تنفيذ التعليمات الخاصة بالمناســبة مع 
مراعاة الوضع االستثنائي الذي استوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسامة المشاركين.
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أنشطة
الهيئة

دخول القصر من المواطنين والمقيمين
إلى الكويت دون شرط التطعيم

كشــف مدير عام االدارة العامة للطيران المدني يوســف الفوزان عن أن "االدارة جاهزة الســتقبال العالقين في مختلف دول العالم 
بشــروط بينتهــا وزارة الصحة في التعميم وأهمها الحصول على جرعتين مــن أحد اللقاحات المعتمدة لدى الكويت واقامة صالحة 

والخضوع لفحص PCR بعد وصوله الباد".
وأوضح أنه "في ما يخص الفئات العمرية اقل من 16 سنة، فا يخضعون لهذه االجراءات سواء من المواطنين او المقيمين".

وأظهرت إحصائيات رسمية نشرتها وزارة الصحة، أن إجمالي من تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ نحو 923 ألفا، 
فيمــا بلــغ العدد اإلجمالي لجرعات اللقاحات المضادة لكورونا التي قدمتهــا للمواطنين والمقيمين 2.375 مليون جرعة، بينما بلغ 

مجموع األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من هذه اللقاحات 1.45 مليون شخص.

وانطلقت حملة التطعيم في الكويت في 24 ديســمبر 2020 باســتخدام لقاحين هما "فايزر- بايونتك" و"أكســفورد استرازينيكا"، 
وفي انتظار وصول شحنات من لقاحي جونسون أند جونسون وموديرنا اللذين اعتمدتهما السلطات الصحية أيضا.
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الهيئة دشنت " الهاتف 
التفاعلي" لتعزيز التواصل 

مع المراجعين
دشنت الهيئة العامة لشئون القصر " الهاتف التفاعلي" لتعزيز تواصل 
الهيئة مع جمهورها ومراجعيها والمشــمولين برعايتها وبما يؤدي 

الى تقديم خدمات أسرع وايسر وأفضل لكافة المستفيدين.
واوضحــت الهيئــة انها وفــرت دليــًا بهواتف عدد مــن موظفيها 

وكوادرها على الموقع الرسمي للهيئة.

بعنوان "أمي رائعة"

مسابقة ألفضل فيلم قصير عن أمهات القصر
نظمت الهيئة العامة لشــئون القصر 
مســابقة ألفضل فيلــم قصير بعنوان 
"أمــي رائعــة" بهــدف اشــراك ابنائنا 
وبناتنــا مــن القصــر فــي االحتفــال 
بأمهــات القصــر من جهــة واظهار 
وابراز ابداعاتهــم المتنوعة في مجال 

التعبير الفني وانتاج الفيديو.
بالهيئة  لجنــة متخصصــة  ووضعــت 
شروطا للمســابقة تضمنت ان يكون 
العمل تمثيليا او كرتونيا وال يزيد عن 
15 ثانية وشروطًا اخرى. على ان يتم 
اختيار ثاثــة فائزين بالمســابقة من 

المتقدمين خال شهر مارس 2021.
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أنشطة
الهيئة
أنشطة
الهيئة

دشــنت الهيئة العامة لشــئون القصر مجموعة من الخدمات االلكترونية الجديدة تحت 
شعار »خلصها اون الين«. وشملت الخدمات المقدمة للمشمولين برعاية الهيئة تقديم 
خدمة مشــاركة المشمولين بسداد قســط بنك وســداد مديونية لصالح بنك االئتمان 
والكشــف عن المتبقي من قرض بنك االئتمان وتقديم طلب قرض جديد لبنك االئتمان 

وانهاء التراخيص من بلدية الكويت وطلب شهادة لمن يهمه األمر لوزارة التجارة.

وكانــت الهيئة العامة لشــؤون القصر وقعت بروتوكول تعــاون بهدف تحقيق الربط 
اإللكترونــي لتطويــر الخدمــات ومواكبة رؤيــة "كويت جديــدة 2035". واســتهدف 
البروتوكول تســهيل وتيســير تبادل المعلومات، والتمكن من الوصــول إلى البيانات 
المطلوبة على نحو يضمن االنســيابية والساســة في العمل، ويكفل تدفق المعلومات 

بسرعة دون أي تعقيدات.

كمــا يكفل للهيئة تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن 
أســرة القاصــر ومن دون الحاجة إلــى مراجعة البنك، وذلك لتخفيف العبء عن األســر، 
وتســهيا للمعامــات، الفتا إلى أن الخطــوة تترجم عمليًا حــرص إدارة الهيئة والبنك 
علــى تطبيق الخدمات اإللكترونية بما يواكــب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة 

المواطنين.

تحت شعار »خلصها أون الين«

الهيئة دشنت مجموعة 
من الخدمات اإللكترونية

الخدمات شملت 
تقديم طلب القرض 

وسداد القسط والمديونية 
والكشف عن المتبقي

إنهاء التراخيص
 من بلدية الكويت وطلب 
شهادة لمن يهمه األمر 

لوزارة التجارة
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شــاركت الهيئة العامة لشئون القصر في إحياء يوم المرأة العالمي  الذي يوافق 
الثامــن من شــهر مارس من كل عام ويقام للداللة علــى االحترام العام، وتقدير 
وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية، والسياســية واالجتماعية. وشــاركت الكويت 
العالــم احتفالها بيوم المرأة تحت شــعار »المرأة في الصفــوف القيادية لتحقيق 
مســتقبل من المســاواة في عالم كوفيد- 19«  في وقت تخوض فيه الباد حربا 

ضارية للقضاء على الجائحة.
وفيما يحتفي العالم بجهود المرأة في ســبيل تشــكيل مستقبل ينعم بمزيد من 
المســاواة والتعافي األفضل من جائحة »كوفيد- 19«، تقف المرأة الكويتية في 

الخطوط األمامية لجبهة التصدي للجائحة.
وتواصــل المــرأة الكويتية جنبا إلى جنب مع الرجل دعم جهــود الدولة لمواجهة 
الجائحة، في وقت تواصل فيه تحقيق إنجازات ومكاســب متتالية، رغم التحديات 
الناتجــة عــن مواجهــة جائحة كورونــا. وتتوقــع الكويتيات تحقيــق المزيد من 
اإلنجازات في عهد صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمــد الجابر الصباح الذي 

يعد خير نصير للمرأة.
أحــدث تلــك اإلنجازات التي تكشــف ثقــة القيادة فــي قدرات المــرأة، كان منح 
الدكتورة رنا عبداهلل عبدالرحمن الفارس حقيبة وزارة الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات التي تم اســتحداثها في التشكيل الوزاري األخير 2 مارس 
2021 لتعزيز األمن الســيبراني واالرتقاء بالخدمات الحكومية اإللكترونية وتنمية 

قطاع االتصاالت.
واســتبق ذلــك تعيين 8 نســاء في يونيــو 2020 كقاضيات ألول مــرة في تاريخ 
الكويــت. أيضا ورغم التحديات التي فرضتها الجائحة، حلت 4 كويتيات في قائمة 

مجلة "فوربس" ألقوى سيدات األعمال في الشرق األوسط عام 2021.

أنشطة
الهيئة

في الثامن من شهر مارس من كل عام

اليوم العالمي للمرأة وخصوصية اإلنجاز  في الكويت

االحتفال أقيم تحت شعار 
"المرأة في الصفوف 

القيادية لتحقيق مستقبل 
من المساواة في عالم 

كوفيد- 19

توقعات بتحقيق
 الكويتيات المزيد من 

اإلنجازات في عهد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد الذي يعد خير نصير 

للمرأة
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مواجهة كورونا
ووقفــت المــرأة الكويتية في الصفوف األماميــة بين الهيئة 
الطبيــة والجهــات المعاونة وجميــع المتطوعيــن لمواجهة 

الجائحة والتحديات التي نتجت عنها.
ومنذ اللحظة األولى للتصدي للجائحة، برز دور العنصر النسائي، 
حيث ســاهمت المتطوعات في حملة المســحات العشــوائية 
لوزارة الصحة، فضا عن دورهن البارز اآلن في حملة التطعيم، 
إضافة لدورهن في توزيع الوجبات الجاهزة والسال الغذائية 
على األسر المتعففة، وفي المناطق التي حظرت بالكامل، كما 

حضرت المرأة في القطاع الصحي، كطبيبة وممرضة وفنية.
األمن الغذائي كان ميدانًا آخر أثبتت خاله المرأة جدارتها، إلى 
جانب العمل اإلنســاني والخيري الذي كان بوابة أخرى للنساء 

للمساهمة في العمل للتصدي للجائحة وآثارها.
علــى الصعيــد االقتصــادي واصلت المــرأة دعم جهــود الباد 
التنمويــة فــي مختلف المواقــع التي شــغلتها، وتأتي قائمة 
مجلة "فوربس" ألقوى سيدات أعمال في الشرق األوسط لعام 

2021 تأكيدًا لتمّيز المرأة الكويتية.
وحلــت 4 كويتيات ضمن القائمة، هن: وضحة الخطيب، نائبة 
الرئيــس التنفيذي لمصفاة ميناء عبداهلل في شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة التي جاءت في المركز الســابع، وشــيخة 
البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، 

التي حلت في المركز الحادي عشر.

وجاءت هنادي الصالح رئيســة مجلس إدارة شــركة أجيليتي، 
في المركز الثاني عشــر في حين حّلت إيمان الروضان الرئيسة 

التنفيذية لشركة زين الكويت، في المركز الخامس عشر.

رؤية الكويت 2035
ويعد احتفــال الكويتيات بيوم المرأة العالمــي هذا العام األول 
فــي عهد أمير الباد الشــيخ نــواف األحمد الجابــر الصباح، الذي 
تولــى مقاليــد الحكم في 29 ســبتمبر 2020، خلفــا ألمير الباد 
الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ليكمل مسيرة النهضة 

والبناء والتنمية التي شهدتها الباد عقب االستقال.
وتعــول الكويتيــات على تحقيق المزيد مــن اإلنجازات في عهد 
ســمو الشــيخ نواف األحمد  الذي يعد خير نصيــر للمرأة خصوصا 
أن رؤيــة الكويت 2035 )كويت جديدة( تركز في أهدافها على 

تمكين المرأة.
وحرصــت خطــة التنمية على أن تكون جزءا من مســتهدفاتها 
زيادة أعداد القياديين من العناصر النسائية بنسبة 30 % فضا 

عن العمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وحققــت دولــة الكويت بالفعــل بعض الجوانب مــن تعزيز دور 
المرأة في تنميــة المجتمع الكويتي، حيث إن المناصب القيادية 
للنساء تشــهد زيادة متنامية، إذ كانت نســبتهن في الماضي 
12 % في القطاع العام أما اآلن فبلغت 15 % كذلك زادت في 
القطاع الخاص إلى 18 % وهي نسب يتطلع الجميع إلى رفعها.

عبدالرحمن  عبداهلل  رنا  الدكتورة 
ــرة  الــفــارس وزيــرة االشــغــال ووزي
ــاالت  ــصـ ــؤون االتـ ــشـ ــة لـ ــ ــدول ــ ال

وتكنولوجيا المعلومات

الرئيــس  نائبــة  الخطيــب  وضحــة 
ــداهلل  ــاء عب ــاة مين ــذي لمصف  التنفي
الوطنيــة  البتــرول  شــركة  فــي 

يتيــة لكو ا

شيخة البحر نائبة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني

هنادي الصالح رئيســة مجلس إدارة 
شركة أجيليتي
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وقفة مميزة
وبينمــا تحتفــل الكويتيات بيوم المرأة، يســتذكر الجميع بفخر واعتــزاز دور المرأه 

الكويتية إبان االحتال العراقي عقب الغزو في 2 أغسطس 1990.
وكان للمــرأة الكويتيــة وقفــة مميــزة قدمت من خالهــا أجمل صــور المقاومة 
والتضحية، األمر الذي أسفر عن استشهاد 83 امرأة كويتية، كانت أولهن الشهيدة 

سناء الفودري.
وبعد تحرير الكويت من االحتال العراقي في 26 فبراير1991، كانت سارة أكبر أول 
مهندســة بترول كويتية تشارك في إطفاء حرائق اآلبار التي أشعلها جنود النظام 

العراقي السابق.
وأكد األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح في الكثير من المناسبات ضرورة 
منــح المرأة كل حقوقها السياســية ال ســيما بعد مواقفها البطوليــة خال الغزو 
ســواء في عمليات المقاومة داخل الكويت أو مــن خال تنظيم الفعاليات اإلعامية 

والتظاهرات بالخارج لحشد التأييد الدولي لقضيتها العادلة.
وبالفعل بدأت المرأه الكويتية تتولى مناصب قيادية، فكانت الدكتورة رشا الصباح 
أول امــرأة تشــغل منصب وكيل وزارة لوزارة التعليــم العالي وذلك في عام 1993، 
كما كانت نبيلة الما أول ســفيرة للكويت في الخــارج في عام 1993، بينما كانت 
الدكتــورة فايزة الخرافي أول امرأة تشــغل منصب مدير جامعــة الكويت في العام 

نفسه.
وعلــى طريق دعم حقــوق المرأة، وقعت الكويــت اتفاقية حقوق المرأة )ســيداو( 
الخاصــة بالقضاء علــى التمييز ضد المــرأة في عام 1994 التي جاءت منســجمة مع 

الدستور الكويتي الذي يؤكد أن كل الكويتيين سواسية.
الدور البطولي للمرأة الكويتية كان محطة مهمة في مســيرة نضالها، التي توجت 

أنشطة
الهيئة

إنجازات سياسية
 واقتصادية واجتماعية 

للمرأة الكويتية 

المرأة الكويتية تقلدت 
مناصب الوزيرة والسفيرة 

والقاضية 

الرئيســة التنفيذية  إيمان الروضان 
لشركة زين الكويت

ســارة أكبــر أول مهندســة بترول الشهيدة سناء الفودري
كويتية تشــارك في إطفــاء حرائق 
اآلبــار التي أشــعلها جنــود النظام 

العراقي السابق
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بنيلهــا حقوقها السياســية فــي 16 مايو عــام 2005 بإقرار 
مجلــس األمة مرســوم منح المــرأة حق الترشــيح واالنتخاب، 

لتحقق بذلك نصرا كبيرا.
وفــي يونيو مــن العام 2005 عينت الحكومــة أول وزيرة في 

تاريخ الباد هي د.معصومة المبارك.
وتواصلت مسيرة اإلنجازات في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد الجابر الصباح، حيــث حققت المرأة الكويتية في 

عهده إنجازات بارزة.
وفي أبريل 2006 سجلت االنتخابات التكميلية للمجلس البلدي 
حدثا فريدا في تاريخ المرأة السياســي؛ إذ مارست حقها ألول 
مرة ترشيحا وانتخابا، وسجلت خاله المرشحة جنان بوشهري 
أول عملية ترشيح للمرأة الكويتية وحصلت على المركز الثاني.

وفــي يونيو من العام 2006، وافق مجلس الوزراء على تعيين 
امرأتيــن من بين 6 شــخصيات لعضوية المجلــس البلدي ألول 
مــرة فــي تاريخ الكويــت، هما الشــيخه المهندســة فاطمة 

الصباح والمهندسة فوزية البحر.
ثــمَّ ُتوّجت سياســته اإلصاحيــة تلك بدخول المــرأة ألّول مرة 
عضــًوا في مجلس األمــة في ثالث انتخابــات نيابية تجرى في 
عهده عام 2009، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكري.

السلطة القضائية
واســتمرت المــرأة الكويتيــة فــي خــوض غمــار العمليــة 

السياســية في البــاد إذ أصبح وجود المرأة في التشــكيل 
الوزاري أمرا ضروريا فلم يخل تشكيل وزاري منذ عام 2006 
وحتى التشــكيل األخير الذي جرى قبل أيام من وجود وزيرة 

أو اثنتين ضمن أي حكومة.
واحتفظــت الدكتــورة رنــا عبــداهلل عبدالرحمــن الفارس 
بمنصبهــا وزيــرة لألشــغال العامــة، وأضيفت لهــا وزارة 
الدولة لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم 

استحداثها.
وســتعنى وزارة الدولــة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات التــي تم اســتحداثها، بتطوير البنيــة التحتية 
اإللكترونيــة وتعزيز األمن الســيبراني واالرتقــاء بالخدمات 
الحكوميــة اإللكترونية وتنمية قطــاع االتصاالت، وهو ما 
يصب في اتجاه الدولة لتعزيز المعرفة واإلسراع في تحقيق 

رؤية الكويت الجديدة 2035.
خطــوة اســتبقها تعييــن 8 قاضيــات في يونيــو 2020، 

ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الكويت.
وأّدت القاضيــات الجديــدات اليمين القانونيــة أمام رئيس 
المجلس األعلى للقضاء في ســبتمبر2020، ليبدأن عملهن 

في مكسب تاريخي جديد للمرأة الكويتية.
وتتوقــع الكويتيات تحقيق المزيد مــن اإلنجازات في عهد 
ســمو األمير الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح الذي يعد خير 

نصير للمرأة.

الدكتــورة رشــا الصبــاح أول امرأة 
تشــغل منصب وكيــل وزارة لوزارة 

التعليم العالي

نبيلة الما أول ســفيرة للكويت في 
الخارج

د. معصومــة المبارك أول وزيرة في 
تاريخ الكويت

جنان بوشهري
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الوفاء 
العربي

أعلنت »مؤسســة األوقاف وشؤون القّصر« في دبي االنتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا 
وقفيًا من عام 2018 إلى عام 2021. وأوضحت المؤسســة أن المشــروعات تنوعت 
بين أوقاف المســاجد ومبان وقفية وتعليمية وإنســانية شــّيدت بأموال التبرعات 

والتعويضات ومحفظة إعادة اإلعمار.

وعقــد مجلس إدارة المؤسســة اجتماعه الــدوري الثالث خال العام 2021 برئاســة 
عيسى عبداهلل الغرير رئيس المجلس وحضور األعضاء.

وبحث المجلس المشروعات الجديدة ومنها 4 قيد التصميم و6 قيد التنفيذ. واطلع 
على 6 خاضعة للصيانة إلى جانب 8 قيد الدراسة.

وتنــاول االجتمــاع إجــراءات تحديــث التطبيق الذكــي والموقــع اإللكتروني الخاص 
بالمؤسســة بمــا يخدم القطاع الوقفي ويســهم فــي زيادة الخدمــات اإللكترونية 

للمتعاملين.

واطلــع المجتمعون على مخرجــات لجنة العمل الخيري التي أوضحت أن المؤسســة 
دعمــت 22 مبادرة إنســانية خــال النصــف األول 2021 منها لعاج المرضى وســّد 
المديونات عن الغارمين ودعم أصحاب الهمم. وأسهمت في مبادرات لدعم الطاب 

والتعليم ومركز التوحد.
وأكد عيســى الغرير الحرص على تنمية الوقف في اإلمارة بتنفيذ مشروعات عقارية 

وسكنية بما يعظم عائد الوقف ويحقق تنميته المستدامة.
وأضاف: نفذت المؤسســة مشــروعات وقفية لدعم العملية التعليمية بإنشاء وقف 

أتعلم إلى جانب دعم العمل اإلنساني بوقف ُسقيا الماء.

فيما قال علي المطوع األمين العام: إن المؤسسة حريصة على تعزيز مفهوم الوقف 

"األوقاف وشؤون القّصر" في دبي تنفذ
12 مشروعًا متنوعا خالل 4 سنوات

4 مشروعات جديدة 
قيد التصميم و6 قيد 

التنفيذ و 6 خاضعة للصيانة 
و8 قيد الدراسة
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في اإلمارة ونشــر الوعي بأهميته في خدمة المجتمــع بالمجاالت الدينية والعلمية 
والصحية وتســخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل بما يسهم في التيسير على 

الواقفين إلنهاء إجراءاتهم.

وأضاف: انتهت المؤسسة من تنفيذ مشروعاتها المقررة في موعدها وتعمل على 
إضافة مشــروعات وقفية جديدة دعمًا لخطط التنمية فــي اإلمارة وتعظيم عوائد 

الوقف تحقيقا ألهداف الواقفين ودعم مصارف الوقف التابعة لها.

مــن جهته أكد الشــيخ مكتــوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي 
النائب األول لرئيس المجلس التنفيذي أن جهود مؤسسة األوقاف وشؤون القصر 
بدبي مســتمرة حيث سجلت المؤسسة بنهاية عام 2020 الوقف رقم 717 لتتجاوز 
بذلك قيمة إجمالي أصول األوقاف المسجلة لديها في اإلمارة سبعة مليارات درهم 

وتعود األوقاف إلى 442 واقفا وواقفة سجلوها لدى المؤسسة.

و تنقســم األوقــاف الـ717 إلى 683 وقفــا عقاريا و 34 وقفا ماليــا "أصول مالية 
وأســهم " وتوزعت على الوقف الخيري بواقع 622 وقفا والوقف الذري بواقع 64 

وقفا والوقف المشترك 31 وقفا من إجمالي األوقاف.
و توزع المســاهمون في األوقاف إلى 316 وقفا قدمها رجال و97 وقفا قدمتها 

نساء فيما بلغ عدد األوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 29 وقفا.

المؤسسة سجلت
 الوقف رقم 717 بقيمة 
إجمالية 7 مليارات درهم 

بنهاية عام 2020
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الوفاء 
العربي

وجــه وزير الداخلية الســعودي األميــر عبدالعزيز بن ســعود بن نايف بــن عبدالعزيز 
جميع أمراء مناطق المملكة إلــى التعريف بمهام واختصاصات الهيئة العامة للوالية 
علــى أموال القاصريــن ومن في حكمهم بين جميع الجهــات التابعة لوزارة الداخلية 

واإلمارات في جميع مناطق المملكة.

ودعا ســمو وزير الداخلية أمراء المناطق إلى تعميم الرســالة التسويقية -التي قامت 
الهيئة بإعدادها- على الجهــات واإلدارات التابعة للوزارة للعمل بها، وذلك انطاقا 
مــن حرص الهيئة وتحقيقا للرؤية التي تســعى الهيئة لها نحو تقديم نموذج متميز 
في رصد وحفظ وإدارة و تنمية أموال المستفيدين وخدمة الفئات الكريمة المشمولة 

بنظام الهيئة. 

من جهة اخرى وقعت الهيئة اتفاقية شــراكة مع مؤسســة البريد السعودي )سبل( 
لنقل وتوزيع الخدمات البريدية. وتهدف االتفاقية إلى تنظيم آليات وأعمال اســتام 

وتوصيل الشحنات البريدية للهيئة وفروعها ومكاتبها عبر خدمة "مريح".

حملة في مناطق السعودية للتعريف بمهام 
واختصـاصـات الهيئــة العــامــة للــواليـة

على أموال القاصرين ومن في حكمهم

وقعت الهيئة اتفاقية 
شراكة مع مؤسسة البريد 

السعودي )سبل( لنقل 
وتوزيع الشحنات البريدية
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وتسهم االتفاقية الموقعة بين الجهتين في تسهيل اإلجراءات وتيسير خدمات البريد 
لمستفيدي الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين، وتقديم خدمة النقل وتوزيع 
الشــحنات البريدية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تقديم خدمة استام وتسليم 
الوثائق الخاصة بالمســتفيدين والمشمولين بنظام الهيئة وفقًا للخطة االستراتيجية 

للهيئة 2024-2020.

وكانت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم  قد شاركت في 
أعمال الحج لهذا العام من خال فريق عمل مختص في هذا الجانب. وأوضح المشرف 
العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن هذه المشاركة تأتي 
ضمن جهود الهيئة في متابعة واســتقبال الباغات عــن أي حالة طوارئ، وإحالتها 

إلى فرع الهيئة التخاذ ما يلزم تجاهها.

 

الهيئة شاركت في أعمال 
الحج من خالل فريق عمل 
مختص لمتابعة واستقبال 

البالغات
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الوفاء 
العربي

اســتقبل الشــيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف 
رئيــس مجلس الوالية على أمــوال القاصرين ومن في حكمهم، فــي البحرين أعضاء 

مجلس الوالية وذلك بمناسبة وضع حجر األساس لمشروع فلل مربد الحدائقية.

ويأتي هذا المشروع بجهود إدارة أموال وشؤون القاصرين وبرعاية وإشراف مجلس 
الواليــة علــى أموال القاصريــن ومن في حكمهــم، وذلك باســتغال األرض الكائنة 
بمنطقة الجســرة والمملوكــة لإلدارة والذي بدأ التحضير له منــذ عام 2019، بهدف 
اســتثمارها بما يحقق أفضــل العوائد لصالح تركات القصر ومــن في حكمهم ودعم 

متطلبات مستقبلهم.

وقــد تــم البدء في أعمال تنفيذ المشــروع مطلع مايو 2021، ومن المتوقع تســليم 
المشــروع بأكمله فــي مارس 2023. وقام الشــيخ خالد بن علــي آل خليفة بتكريم 
أعضــاء مجلــس الوالية على أمــوال القاصرين ومن في حكمهم علــى ما تم تقديمه 
من جهود ملموســة ومثمرة في خدمة القاصريــن خال فترة دورتي انعقاد المجلس 
الســابقة والحاليــة، وما قدموه من خبــرة عملية في المجال االســتثماري والعقاري 

والذي كان له انعكاس واضح في إنجاح هذا المشروع.

وقال وكيل الوزارة للعدل والشــؤون اإلســامية، إن إطاق هذا المشــروع العمراني 

بدء إنشاء مشروع سكني تخصص أرباحه لصالح 
تركات القصر ومن في حكمهم في البحرين

التكلفة اإلجمالية
 للمشروع تتجاوز ثمانية 

ماليين دينار على مساحة  
33196 متًرا مربًعا
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والتنمــوي يعد ثمــرة للتعاون المشــترك بين الــوزارة والقطاع الخــاص بما يواكب 
تطلعات رؤية البحرين االقتصادية 2030، مبيًنا أن أرباح هذا المشــروع االســتثماري 

ستخصص لصالح تركات القصر ومن في حكمهم.

وذكر أن التكلفة اإلجمالية للمشــروع تتجاوز ثمانية مايين دينار والذي سيقام على 
أرض تبلغ مســاحتها 33196 متًرا مربًعا، مشــيًرا إلى أن مشروع فلل مربد الحدائقية 
يتضمــن إنشــاء 43 وحدة ســكنية ومجموعــة من المرافــق بأفضل معاييــر الجودة 

والتصميم وفق أسلوب الحياة العصرية.

وأكــد أن هذا المشــروع يأتي اســتمراًرا لعمــل المجلس المتواصل للمســاهمة في 
تنمية اســتثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة االستثمارية بما يخدم أبناء البحرين 
مــن القاصرين ومن في حكمهم، ســائًا اهلل العلي القدير أن يكلل هذه المســاعي 

والجهود بالسداد والنجاح.

وأشــاد ممثلو الشــركات المتعاقد معها بأهمية هذا المشــروع لمــا له من طبيعة 
خاصة ومســاهمتهم في إنجازه على أكمل وجه إلى الجانب االستثماري، حيث قدموا 
الدعم الكبير والمساندة في إثراء المشروع وتخفيض التكاليف بما يعود بزيادة النفع 

على القاصرين ومن في حكمهم.

مشروع فلل مربد 
الحدائقية يتضمن إنشاء 43 

وحدة سكنية ومجموعة 
من المرافق ومن المتوقع 
تسليمه  في مارس 2023
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مخاطر اإلنترنتمنوعات
على األطفال

 عرف العالم خدمة اإلنترنت منذ عام 1969، والزال الجدل دائرا حول آثاره االيجابية والسلبية وخصوصا على 
القاصرين خصوصا مع تطوره بشكل كبير ليصبح سهل االستخدام للجميع، وباإلضافة إلى إيجابيات اإلنترنت 
المعروفة فهو يحمل بين طياته الكثير من السلبيات وخاصة على األطفال، حيث يجب أن يستخدموه تحت 

إشراف كامل من األسرة، تجنبا للمخاطر التي سنستعرض أبرزها فيما يلي:

التعرض 
لانحراف

التأثر 
بثقافات 

غريبة

انطواء 
ومعلومات 

خاطئة

1

2

3

قضــاء األطفــال ســاعات طويلة أمام الشــبكة 
العنكبوتية دون وعــي أو رقابة يجعلهم عرضة 

لانحراف وقد يضعهم في مشاكل كبيرة.

يعــّرض الطفل للتعرف علــى الكثير من 
األفــكار بعضها يكون مغلوطا وخاصة 
 المعتقــدات الغريبــة والثقافــات التي

ال تتوافق مع مجتمعه وبيئته.

قد تعــرض الطفل لمعلومــات مكثفــة منهكة للذهن 
وقد تكون خاطئة، وبعضها قد يصيب الطفل باالنطواء 

وانفصاله عن اآلخرين.
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مخاطر اإلنترنت
على األطفال

اإلرهاق 
والتعب 5

4

6

تغيير 
السلوكيات

االبتزاز 
والمضايقة

تأثر سلوك الطفل سلبيًا ألسباب مختلفة، وخاصة عند ممارسته لأللعاب 
العنيفة، كما قد يتعرض لمشــاهدة بعض المواد اإلباحية مما ســيؤثر 

بالسلب الكبير على شخصيته وتفكيره.

التعرض لابتزاز والمضايقة عبر المحتويات العدوانية والمزعجة التي يتم 
إرسالها إليهم عبر غرف الدردشة أو البريد اإللكتروني.

 كثــرة جلــوس الطفل بالســاعات لتصفــح اإلنترنت يؤدي 
إلــى ضعــف نظــره، وإصابتــه بالصــداع وأوجــاع العظام 

والسمنة، خاصة وأن جسده ال يزال في مرحلة التكوين.



52MAR 2021Issue No.16

منوعات

قالت شركة فيسبوك إنها ستتوقف عن السماح للمعلنين باستهداف المستخدمين 
الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على منصاتها، بناًء على اهتماماتهم أو نشاطهم 

على مواقع أخرى.

وســيؤدي التغيير إلى الحد من استهداف المعلنين لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، 
حيث ســيتمكنون من استهدافهم فقط بحسب العمر، الجنس، والموقع الجغرافي، 
وفقــاً للمعلومــات التــي جمعهــا التطبيق على منصات "فيســبوك " و"ميســينجر" 

و"إنستغرام".

وقالت "إنستغرام" إنها تجري التغيير ألنها اتفقت مع المدافعين عن الشباب ألنهم 
قد ال يكونون مؤهلين التخاذ قرارات بشأن االستهداف.

من االستهداف بناًء على اهتماماتهم أو نشاطهم على مواقع أخرى

»فيسبوك« تتخذ خطوات جديدة
 لحماية القاصرين

التوقف عن السماح 
للمعلنين باستهداف 

المستخدمين الذين تقل 
 أعمارهم عن 18 عامًا 

على منصاتها
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وأضافت الشــركة أن مســتخدمي "إنســتغرام" الذيــن تقل أعمارهم عــن 16 عامًا 
ستكون حساباتهم خاصة عند انضمامهم إلى المنصة، في محاولة لمنع االتصال غير 

المرغوب فيه من البالغين. ومع ذلك، سيبقى خيار تبديل الحساب إلى عام لهم.

وجاءت الخطوة بعدما انتقد المشــرعون والمدعون العامــون في الواليات المتحدة 
"فيســبوك "، ال ســيما بســبب خططها المســربة إلطاق نســخة من "إنســتغرام" 
لألطفــال دون الـــ 13 عامًا. حيــث كتب أكثر من 40 مدعيًا عامــاً للرئيس التنفيذي 

مارك زوكربيرغ للتخلي عن الفكرة.

وبررت الشــركة فكرتها قائلة إن "فكرة التطبيق الخاص بالشــباب هدفه التركيز 
عليهم، وتوفير شفافية أكثر ألهلهم، إضافة إلى ضوابط للحد مما يفعله األطفال 

األصغر سنًا على التطبيق.

ضوابط للحد مما يفعله 
األطفال األصغر سنًا 

على التطبيق
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منوعات

أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيســف" في تقريرها السنوي لعام 2020، 
أنها قدمت مع مؤسســات أخرى مســاعدات إلى أكثر من ســتة آالف قاصر وشــاب 
مهاجر والجئ خال العام 2020، الذي شــهد تحديات جديدة لحماية ودمج القاصرين 
جراء تفشــي فيروس كوفيد - 19، الذي أدى لتفاقم المخاطر الصحية وزيادة صعوبة 

الوصول للخدمات. وانتقدت اليونيسف أوجه القصور في نظام االستقبال اإليطالي.

وأوضحت المنظمة األممية أنها تمكنت خال 2020، بالتعاون مع مؤسســات أخرى، 
مــن الوصول إلى أكثر من 6000 قاصر وشــاب مهاجر والجــئ، وحوالي 1500 عامل 

بتدخات مباشرة.

وقالت المنظمة إنه "على الرغم من انتشــار وباء كوفيد ــ 19، كان عام 2020 عاًما 
مليًئا باألنشطة والنتائج لبرنامج اليونيسف للمهاجرين والاجئين القصر".

وقامت اليونيسف بدعم نحو 3600 قاصر وشاب بخدمات الحماية، بما في ذلك الدعم 
النفســي واالجتماعي، والحصول على أشــكال من الرعاية بالتبنــي والدعم القانوني، 
حيث اســتفاد 1400 شخص من خدمات الوقاية واالستجابة للعنف الناجم عن الجندر، 

وحوالي 1000 شخص كانت لديهم إمكانية الوصول إلى برامج بناء المهارات.

وأشــارت المنظمة في تقريرها إلى أن األنشطة عبر شــبكة اإلنترنت تضمنت تدريب 
أكثر من 1500 عامل على حماية القصر ودرء العنف القائم على النوع االجتماعي.

جراء تفشي فيروس كوفيد – 19

2020 شهد تحديات جديدة لحماية
ودمج القاصرين المهاجرين في أوروبا

القاصرون 
غير المصحوبين بذويهم 
في إيطاليا بلغوا 7 آالف 

بنهاية عام 2020
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وأضافت أن أكثر من 5600 شــاب رفعوا أصواتهم لتنتشــر من خال منصة "تقريرك 
أثناء التنقل"، كما تم توفير المعلومات ألكثر من أربعين ألف قاصر وشاب.

واســتجابت اليونيســف أيضا في عــام 2020 لاحتياجات المحــددة المرتبطة بجائحة 
فيــروس كوفيــد - 19، حيث تم الوصول إلى 2400 مهاجر والجئ من خال أنشــطة 
الفحص الطبي والفرز المســبق والتوجيه، وأكثــر من 2800 مع توزيع مواد النظافة، 

كما تم الوصول إلى 1250 شابا من خال دورات تدريبية على التعلم اإللكتروني.

وتضمنت األنشــطة عبر اإلنترنت أكثر من 160 ألف شــخص، تم إيصال رسائل رئيسية 
إليهم حول كوفيد - 19، والتي تم تكييفها مع مختلف االحتياجات اللغوية والثقافية 
والعمريــة، كمــا تلقى 95 شــخصا معلومات عن مخاطر محــددة مرتبطة بالعنف ضد 

المرأة أثناء الجائحة.

وتمكــن أكثر مــن 2000 مراهق، من بينهــم مهاجرون والجئون، مــن التعبير عن 
وجهات نظرهم حول مستقبل ما بعد كوفيد - 19 أثناء اإلغاق.

ووفقــا للبيانات الرســمية، كان هناك حوالي 7 آالف مــن القاصرين غير المصحوبين 
بذويهــم في إيطاليا بنهاية عــام 2020، 87 % منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و17 

عاما، ومعظمهم جاء من شمال أفريقيا وآسيا عن طريق البلقان.
وُيستشف من تقرير اليونيسف السنوي أن عدد القاصرين المهاجرين غير المصحوبين 

بذويهم يتزايد.

اليونيسف دعم نحو 
3600 قاصر وشاب 

بخدمات الحماية النفسية 
واالجتماعية
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مساهمات

ابدأ بصناعة قرارك ..

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعام 

إدارة العاقات العامة واالعام 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

الكثير منا ال يعطي لنفسه فرصه ليقرر أو يفكر ماذا سيكون؟؟ أو ماذا سيفعل؟؟ على الرغم من أنها خطوات النجاح ، تحقيقك 
آلمالك وطموحاتك ، تخطيك لمشكاتك او البقاء داخلها، نجاحك في حياتك او فشلك يكون بقرار منك ..

يوجد في عملية اتخاذ القرار صوتان متضادان صوت يقول لك :افعل وخاطر بالتغيير، وصوت معارض يقول لك : ابق مكانك وال 
تتقدم فليس هناك مفر وكل صانعي القرارات في العالم يواجهون هذه المعضلة فالتغيير يعني النمو والتقدم ولكنه يعني 
المخاطره أيضا ، وبقاء الحال على ماهو عليه قد يكون مكسبا إذا لم تكن مؤها لتحمل المخاطر، وفي كل األحوال فإن اإلدراك 
الشعوري لموقفك وكيفية مقابلة احتياجاتك هما األساس لتعريف وتحديد طبيعة المشكلة وهذا يتطلب منك أمران ، أن تقرر 

بنفسك ، وأن تقبل التحدي وتخاطر بالتغيير ساعيا نحو النمو .
ضعف قراراتك  هو ضعف لثقتك بنفسك وقدرتك على تحقيق أهدافك أو استسامك للعقبات التي تواجهك، فكر قليا ألنك 
إن توقفت ستنهي مستقبا جميا كان بانتظارك، كن قويا و جادا في قرارك وأسع للحصول عليه فإن العالم بأسره يساندك، 
فالقرار القوي هو القرار الذي يستطيع صاحبه أن ينفذه وال يكون مشروطا بصوابه بل باالستمرار فيه  لتحقيق الهدف منه الن 

سر النجاح هو إكمال المهمة حتى النهاية .
التجارب. فقراراتك  ما يهم هو كيف تستفيد من هذه  الماضي، كلُّ  التي تكون قد فشلت فيها في  المرات  لعدد  ال أهمية 

الخاطئة ليست عائقا لتحقيق المزيد من النجاح بل هي مخزون اضافي من الخبرات للتقدم بخطوات اكبر في النجاح.

إضاءة : " قال الصينيون قديما ...
)يأتي النجاح من القرارات الصائبة ، والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم لألمور ، والتقدير السليم يأتي من التجارب، والتجارب 
تأتي من التقدير الخاطئ لألمور(، إذن عليك أن تفكر بمنطق، ثم تضع شعورك وأحاسيسك، ثم تترك البديهة واإللهام الداخلي 

يرشدانك إلى القرار الصحيح ".






