




إنجاز تحقق ومستقبل أفضل

االفتتاحية

يئة
م اله

ر عا
مدي

رير 
لتح

س ا
رئي

يتان
ي الش

براك عل

في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ 
صباح األحمد الجابر الصباح وس��مو ولي العهد الش��يخ نواف األحمد 
الجاب��ر الصباح حفظهما اهلل ورعاهما، وفي ضوء توجيهات س��مو 
رئي��س مجلس الوزراء الش��يخ جابر المبارك الحم��د الصباح ومجلس 
إدارة الهيئة العامة لشئون القصر برئاسة معالي وزير العدل ووزير 
الدولة لش��ئون مجلس األمة الدكتور فال��ح عبد اهلل العزب تواصل 
إدارة الهيئ��ة وكوادره��ا الوطني��ة المخلصة تأدية رس��التها في 

خدمة أبنائها القّصر والمشمولين بالرعاية.
وبعون اهلل تعزز الهيئة جهودها لتطوير أعمالها في ضوء أهداف 
تأسيس��ها م��ن خالل تعزي��ز برامج الرعاي��ة االجتماعي��ة والتربوية 
والس��يما المعيشية والس��كنية والتعليمية باإلضافة إلى األنشطة 

الترفيهية.
كم��ا س��عت الهيئة إل��ى تنوي��ع المج��االت االس��تثمارية واغتنام 
الف��رص المتاحة للحصول على أعلى العوائد الممكنة لصالح أبنائها 

المشمولين برعايتها.
كذلك اهتّمت الهيئة بتطوير أدائها عبر تنمية مواردها البش��رية 
من الكوادر الوطنية من خالل الدورات التدريبية المتنوعة الداخلية 
والخارجي��ة لصقل مهاراته��م وتنمية قدراتهم وتطوير مس��توى 

أدائه��م الوظيفي، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسس��ات الدولة 
وجه��ات التدري��ب المختلف��ة، إضافة إلى التوس��ع في اس��تخدام 
تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في سهولة وسرعة ودقة إنجاز 

األعمال.
وقد س��عت الهيئة لتوس��يع النطاق الجغرافي لخدماتها من خالل 
افتت��اح فروع أخرى لها في محافظتي األحمدي والجهراء باإلضافة 
إلى فروعها في مراكز الحكومة مول ببرج التحرير والجهراء وجليب 
الش��يوخ، فضال عن تدش��ين العديد من الخدم��ات، وتعزيز التواصل 
مع القصر والمش��مولين برعاية الهيئة والجمهور بش��كل عام عبر 

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
وختام��اً نعدكم أن يتواصل التطوير في أعم��ال الهيئة وخدماتها 
وأدائه��ا بفض��ل توجيه��ات حكومتنا الرش��يدة ودع��م القائمين 
عليه��ا وجهود العاملين به��ا ومتابعة المس��تهدفين بخدماتها 
وانفتاحن��ا على كل األفكار والمالحظات البناءة التي تخدم مس��يرة 
التطور، خصوصا وان المس��تقبل يحمل العديد من بش��ائر الخير مع 
قرب االنتقال إل��ى المبنى الجديد وتوجهات تطوير اإلطار القانوني 
والهي��كل اإلداري بم��ا يواكب المس��تجدات ومتطلب��ات االنطالق 

لمرحلة جديدة من التطور والنماء.
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الهيئة العامة لشئون القصر

هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة ُأنشَئت عام 1938 
في عهد المغفور له بإذن اهلل الش���يخ/ أحمد الجابر الصباح 
أمير الكويت وهي هيئة مس���تقلة ذات ش���خصية اعتبارية 
وميزانية ُملحقة ُيش���رف عليها وزير العدل. وتتمتع بكافة 
االختصاصات الُمخولة للَوصي أو الَقّيم أو الُمشرف وعليها 

الواجبات الُمقررة عليهم حسب األحوال وتت�ول��ى ما يلي:
• الوصاية على القّصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي 

لهم وعلى الحمل المستكن الذي ال وصي له.
• اإلش���راف على تصرف���ات األوصي���اء والقام���ة اآلخرين إذا 

عهدت إليها المحكمة بذلك.
• القوامة عل���ى ناقصي األهلية وفاقديه���ا والمفقودين 
والغائبين من الكويتيين الذي���ن لم تعين المحكمة قّيما 

إلدارة أموالهم.
• إدارة أم���وال األث���اث التي يوصى بها عل���ى يدها أو التي 

ُتَعّين عليها.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
براك علي الشيتان 

مدير عام الهيئة

نائب رئيس التحرير
د.عبداللطيف أحمد السنان

مدير التحرير  
ريمه محمد الحميدان

فريق التحرير
أنفال سالم بن خلف

مضاوي عبد العزيز العثمان
عباس راشد البذالي 
خلود محمد الطواري
نورة عبدالرزاق الربيع

املوقع الإلكرتوين  

www.pama.gov.kw
الت�صويق والإعالن  

 22313331
22313487 

pama_gov
pama_gov
pama.webmaster@pama.gov.kw
pama.webmaster@pama.gov.kw
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الذكــرى الثــالثــة

لتتــويــج �صــاحب ال�صمــو

قــائــدًا لالإن�صـــانيــة

حوار العدد

اأن�صطة الهيئة

تقارير واإجنازات

ال�صيد / يو�صف عبد اهلل الغامن:

اإدارة هيئة الق�صر جنحت منذ تاأ�صيـ�صها يف 

حتقيق اإجنازات عديدة ومتنوعة

ر« العزب يفتتح فرع »الق�صَّ

بـ الأحمدي وي�صيد بتعاون وزارة 

الأ�صغال

30

الوفاء العربي

»العدل العمانية« تتعامل

مع 16675 قا�صرا 

66

20

368 األف دينار قدمتها اإدارة الرعاية الجتماعية 
يف يونيو 2017

50

04

14

�صاحب ال�صمو الأمري 

ر والأيتام« يدعم » الق�صَّ

قال الوزير
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في التاس���������������ع من س���������������بتمبر من العام 2017 حلت الذكرى الثالثة لمنح 
صاحب الس���������������مو أمير البالد الش���������������يخ صباح األحمد الجاب���������������ر الصباح، حفظه 
اهلل ورعاه لقب »قائد العمل اإلنس���������������اني« وتس���������������مية دولة الكويت »مركزا 

للعمل اإلنساني« من قبل األمم المتحدة.
وق���������������د ش���������������هدت البالد منذ أن تولى صاحب الس���������������مو مقالي���������������د الحكم في 
عام 2006 تناميًا كبيرًا في دعم المس���������������اعدات اإلنسانية وتوسيعها بشكل 

ملحوظ إلى مختلف أنحاء العالم.
ودأب س���������������موه على أن تكون دولة الكويت سباقة في العمل الخيري 
اإلنس���������������اني وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب حيث 
حرصت الكويت خالل الس���������������نوات الماضية على زي���������������ادة حجم التبرعات 

في الدول التي تصيبها كوارث أو أزمات.

تكرميًا من الأمم املتحدة لعطاء �صموه ولدور الكويت يف م�صرية اخلري بالعامل

الذكــرى الثــالثــة
لتتــويــج صــاحب السمــو

قــائــدًا لإلنســـانيــة

�صخ�صية 

العدد
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�صخ�صية 

العدد

وجاءت ا�ضت�ضافة الك�يت للم�ؤتمرين الأول 

والثاني للمانحين لدع���م ال��ضع الإن�ضاني 

ف���ي �ض�ري���ا تاأكي���دا عل���ى دور ال�ضيا�ض���ة 

الخارجية الك�يتية الإن�ضاني اذ اأعلن �ضم� 

الأمي���ر في الم�ؤتم���ر الأول الذي عقد في 

يناير 2013 عن تب���رع دولة الك�يت بمبلغ 

300 ملي����ن دولر بينم���ا ارتفع���ت قيم���ة 
التبرع���ات الك�يتي���ة ف���ي الم�ؤتم���ر الثاني 

ال���ذي اأقيم ف���ي يناير الما�ض���ي اإلى 500 

ملي�ن دولر.

ولم تقت�ضر الم�ض���اعدات الك�يتية لل�ضعب 

ال�ض����ري عل���ى هذي���ن الم�ؤتمري���ن فق���د 

انطلق���ت حم���ات الإغاثة الإن�ض���انية منذ 

بداي���ة الأزم���ة ال�ض����رية في ع���ام 2011 

و�ض���اهمت الجمعي���ات الك�يتي���ة والهيئات 

الخيري���ة باإي�ض���ال تلك الم�ض���اعدات اإلى 

جان���ب اإ�ض���هام كل م���ن اله���ال الأحم���ر 

الإ�ض���امية  الخيري���ة  والهيئ���ة  الك�يت���ي 

العالمية بجه�د كبيرة لإغاثة النازحين في 

دول ج�ار �ض�ريا.

وفيم���ا يتعل���ق بالدع���م الك�يت���ي لل�ض���عب 

الفل�ض���طيني اأك���دت الك�ي���ت م���رارا على 

اإغاث���ة  ف���ي  ودوره���ا  الم�ض���تمر  دعمه���ا 

الفل�ضطينيين واأعلن �ضم� الأمير في يناير 

2009 عن تبرع الك�يت ب 34 ملي�ن دولر 
لتغطي���ة احتياج���ات وكالة غ�ث وت�ض���غيل 

الاجئي���ن الفل�ض���طينيين )الأونروا( اإيمانا 

من���ه بالدور الإن�ض���اني لل�كال���ة ولم�اجهة 

الحاجات العاجلة لاأ�ضقاء الفل�ضطينيين.

وف���ي �ض���هر مار�س 2009 اأعلن���ت الك�يت 

ع���ن تبرعها ب� 200 ملي�ن دولر لل�ض���لطة 

الفل�ضطينية لل�ض���ن�ات الخم�س التالية من 

خال برنامج اإعادة اإعمار غزة كما �ض���بق 

للك�يت اأن اأبدت التزامها بدفع 300 ملي�ن 

دولر لدع���م ال�ض���لطة الفل�ض���طينية اأثن���اء 

م�ؤتمر المانحين الذي عقد في العا�ض���مة 

الفرن�ضية باري�س في دي�ضمبر 2007.

 2012 ن�فمب���ر  ف���ي  الك�ي���ت  ووقع���ت 

اتفاقية مع البنك الدولي ت�ضاهم بم�جبها 

بمبل���غ 50 ملي����ن دولر لدع���م البرنام���ج 

الفل�ضطيني الحالي لاإ�ضاح والتنمية في 

البن���ك الدولي وفي ي�لي� الما�ض���ي اأعلنت 

دولة الك�يت عن تبرعها بمبلغ 10 مايين 

دولر لم�ضاعدة الفل�ضطينيين.

و�ض���ارعت دولة الك�يت اإل���ى اإغاثة الدول 

المنك�بة التي تعر�ضت اإلى ك�ارث طبيعية 

حي���ن �ض���رب اإع�ض���ار )�ض���يدر( جمه�رية 

بنغادي�س في ن�فمبر 2007 وت�ض���بب في 

قتل وج���رح اآلف الأ�ض���خا�س وبت�جيهات 

�ضم� اأمير الباد بالتبرع بمبلغ 10 مايين 

دولر من دولة الك�يت ب�ضفة عاجلة لإغاثة 

بنغادي�س جراء تلك الماأ�ضاة.

وبع���د تعر����س الياب���ان اإلى زل���زال عنيف 

وت�ض����نامي ف���ي مار�س 2011 وجه �ض���م� 

الأمير بالتبرع لها بخم�ض���ة مايين برميل 

م���ن النفط الخام اأي م���ا يعادل نح� 500 

ملي�ن دولر.

وفي ي�لي���� 2011 قررت الك�يت اإر�ض���ال 

م�ضاعدات اإغاثية اإلى ال�ض�مال بقيمة 10 

مايين دولر للم�ض���اعدة في التخفيف من 

اآثار الجفاف والمجاعة الذي تعر�ضت لها 

ال�ض�مال.

و�ض���اهمت الك�يت في ع���ام 2012 بمبلغ 

250 األ���ف دولر لدع���م �ض���حايا زل���زال 
)فان( في تركيا وذلك من خال �ض���ندوق 

الأمم المتحدة للطف�لة )ي�ني�ضيف( لدعم 

الجه�د الإن�ض���انية التي يقدمها ال�ضندوق 

ل�ضحايا الزلزال.

ومع بداية ع���ام 2014 اأعلنت الك�يت عن 

تبرعها بمبلغ 10 مايين دولر لم�ض���اعدة 

ال�ض���عب الفلبين���ي المت�ض���رر من اإع�ض���ار 

) هاي���ان( ال���ذي األح���ق دمارا وا�ض���عا في 

الفلبين.

وق���ررت الك�يت عند تفاق���م اأزمة فيرو�س 

)ايب����ل( وانت�ض���اره عالمي���ا التب���رع بمبلغ 

خم�ض���ة مايي���ن دولر لتمكي���ن منظم���ة 

ال�ض���حة العالمي���ة م���ن التعامل م���ع اأزمة 

انت�ضار الفيرو�س.

بان كي مون: أصفق لحكومة وشعب الكـــويت              لمساعدتهم المتضررين من األزمات في العالم

ال�صندوق الكويتي قدم نحو 18 مليار دولر لأكثر من 100 دولة

ال�ضندوق الك�يتي للتنمية القت�ضادية العربية اأحد اأقدم الم�ؤ�ض�ضات الإنمائية، وجاء اإن�ضاوؤه عام 1961 تعبيرا عن الرغبة 

ال�ض���ادقة لدول���ة الك�ي���ت في تقديم الع�ن للدول العربية والدول ال�ض���ديقة، لدعم جه�دها ف���ي تحقيق التنمية من خال 

تقديم القرو�س المي�ض���رة والم�ض���اعدات الفنية. ولقد بلغ اإجمالي ما قدمه ال�ض���ندوق من قرو�س خال م�ض���يرته الممتدة 

لأكث���ر من ن�ض���ف قرن نح� 18 مليار دولر، وا�ض���تفادت منها 103 دول، وه� ما يع���ادل 1.2 في المئة من الدخل الق�مي 

الإجمال���ي متج���اوزة بذلك ن�ض���بة ٫7٪ من الدخل الق�مي الإجمالي التي حددتها الأمم المتحدة عام 1970 كم�ض���اعدات 

ر�ضمية للتنمية من الدول المتقدمة.
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اإن  بان كي م�ن،  المتحدة،  ال�ضابق لاأمم  العام  الأمين  قال 

اأمير  ال�ضباح  الجابر  الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 

دولة الك�يت لعب دورا مهما على ال�ضعيد الإن�ضاني ما جعل 

من الك�يت مركزا اإن�ضانيا عالمياً.

اأمير  �ضم�  ال�ضابق  المتحدة  لاأمم  العام  ال�ضكرتير  وو�ضف 

لحك�مة  اأ�ضفق  اأنا  واأ�ضاف«  اإن�ضاني«،  قائد  باأنه«  الك�يت 

و�ضعب الك�يت واأعرُب مجدداً عن فائق المتنان لها وللجهات 

غير  والمنظمات  الإن�ض�انية  وال���ك��الت  الأخ���رى  المانحة 

اله���ال الأحمر وال�ضليب الأحمر  الحك�مية وفي مقدمتها 

الذين �ضاعدوا المت�ضررين من الأزمات المتكررة في العالم 

ومنها الأزمة ال�ض�رية«.

الك�يت  في  عقدا  اللذين  الم�ؤتمرين  »نجاح  اإن  واأ���ض��اف 

ب�ضاأن �ض�ريا منحا الأمم المتحدة الأدوات وال��ضائل لتقديم 

من  الكثير  اإليها  يحتاج  ك��ان  التي  الإن�ضانية  الم�ضاعدة 

الاجئين والم�ضردين«.

اأمير  دعم  على  يع�ل  اأنه  على  ال�ضابق  العام  الأمين  و�ضدد 

الك�يت الم�ضتمر وقيادته ال�ضخية معتبرا اإياه »قائدا اإن�ضانيا 

عظيما وراعيا لبلده الك�يت«.

بان كي مون: أصفق لحكومة وشعب الكـــويت              لمساعدتهم المتضررين من األزمات في العالم
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�ضباح  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ت���ل��ى 

اهلل  حفظه  ال�ضباح  الجابر  الأح��م��د 

تاأييد  و���ض��ط  الإم�����ارة  م�ضند  ورع����اه 

�ضعبي ور�ضمي كبير حيث تمت مبايعته 

ال�ضلطتين  اأع�ضاء  قبل  من  بالإجماع 

في  للباد  اأميرا  والت�ضريعية  التنفيذية 

العام  من  يناير  من  والع�ضرين  التا�ضع 

.2006
ع�ضر  الخام�س  ال��ح��اك��م  �ضم�ه  وي��ع��د 

م�ضيرته  ب���داأت  حيث  ال��ك���ي��ت  ل��دول��ة 

بتلقي  مبكرة  �ضن  في  والعملية  العلمية 

قبل  المباركية،  المدر�ضة  في  تعليمه 

اأن ي��ت��م اإي���ف���اده اإل���ى ع���دد م��ن ال���دول 

للدرا�ضة واكت�ضاب الخبرات والمهارات 

ممار�ضة  في  �ضاعدته  التي  ال�ضيا�ضية 

العمل بال�ضاأن العام.

بدايات مبكرة

حين   1954 عام  العملية  البداية  وكان 

عين ع�ض�ا في اللجنة التنفيذية العليا 

تنظيم  مهمة  اآن���ذاك  اإليها  عهد  التي 

الر�ضمية،  ودوائرها  الحك�مة  م�ضالح 

ال�ض�ؤون  دائ��رة  تراأ�س   1955 عام  وفي 

على  عمل  حيث  والعمل  الجتماعية 

واأ�ضحاب  العمال  بين  العاقة  تنظيم 

ال��ع��م��ل خ�����ض������ض��ا ف���ي ظ���ل ال��ت��دف��ق 

والأجنبية  العربية  الدول  من  الخارجي 

للعمل في الك�يت حيث ا�ضتحدث مراكز 

التدريب الفني والمهني لل�ضباب ورعاية 

وذوي  والم�ضنين  والأم���م��ة  الطف�لة 

قيام  وت�ضجيع  الخا�ضة  الحتياجات 

الجمعيات الن�ضائية والهتمام بالريا�ضة 

واإن�ضاء الأندية الريا�ضية.

وبعد ا�ضتقال دولة الك�يت عام 1961 

في  ع�ض�ا  الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  عين 

اإليه  عهدت  الذي  التاأ�ضي�ضي  المجل�س 

في  عين  ثم  الباد  د�ضت�ر  و�ضع  مهمة 

وزي��را   1962 ع��ام  وزاري  ت�ضكيل  اأول 

لاإر�ضاد والأنباء.

عميد الدبلوما�سيين في العالم

اأول  اإج��راء  وبعد   1963 يناير   28 وفي 

اأع�ضاء  لخ��ت��ي��ار  ت�ضريعية  ان��ت��خ��اب��ات 

مجل�س الأمة عين ال�ضيخ �ضباح الأحمد 

وزيرا للخارجية لتبداأ م�ضيرته مع العمل 

التي  والدبل�ما�ضية  الخارجي  ال�ضيا�ضي 

لقب  ج����دارة  ع��ن  لي�ضتحق  فيها  ب���رع 

الك�يتية  الخارجية  ال�ضيا�ضة  مهند�س 

وعميد الدبل�ما�ضيين في العالم بعد اأن 

ال���زارة  ق�ضى 40 عاما على راأ���س تلك 

اأ�ضعب  ف��ي  ل�ضفينتها  رب��ان��ا  المهمة 

الظروف والم�اقف ال�ضيا�ضية التي مرت 

على دولة الك�يت.

�ضم�  تمكن  ع��ق���د  اأرب��ع��ة  م��دى  وع��ل��ى 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد من قيادة ال�ضيا�ضة 

ال��خ��ارج��ي��ة ال��ك���ي��ت��ي��ة اإل���ى ب��ر الأم���ان 

ال��ت���ازن في  م��ب��داأ  انتهاجه  م��ن خ��ال 

التعامل مع الق�ضايا ال�ضيا�ضية باأن�اعها 

فا�ضتطاع بعبقريته ال�ضيا�ضية اأن يتخطى 

بالك�يت مراحل حرجة في تاريخها حين 

رفع �ضم�ه علم الك�يت ف�ق مبنى الأمم 

المتحدة بعد قب�لها ع�ض�ا فيه في 11 

ماي� 1963، وتعامل بحكمة مع تداعيات 

الحرب العراقية الإيرانية التي ا�ضتمرت 

من عام 1980 حتى عام 1988.

ا�ضتقرارا  ذلك  نتيجة  الباد  و�ضهدت 

في �ضيا�ضتها الخارجية وثباتا ات�ضحت 

عام  اأغ�ضط�س  م��ن  الثاني  ف��ي  ث��م��اره 

اأج��م��ع  ال��ع��ال��م  1990 ع��ن��دم��ا وق���ف 
منا�ضرا للحق الك�يتي في وجه العدوان 

العراقي والذي اأثمر�ضدور قرار مجل�س 

ا�ضتخدام  اأج��از  الذي   678 الأم��ن رقم 

�ضد  الع�ضكرية  فيها  بما  ال��ضائل  كل 

العراق ما لم ي�ضحب ق�اته من الك�يت.

 مهام متعددة 

ونظرا اإلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء 

وقدرة فائقة على تحمل الم�ض�ؤولية فقد 

اأ�ضندت اإلى �ضم�ه العديد من المنا�ضب 

الخارجية  وزي��ر  من�ضب  اإل��ى  اإ���ض��اف��ة 

في  بال�كالة  لاإعام  وزي��را  عين  حيث 

 3 حتى   1971 فبراير   2 م��ن  الفترة 

 1978 فبراير   16 وفي   1975 فبراير 

وفي  ال���زراء  لرئي�س مجل�س  نائبا  عين 

الإع��ام  حقيبة  ت�ضلم   1981 مار�س   4
الخارجية  وزارة  اإل��ى  اإ�ضافة  بال�كالة 

 3 وف��ي   .1982 فبراير   9 وذل��ك حتى 

مار�س 1985 عين نائبا لرئي�س مجل�س 

ال�زراء ووزيرا للخارجية حتى 18 اأكت�بر 

1992 عندما ت�لى من�ضب النائب الأول 
لرئي�س مجل�س ال�زراء ووزير الخارجية.

رئا�سة الحكومة 

اإلى  اأ�ضندت   2001 فبراير   14 وفي   

بالنيابة  الحك�مة  ت�ضكيل  مهمة  �ضم�ه 

ال���زراء  مجل�س  ورئي�س  العهد  ولي  عن 

اآن���ذاك الأم��ي��ر ال���ال��د ال��راح��ل ال�ضيخ 

طيب  ال�ضباح  ال�ضالم  العبداهلل  �ضعد 

وفي  ال�ضحية  ظروفه  ب�ضبب  ثراه  اهلل 

اأميري  مر�ض�م  2003 �ضدر  ي�لي�   13
الأح��م��د  �ضباح  ال�ضيخ  �ضم�  بتعيين 

رئي�ضا لمجل�س ال�زراء.

مسيرة حافلة  وانجازات ضخمة
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 وقد حر�س �ضم�ه منذ اللحظات الأولى 

لت�ليه من�ضب رئا�ضة ال�زراء على تبني 

روؤية �ضاملة وعميقة للتنمية في الك�يت 

وعلى  الدولة  قطاعات  مختلف  تط�ل 

�ضم�ه  فقام  القت�ضادي  القطاع  راأ�ضها 

فر�س  وفتح  الخا�س  القطاع  بت�ضجيع 

العمل الحر اأمام ال�ضباب الذين ي�ضعهم 

�ضم�ه في مقدمة اهتماماته ورعايته من 

خال دعم الم�ضروعات ال�ضغيرة.

 كما قام �ضم�ه عام 2004 بج�لة اآ�ضي�ية 

على راأ�س وفد اقت�ضادي رفيع الم�ضت�ى 

�ضملت ال�ضين واليابان وك�ريا الجن�بية 

و�ضنغاف�رة وتمكن من عقد 10 اتفاقيات 

اقت�ضادية  وم�����ض��اري��ع  وب���روت����ك����لت 

�ضم�ه  وا�ضتتبع  الدول،  �ضخمة مع هذه 

تلك الج�لة بزيارات اأخرى اإلى عدد من 

الدول الأوروبية لنقل تجاربها ونجاحاتها 

من  خط�ة  كل  في  م�ؤكدا  الك�يت  اإل��ى 

الهدف  تحقيق  على  اإ���ض��راره  خط�اته 

الباد  بتح�يل  اإليه  ي�ضعى  الذي  الأمثل 

لت�ضتعيد  اإقليميا  وتجاريا  ماليا  مركزا 

الك�يت دورها التاريخي ل�ؤل�ؤة للخليج.

تولية �سموه

م�ضيرة  ف��ي  ال�ضم�  �ضاحب  وا�ضتمر 

يناير عام  للحك�مة حتى  رئي�ضا  العطاء 

2006 عندما ت�لى م�ضند المارة  ومنذ 
ذلك الي�م التاريخي وت�ضهد الباد نه�ضة 

تنم�ية �ضاملة ترتكز على مجم�عة من 

الم�ضاريع ال�ضخمة التي ترتبط بمختلف 

كما  ال��ب��اد،  ف��ي  الخدمية  القطاعات 

تب�اأت الك�يت نتيجة ل�ضيا�ضات �ضاحب 

على  القائمة  الحكيمة  وروؤي��ت��ه  ال�ضم� 

ت�لي زمام المبادرات في العمل الخيري 

الإن�����ض��ان��ي م��رك��زا م��رم���ق��ا ب��ي��ن دول 

الما�ضية  الع�ضر  ال�ضن�ات  خال  العالم 

ل�ضم�  المتحدة  الأم��م  تكريم  ا�ضتحقت 

اأمير الباد بت�ضمية �ضم�ه )قائدا للعمل 

للعمل  )مركزا  الك�يت  ودولة  الإن�ضاني( 

الإن�ضاني( . 
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العالم يهنئ صاحب السمو

مبادرات مضيئة
• مبادرة �ساحب ال�سمو الأمير الراحل ال�سيخ جابر الأحمد الجابر ال�سباح - طيب اهلل ثراه - في اإلغاء فوائد القرو�ض المي�سرة للعديد 
من الدول النامية، والدول الأقل نموا، والتي اأعلن عنها رحمه اهلل في الدورة الثالثة والأربعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لعام 1988، �سابقة في العمل الإن�ساني الدولي، مد�سنا بذلك نقلة نوعية في اأ�ساليب الم�ساعدات التي ارتكزت عليها الدبلوما�سية 

الكويتية، تمثلت بتلم�ض حقيقي للحتياجات الإن�سانية واإبراز المفهوم الإن�ساني البحت تجاهها، وهو اأن هذه القرو�ض والم�ساعدات 

تفوق  التي  وفوائده  الأط��راف  المتعدد  الإن�ساني  الدولي  التعاون  ثمار  بل لجني  البحتة،  المادية  فوائدها  لي�ض لتح�سيلها وح�ساب 

معطيات المادة وتوابعها.

• قرار دولة الكويت في عام 2008 بتخ�سي�ض ما قيمته 10 في المئة من اإجمالي الم�ساعدات الإن�سانية التي تقدمها للدول المت�سررة 
المعنية  المتخ�س�سة  ووكالتها  المتحدة  الأم��م  الإن�سان لكي تقدم لمنظمات  التي هي من �سنع  الكوارث  اأو  الطبيعية  الكوارث  من 

بالعمل الإن�ساني، وتبعتها بقرارات ر�سمية بم�ساعفة الم�ساهمات الطوعية ال�سنوية الثابتة لعدد من الوكالت والمنظمات الدولية مثل 

المفو�سية العليا للأمم المتحدة ل�سوؤون اللجئين، واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، و�سندوق الأمم المتحدة لل�ستجابة للطوارئ، 

و�سندوق الأمم المتحدة للطفولة، مما منح العمل الإن�ساني لدولة الكويت اآفاقا اأرحب واأبعادا اأ�سمل امتازت بتعزيز التعاون المبا�سر 

مع تلك الجهات الدولية في مختلف الأزمات.

نظمت دولة الكويت  و�ساركت في تنظيم العديد من الموؤتمرات والفعاليات الرامية لدعم الو�سع الإن�ساني في دول العالم واأهمها ما 

يلي:

1. الموؤتمر الدولي الأول للمانحين لدعم الو�سع الإن�ساني في �سوريا- دولة الكويت في 30 يناير 2013.
2. الموؤتمر الثاني للمانحين لدعم الو�سع الإن�ساني في �سوريا - دولة الكويت في 15 يناير 2014.

3. الُموؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الو�سع الإن�ساني في �سوريا - الكويت - 31 مار�ض 2015.
4. للموؤتمر الرابع للمانحين لم�ساعدة �سوريا والمنطقة – المملكة المتحدة – يوم الخمي�ض الموافق 4 فبراير 2016.

5. القمة العالمية للعمل الإن�ساني - مدينة اإ�سطنبول - يوم الثنين الموافق 23 مايو 2016 .
6. قمة القادة لمناق�سة اأو�ساع اللجئين - مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك – يوم الثلثاء الموافق 20 �سبتمبر 2016.

تم تكريم �ساحب ال�سمو اأمير البلد ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه في العديد من القمم والموؤتمرات والفعاليات 

بمنا�سبة منحه لقب »قائد العمل الإن�ساني« وت�سمية دولة الكويت »مركزا للعمل الإن�ساني« وذلك من قبل الأمم المتحدة كما يلي:

• الدورة الثانية والأربعين لمجل�ض وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإ�سلمي، 27 مايو 2015
• القمة الخليجية ال� 35، دولة قطر، 9 دي�سمبر 2014

• الملتقى الثقافي لجمهورية بيرو والكويت، مكتبة البابطين المركزية،6 نوفمبر 2014
• احتفالية جامعة الدول العربية، القاهرة، 3 نوفمبر 2014

• اأوبريت �سباح الإن�سانية، دولة الإمارات العربية ال�سقيقة، 28 �سبتمبر 2014
• حفل ا�ستقبال مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة على �سرف �سمو الأمير، 9 �سبتمبر 2014

• جائزة �سخ�سية العالم العربي الأولى للدعم الإن�ساني 2014 – منظمة الأ�سرة العربية - دولة الإمارات العربية المتحدة ال�سقيقة، 
15 مايو 2014
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العديد  قبل  م��ن  الأم��ي��ر  ال�سمو  �ساحب  تكريم  ت��م 

م��ن ال���دول والمنظمات ب��اأرف��ع الأو���س��م��ة  وال��ق��لدات 

وال�سهادات وفيما يلي اأبرزها:

الأول��ى« •  الطبقة  العزيز من  عبد  الملك  »و�ساح 

يوليو   2 ف��ي  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  م��ن 

.2000

»و����س���ام ال���س��ت��ح��ق��اق م���ن ال���درج���ة الأول������ى« من • 

جمهورية كولومبيا في 10 يوليو 2002.

»ق����لدة ال�����س��رف« م��ن ج��م��ه��وري��ة م��ال��ط��ا ف��ي 14 • 

مار�ض 2004.

���س��ه��ادة »ال���دك���ت���وراة ال��ف��خ��ري��ة ف��ي ال��ق��ان��ون« من • 

المتحدة في  بالوليات  وا�سنطن  جامعة ج��ورج 

30 يونيو 2005.

»قلدة الملك عبد العزيز« من المملكة العربية • 

ال�سعودية في 11 مار�ض 2006.

اآل خليفة من الدرجة •  »و�سام عي�سى بن �سلمان 

مار�ض   12 ف��ي  البحرين  م��ن مملكة  ال��م��م��ت��ازة« 

 2006

»قلدة ال�ستقلل« من دولة قطر في 12 مار�ض • 

 2006

»و���س��ام ال�سيخ زاي��د« من دول��ة الإم���ارات العربية • 

المتحدة في 13 مار�ض 2006.

»و���س��ام ج��وق��ة ال�����س��رف الأك���ب���ر« م��ن الجمهورية • 

الفرن�سية في 1 دي�سمبر 2006 

»و������س�����ام ال����س���ت���ح���ق���اق ال���ل���ب���ن���ان���ي م����ن ال���درج���ة • 

الجمهورية  من  اأكبر«  و�ساح  برتبة  ال�ستثنائية 

اللبنانية في 20 يناير 2009.

»و������س�����ام ال����س���ت���ح���ق���اق م�����ن ال�����درج�����ة الأول���������ى« • 

لجمهوريات القوقاز من اأذربيجان في 24 يونيو 

.2009
»و���س��ام ع��م��ان ال��م��دن��ي م��ن ال��درج��ة الأول����ى« من • 

�سلطنة عمان في 28 دي�سمبر 2009 

»و�سام ال�ستحقاق الرئا�سي« لجمهورية اإيطاليا • 

في 26 اأبريل 2010 

األمانيا •  »و�سام ال�ستحقاق الرئا�سي« لجمهورية 

في 27 اأبريل 2010.

الجمهورية •  الأك��ب��ر« من  الو�ساح  ذو  اأمية  »و���س��ام 

العربية ال�سورية في 16 مايو 2010 

»ق��لدة الح�سين بن على« من المملكة الأردنية • 

الها�سمية في 17 مايو 2010.

»قلدة الأرز الوطني من الرتبة ال�ستثنائية« من • 

الجمهورية اللبنانية في 18 مايو 2010.

»قلدة المحرر �سان مارتين« من الأرجنتين في • 

16 يناير 2011.
اليابان •  الإمبراطورية« من  »ق��لدة كري�سا نثموم 

في 21 مار�ض 2012.

في •  الفلبين  م��ن  ل��ك��ان��دول«  ال�ستحقاق  »ق���لدة 

23 مار�ض 2012 
»و�سام جيرج كا�ستريوت ا�سكندر بك« من األبانيا • 

في 26 مايو 2012.

»ال���و����س���ام الأع����ظ����م م���ن ط��ب��ق��ة ب�����اث« م���ن ملكة • 

 27 ال��ث��ان��ي��ة ف��ي  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال��م��ت��ح��دة  المملكة 

نوفمبر 2012 

الإن�ساني« •  للعمل  »قائد  » لقب  المتحدة  الأم��م 

الإن�ساني«  للعمل  »مركزا  الكويت  دول��ة  وت�سمية 

الأمم المتحدة في 9 �سبتمبر 2014.

أوسمة وتكريمات
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أقوال سـامية

• دول����ة ال��ك��وي��ت وم��ن��ذ ا���س��ت��ق��لل��ه��ا وان�����س��م��ام��ه��ا 
للأمم المتحدة �سنت لها نهجا ثابتا في �سيا�ستها 

الخارجية ارتكز ب�سكل اأ�سا�سي على �سرورة تقديم 

المحتاجة  البلدان  لكافة  الإن�سانية  الم�ساعدات 

ب���ع���ي���دا ع����ن ال����م����ح����ددات ال���ج���غ���راف���ي���ة وال��دي��ن��ي��ة 

والإثنية، انطلقا من عقيدتها وقناعتها باأهمية 

ال�������س���راك���ة ال���دول���ي���ة، وت���وح���ي���د وت��ف��ع��ي��ل ال��ج��ه��ود 

الدولية، بهدف الإبقاء والمحافظة على الأ�س�ض 

التي قامت لأجلها الحياة وهي ... الروح الب�سرية.

البر والإح�سان قيم متاأ�سلة في نفو�ض  اأعمال   •
بما  والأح��ف��اد  الأب��ن��اء  تناقلها  الكويتي،  ال�سعب 

عرف عنه من م�سارعة في اإغاثة المنكوب، واإعانة 

المحتاج، ومد يد العون والم�ساعدة لكل محتاج، 

م��ن �سظف  الما�سي  ف��ي  يعاني  ك��ان  حتى عندما 

العي�ض و�سعوبة الحياة ول تزال، و�ستظل اأعماله 

الخيرة ومبادراته الإن�سانية �سمة بارزة في �سجله 

الم�سرف.

�سطرت  ال�سعبية  واللجان  الكويتية  الخيرية  الجمعيات   •
عديدة  اإن�سانية  لم�ساريع  المتوا�سل  الدعم  من  �سفحات 

ف��ي اآ���س��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا اأ���س��ب��ح��ت الآن اأح���د ال��ع��ن��اوي��ن ال��ب��ارزة 

لأيادي الخير التي يتميز بها الكويتيون«.

اأ�ساليب  اإلى  الحاجة  المتنوعة �ساعفت  ب�سنوفها  التحديات   •
وب�سكل  الإن�سانية  يهدد  ما  ق��ادرة على مواجهة  معالجة جديدة 

وم��ر���ض،  وج���وع  فقر  وم��ن  ك���وارث طبيعية مختلفة،  م��ن  متزايد 

المرتكز  وا�ستنادًا على ميثاقها  المنظمة  ال��ذي دفع هذه  الأم��ر 

ال�سلم  على  الحفاظ  ف��ي  الأم��ث��ل  وال���دور  ال�سامية  المهمة  على 

ور�سم  والإقليمية،  الدولية  الجهود  �سحذ  اإل��ى  الدوليين  والأم��ن 

ال�سيا�سات، وابتكار المبادرات.

• ه���ذه ال��م��ب��ادرة ت���دل ع��ل��ى ال����دور ال��ح��ي��وي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ه��ذه 
ال��م��ن��ظ��م��ة واأم��ي��ن��ه��ا ال���ع���ام، وال���ت���ي ت��ج�����س��د ب��اله��ت��م��ام ال��دق��ي��ق، 

والتفهم العميق، وب�سكل ملمو�ض ووا�سح للعديد من الم�ساغل 

والهواج�ض والم�ستجدات التي تواجه الإن�سانية، وتتحدى ال�سلم 

الجتماعي، والأمن ال�سيا�سي في عالمنا اليوم.

في  المتحدة  ل��لأم��م  الموؤثر  ال���دور  العالم  لم�ض   •
من  للعديد  والموؤثرة  الفريدة  النوعية  ال�ستجابة 

باأنواعها  الطبيعية  ال��ك��وارث  ع��ن  الناتجة  الأزم���ات 

وال��ت��ي  ال��م��ت��ف��اوت��ة،  المفجعة  ونتائجها  ال��م��ت��ع��ددة 

ت��ف��اق��م��ت ح��دت��ه��ا ف���ي ال�����س��ن��وات الأخ����ي����رة كنتيجة 

م��ت��وق��ع��ة ل��ظ��اه��رة ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ، ف�����س��ل ع���ن ت��زاي��د 

ال�����س��راع��ات ف��ي العديد م��ن ال���دول وال��ت��ي غالبا ما 

ت��اأخ��ذ ط��اب��ع��ا ع�سكريا ي��ت�����س��در ال��م��دن��ي��ون اأط��ف��ال 

ون�ساء �سجلت واإح�سائيات الخ�سائر الناتجة عنها.

�صخ�صية 

العدد
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المغفور له سمو
الشيخ أحمد الجابر 

تبنى األيتام وتطورت 
المنظومة لتصبح 
أيقونة في دول 

المنطقة

وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر الدكتور/ فالح عبد اهلل العزب:

صاحب السمو األمير
يدعم » القصر واأليتام« وقال لي:

»ال تخلي شي يقصر عليهم اللي يبونه 
عطوهم وإذا ما عندكم نعطيكم«

قال الوزير

أك��د وزي��ر العدل وزي��ر الدولة لش��ؤون 
مجلس األم��ة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لش��ؤون الُقصر الدكتور فالح عبد 
اهلل العزب حرص صاحب السمو أمير البالد 
الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 
اهلل ورع��اه على دعم ورعاي��ة أبنائه من 
القصر واأليتام وتوفير جميع ما يحتاجونه.
وق��ال الع��زب، “خ��الل عرض��ي موض��وع 
الهيئ��ة العام��ة لش��ؤون القص��ر، عل��ى 
صاح��ب الس��مو أمي��ر الب��الد حفظه اهلل 
ورع��اه، قال س��موه:»يا دكت��ور ال تخلي 
ش��ي يقصر عليهم الل��ي يبونه عطوهم 
والل��ي م��ا عندك��م نعطيكم« ه��ذا إلى 
جانب توجيهات س��مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك في هذا المجال.
وش��دد الوزير، على أن »حكومة الكويت 
غي��ر عاجزة ع��ن خدم��ة اليتي��م والمبنى 
الرئيسي لشؤون القصر في مدينة الكويت 
يجاوره مبنى التأمينات االجتماعية، وهي 
رس��الة أن هذا الوطن ي��ؤوي أبناءه من 

المهد إلى اللحد ويحترم إنسانيتهم.
وأضاف قائال “ المواطنون لهم حق علينا 

في كل خدمة نقدمها، بل إن ما نستلمه 
من روات��ب ونتمتع به من س��لطات هي 
مجّيرة لهم ونحن لس��نا س��يوفا مصلتة 
عل��ى الن��اس بل مس��خرون لخدم��ة هذا 

الشعب األبي«.
وأش��ار إل��ى أنه »ف��ي ع��ام 1938 تبنى 
المغف��ور له ب��إذن اهلل تعال��ي أمير دولة 
الكويت آنذاك س��مو الش��يخ أحمد الجابر 
إنش��اء دار األيت��ام، ث��م تط��ورت ه��ذه 
المنظومة لتصبح أيقونة في دول مجلس 
التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة والوطن 

العربي«.
 وأض��اف قائال »هذه األيقونة ترتكز على 
كفال��ة اليتيم وغيره من المحجور عليهم 
واألثالث الخيرية«، مشيدا بعطاء العاملين 
ف��ي الهيئ��ة والذي��ن يعتب��رون جن��ودا 

مجهولين في هذا المرفق الحيوي.
وتاب��ع »من��ذ أن تولي��ت ال��وزارة لم تأت 
ش��كوى واحدة بش��أن الهيئة رغم أنها 
ترع��ى أكثر م��ن 34 ألف حال��ة« وأضاف 
قائ��ال »إنش��اء هيئ��ة لش��ؤون القص��ر 
وإص��دار قان��ون خ��اص له��ا دلي��ل على 
اهتمام الدولة وقيادتها بمختلف القضايا 
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اإلنسانية ليصبح ذلك شعارًا لهذا الوطن 
المعطاء«. و »عندما كنا صغارا كنا نسمع 
مفردة )الكويت ه��دالن( والمقصود بها 
البئر العذب التي يس��تطيع الجميع أن يلج 

إليها ويرتوي من مائها«.
ووجه العزب رس��الة لأليتام قائال »عليكم 
أال تتوقف��وا أم��ام التحدي��ات المترتب��ة 
على فق��دان الوالد، فإنكم تس��تطيعون 
أن تصل��وا إل��ى أعل��ى المرات��ب العلمية 
واالجتماعية اقتداء برس��ولنا الكريم سيد 
البش��رية وس��يد األيتام وكذل��ك غالبية 

األئمة في المذاهب«.
وأكد الع��زب، اعتزازه »بخدم��ة كل يتيم 
في الكويت ترعاه هيئة ش��ؤون القصر”، 
مؤك��دا أن “واجبنا ه��و خدمة من نقوم 
برعايته��م ب��دون من��ة، حي��ث إن رعاية 

النشء تعد حقوقًا دستورية«.
وأضاف، »الحمد هلل الذي مكن اليتيم بأن 
يصب��ح وزيرا، وجعلني كأحد أبناء ش��ئون 
القص��ر في يوم م��ن األيام وزي��را للعدل، 
وبعد ذل��ك بصفتي رئيس��ا لمجلس إدارة 

القصر«.
وأكد الع��زب، »لم نأِت ولم نقس��م أمام 
س��مو األمي��ر إال لخدم��ة أبن��اء الش��عب 
الكويت��ي والمقيمي��ن وم��ن ب��اب أولى 
خدمة اليتيم وهو ش��رف ووس��ام أضعه 

على صدري«. 
وأش��ار الع��زب، إل��ى أن »ه��ذه المرحلة 
س��خرناها لخدمة أم األيتام وهي رس��الة 
ألعض��اء مجل��س اإلدارة والعاملي��ن ف��ي 
هيئة شؤون القصر بأن واجبنا هو خدمة 
هذا المرفق الحيوي«، مؤكدا على ضرورة 
أال نض��ع أبناءن��ا القص��ر في دائ��رة العوز 

والحاجة.
وقال »لي��س كل أم توفي زوجها لديها 
من الع��زوة والن��اس ليخدموه��ا، لذلك 
علينا أن نستش��عر هذه األمور«، مؤكدا 
عل��ى أهمي��ة خدم��ة أم األيت��ام وه��ي 
مرفوع��ة الرأس دون أن تش��عر بفقدها 

ومصابها الجلل.
م��ن جه��ة أخ��رى أش��اد الوزي��ر، بقيام 

الهيئ��ة بإص��دار الع��دد األول م��ن مجلة 
الوفاء الفصلي��ة التي تعني بأخبار الهيئة 
وأنش��طتها المختلف��ة وكاف��ة ش��ؤون 
المش��مولين برعايتها، وتوثيق مس��يرة 
كل من ساهم ويساهم في بناء الهيئة 

وأدائها لدورها.
وتق��دم الوزي��ر بالتهنئة لمجل��س إدارة 
وموظف��ي  التنفيذي��ة  واإلدارة  الهيئ��ة 
الهيئ��ة والمش��مولين برعايته��ا متمنيًا 
لهم جميعا دوام التقدم والنجاح والتطور 
الذي يس��اهم في تأكيد الدور االجتماعي 
واإلنس��اني للدول��ة وللقي��ادة الحكيمة 
لحض��رة صاح��ب الس��مو أمير اإلنس��انية 
الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه، كما وجه الوزير الشكر لوزارة 
اإلع��الم عل��ى تعاونها في س��بيل إصدار 

المجلة.
وكش��ف الع��زب عن ق��رب افتت��اح مبنى 
الهيئ��ة الجدي��د لخدم��ة أبن��اء الكوي��ت 

الهيئ��ة  أن  إل��ى  مش��يرا  القص��ر، 
افتتحت في نهاية س��بتمبر 2017 

مرك��زا ف��ي منطق��ة الش��هيد 
فه��د األحمد وهذا س��يخدم 

س��كان المنطقة الجنوبية، 
وتستعد الفتتاح مركز آخر 

في الجهراء.
وذك��ر الع��زب أن هيئ��ة 
القصر تمكنت من  شؤون 

ابتع��اث جمي��ع م��ن تقدم 
دون  األيت��ام،  م��ن  للح��ج 

الت��ي  باألع��داد  االلت��زام 
كان��ت مقررة س��ابقا 

من قبل الهيئة.

الحمد هلل
الذي مكن اليتيم بأن 

يصبح وزيرا للعدل 
ورئيسا لمجلس ادارة 
الهيئة العامة لشئون 

القصر

رعاية النشء حقوق 
دستورية واعتز بخدمة 
كل يتيم والمواطنون 
لهم حق علينا في كل 

خدمة نقدمها
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أشار وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األم��ة رئيس مجل��س إدارة الهيئ��ة العامة 
لش��ؤون الُقص��ر الدكت��ور فال��ح عب��د اهلل 
الع��زب إل��ى العديد من مح��اور التطوير في 
وزارة العدل أولها خطة اس��تبدال المقرات 
المؤجرة بأخرى تابعة للوزارة حيث تم توفير 
730 الف دينار كإيجارات س��نوية حتى اآلن 
مما اس��هم في خف��ض النفق��ات وتخفيف 
األعباء المالي��ة عن الموازنة العامة للدولة، 
وأضاف أن الوزارة س��تتمكن من توفير نحو 
مليوني دينار س��نويا تدفع كإيجارات لمبنى 
مجم��ع محاك��م الرقعي القدي��م وذلك عند 
إخالئه مس��تقبال واس��تبداله بمقر آخر تابع 
للوزارة، مؤكدا حرص ال��وزارة على الحفاظ 
عل��ى المال الع��ام عبر تخفي��ض المزيد من 
النفق��ات واألعباء المالية باس��تبدال المزيد 
م��ن المق��رات المؤج��رة بأخ��رى تابعة لها 

بشكل تدريجي خالل المرحلة المقبلة.
 وقال إنه سيتم تس��لم مبنى مجمع النيابة 
العامة الجديد في منطقة الش��ويخ اإلدارية 

خالل الع��ام الجاري، مش��يرا إل��ى اهتمامه 
بدراس��ة الجوان��ب التي تعرق��ل إنجاز مبنى 
وزارة الع��دل الجدي��د في منطقة الش��ويخ 
الصناعية مع وزارة الدولة لش��ؤون البلدية 
موضح��ا أن مبن��ى اإلدارة العام��ة للخب��راء 
الجديد في منطقة الرقعي والمزمع استالمه 
خ��الل المرحل��ة المقبل��ة يعد أح��د المباني 

الذكية التي ستنضم للخدمة في الوزارة.
وش��دد عل��ى ض��رورة اعتماد مب��دأ العدالة 
ف��ي توزي��ع اإلدارات واألقس��ام داخ��ل هذا 
المبنى بما يضمن تسكين اإلدارات المتسمة 
بكثافة المراجعي��ن والموظفين في األدوار 
الس��فلى واإلدارات ذات الكثاف��ة األقل في 
األدوار العلي��ا إلى جان��ب العدالة في توزيع 
األثاث المكتبي بمن��ح كل إدارة احتياجاتها 

المناسبة من األثاث دون إفراط.
واك��د الع��زب الحرص عل��ى إنجاز مش��اريع 
ال��وزارة المتأخرة في التوقي��ت المحدد لها 
مش��ددا على ضرورة توجي��ه إنذارات لكافة 
المقاولين المتأخرين في تس��ليم المشاريع 

خطة استبدال مقرات وزارة العدل 
توفر ماليين الدنانير سنويا

قال الوزير

إطالق مشروع نظام 
أجهزة الخدمة الذاتية 
لالستعالم عن القضايا 
وأوامر الضبط واإلحضار 

ومنع السفر
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تسهيل اإلجراءات 
والمعامالت في مرافق 
العدل وافتتاح فروع 
لتسديد الرسوم في 
المراكز الحدودية 

فيم��ا يتعل��ق بوزارة الدولة لش��ؤون مجلس األمة كش��ف وزير الع��دل وزير الدولة 
لش��ؤون مجلس األمة رئيس مجل��س إدارة الهيئة العامة لش��ؤون الُقصر الدكتور 
فالح عبد اهلل العزب عن أنها ستكون على موعد مع انطالقة تطويرية لدورها من 
خ��الل تطوير الهيكل التنظيمي الجديد والذي وصل إل��ى مرحلته النهائية، لتواصل 

الوزارة أعمالها بهدف تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد العزب االهتمام بالكوادر الوطنية وتأهيلها وإفساح مجاالت العمل لها وهو 
م��ا تعمل عليه الوزارة وتس��تهدف تحقيقه من هيكله��ا التنظيمي الجديد. وذلك 
لمواصل��ة األداء المتميز لتعزيز دور ال��وزارة المهم في الدعم الفني للقرار الحكومي 
البرلمان��ي وتوفي��ر المعلومات ذات الصلة بالش��أن البرلماني وتفعيل التنس��يق مع 

الجهات الحكومية المختلفة بشأن األعمال البرلمانية.

انطالقة
وتطوير لوزارة 
الدولة  لشؤون 
مجلس األمة مع 
الهيكل الجديد

فت��رة الترقية لمدة 18 س��نة ب��دال من 25 
سنة لتحقيق االستقرار والرضا الوظيفي.

وأكد العزب »حاجة إدارة الخبراء للمزيد من 
المتخصصين، وهو ما دعا لتعيين 550 خبيرا 
جديدا، خصوصًا مع تراكم قضايا المواطنين 
والمقيمي��ن لس��نوات طويلة بس��بب قلة 
ال��كادر العامل ف��ي اإلدارة العام��ة للخبراء، 

وحاليا يجب أال تتجاوز 3 أسابيع«.
كذلك طمأن وزي��ر العدل الخبراء الجدد بأن 
»القرارات الت��ي صدرت بتعيي��ن 550 خبيرا 
س��ليمة ومحصنة بقوة القان��ون، مبينا أن 
»المطل��وب هو تعزي��ز الميزانية المخصصة 

لذلك فقط«.
ولفت الع��زب إلى أن »قدرة مبن��ى الخبراء 
الجديد االستيعابية تتسع ل�750 مكتب خبير 
ف��ي اإلدارة، فضاًل عن 5 مب��اٍن موزعة على 
المحافظ��ات المتبقية«، الفت��ًا إلى أن »كل 
مبن��ى يحتاج إل��ى 150 وظيفة ما بين خبير 

ووظيفة مساندة أخرى«.

الوزارة وتسليمها على وجه السرعة.
وش��دد على ضرورة تكثيف خط��ط التأمين 
الخاص��ة بمبان��ي ومرافق ال��وزارة وتدريب 
الف��رق المعنية بالتعامل مع حاالت الطوارئ 
لحماي��ة هذه المباني من الحرائق عبر نش��ر 
كامي��رات المراقب��ة وأجهزة إن��ذار الحريق 

وفرق األمن الداخلي.
وعلى صعيد تس��هيل اإلجراءات والمعامالت 
ف��ي وزارة الع��دل فقد تط��رق إلى عدد من 

اإلجراءات الجديدة منها:
• افتتاح مكاتب لتحصيل الرس��وم القضائية 
الس��المي  ف��ي  الحدودي��ة،  المراك��ز  ف��ي 
والنويصي��ب«، إضاف��ة إل��ى منف��ذ مط��ار 
الكويت الدولي مضيفا: »لن يضطر المسافر 

للعودة لمطار الكويت لتسديد الرسوم«.
فيما يخص الرس��وم القضائية التي ال تتجاوز 
مئ��ة دين��ار، أو حت��ى أل��ف دين��ار، ال يمنع 
المواطن من الس��فر ويحرم من حق التنقل 
بس��بب أرق��ام ال يخش��ى ه��روب المواطن 
منها، كاشفا أنه »وصلت المبالغ المحصلة 
خالل 3 أس��ابيع إلى 100 أل��ف دينار، وهذا 
دليل أن هناك عددا كبيرا كان سيعاني من 

موضوع تسديد الرسوم«..
•  إط��الق مش��روع نظ��ام أجه��زة الخدمة 
الذاتية لالستعالم عن القضايا وأوامر الضبط 
واإلحض��ار ومن��ع الس��فر، بص��ورة تجريبية 
تمهيدا إلطالقها بش��كل ش��امل في جميع 
المق��ار التابع��ة لها خالل المرحل��ة المقبلة 
حي��ث إن أجه��زة الخدم��ة الجدي��دة عل��ى 

درجة عالية من األمان والحفاظ على س��رية 
وخصوصي��ة ومعلوم��ات المراجعي��ن ويأتي 
ذل��ك ضم��ن التح��ول اإللكترون��ي في عمل 
وخدمات الوزارة، وضمن حزمة من المشاريع 
والخدم��ات اإللكترونية الت��ي تعكف الوزارة 
عل��ى تفعيله��ا للمراجعي��ن خ��الل المرحلة 

المقبلة.
• التطوي��ر المس��تقبلي للخدم��ة الذاتي��ة 
لتتيح أيضا االس��تعالم ع��ن القضايا التابعة 
لإلدارة العامة للخبراء كما ستشمل المرحلة 
الثاني��ة للخدم��ة الجديدة خدم��ات إضافية 
لفئات المحامين والشركات، كما ستتضمن 
إمكاني��ة س��داد  إتاح��ة  الثالث��ة  المرحل��ة 
الغرام��ات والرس��وم القضائي��ة عب��ر نظام 

الدفع اإللكتروني كي نت.
•  تفعيل فكرة ضاب��ط االتصال بين إدارات 
ال��وزارة لمتابعة الكتب والمراس��الت إلنجاز 

المعامالت وتسريع الدورة المستندية.
•  اعتم��اد إدارة الش��ؤون اإلداري��ة معيارا 
عادال يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم 
الموظ��ف ف��ي العم��ل بحي��ث ال توضع كل 
صالحي��ات التقيي��م ف��ي يد مس��ؤول واحد 

فقط.
•  دراس��ة الحل��ول العاجلة لمش��كلة العجز 
الموجود ف��ي أعداد الموظفي��ن في قطاع 
الش��ؤون اإلدارية والمالية ومواجهة هذه 
المشكلة باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 

والحلول الممكنة للسعة المكانية.
موافقة المجلس األعلى للقضاء على تقليص 
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رئي��س  األم��ة  مجل��س  لش��ؤون  الدول��ة  وزي��ر  الع��دل  وزي��ر  الع��زب  اهلل  عب��د  فال��ح  الدكت��ور 
 مجل��س إدارة الهيئ��ة يتلق��ى التهنئ��ة بمناس��بة عي��د األضح��ى المب��ارك م��ن مدي��ر ع��ام الهيئ��ة

السيد/ براك الشيتان ونواب المدير العام

الوزير يستقبل وفد الهيئة 
للتهنئة بعيد األضحى المبارك

تبادل السيد/ براك الشيتان مدير عام الهيئة التهاني مع جميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد 
األضحى المبارك

جمتمع 

الوفاء

ومدير عام 
الهيئة يستقبل 

المهنئين



1819 September 2017Issue No.2September 2017 Issue No.2

كرم الدكتور فالح عبد اهلل العزب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
والسيد/ براك الشيتان مدير عام الهيئة ونائب المدير العام لرعاية شؤون القصر السيد/خالد محمد الشاهين، 

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالهيئة.

ش��اركت الهيئة العامة لش��ؤون القصر ف��ي برنامج تدريب 
القانونيين الجدد، وقد تس��لم مسعود الفهيد نائب المدير 
العام درع تكريم بهذه المناس��بة م��ن حمد الحميضي مدير 
ع��ام مؤسس��ة التأمين��ات االجتماعية وذل��ك لجهوده في 

المشاركة في البرنامج.

الوزير كرم خالد محمد الشاهين

الهيئة تشارك 
في برنامج تدريب
القانونيين الجدد
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تح��ت رعاية وحض��ور وزير الع��دل ووزير 
الدول��ة لش��ئون مجل��س األم��ة، رئيس 
مجل��س إدارة الهيئ��ة العام��ة لش��ئون 
القص��ر الدكت��ور/ فالح عب��د اهلل العزب 
تم افتتاح ف��رع األحمدي بحضور عدد من 
أعض��اء مجلس األمة ومدي��ر عام الهيئة 
براك الشيتان وقيادات الهيئة وعدد من 
الشخصيات العامة والمواطنين من أبناء 

المنطقة.
وأشاد الوزير العزب بتعاون وزير األشغال 
العام��ة المهندس عب��د الرحمن المطوع 
ووكالء وقي��ادات ال��وزارة وخصوصا في 
مج��ال اإلس��راع بإنجاز وتس��ليم المباني، 
مبينا أنه »من��ذ أن تولى المهندس عبد 
الرحم��ن المطوع الحقيب��ة الوزارية أبدى 

اس��تعداداه لتقليص الدورة المس��تندية 
ألي مبنى وتسليمه للوزارة«.

وش��دد على حرص الهيئة على تس��هيل 
اإلج��راءات وتعزيز خدماتها للمش��مولين 
برعايته��ا من خ��الل وس��ائل عديدة من 
بينها افتت��اح فروع في مختلف المناطق 
مش��يرا إلى أن الهيئة ترعى نحو 34 ألف 
حالة منها 13 ألفا في محافظة األحمدي.
وقال��ت مديرة العالق��ات العامة واإلعالم 
س��عاد محمد الهارون، إن المبنى الجديد 
ُيع��د من المباني الذكي��ة التي تعمل من 
خاللها كل من األنظمة المرئية والصوتية 
وجمي��ع األنظمة المرتبط��ة بمقر الهيئة 
الجديد، الفتة إلى أن مس��احة المش��روع 
تبل��غ 1000 متر مربع، ومس��احة المباني 

بتكلفة نحو 1.2 مليون دينار ومساحة 3354 م 2 للمباني

ر« العزب يفتتح فرع »القصَّ
بـ األحمدي ويشيد بتعاون وزارة األشغال

اأن�صطة 

الهيئة

حريصون على 
تسهيل الخدمات.. 
وهيئة القصر ترعي 

13 ألف حالة في 
األحمدي 
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3354م2، فيما تبلغ الطاقة االس��تيعابية 
للفرع 100 موظف لخدمة سكان األحمدي 

وتكلف نحو 1.2 مليون دينار.
وأوضح��ت أن الهدف من إنش��اء المبنى 
إتمام س��ير العمل واس��تقبال المراجعين 
للُقص��ر  اإلج��راءات  كاف��ة  وتس��هيل 
والمشمولين بالرعاية، مشيرة إلى أهمية 
التعاون المش��ترك الذي ت��م بين الهيئة 
المتواص��ل  ودعمه��ا  األش��غال  ووزارة 
وتعاونه��ا ف��ي إنج��از ه��ذا المش��روع 
للتخفي��ف عن الجمهور من س��كان تلك 
المناط��ق خصوصًا أن معظمهم من كبار 
السن ما يقتضي السعي من أجل راحتهم 
والعم��ل عل��ى حصولهم عل��ى الخدمات 

المستحقة لهم بأيسر السبل.
وختمت اله��ارون بالقول »س��يتم قريبًا 
افتت��اح فرع آخر للهيئة في ش��مال غرب 
الجه��راء بمس��احة تبلغ ألف مت��ر مربع، 
وه��و كمثيل��ه ف��ي محافظ��ة األحمدي 
يتك��ون م��ن س��رداب و3 أدوار بس��عة 
اس��تيعابية تصل إلى 100 موظف لخدمة 
س��كان الجهراء، ويأتي ذلك ضمن نهج 

الهيئة في توسيع رقعة خدماتها«.

وكان��ت اإلدارة الهندس��ية بالهيئة قد 
أنهت إجراءات االستالم من وزارة األشغال 
العامة واس��تالم كافة النظ��م المرتبطة 
بالمبنى وتوريد األثاث المكتبي المطلوب 
وتركي��ب أجه��زة الكمبيوت��ر وأجه��زة 
البصم��ة وأجهزة انتظار المراجعين ونقل 
بع��ض الموظفي��ن وتعيي��ن موظفي��ن 
ج��دد للعم��ل لمباش��رة أعمال التش��غيل 

واالنتفاع.

وكان مدير ع��ام الهيئة براك الش��يتان 
ون��واب المدير الع��ام والمس��ؤولين قد 
س��بق وتفق��دوا التجهي��زات النهائي��ة 
الفتتاح الفرع الجديد قبيل موعد االفتتاح 

للتأكد من جاهزيته.
وكان الوزير قد رعى إصدار أول شيك مع 
انطالق التش��غيل التجريبي لمبنى الهيئة 
بمنطق��ة فهد األحمد بمحافظة األحمدي 

تمهيدا االفتتاح الرسمي.
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وزير العدل دشن خدمة »عيالنا«

هيئة القصر تخصص سيارات متنقلة 
لخدمة المشمولين برعايتها

اأن�صطة 

الهيئة

تح��ت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الدولة لش��ؤون مجلس 
األم��ة، رئي��س مجل��س إدارة الهيئ��ة العامة لش��ؤون القصر 
الدكتور فالح العزب، تم تدش��ين خدم��ة »عيالنا« وهي عبارة 
عن سيارة مجهزة كمكتب خدمة متنقل تصل إلى محل إقامة 

المشمولين برعاية الهيئة من أبنائها القصر واألرامل.
وقال الوزير »هذه الفكرة كانت تراودني منذ أن توليت رئاسة 
مجلس إدارة ش��ؤون القص��ر وأيدني فيها مجل��س اإلدارة«. 
وبي��ن أن “هذه الخدمة تنطلق م��ن هاجس كان لدي عندما 
كن��ت يتيمًا حيث كنا نتكبد عناء الطريق«، الفتا إلى أنه »بدءا 
م��ن اليوم َمن يتوفى والده يجب أن يش��عر بأننا أصبحنا والة 
أمره، وواجب على شؤون القصر بال منة أن تنتقل لهذا اليتيم 

 .«
وأشار العزب، إلى أن »هذه المرحلة سخرناها لخدمة أم األيتام 

وهي رسالة ألعضاء مجلس اإلدارة والعاملين في هيئة شؤون 
القصر بأن واجبنا هو خدمة هذا المرفق الحيوي«، مؤكدا على 

ضرورة أال نضع أبناءنا القصر في دائرة العوز والحاجة.
وق��ال »ليس كل أم توفي زوجها لديه��ا من العزوة والناس 
ليخدموها، لذلك علينا أن نستشعر هذه األمور«، مؤكدا على 
أهمية خدمة أم األيتام وهي مرفوعة الرأس دون أن تش��عر 

بفقدها ومصابها الجلل.
وعن كيفية االس��تفادة من الخدمة، أوضح العزب أنه »بمجرد 
إجراء اتصال هاتفي باإلدارة المعنية، ينتقل الموظف المختص 
لهذه األس��رة لتقديم كافة الخدمات من التفويض وغيره«، 
مش��يرا إلى أن الهيئة لديها اإلمكانات للتوس��ع في تقديم 

الخدم��ة إال أنها ال تمانع في تلبية رغب��ة فاعلي الخير وبعض 
رجال األعمال في تقديم سيارات من هذا النوع دعما للخدمة.
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ناق��ش وزير الع��دل وزير الدولة لش��ؤون مجل��س األمة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د. فالح العزب ووزير 
األش��غال العامة المهندس عبد الرحمن المطوع، تطورات مبنى 

شؤون القصر.
واجتمع الع��زب والمطوع، إضافة إلى فريق م��ن الهيئة العامة 
لش��ؤون القصر يضم د. عبد اللطيف السنان المدير العام باإلنابة 
ومسعود الفهيد نائب المدير العام للشؤون القانونية واألثالث 
الخيرية ومدير اإلدارة الهندس��ية رشا أمين وفريق المهندسين 
باإلدارة الهندس��ية ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم سعاد 
الهارون وكال من مستش��اري الوزير، فيص��ل الغريب والدكتور 
بركات الوقيان باإلضافة لعدد من مهندسي الهيئة ومهندسي 

وزارة األشغال.
وأش��ار العزب ف��ي اجتماع��ه إلى الحاج��ة الملحة إلنه��اء مبنى 
الهيئة الجديد واإلس��راع بتس��ليمه النتقال العمل به على وجه 
الس��رعة، مش��ددا على ضرورة إنه��اء معان��اة المراجعين ومن 
قبلهم الموظفي��ن لعدم توافر مواقف كافية، فضال عن الزحام 

الشديد حول المبنى.
ولف��ت إلى ض��رورة تقدي��م كافة التس��هيالت الالزم��ة لوزارة 
األش��غال لتش��غيل المبنى في القريب العاجل وهو ما أكد عليه 
المهندس عب��د الرحمن المطوع وزير األش��غال العامة والحرص 
عل��ى عقد العديد من االجتماعات الدورية إلتمام تس��ليم المبنى 

بالقريب العاجل.
وكان مدي��ر عام الهيئة براك الش��يتان قد اجتمع ونواب المدير 
العام والمس��ؤولين بالهيئة لمناقش��ة آليه االنتق��ال المتدرج 

لمبنى الهيئة الجديد وافتتاح الفروع الخارجية
كما اجتمع وكيل وزارة األشغال العامة المساعد لقطاع المشاريع 
اإلنش��ائية المهندس غالب ش��الش م��ع الدكتور عب��د اللطيف 
الس��نان نائب المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر بالمبنى 
الجديد للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص المشروع وعقد 
التأثي��ث الخ��اص به حيث ت��م توريد ما نس��بته 80 % من كمية 

األثاث المطلوب للعقد.
وخالل االجتماع تم التباحث في كيفية اإلسراع في تشغيل كافة 

استعراض البرنامج الزمني لألعمال المتبقية وتوريد
ما نسبته 80 % من كمية األثاث المطلوب للعقد

التنسيق مع األشغال لالنتقال إلى المبنى الجديد 
والعزب التقى المطوع لبحث آخر التطورات

اأن�صطة 

الهيئة
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األنظمة الحديثة في المبنى حتى يتمكن العاملون في الهيئة 
م��ن القيام بأعمالهم اليومية بأفضل مس��توى بعد االنتقال 
للمبن��ى الجدي��د، وت��م اس��تعراض البرنامج الزمن��ي لألعمال 
المتبقي��ة وإل��زام المقاول ب��ه دون مماطلة وإال س��تطٌبق 
شروط العقد المتعٌلقة بتأخر االستالم ومنها غرامات التأخير 
وس��حب األعمال واالس��تبعاد م��ن المناقصات التي س��ُتطرح 

مستقبال من قبل وزارة األشغال العامة.

تشغيل كافة 
األنظمة الحديثة حتى 
يتمكن العاملون في 

الهيئة من القيام 
بأعمالهم اليومية 

بكفاءة وفعالية
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بحث مدير عام الهيئة العامة لش��ؤون القصر براك الش��يتان مع وكيل وزارة العدل عبد اللطيف الس��ريع إمكانية إنجاز الربط اآللي 
بي��ن وزارة الع��دل والهيئة وذلك لتوفير الوقت والجهد عل��ى المراجعين جاء ذلك خالل تفقدهما س��ير العمل والخدمات المقدمة 

للمراجعين في مكتب التوثيقات الشرعية التابع للوزارة الذي تم افتتاحه مؤخرًا بالهيئة للتسهيل على المشمولين برعايتها.
وأكد وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع أن الوزارة حريصة على تسهيل الخدمات العدلية المقدمة للمراجعين والوصول إليهم 
ف��ي كل المواقع، الفتا إلى أن المرحلة المقبلة ستش��هد مزيدا من التطور والتوس��ع في الخدمات المقدم��ة للمجتمع، وذلك تبعا 

لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د. فالح العزب.
يذكر أن مكتب التوثيقات الش��رعية في الهيئة العامة لش��ؤون القصر قد افتتحته وزارة العدل أخيرا ضمن استراتيجيتها لتسهيل 

الخدمات العدلية المقدمة للمراجعين وتبسيط المعامالت لجميع شرائح المجتمع.

الشيتان والسريع تفقدا مكتب التوثيقات بالهيئة

مشروع ربط آلي بين »العدل« و»القصر« 
للتيسير على المراجعين

اأن�صطة 

الهيئة
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ق��دم مدير عام الهيئة براك علي الش��يتان التهاني على ثقة حضرة صاحب الس��مو األمير وكذلك تزكي��ة وزير العدل ووزير الدولة 
لش��ؤون مجل��س األم��ة رئيس مجل��س إدارة الهيئة الدكتور فالح عب��د اهلل العزب وذلك بمناس��بة صدور المرس��وم األميري لكل 
من:مس��عود محمد الفهيد بتعيينه نائبًا لمدير عام الهيئة، حس��ين عبد اهلل باتل الرش��يدي بتجديد تعيينه نائبا لمدير عام الهيئة. 

متمنيًا لهما التوفيق في خدمة الهيئة والمشمولين برعايتها.
وكان مدي��ر عام الهيئة س��لم القرارات الوزاري��ة التي أصدرها الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لش��ؤون مجلس األمة 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر بتحديد اختصاصات نواب المدير العام.

تعيين الفهيد نائبا لمدير عام الهيئة 
والتجديد للرشيدي 
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تلبية كـل طـلبات الـقـصر لتأدية 

اأن�صطة 

الهيئة
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تنفي��ذا لتوجيه��ات الدكت��ور فالح الع��زب وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمه رئيس 
مجل��س إدارة الهيئ��ة العام��ة لش��ؤون القّصر 
نظمت الهيئ��ة رحلة حج للقّص��ر الراغبين بأداء 
فريضة الحج لع��ام ١٤٣٨ه�. وذلك بعدما قررت 
الهيئ��ة تنفي��ذا لتعليم��ات الوزير قب��ول جميع 
المتقدمي��ن والبالغ عدده��م )93( متقدمًا بدال 
من االكتفاء بعدد 60 حاجًا وفق ما سبق اإلعالن 

عنه.
وكان��ت الهيئة ق��د نظمت لق��اًء تنويرا بحضور 
المدير العام د. براك الشيتان وعدد من مسئولي 
الحمل��ة والهيئة وحج��اج بيت اهلل له��ذا العام 

وذويهم.

فريضة الحج
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إدارة هيئة القصر نجحت منذ تأسيـسها 
في تحقيق إنجازات عديدة ومتنوعة 

أوضح السيد/ يوسف عبد اهلل محمد الشاهين الغانم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر أن الهيئة 
شهدت منذ تأسيسها العديد من اإلنجازات بفضل من اهلل ودعم القيادة الرشيدة للبالد وتعاون وتفاني أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألخوة العاملين على مدار الفترات الماضية.
وأش��ار الغانم الذي ش��غل العديد من المواقع في مجاالت سياسية واجتماعية ورياضية في لقاء خاص مع مجلة 
الوفاء إلى أنه س��اهم خالل العقود الماضية في وضع سياس��ات وأس��س متينة وقواعد راس��خة مستمدة من 

أحكام الشريعة اإلسالمية والسلطة القضائية لضمان رعاية كريمة للقصر وإدارة آمنة ألموالهم. 
وأض��اف أن الطموح اإلنس��اني ال يقف عند حد معين حيث يتطلع اإلنس��ان دائما للمزي��د من النهوض والتطوير 
وفي هذا الس��ياق اقترح قيام الهيئة بوضع اس��تراتيجية مس��تقبلية متطورة جديدة ترتكز على رؤية تطويرية 

لكل مجاالت العمل.
وألم��ح الغانم إلى ضرورة دعم الحكومة الم��ادي واإلجرائي لخطط التطوير وتعزيز الخدمات في الهيئة وأهمها 
تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية والتواصل وغيرها من 
المجاالت واس��تمرار تطوير أداء العاملين بالهيئة في مختلف مجاالت العمل وتس��هيل التنسيق الداخلي للهيئة 

مع الجهات الحكومية واألهلية والخاصة 
كم��ا أك��د الغانم ضرورة االس��تمرار في االرتقاء بالعمل التطوع��ي وفق برامج وآليات وخط��ط تواجه التحديات 
وتواكب المستجدات وتضمن إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع ومؤسساته بمن فيهم المستفيدون من تلك 

الخدمات وفيما يلي أهم تفاصيل اللقاء:

السيد / يوسف عبد اهلل الغانم:

بفضل من اهلل ودعم قيادتنا الرشيدة وتع�اون وتفاني مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين

حوار العدد
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ســاهمت من خالل وجودكــم بمجلــس إدارة الهيئة في وضع 
العديد من السياســات واألســس والمرتكــزات.. فهل لكم أن 

تطلعونا على أبرزها؟

منذ أكثر من ثالثة عقود مرت على تأس��يس الهيئة العامة لش��ئون 
القصر ومجل��س إدارتها يتول��ى الوصاية على القصر م��ن الكويتيين 
الذي��ن ال ول��ي وال وص��ي لهم وعل��ى الحمل المس��تكن كم��ا يتولى 
القوامة على ناقصي األهلي��ة وفاقديها والمفقودين والغائبين من 
الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما إلدارة أعمالهم ويشرف على 
تصرف��ات األوصياء وقوامة اآلخرين إذا عه��دت المحكمة إلى الهيئة 
العام��ة لش��ئون القصر بذلك وكما أنيط بمجل��س إدارة الهيئة إدارة 

أموال األثالث التي يوصى بها على يدها أو التي تعين عليها.
واس��تطاع مجل��س اإلدارة خ��الل تلك المس��يرة أن يض��ع الكثير من 
السياس��ات واألس��س والمرتكزات وصوال للهدف األس��مى في إدارة 
آمن��ة ألم��وال القص��ر ورعايته��م الكريم��ة وتلبي��ة كل احتياجاتهم 
وطلباته��م وتوفير كام��ل الرعاي��ة االجتماعية والتربوي��ة والصحية 
والسكنية ويمكن تلخيص اهم ما تم استحداثه خالل تلك الفترة على 

النحو التالي:
1 – وضع اللوائح والنظم على قاعدة من الشريعة اإلسالمية وقوانين 

الدول��ة والس��لطة القضائية والتي على أساس��ها يت��م العمل واتخاذ 
القرارات بموجبها لتحقيق رسالة الهيئة وتحقيق أهدافها النبيلة.

2 – تش��كيل اللج��ان واعتماد الهي��اكل اإلداري��ة والتنظيمية ووضع 
النظ��م واللوائح التي تش��كل إط��ارا قانونيا للعم��ل لتحقيق أهداف 

الهيئة.
3 – تطوي��ر األداء والق��درات الفنية والعملي��ة للموظفين والنهوض 
بمس��تواهم لمواكب��ة التط��ورات والمس��تجدات ف��ي مج��ال الرعاية 
االجتماعية واالس��تثمار والعقار وتامين األم��وال وحفظها وتنميتها 
على أحدث األس��اليب واألخذ بالتقني��ات التكنولوجية وما توصل إليه 
العل��م بهدف الوصول إلى إيجاد إدارة متطورة ومميزة إلنجاز المهام 

المنوطة بها بنجاح.
4 – المحافظ��ة عل��ى أم��وال وممتل��كات م��ن تتولى الهيئ��ة رعاية 

شئونهم في الداخل والخارج.
5 – تنمي��ة أموال القصر وتهيئة وتطوير أصولها بعيدا عن المغامرة 

أو ما يؤثر عليها سلبا.
6– توفي��ر الرعاي��ة االجتماعي��ة والتربوي��ة والصحي��ة والتعليمي��ة 
والس��كنية للمش��مولين برعاية الهيئة والحفاظ على المكاسب التي 

تحققت في جميع المجاالت وتطويرها إلى األفضل.
7 – التواصل مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع األهلي 
والخاص إليجاد بيئة آمنة لالس��تثمار والحفاظ على أموال وممتلكات 
من تتولى الهيئة رعايتهم وتلبي��ة احتياجاتهم وتأهيلهم لالنخراط 
في المجتمع واالعتماد على أنفسهم للعمل ضمن كوادر العاملين في 

الوظائف الحكومية والعامة.
 

خالل مســيرتكم مع الهيئة كيف ســخرتم اإلمكانــات المتاحة 
لمواجهة التحديــات المتنوعة وتحقيق العديــد من اإلنجازات 

التي يتم البناء عليها اليوم؟

منذ تم تعييني بمرسوم أميري عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة 
لش��ئون القصر وأنا أواصل أداء المهام المنوطة بي حتى اليوم بدافع 
من اإليم��ان باهلل والحرص على عمل الخير ومس��اعدة أهلي وأبنائي 

وخدمة وطني.
 وكان اقتناع��ي باأله��داف النبيلة للهيئة دافعا ل��ي لبذل مزيد من 
الجه��د والعطاء بصدق وأمانة وإخالص حيث س��خرت خبرتي وتجاربي 
في مجال العمل الخيري والتطوعي من اجل وطني وأبنائه القصر الذين 
ه��م في أمس الحاجة إل��ى الرعاية واألخذ بيدهم إل��ى بر األمان كما 
حرص��ت على ضم جهودي مع زمالئي ف��ي الهيئة متعاونين متحابين 
لتحقيق األهداف الس��امية التي نس��عى إليها جميع��ا عاقدين العزم 
عل��ى االرتقاء بالعم��ل التطوعي وفق برامج وآلي��ات وخطط معاصرة 

ومواكبة للمستجدات في عالم اليوم.
وانتهجنا في عملنا الحرص على البناء بأس��س متينة وقواعد راسخة 

حوار العدد

الطموح اإلنساني ال يقف 
عند حد معين ويتطلع 

دائما للمزيد من النهوض 
والتطوير.. ومطلوب وضع 

استراتيجية مستقبلية ترتكز 
على رؤية تطويرية لكل 

مجاالت العمل
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مستمدة من أحكام الشريعة اإلس��المية والسلطة القضائية كطريق 
واضح الستمرارنا في البذل والعطاء لتحقيق النجاح والطموح في عملنا 

التطوعي والخيري ووصوال إلى تحقيق األهداف السامية للهيئة.
ورغ��م أن مي��دان العمل كان حاش��دا باإلمكان��ات والتحديات في آن 
واح��د إال أننا نجحنا وبفضل من اهلل ودعم قيادتنا الرش��يدة وتعاوننا 

وتفانينا في تحقيق العديد من اإلنجازات وأبرزها على النحو االتي:
1 – ت��م وضع األطر القانونية والهي��اكل اإلدارية واللوائح واألنظمة 

لجميع اللجان المنبثقة من الهيئة.
2 – ت��م صياغة النظم واللوائح التي تش��كل مرجعي��ة للعمل الخيري 

والتطوعي وتشكل مرجعية لعمل اللجان.
3 – االرت��كاز عل��ى العم��ل المؤسس��ي الممنه��ج وتوفي��ر الك��وادر 
والمؤهلي��ن وذوي الخب��رة للقيام بالمهام والمس��ؤوليات المنوطة 

بهم على أكمل وجه.
4 – اس��تخدام التكنولوجي��ا والتراس��ل اإللكترون��ي والخب��رة الفنية 
إس��هاما في تطوير كف��اءة العاملي��ن وتطوير آلي��ة التنفيذ للنظم 

التشريعية واإلدارية والمالية المعاصرة.
5 – التفاعل مع مؤسس��ات المجتمع المدني والتعاون مع مؤسس��ات 
ووزارات الدولة على أس��س واضحة والتي تؤك��د حفظ حقوق القصر 
وصون ممتلكاتهم واس��تثمارات الهيئة بشكل جيد وتطويرها وفقا 

للمتطلبات والمستجدات في عالم االستثمار والعقار.
6 – وض��ع نظ��ام متكامل لتحس��ين وتطوي��ر أداء الكوادر البش��رية 
العامل��ة في لجان هيئة القصر وفق مجموعة م��ن البرامج والدورات 
التدريبية لتنس��جم مع التطلعات واالحتياجات الفعلية والمس��تقبلية 

لتقديم الخدمات بأداء متميز.
7 – تب��ادل الخب��رات مع الجهات المس��ئولة عن رعاي��ة القصر بدول 
مجلس التع��اون وخصوصا في مجاالت االس��تثمار والعقار والنش��اط 

التجاري.

في ضــوء خبرتكم بالهيئة وتطوراتها ما هي أبرز مقترحاتكم 
وطموحاتكم بشأن تطوير العمل في المستقبل؟

كثيرة تلك الطموحات واآلمال التي يؤمن بها اإلنس��ان ويس��عى من 
خالل نظرته الش��مولية إلى التركيز على الحاضر أمال في مس��تقبل 

واعد 
وس��ر نجاحات اإلنس��ان ان��ه يتطلع إل��ى المس��تقبل بآمال 

وأح��الم ويس��عى إل��ى تامي��ن االحتياجات الت��ي تحقق 
أهدافه وطموحاته لتوفر له حياة كريمة تس��تجيب 

لكل المعطيات واالحتياجات وتمكنه من العيش 
الح��ر دون حواجز أو معوق��ات مع تفاعله 

البناء بأسس
متينة وقواعد 

راسخة مستمدة 
من أحكام الشريعة 
اإلسالمية والسلطة

القضائية

ساهمنا بوضع 
سياسات وأسس 

لضمان رعاية كريمة 
للقصر وإدارة آمنة 

ألموالهم
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استمرار تطوير 
الخدمات اإللكترونية 
وأداء العاملين ودور 

الهيئة في مجال 
الرعاية االجتماعية 

مطلوب دعم 
الحكومة المادي 
واإلجرائي لخطط 
التطوير وتعزيز 

الخدمات في الهيئة 

مع البيئة المحيطة والتكيف اإليجابي مع كل ما هو جديد ومفيد لإلنسانية.
أم��ا فيما يتعلق بالهيئة العامة لش��ئون القصر فعلى الرغم م��ن البدايات وما واكبها من اجتهاد إال 

أن الطموح اإلنساني ال يقف عند حد معين إنما يتطلع دائما إلى المزيد للنهوض بالعمل وتطويره.
 ومن خالل ممارستي للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقي والتعاون مع اإلخوة أعضاء مجلس 
إدارة الهيئ��ة واللج��ان المنبثقة عنها ف��ان أبرز الطموحات واآلمال التي نتطل��ع إلى تحقيقها في 

الهيئة تتضمن ما يلي:
1 – استكمال آلية ترتكز على تطوير األداء لدى العاملين والموظفين والمسؤولين على مختلف الصعد 
والمس��تويات ووضع خطط وبرامج لتحقيق ذلك مرتكزة على التقدم العلمي ومتس��لحة بتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وبما ينسجم مع عالم متغير وتطورات ومستجدات متالحقة.
2 – تفعيل النظام االلكتروني لعمل الهيئة واللجان المنبثقة عنها وتعزيز شبكة التكامل المعلوماتي 
بين مكونات الهيئة مع ربطها مع وزارات ومؤسس��ات الدولة وهيئات ومكونات القطاعين األهلي 

والخاص.
3 – تطوير الموقع اإللكتروني للهيئة بحيث تشهد الخدمات اإللكترونية عدة قفزات نوعية وتطويرية 

مواكبة لتقنية المعلومات.
4 – ش��مول اس��تراتيجية للهيئة مس��تقبلية متطورة ترتكز على رؤية تطويرية لكل مجاالت العمل 
وخصوصا الكوادر البشرية وكذلك الحفاظ على أموال القصر وتنميتها وفق خطط استثمارية متطورة 

حديثة واعتمادا على دراسات واستشارات ومعلومات محدثة ودقيقة للوقف والقصر.
5 – تط��ور دور الهيئ��ة في مجال الرعاية االجتماعية للمش��مولين برعايتها وأس��رهم وخصوصا في 
مجال تلبية احتياجاتهم بما يكفل لهم حياة آمنة إال أن ذلك يحتاج إلى المواقف المبادرة والمشاركة 
الفعلي��ة من المش��مولين بالرعاي��ة وتطوير العالق��ات التقليدية معه��م لتنتقل من حال��ة المتلقي 
والمستفيد إلى حالة المشاركة الفعلية في تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة كمكون من مكونات 

المجتمع المدني في إطار القانون والنظم واللوائح.
6 – توفير المنش��آت المتكاملة للمش��مولين برعاية الهيئة لخدمة جميع شرائح المجتمع وربطها مع 
الهيئات والمؤسس��ات الحكومية واألهلية للتنمية واالس��تثمار في جميع المجاالت بما يكفل للقصر 

والمشمولين حياة كريمة ويعود بالنفع العام على الجميع.
واســتنادا إلى ما ســبق ما هو الدعم الذي تتمناه 

من الحكومة النجاح جهود التطوير في الهيئة؟

من المؤكد أن الدولة تقوم بمس��ؤولياتها وواجباتها 
عل��ى الوجه األكم��ل وتحاول جاه��دة أن تهيئ وتوفر 
كل ش��يء من اجل حياة آمنة وس��عيدة للجميع وهذا 
ما نلمس��ه م��ن خالل عم��ل وأداء ال��وزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية.
وال ش��ك أن الحكوم��ة بم��ا تمل��ك من وس��ائل 
وإمكاني��ات مادية وبش��رية وقانونية وإجرائية 
وغيره��ا قادرة على دع��م الهيئة بالعديد من 
الوس��ائل وعلى محاور مختلف��ة أبرزها ما 

يلي:
االس��تثمارية  البيئ��ة  تهيئ��ة   –  1
للهيئة ووضع نظام متكامل لتطوير 
وتحسين أداء الكوادر البشرية العاملة 

حوار العدد

34September 2017Issue No.2



3435 September 2017Issue No.2September 2017 Issue No.2

فيها واللجان المنبثقة عنها.
2 – مس��اعدة الهيئ��ة على تعزيز اس��تخدام تكنولوجي��ا المعلومات 
واالتصاالت وقواعد البيان��ات والمعلومات وخصوصا في مجال تطوير 
الخدم��ات اإللكتروني��ة بم��ا يؤمن س��رعة االتصال والتواص��ل واتخاذ 

القرارات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.
3 – تسهيل التنسيق الداخلي للهيئة مع الجهات الحكومية واألهلية 
والخاص��ة األخرى ذات العالقة وبما يعزز من جهود االس��تخدام األمثل 
لكافة الموارد وتحسين األداء وتزايد معدالت الجودة والدخل والحفاظ 

األمن على الوقف والرعاية الفعالية للمشمولين بالرعاية.
4 – التوس��ع في اس��تخدام المنش��آت المتعددة الخدم��ات وتوزيعها 
على غالبية المناطق لخدمة اش��مل وانفع للمس��تفيدين وللقاصرين 

والمشمولين بالرعاية.
5 – س��رعة اعتم��اد االس��تراتيجيات والخطط ومش��روعات القوانين 
الطموحة والضرورية لدعم تطور الهيئة وتس��هيل قيامها بمهامها 

بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.
6 – االتفاق على آلية للربط بين هيئات شئون القصر في دول مجلس 
التع��اون لتبادل الخب��رات والمعلومات والمعارف بم��ا يخدم األهداف 
النبيل��ة لهيئة رعاية ش��ئون القص��ر والمش��مولين بالرعاية وتطوير 
العم��ل فيها واالرتق��اء بالخدم��ات والرعاي��ة االجتماعي��ة والتربوية 

والصحية والسكنية التي يحتاجها المواطن.
7 - تامي��ن مراكز للدراس��ات واألبح��اث واالستش��ارات لتطوير األداء 
وتوفير اإلمكانيات وإيجاد بنية متكاملة لتحقيق األهداف والرس��الة 
النبيلة لخدمة ش��ئون القصر والمش��مولين بالرعاية وأمال في تطوير 
أفكارهم وأدائهم وتأهيلهم للدور المس��تقبلي عند بلوغهم س��ن 
الرش��د والس��ن القانون��ي لالعتماد عل��ى النفس فالوط��ن في حاجة 
ماسة إلى طاقاتهم وإبداعاتهم واإلسهام في التنمية بكل جوانبها 

والعمل على رفعة وتقدم وازدهار الكويت.

 ما هي رسالتك لموظفي الهيئة والمشمولين برعايتها؟

أود أن أعرب لإلخوة موظفي الهيئة العامة لشئون القصر عن شكري 
وتقدي��ري لم��ا يبذلونه من جهود متواصلة للنهوض بالمس��ؤوليات 
والمهام المنوطة بهم بش��كل جيد والش��كر موصول للمش��مولين 
برعاي��ة الهيئة على ما ابدأه الجميع من تع��اون صادق كان له أكبر 

األثر في إنجاح رسالتنا النبيلة.
وتواصال للعمل الملقى على عاتقكم فان رسالتي إليكم باإلخالص في 
النية وتعزيز إيماننا بان الجزاء األهم هو من اهلل سبحانه وتعالى الن 
هذا العمل يصب في مجال الخير والتطوع والمساعدة وينعكس إيجابا 
على شريحة مهمة من المجتمع فال منقذ لنا إال بالعودة إلى اهلل من 
خالل عقيدتنا اإلسالمية السمحة فالثواب من اهلل هو األبقى واألنفع. 
وعل��ى الجمي��ع أن يعمل بجد ومصداقي��ة وحيادية وصب��ر وتأٍن وأن 

يتفهم قيمة العم��ل واألجر وأقول لإلخوة في الهيئة: واصلوا القيام 
بواجباتك��م الوظيفية على أكمل وجه وهو ما يتطلب تطوير قدراتنا 
ومهاراتن��ا ومعارفن��ا لمواكب��ة التط��ورات والمس��تجدات المتالحقة 
وبال��ذات في مجال التكنولوجيا والتقدم العلمي حتى يس��هل عليكم 
العمل مس��تقبال وف��ق كل الظروف والمتغي��رات ومواجهة التحديات 

الحالية والمستقبلية.
 وس��يبقى الضمير الحي والثقة بالعمل والصدق في األداء األساس في 
مس��يرتنا العملية والوظيفية مستلهمين في ذلك شرع اهلل وسيادة 
القانون فاجعلوا من قناعتكم بالعمل الجماعي أس��لوبا س��ليما لبناء 
عالقات اجتماعية وأخوية صادقة س��تنعكس إيجابا على أدائكم حتى 

يصبح المردود واضحا أمام الجميع.
أما المش��مولون بالرعاية فأوصيهم بتقوى اهلل واإليمان بش��رع اهلل 
وتوخ��ي الدقة ف��ي التعامل م��ع احتياجاتكم راجي��ا أن تترصد لديكم 
القناع��ة بان أموالك��م أمانة في أعناقكم ف��ال تبددوها وتغالوا في 

الصرف فالمبالغة في كل شيء مفسدة عند الخالق والناس.
وتعاون��وا مع الجمي��ع للحفاظ على أموالك��م وممتلكاتكم واعتمدوا 
على أنفس��كم وتحملوا المسؤولية وش��اركوا الموظفين والعاملين 

عبر الخدمات الطوعية للمساعدة في تلبية احتياجاتكم الملحة 
والواج��ب عليك��م أن تغي��روا نظرتكم م��ن اإللحاح ف��ي طلب العون 
واالس��تفادة م��ن أموالكم إل��ى تأهيل أنفس��كم وأعداده��ا لتحمل 
المسؤولية في المس��تقبل فبالعلم واكتساب الخبرات واالطالع على 
كل م��ا هو جديد واألخذ بالتقدم التكنولوجي والعمل س��يجعل منكم 
قادة ومس��ؤولين في المستقبل وستكونون إن شاء اهلل خير األبناء 

للوطن.

االرتقاء بالعمل 
التطوعي وفق برامج 
وآليات وخطط تواجه 

التحديات وتواكب 
المستجدات

تطوير قدراتنا 
ومهاراتنا ومعارفنا 
لمواكبة التطورات 

والمستجدات 
المتالحقة

35 September 2017 Issue No.2



3637 September 2017Issue No.2September 2017 Issue No.2

ول��د العم يوس��ف عبد اهلل محمد الش��اهين الغانم في »حي 
الش��يوخ« بمدين��ة الكويت ع��ام 1936 وتلق��ي تعليمه في 
م��دارس الكوي��ت حي��ث أنه��ى العديد م��ن مراح��ل التعليم 
المختلفة وآخرها حصوله على الثانوية من مدرس��ة الشويخ 

في منتصف الخمسينيات.

ب��دأ الغانم حيات��ه العملية عندم��ا التحق بالعم��ل في إحدى 
الدوائ��ر الحكومية عام 1956 واس��تمر ف��ي العمل الحكومي 
حت��ى عام 1964 حين قرر تفعيل مش��اركته في العمل العام 
ولكن م��ن خالل صندوق انتخابات المجل��س البلدي التي فاز 

فيها بعضوية المجلس حتى عام 1966.

وفي ع��ام 1976 تم تعيينه عضوا ف��ي المجلس البلدي حتى 
عام 1978 تقديرا لمساهماته ودوره في العمل العام.

ومع بداية الثمانينيات وبالتحديد عام 1981 كان الغانم على 
موع��د مع مرحل��ة جديدة حيث خاض انتخاب��ات مجلس األمة 
وفاز بها ليعزز مس��اهماته وجهوده في خدمة الوطن تحت 

قبة البرلمان لمدة خمس سنوات استمرت حتى عام 1985.

وف��ي العام 1986 ع��اد الغانم إل��ى المجلس البل��دي عندما 
ت��م تعيينه عضوا للمرة الثانية وحت��ى عام 1988 لتصل مدة 

عضويته اإلجمالية في المجلس إلى ست سنوات.

أما مسيرته في العمل االجتماعي فقد تنوعت وشملت العديد 
من المؤسس��ات أهمها تعيينه بمرس��وم أمي��ري عضوا في 
مجلس إدارة الهيئة العامة لش��ئون القص��ر كما تم اختياره 
في منتصف عام 1972 عضوا في مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي ثم نائبا لرئيس المجلس لعدة سنوات، كذلك 

ت��م اختياره عضوا في لجنة الحج ألكث��ر من ثالثة عقود هذا 
إل��ى جانب اختي��اره في العديد من المه��ام والمواقع األخرى 

المهمة ومنها لجنة المناقصات وغيرها.

وال��ى جانب مس��يرته السياس��ية واالجتماعية فقد س��اهم 
الغانم في تأسيس الحركة الش��بابية والرياضية في الكويت 
ممارسا وإداريا وكانت البداية بنادي االتحاد في الخمسينيات 
ثم شارك ضمن مجموعة من الفعاليات الرياضية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة في تأس��يس نادي كاظم��ة الرياضي في العام 
1964 كم��ا ترأس الغانم مجل��س إدارة النادي لمدة 30 عاما 
نج��ح خاللها في تحقي��ق العديد من اإلنجازات أس��همت في 
اختياره ضمن أفضل مائة ناد على مستوى القارة اآلسيوية.

كذلك أس��هم الغانم برؤيته ومقترحاته العديدة ودراس��اته 
ع��ن واق��ع الحرك��ة الرياضية في تطوي��ر النش��اط الرياضي 
وإنش��اء الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما ترأس العديد 
من الوفود والمؤتمرات والمهرجانات والمناسبات الرياضية.

أما مسيرة الخير والعطاء فقد كانت حاضرة منذ البداية حيث 
قام وعلى نفقته ببن��اء العديد من بيوت الرحمن في العديد 
من المواقع أهمها أندية كاظمة والعربي والساحل وثانوية 

األصمعي للبنين.

وتتويجا له��ذه المس��يرة الرياضية واالجتماعي��ة والثقافية 
والديني��ة تم تكريم الغانم من قبل جهات رس��مية ورياضية 
حي��ث منحت��ه الجمعي��ة العام��ة الثانية والثالث��ون للمجلس 
األولمبي اآلس��يوي وس��امها األعل��ى في أوائل ع��ام 2014 
تقديرا لدوره البناء في تأس��يس الحركة الشبابية والرياضية 

يوسف الغانم.. إسهامات
في مختلف المجاالت

حوار العدد
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في دولة الكويت ولما كان له األثر الكبير 
عل��ى الحرك��ة األولمبي��ة وتطورها حتى 
وصوله��ا إلى العالمي��ة، كما قلده رئيس 
اللجن��ة األولمبي��ة الدولية هذا الوس��ام 
أثناء دورة األلعاب اآلس��يوية التي أقيمت 

في مدينة )اينشون( بكوريا الجنوبية.

كذلك تم إطالق اس��م )يوس��ف عبد اهلل 
الش��اهين الغان��م( عل��ى أح��دث صال��ة 
رياضي��ة متع��ددة األغ��راض ف��ي نادي 
كاظم��ة الرياضي تقدي��را لما بذله من 
جهود خالل رئاس��ته لن��ادي كاظمة 

ألكثر من 30 عاما.

ول��م تق��ف مس��اهمات الغانم عند 
هذا الحد بل تخطتها إلى المجاالت 
الثقافية واالجتماعي��ة األخرى من 
خالل أفكار ودراس��ات ومقترحات 
والهي��اكل  األساس��ية  للنظ��م 

التنظيمية وغيرها.
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خطوات كي تؤسس 
10مشروعًا صغيرًا ناجحًا
تكتس��ب المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة أهمية كبيرة في مختل��ف دول العالم باعتباره��ا أحد أهم مح��اور التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، انطالقًا من دورها الكبير في تغذية العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية وتوفير فرص عمل بمعدالت مرتفعة وعلى 
نطاق��ات جغرافية واس��عة. ومن المالح��ظ أن هناك رغبة متزايدة لدى العديد من المبادرين ف��ي الكويت ومختلف دول المنطقة في 
الدخول إلى عالم المال واألعمال من خالل العمل الحر وتأسيس مشروعات فردية صغيرة ومتوسطة. إال أن تحقيق هذا الهدف بنجاح 

يتطلب االلتزام بمجموعة من الخطوات والضوابط أهمها ما يلي:

منوعات
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خطوات كي تؤسس 
مشروع صغير ناجح

10

 اختيار فكرة جيدة للمشروع، 
من خالل دراسة أولية للسوق 

واحتياجات المستهلكين بشكل 
عام ثم طبيعة المنطقة التي 

ستعمل بها أو من خالل دراسة 
التقنيات الجديدة المتاحة 

في العالم والتي من الممكن 
إدخالها إلى السوق أو من خالل 
دراسة احتياجات البيئة اإلنتاجية 
المحيطة سواء كانت مصانع أو 

شركات خدمية أو منشآت زراعية 
أو حيوانية وغيرها.

تحديد أهداف المشروع بدقة، من 
خالل دراسة جدوى للفكرة وكيفية 
تنفيذها والكميات المتوقع طلبها 

ومعدالت اإلنتاج المناسبة وآليه 
التشغيل األولية وبدائلها.

اسم وشعار مميز، اختيار اسم 
مميز للمشروع ضرورة للنجاح 
وسهولة تسويق المنتج حيث 
سيجذب االسم العمالء بشكل 

يلفت نظرهم ويحفزهم 
للتعرف على المنتج، ويساعد 
على سرعة الوصول لشرائح 

متنوعة.

اختار الشريك المناسب، الذي يكمل 
النقص لديك حتى تتبلور فكرة 
مشروعك ونجاحه، وعليك أن 

تكون دقيقا في اختيار الشركاء 
الذي تود إدخالهم في مشروعك.

خطة تنفيذ المشروع، في 
خطوات بسيطة وواضحة 

ومتدرجة ومتسلسلة منطقيا 
في ضوء دراسة الجدوى بداية 

بتلخيص احتياجاتك المادية 
والبشرية واإلجرائية، والعمالء 

الذين ستتعامل معهم، 
والميزانية المستقبلية، وخطوات 
ترخيص وبدء المشروع من وثائق 

وموافقات وما إلى ذلك من 
اإلجراءات الالزمة.

التسويق الجيد، من 
اهم عناصر النجاح، 

يجب عليك أن 
تضع خطة تسويق 

مدروسة واحترافية 
لتدخل بها السوق، 

للتعريف بالشركة أو 
المنتج وإبراز مميزاته 
واستهداف الشريحة 
المناسبة بعد دراسة 

االحتياجات.

تأمين السيولة، فهي من 
أهم األمور التي تساعدك 
على تثبيت مشروعك في 

السوق ونجاحه، فيجب 
أن يكون لديك السيولة 

الكافية لتغطية المشروع 
ولوازمه من جميع الجوانب 
حتى ال تتوقف أو تقع في 

دوامة الديون.

ال�خالصة أن تلك الخطوات س��تكون مفيدة جدًا وفعالة إلنشاء مشروع ناجح، بشرط 
الحفاظ على معايير وقيم العمل الحر والجودة واألمانة والمنافسة الشريفة.

1
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 تأمين الدعم القانوني واإلداري واللوجستي، بأن 
تكون ملما بكل األمور القانونية التي يجب عليك 

اتباعها عبر مستشار ومحاسب قانوني ليقوم 
بهذه المهمة ويتابع كافة المعامالت القانونية 

واإلدارية في الدوائر الحكومية التي تخص الشركة 
مثل الضرائب والجمارك وتجديد الترخيص وما إلى 

ذلك.

التطوير والتوسع المدروس، من خالل 
متابعة مستجدات القطاع داخليا وخارجيا 

ومواكبة احتياجات األسواق المتنامية 
ودراسة المناطق األكثر احتياجا للمنتج 
أو الخدمة ومحاولة مواكبتها بكفاءة 

وفعالية.

متابعة المنافسين، 
فالمنافسة في العمل 

تجعلك تتحفز وتتشجع 
لتقديم جهد أكبر 

لمشروعك حتى تتمكن 
من المنافسة فيما بينك 

وبين الشركات األخرى، 
وركز على نقاط النقص 

لديك وحاول تنميتها 
حتى ال تتعرض لتأخر في 

سباق المنافسة.
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األم��ن الغذائ��ي يعني االكتف��اء الذاتي أو الق��درة على تحقيق 
االعتم��اد الكام��ل على الم��وارد واإلمكان��ات المحلي��ة لتلبية 

احتياجات المجتمع الغذائية.
وتحقيق األمن الغذائي للدول يعد هاجس��ا بس��بب ما يشهده 
العالم ككل من تغيرات س��لبية في اإلنت��اج الزراعي والظروف 
المناخي��ة، إضافة إلى الحروب والنزاعات والتي تؤثر س��لبا على 

اإلنتاج.
وتولي الكويت مفهوم األم��ن الغذائي أهمية خاصة وتعتبره 
سياس��ة استراتيجية أساسية في رؤيتها وتمضي بخطى حثيثة 
ف��ي تحقيق��ه بمختلف أبع��اده عبر ش��بكة أم��ان قائمة على 
استدامة اإلنتاج وألية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة 
ول��م تقتص��ر جهودها عل��ى تأمي��ن االحتياج��ات والمتطلبات 
الرئيسية والثانوية بل تعدى ذلك إلى التركيز على تعزيز اإلنتاج 
واستدامته من الزراعة والثروة الحيوانية في موازاة المحافظة 
على مفهوم األمان االقتصادي والتنمية المس��تدامة، وهو ما 
جعلها تحت��ل المركز األول بين الدول العربية والمركز 26 بين 
دول العال��م وفقا لمؤش��ر األمن الغذائي العالم��ي لعام 2017 

الذي يرصد القدرة على توفير األمن الغذائي لمواطنيها.
ورغ��م ما تعانيه الكويت من محددات طبيعية تتمثل بقس��وة 
المن��اخ وندرة األراضي المتاحة والتي ال تتجاوز مس��احتها 5 % 
من إجمالي المس��احة الكلي��ة الصالحة للزراع��ة فضال عن قلة 
خصوبتها وش��ح الموارد المائي��ة المتاحة إال أنها تبذل جهودا 
كبي��رة لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعي��ة والحيوانية والداجنة 
ناهيك عن مش��اريع االس��تزراع الس��مكي البري ف��ي مناطق 
الصليبية والوف��رة والصبية والتي تعتمد على االس��تفادة من 
عمليات تدوير المياه واس��تخدامها بعملي��ات التربية والزراعة 

في آن واحد.
وبالرغم من أن مشروع األمن الغذائي واجه عدة معوقات خالل 
الفترة الماضية إال أن جزءا كبيرا من المشروع قائم وبدء يحقق 
نتائ��ج ملموس��ة بفضل إج��راءات عديدة منها إع��ادة التقييم 
وتحديث ضوابط منح القسائم الزراعية اإلنتاجية بشتى أنواعها 
ووضع المزيد من الضوابط والشروط الفنية والقانونية لحائزي 
القس��ائم الزراعية لتتماش��ى م��ع واقع المس��تجدات بالقطاع 
الزراعي وتش��ديد الرقابة على اس��تخدام تلك األراضي وقصرها 

منوعات

عبر التعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تشجيع الشباب على إقامة
مزارع حدودية صغيرة
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على مزاول��ة األغراض الزراعية فقط، عب��ر تكثيف الرقابة على 
مكوناته ومراحله.

ونظرا لخصوصي��ة وضع الكويت على الصعيد الجيوس��تراتيجي 
وطبيع��ة م��ا تعاني��ه المنطقة من تحدي��ات تك��رار الصراعات 
والنزاع��ات وبالرغم مما حققته الكويت في هذا المجال إال أننا 
نرى أنه من الضروري أن نعزز الجهود في مجال األمن الغذائي 

من خالل مجموعة من اإلجراءات أهمها ما يلي:

تنظيم وتطوير القطاع الزراعي على أس��س اقتصادية احترافية 
حديث��ة تعزز ربحي��ة العاملين ب��ه وتدفعهم للتوس��ع وزيادة 

اإلنتاج.
إع��ادة تقيي��م وف��رض رقاب��ة أكب��ر لتنفي��ذ كاف��ة البن��ود 
واالش��تراطات وضرورة قصر النش��اط والتخصيص على الجادين 

فقط وسحب القسائم من غير الجاد.
تش��جيع راس الم��ال الوطن��ي والش��ركات الكبي��رة للدخ��ول 
واالس��تثمار بهذا القطاع لتحقيق التنمية االقتصادية بالمجال 
الزراعي وتحفيز ش��ركات القطاع الخاص القائمة على التوس��ع 

مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
تش��جيع الش��باب على االنخراط في العمل بالقطاع الزراعي من 
خالل منحه��م مخصصات إلقام��ة مزارع حدودي��ة صغيرة، عبر 

التع��اون مع الصن��دوق الوطن��ي لرعاية وتنمية المش��روعات 
الصغيرة والمتوسطة.

االلتزام مثال بتوفير مصدر محلي مناسب للحوم الحمراء لتغطية 
أكبر للطلب المحلي وتخفيض االستيراد.

إيج��اد بديل محلي بأس��عار ف��ي متناول اليد للعلف المس��تورد 
المستخدم بعمليات صناعة تربية الحيوان وذلك لحماية المربين 

وميزانية الدولة من تقلبات األسواق العالمية، 
تش��جيع المربين على التوس��ع وزي��ادة اإلنتاج م��ن المنتجات 
الحيواني��ة األخ��رى وخصوصا األلب��ان لتحقيق االكتف��اء الذاتي 

وتصدير الفائض.
التوسع في إنشاء وإدارة مزارع الدجاج والبيض لسد االحتياجات 

المحلية المتزايدة.
الح��رص على مواكب��ة أحدث النظ��م العالمية ف��ي تكنولوجيا 

اإلنتاج والصناعات الغذائية.
حماية وتنمية الثروة الحيوانية من خالل ضمان حماية البالد من 
دخول األوبئة واألمراض الحيوانية والتعامل الفوري واستيعاب 
أي إصابات مثل أنفلونزا الطيور وغيرها عبر تقوية خط الدفاع 
األول وه��ي المحاج��ر الزراعية وااللت��زام بتنفيذ االش��تراطات 
الصحية الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية 
وبما يكفل قدرة الدولة على فرض رقابة بيطرية وصحية مرنة.
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حققت الكوي��ت تقدما كبيرا على المس��توى العالمي في مجال 
رعاية الشباب حيث قفزت 54 مركزا من المرتبة 110 عام 2013 
إل��ى المرتبة 56 عالميا ع��ام 2016 والثالثة عربي��ا بعد البحرين 
والس��عودية في مجال تنمية الش��باب من بين 183 دولة حول 
العال��م اس��تنادا إلى مؤش��ر تنمية الش��باب الصادر ع��ن )رابطة 

الكومنولث(.
ورابط��ة دول الكومنولث هي اتحاد طوعي مكون من 52 دولة 
مس��تقلة ذات سيادة متس��اوية معظمها من الدول التي كانت 
تحت الوصاية البريطانية س��ابقا ويبلغ تعداد سكانها 2.2 مليار 
نسمة منهم نحو 60 في المئة تحت سن 30 سنة وهي معتمدة 
م��ن قبل أكثر من 80 منظم��ة دولية تمثل منظمات حكومية و 

منظمات مجتمع مدني و منظمات ثقافية ومهنية.
ويعتمد المؤش��ر عل��ى عدة معايي��ر منها التقدم ال��ذي أحرزته 

الدولة وتحس��ن حصول الش��باب على التعلي��م والرعاية الصحية 
ومعرفتهم بتكنولوجيا االتصال والمعلومات.

ويذكر أن تقرير الكومنولث يشير إلى أن عدد الشباب في العالم 
م��ا بين 15 و 29 عام��ا يقارب ال� 1.8 مليار نس��مة اغلبهم في 
الدول النامية ويواجهون العديد من التحديات ليكونوا ش��ركاء 
ف��ي التنمية االقتصادية والمجتمعية بس��بب قل��ة فرص العمل 

والكوارث الطبيعية والمشاكل السياسية.
وأوض��ح التقرير أن الكويت حققت اداءا متباينا في المؤش��رات 
الفرعي��ة حيث حلت في المرتب��ة الثانية عالميا من حيث رفاهية 
الشباب ورعايتهم صحيا وجاءت في المرتبة ال� 62 في المشاركة 
المدني��ة و56 في التعلي��م معتبرا ذلك تط��ورا ملحوظا مقارنة 

بالسنوات الماضية.
وتأتي هذه الجهود انطالقا من التوجيهات الس��امية والرعاية 

منوعات

تقدمت 54 مركزا عالميا في مؤشر تنمية الشباب

شباب الكويت في رعاية الدولة 
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األبوي��ة م��ن صاحب الس��مو أمي��ر البالد 
الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 
اهلل ورع��اه ألبنائه الش��باب والتي تدفع 
بجه��ود ومبادرات وزارة الدولة لش��ؤون 
الشباب ومؤسسات الدولة المختلفة إلى 
األمام لتحقي��ق الريادة في مج��ال تنمية 

ورعاية الشباب.
ويأتي ذلك ترجم��ة لجهود دولة الكويت 
تنمي��ة ق��درات وإمكان��ات  ف��ي مج��ال 
الش��باب الكويت��ي على أكثر م��ن صعيد 
ودعم مبادراتهم وأنش��طتهم اإلبداعية 
والفكري��ة والثقافي��ة والرياضي��ة حي��ث 
حققت البالد قفزة نوعية في هذا المجال 
اكس��بتها مكانة متقدمة في مؤش��رات 

دولية خاصة بتنمية الشباب.
وه��ذا التقدم يب��رز أهمية م��ا تقوم به 
الكويت في مجال الش��باب الذين يمثلون 
72 بالمئ��ة م��ن التركيبة الس��كانية في 

البالد.
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أوكراني فقير اخترع الواتس آب وباعه ب� 19 مليار دوالر 

جان كوم .. من حارس 
إلى ملياردير التواصل المجاني

ف��ي قري��ة صغيرة بأوكرانيا، ولد جان ك��وم مخترع الواتس آب )Whats App( عام 1976 في عائلة فقيرة، وكان االبن الوحيد. انتقل إلى 
الواليات المتحدة؛ بسبب االضطرابات السياسية الُمستمرة، فكان يستثمر وقته في المرحلة الثانوية في قراءة ُكتب في مجال تكنولوجيا 

المعلومات، وكان يستعير الُكتب أليام ثم يعيدها؛ لعدم امتالكه ثمن شرائها، ثم التحق بجامعة سان خوسيه.

منوعات
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وبدأ جان كوم حياته العملية أثناء دراسته بالجامعة؛ وذلك لتوفير 
نفقات الدراسة، فعمل حارًسا بدوام جزئي بشركة إرنست آند يونغ، 

وبعد 6 أشهر عمل مهندس تكنولوجيا بشركة ياهو.
ولم��ا ُتوفيت والدته عام 2000، أصابه حزن ش��ديد، إال أن صديقه 
الُمقرب براين، ساعده في تجاوز الصدمة. أخذ راحة من العمل لمدة 
عام، س��افر خاللها إلى عدة دول ف��ي أمريكا الجنوبية، ثم عاد إلى 

كاليفورنيا ليبحث عن عمل في فيسبوك أو تويتر دون جدوى.
بدأ يبحث عن فكرة يؤس��س بها مشروًعا، فتذكر األيام التي واجه 
خاللها صعوبة ش��ديدة في التواصل مع والده، نظًرا الرتفاع س��عر 
الُمكالمات؛ لذا فكر في تأسيس تطبيق يتيح للناس التواصل مجاًنا.
كان��ت انطالقة جان كوم في عالم التكنولوجيا عندما ابتكر تطبيق 
واتس آب؛ إذ بدأ برمجة مش��روعه ثم عم��ل على تنفيذه وتحميله 
إلى آيفون. تميز التطبي��ق الجديد بالتخلص من العيوب التي كانت 
موج��ودة ببرام��ج الُمحادثة وه��ي BBM، G-Talk ، فهو ال يطلب 
منك معلومات؛  مثل البريد اإللكتروني، والعمر، والس��ن، والجنس، 
بل يتم التس��جيل برقم هاتفك الجوال، عالوة على سهولة تحميله 

من خالل موقع Play Store ، كما يتميز بخصوصية تامة .

وانتق��ل جان كوم من ق��اع الفقر إلى قمة الث��راء؛ من خالل فكرة 
لعله��ا خطرت بب��ال الكثيرين قبله، لكنه كان مث��ل نيوتن عندما 
س��قطت عليه التفاحة، ففكر – بخالف غيره- لماذا سقطت ألسفل 
وليس ألعل��ى، فكانت نظري��ة الجاذبية التي قامت على أساس��ها 
اكتش��افات مذهلة ليس في عالم الفيزياء فحسب، بل أرست أيًضا 

دعائم شاملة وعميقة للنظريات الالحقة.
وكانت الصفقة التاريخية التي أبرمها جان كوم ببيع واتس آب إلى 

مارك زوكربيرج؛ مؤس��س فيس��بوك ُمقابل 19 ملي��ار دوالر، الباب 
ال��ذي دخل من خالله عالم المليارديرات. ومن أعجب الش��روط التي 
اشترطها جان كوم على مارك، عدم تغيير أو تطوير فكرته، وعدم 
نش��ر إعالنات من خالل التطبيق؛ وهو ما وافق عليه مارك؛ ليصبح 

واتس آب ُمنفصال عن فيسبوك.

أسرار نجاحه
االبت��كار: فالتطبي��ق يخ��دم الن��اس بش��كل فّع��ال، ويحافظ على 

أموالهم، ويجعل حياتهم أكثر متعة.
المثابرة: لم يخجل من رفض توظيفه بش��ركة فيسبوك، فأصر على 

النجاح.
الطموح: فقد حقق طموحه بتوفير وس��يلة للعالم أجمع يتواصلون 

من خاللها مع غيرهم، تتسم باألمان وال تكلفهم كثيًرا.
احت��ل جان كوم المركز الرابع من حيث قيمة تبرعاته اإلجمالية التي 

بلغت 556 مليون دوالر.
أش��هر أقواله” إن القيام بعمل واحد ف��ي وقته، وإنجازه، خيٌر من 
االنش��غال بأعم��ال متفرق��ة.. والتواصل هو في جوه��ر مجتمعنا؛ 

وهذا ما يجعل منا بشًرا.”

أكثر من مليار
مستخدم

و30 مليار رسالة
يوميًا

Whats App واتس آب
إصداره األول عام 2009

أكثر من مليار مستخدم من كل الجنسيات
ينقل أكثر من 30 مليار رسالة يوميا 

منتشر في 180 بلدًا حول العالم 
قيمته بلغت 19 مليار دوالر 
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كيف تتجاوز سنوات الدراسة
بأقل مجهود وأعلى نتائج؟

يقض��ي اإلنس��ان نحو 16 عاما في المتوس��ط في مراح��ل التعليم المختلفة تزيد وتنقص بحس��ب طبيعة كل تخصص 
وق��درة ورغبة كل إنس��ان. وخالل هذه المدة الطويلة يبذل الفرد مّنا جه��دًا ليس بقليل للنجاح، وقد يوفق البعض 
وقد ال يوفق اآلخرون حّتى إّن درجة التوفيق متفاوتة بين ش��خص وآخر، ولكن إن اس��تطاع اإلنسان أن يجد وسيلة 
مناسبة للّدراسة سيساعده هذا على اجتياز هذه المراحل بأقّل مجهود وأعلى نتائج. هذا ما سنتعرف عليه من خالل 

استعراض النصائح التي تكّون مجتمعة طريقة فّعالة للّدراسة وأبرزها ما يلي:

منوعات
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تنظيم الوقت وتقسيم يومك بحيث تخصص 
وقتًا للدراس��ة ووقتًا لتناول الطعام ووقتًا 
آخ��ر للن��وم والراح��ة، فكلما كن��ت منظمًا 
ف��ي حياتك كنت قادرًا عل��ى تحقيق النجاح 

بسهولة.

ال تيأس وتستسلم عندما تواجهك صعوبات 
في الدراسة، بل راجع دروسك أكثر من مرة 
وإذا لم تس��تطع فهم دروسك قم باللجوء 
ألح��د من أقارب��ك أو أصدقائك كي يناقش 

معك دروسك ويسهل عليك فهمها.

ال تهم��ل طعامك وخصوص��ا وجبة اإلفطار 
كي ال تش��عر بالتعب وال تس��تطيع التركيز، 
ب��ل احرص عل��ى تناول الطعام بش��كل جيد 
والعصائ��ر  والخض��ار  الفواك��ه  وخصوص��ًا 
الطبيعي��ة فهي تنش��طك وتجعل��ك تركز 

أكثر.

يفضل أن تحدد جدواًل لكي تقس��م دروسك 
على م��دار اليوم واألس��بوع وتراجعها أواًل 
ب��أول، حتى ال تتراك��م عليك ال��دروس وال 
تس��تطيع مراجعتها قبل االختبارات وتشعر 
بالضغط وعدم القدرة والتركيز في االنتهاء 

من مراجعة الكتاب. 

تك��رار وق��راءة الدرس أكثر م��ن مرة وبعد 
ذل��ك كتابته عل��ى ورق خارج��ي حتى تعرف 
ما اس��تطعت أن تحفظه وما لم تستطع أن 
تحفظه وبعدها ارجع وكرر القراءة وكتابة 
كل م��ا تحفظ��ه أواًل ب��أول حتى ال تنس��ى 
ش��يئًا وذلك بالنس��بة للموضوعات األدبية 
وإذا كان��ت المواضيع التي تدرس��ها علمية 
ورياضية وتحتاج لفهم، فال تقرأها وكأنك 
تتصفح الجري��دة بل اجلس جلس��ة صحيحة 
واقرأ المس��ائل بتركيز وقم بحلها أكثر من 

مرة حتى تفهمها جيدًا.

ضع هدفاً أم��ام عينيك وح��اول جاهدًا أن 
تحققه، فعندما يك��ون لديك حلم وطموح 
ترغ��ب ف��ي الوص��ول إلي��ه تتخط��ى جميع 
الحواج��ز والصعوب��ات الت��ي تواجه��ك في 

سبيل تحقيق هدفك. 

إذا مللت من الدراسة لوحدك يمكنك اللجوء 
إلى الدراسة مع أصدقائك وتبادل المعلومات 

العلمية مع بعضكم البعض، وذلك يزيد من 
نشاطك ومن حماسك للدراسة. 

ابتعد عن رفاق السوء حتى ال يجروك معهم 
إلى طريق الفش��ل ويجعلوك تشعر باليأس 
واإلحب��اط وك��ره الدراس��ة وس��وف تقوم 
بتقليدهم من دون أن تش��رع وال تستطيع 

تحقيق حلمك وتفوقك.

اخت��ر مكان��ًا مريح��ًا وذوي إض��اءة جي��دة 
واجل��س على كرس��ي مريح، كي تس��تطيع 
الدراس��ة بنش��اط وال تتع��ب م��ن الجلوس 

لفترات طويلة. 

يفض��ل الب��دء ف��ي الدراس��ة ف��ي الصب��اح 
الباكر فهو أفضل وقت للتركيز والدراس��ة 
والحف��ظ، فعندم��ا تس��تيقظ باك��رًا وتبدأ 
بالمذاكرة تالحظ أنك تفهم وتحفظ بسرعة 
ذلك ألن عقلك يكون في قمة نش��اطه وال 
يوجد ش��يء يرهقك ويشغل تفكيرك. ونم 
باكرًا حتى تس��تيقظ نشيطًا وتتذكر كل ما 
قمت بقراءته، وتستطيع اإلجابة على أسئلة 

االختبار بتركيز وفهم.

ت��وكل علي اهلل دائمًا وادعوه أن يوفقك 
ويرزقك النجاح والتفوق، حتى تشعر 

بالراح��ة ويوفقك اهلل تعالى في 
حيات��ك ويرزق��ك م��ا تحلم به 

ف��إن اهلل يح��ب أن يس��عى 
العبد ويدع��وه دائمًا حتى 

ينال ما يتمنى.
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كش��فت احصائي��ة أصدرته��ا الهيئ��ة العامة لش��ئون القصر ع��ن أن عدد حس��ابات 
المشمولين برعاية الهيئة بلغ 5813 حسابًا خالل العام 2016 منها 4789 حسابًا فعااًل 
وبنسبة 82.4 % فيما بلغ عدد الحسابات غير الفعالة 1024 حسابا خالل نفس الفترة.
وتوزعت الحس��ابات الفعالة خالل عام 2016 ما بين 1226 حس��ابًا للقصر و424 حسابًا 

للمراحيم و22 حسابًا للمحجور عليهم و3115 حسابًا للرشد .
ومقارنة بالعام السابق 2015 فقد شهدت الحسابات غير الفعالة إلجمالي المشمولين 

بالرعاية تراجعا بمقدار 100 حسابًا وبنسبة 8.9 %.
وعلى صعيد توزيع الحسابات على المحافظات فقد شهدت الفترة ما بين عامي 2012 
و2016 تركزا نسبيا في الحسابات في محافظة االحمدي بنسبة 27.5 % تلتها محافظة 
الفروانية بنس��بة 21.4 % ثم محافظة حولي بنس��بة 14.8 % تلتها محافظة العاصمة 
بحصة بلغت 14.4 % ثم محافظة الجهراء بحصة 13.6 % واخيرا محافظة مبارك الكبير 

بحصة 7.8 %.

82.4 % منها حسابات فعالة

هيئة القصر: 5813 حسابًا للمشمولين 
بالرعاية خالل عام 2016

اإح�صاءات

االحمدي االولى
بنسبة 27.5 % من 

الحسابات خالل الفترة ما 
بين 2012 و2016 تلتها 
الفروانية ب� 21.4 % ثم 

حولي ب� 14.8 %

عدد الحسابات الفعالة وغير الفعالة
لجميع المشمولين برعاية الهيئة ) 2016-2012(
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في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس 2017

خروج265 من المشمولين برعاية 
الهيئة من دائرة الوصاية 

أعلنت الهيئة العامة لش��ئون القصر عن خروج 265 
من المش��مولين برعايتها من دائ��رة الوصاية خالل 
أش��هر ماي��و ويونيو وأغس��طس 2017 وذلك بعد 
بلوغهم سن الرش��د وعليه يحق لهم طلب استالم 

أموالهم من الهيئة.
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خالل الربع الثاني من العام 2017 نجحت اإلدارة في إنجاز أكثر من 4500 نشاط ومعاملة متنوعة في مختلف مجاالت عمل اإلدارة والتي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر تنظيم رحالت العمرة وتكريم المتفوقين ودروس تقوية وأنشطة ترفيهية وكذلك تلبية االحتياجات 
العائلية والمتخصصة للتأثيث والس��فر والزواج وش��راء األجهزة والكس��اء ومصاريف المدارس والعالج وغيرها. وبلغ مجموع ما قدمته 

معاملت ق�سمي الرعاية العائلية والمتخ�س�سة  في الربع الثاني من 2017

المجموع ق�سم  الرعاية المتخ�س�سةق�سم الرعاية العائليةبيانم

269316864379م�ضاريف عامة1
318266584زيارات ميدانية2
16675241التف�ي�س3
282856مذكرات معا�س4
83010071837بح�ث و مذكرات 5
137815382916متابعة البح�ث6

368 ألف دينار قدمتها إدارة الرعاية االجتماعية 
مساعدات دورية لـ 4262 مستفيدًا في يونيو 2017

تقارير 

واإجنازات
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أكثر من 10 آالف
معاملة وزيارة ميدانية 

وتفويض ومذكرة وبحث 
ومتابعة خالل الربع الثاني 

من عام 2017

ن�ساط مراقبة التوجيه والإر�ساد التربوي  في الربع الثاني من 2017

المجم���وعالن�ساطم�سل�سل

34بح�ث تفكك اأ�ضري وحالت نف�ضية و م�ضاكل اأخرى1

1156فتح وت�جيه وتح�يل الملفات الجديدة2

34زيارات ميدانيه )مدر�ضيه(3

ال�ستقبال 

8324ت�جيه المراجع لق�ضم الباحثة المخت�ضة1

 ا�ضتام الكتب وتح�يلها للباحثة المخت�ضة2

التن�سيق والمتابعة

1اإعداد التقارير الخا�ضة باإدارة الرعاية الجتماعية والترب�ية 1

223اإعداد الإح�ضائيات 2

263متابعة النظام الآلي بالتن�ضيق مع مركز نظم المعل�مات3

الدورات

0متابعة اإدارة التط�ير والتدريب  ) عدد الدورات(1

1متابعة اإدارة التط�ير والتدريب  ) عدد الم�ظفات(2
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من مس��اعدات دورية نح��و 368 ألف دينار 
ل� 4262 مس��تفيدًا في شهر يونيو وفترة 

عيد الفطر من العام 2017.
كما أق��رت لجنة الخدم��ة االجتماعية 115 
قرارًا خالل الربع الثاني من العام 2017 في 
مجال ش��راء وتصليح السيارات ومساعدات 
ضعف الدخل وبدل اإليجار والكهرباء والماء

أما مراقبة التوجيه واإلرش��اد التربوي فقد 
أنجزت 1156 ملفًا جديدًا و34 زيارة ميدانية 
خ��الل الفترة، إضاف��ة إلى إنج��از موظفي 
االستقبال 8324 معاملة للتوجيه واستالم 

الكتب والتنسيق وغيرها من األنشطة.
يق��وم قط��اع ب��دوره ف��ي رعاية ش��ئون 
الُقّص��ر عب��ر 5 إدارات للخدم��ة والمتابعة، 
والرعاي��ة االجتماعي��ة والتربوي��ة، ومالية 

الُقّصر، واإلدارة الهندسية، وإدارة الفروع 
الخارجية.

وتوفر إدارة الرعاي��ة االجتماعية والتربوية 
كافة الخدمات المالية واألسرية والنفسية 
والدراس��ية للُقّص��ر المش��مولين بوصاي��ة 
الهيئة. كما تقوم ببحث الحاالت االجتماعية 
لألس��ر المش��مول ُقّصره��ا بالوصاي��ة من 
خ��الل الزي��ارات الميداني��ة لتوفي��ر الرعاية 
الفردي��ة واالجتماعي��ة. وكذل��ك تح��رص 
اإلدارة عل��ى دراس��ة المش��اكل والخالفات 
األس��رية وتقت��رح الحل��ول المناس��بة لها 
لمعرف��ة  الش��املة  البح��وث  إج��راء  عب��ر 
االجتماعية والمالية والس��كنية  األوض��اع 
للُقّصر وتحديد االحتياجات الضرورية لألس��ر 

المعنية. 

اإجمالي الم�ساعدات الدورية في الربع الثاني 2017

المبلغ الإجمالي بالدينارعدد الق�ضرعدد الأ�ضرن�ع الم�ضاعدةم

17951620262000�ضهر ي�ني�1

17902642105680عيد الفطر2

35854262367680المجموع

�سراء �سيارة �سعف الدخل بدل اإيجار الكهرباء والماء ت�سليح �سيارة

14

33

50

17

1

ن�ساط لجنة الخدمات الجتماعية في الربع الثاني2017

115 قرارًا للجنة
الخدمة االجتماعية في 
مجال شراء وتصليح 
السيارات ومساعدات 
ضعف الدخل واإليجار 

والكهرباء والماء 
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واصل��ت اإلدارة القانوني��ة نش��اطها ف��ي مجال دارس��ة 
الدع��اوى المتعلق��ة بالهيئ��ة أم��ام الجه��ات القانونية 
الحكومي��ة والب��ت فيه��ا وإب��داء ال��رأي القانوني وحل 
المشاكل االستشارية ودراس��ة الطلبات الخاصة بالديون 
وم��دى قبولها تح��ت وصاي��ة الهيئة وذلك خ��الل الربع 
الثاني م��ن العام 2017 حيث بلغ ع��دد القضايا المتداولة 
بأنواعها )أحوال شخصية وتجاري ومدني وإداري وعمالي( 
الت��ي تم التعامل معها 236 قضية خالل الفترة، كما انجز 
قسم الرأي والعقود 226 معاملة تشمل توكيالت وعقودًا 
وآراء، كذلك انجز قسم الديون 133 ملفًا للحجز والديون. 
كما نجح قس��م اإلعالن ومتابعة القضايا في تحصيل أكثر 

من 48 ألف دينار

يذك��ر أن اإلدارة القانوني��ة تختص بمهم��ة إعداد النظم 
والق��رارات واللوائح التي تس��توجبها طبيع��ة العمل في 
الهيئة بم��ا يحقق مصالح القصر والمش��مولين برعايتها 
والمحافظ��ة على أموالهم وكذل��ك حل الخالفات التي قد 

تنشأ بين الورثة بصورة ودية قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تق��وم اإلدارة بإع��داد كافة القضاي��ا والدفوع أمام 
القضاء وإرس��الها إلى إدارة الفتوى والتش��ريع.  وكذلك 
الرد على األقس��ام واإلدارات المختلفة فيما يتعلق بالشق 
القانون��ي لعمله��ا وكل ما يحال إليها م��ن اإلدارة العليا 
م��ن مذكرات وطل��ب آراء قانونية وإصدار ق��رارات الحجر 
والقوام��ة وإبداء الرأي ح��ول ديون الت��ركات والرد على 

إدارة التنفيذ فيما يتعلق بالحجز التنفيذي والتحفظي. 

قضية ملف للحجز والديون تحصيل أكثر من
48 ألف دينار

معاملة توكيالت 
وعقود وإستفسار

236 133 48KD 226

نشاط اإلدارة القانونية في الربع الثاني لعام 2017

236 قضية تداولتها اإلدارة القانونية 
في الربع الثاني لعام 2017
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واصلت اإلدارة الهندسية انجاز وتطوير المشروعات الموكلة اليها 
أهمها: مش��روع مبنى مقر الهيئة ومواقف السيارات ومشروع 
أف��رع الهيئ��ة بمحافظتي الجه��راء واألحمدي و إنش��اء وإنجاز 
 وصيانة عدد 2 مجمع اس��تثماري في منطق��ة المهبولة قطعة

)1أ( و إنش��اء وإنجاز وصيانة عدد 2 برج اس��تثماري في منطقة 
المهبولة قطعة )5( قطاع ب والقطعة ) 1أ ( و مش��روع تطوير 

عقارات االستثمار الجماعي وفيما يلي اهم التفاصيل:

• تصميم عدد 2 برج استثماري في منطقة المهبولة قطعة )5( 
قط��اع ب والقطعة 1 أ بمس��احة 6540 مترًا مربع��ًا و37 طابقًا 
و296 ش��قة للب��رج األول )المهبول��ة2( و6004 أمت��ار مربع��ة 
للثاني، وبمس��احة 6004 متر مربع و35 دور و210 ش��قق للبرج 

الثان��ي )المهبولة 3( وقد تم االنتهاء من جميع مراحل التصميم 
وإصدار الرخص النهائية للمشروع وتم تحديث جدول التشطيبات 
الخاصة بالتنس��يق مع المكتب االستش��اري وجار إعداد دراس��ة 
جدوى اقتصادية محدثة للمشروع حسب قرار لجنة تنمية أموال 

القصر.

• مش��روع تطوير عقارات االس��تثمار الجماع��ي وهو عبارة عن 
ث��الث بناي��ات في مي��دان حولي والرقع��ي وبنيد الق��ار وقد تم 
الموافقة على تغيير الترخي��ص الخاص بعمارة )الرقعي( وتعديل 
النش��اط إلى عيادات طبية حسب قرار لجنة تنمية أموال القصر، 
كم��ا تم مباش��رة تنفيذ األعم��ال في العمارتي��ن بتوقيع عقدي 

التنفيذ والبدء بأعمال التنفيذ واعتماد عناصر التشطيبات.

اإلدارة الهندسية تواصل تنفيذ وتطوير عقاراتها

تقارير 

واإجنازات
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نفذت إدارة الفروع الخارجية نحو الفي معاملة في الربع الثاني من العام 2017 من خالل فروعها في برج التحرير والجهراء وجليب 
الشيوخ، حيث قام فرع الحكومة مول في برج التحرير بإنجاز 478 معاملة متنوعة تخص مختلف إدارات الهيئة، وقيام فرع الحكومة 

مول في الجهراء بإنجاز 1081 معاملة متنوعة، وقيام فرع الحكومة مول في جليب الشيوخ بإنجاز 385 معاملة متنوعة.
وتختص اإلدارة بخدمة المشمولين بالرعاية وفي متابعة وإنهاء وإنجاز معامالتهم المختلفة من خالل الفروع الخارجية بأسرع وقت 

وأفضل خدمة، وهي من اإلدارات المستحدثة التي بدأ العمل بها في شهر نوفمبر 2011.

الفروع الخارجية أنجزت ألفي معاملة 
خالل 3 أشهر
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واصل قط��اع تنمية أموال القصر جهوده في تطوير آليه العمل 
وف��ق الخطة الس��نوية. وتم خالل الربع الثان��ي من العام 2017 
دراسة شراء ارض في مشروع ضاحية حصة المبارك ودراسة بيع 
عدد 27 قس��يمة ف��ي الفنيطيس وعدد 3 قس��ائم في منطقه 

أشبيليه بالمزاد العلني.
كما تمت دراس��ة تجديد إحدى الودائع في أحد البنوك اإلسالمية 
المحلية وإنش��اء وديعة جديدة لدى بنك إس��المي آخر وإنشاء 3 

ودائع استثمارية لدى بنك إسالمي ثالث.
كذلك وافقت الهيئة على عرض أحد البنوك اإلسالمية باستبدال 
حصتها بش��ركة في مملكة البحرين وكذلك صفقة بيع أسهم 
الهيئة في إحدى الشركات القابضة وشركة كويتية مدرجة تعمل 

في مجال األغذية والحصول على أسهم منحة في شركة محلية 
عاملة في القطاع النفطي وتحصيل األرباح النقدية والمنح لعدد 
5 شركات تجارية وعقارية ومتابعة تحصيل األرباح النقدية لعام 
2016 ومتابعة لمحفظة الهيئة لدى إحدى ش��ركات االستثمار، 
ه��ذا إلى جانب حضور ممثلي الهيئ��ة للجمعيات العمومية لعدد 

17 شركة.
باإلضافة إلى مواصلة إجراءات عرض االس��تبدال المقدم من قبل 
إح��دى المجموعات وكذلك عرض حصة الهيئ��ة في أحد البنوك 
على كبار المالك وقبول عروض أخرى لصكوك من بنك إس��المي 
وعرض آخر من شركة استثمارية فضال عن قيام القطاع بمتابعة

 أسهم ومحافظ وتركات المشمولين بالرعاية خارج الكويت. 

قطاع تنمية أموال القصر يواصل جهود تطوير آلية العمل 

شراء وبيع أراض وقبول عروض
استثمار وحضور 17 عمومية

تقارير 

واإجنازات
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نفذت إدارة االس��تثمار 1631 معاملة تتعلق باالستثمار العقاري 
والنقدي واألس��هم خ��الل الربع الثاني من الع��ام 2017 بهدف 
تنميته��ا وتطويره��ا وذلك من خ��الل 1449 عملية لالس��تثمار 
العق��اري تمث��ل نح��و 89 % من إجمال��ي معام��الت اإلدارة، كما 
أجرى قس��م اس��تثمار األس��هم 150 عملي��ة حض��ور اجتماعات 
وتحلي��الت مالية وش��رعية وغيرها، فيما بلغت معامالت قس��م 

االس��تثمار النقدي خالل الفترة 32 عملية للمس��اهمة والتخارج 
من استثمارات.

كما تم انجاز100 من البحوث الفنية ودراسات الجدوى المختلفة 
للفرص االس��تثمارية وتقاري��ر المتابعة إضافة إلى قيام قس��م 
التس��ويات بإنج��از201 عملي��ة وتقري��ر منها للبن��ك المركزي 

وديوان المحاسبة.

إدارة االستثمار: 1631 عملية
في العقارات والنقدية واألسهم

عدد معامالت اإدارة ال�صتثمار  في الربع الثاني 2017

ا�ضتثمار الأ�ضهمال�ضتثمار النقديال�ضتثمار العقاريالبيان

5241065اأبريل 

5121348ماي� 

413937ي�ني�

144932150الإجمالي 
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تقارير 

واإجنازات

أنج��زت اإلدارة العقارية المعنية بكافة اإلجراءات المتعلقة بعقارات القّصر والمش��مولين برعاية الهيئة 
نحو 3700 معاملة خالل الربع الثاني من العام 2017 منها 1093 معاملة لقسم التحصيل و2104 معاملة 

لقسم إدارة العقار و278 معاملة لقسم المعامالت العقارية و219 معاملة لقسم التداول العقاري.
وتوزع نش��اط اإلدارة على عمليات بيع وش��راء وتصفية وتثمين وتقييم العقارات وإجراءاتها إضافة إلى 
فتح الملفات وتخصيص بيوت وإصدار وثائق وس��داد أقس��اط ومديونيات ونقل ملكية وغيرها، كذلك 
إدارة ومتابع��ة العقارات العائدة للهيئة والمش��مولين بالرعاية واألثالث الخيرية إدارة ش��املة لتحقيق 

أفضل عائد مالي.

رعاية عقارات القصر عبر تطوير  التحصيل 
واإلدارة والتداوالت والمعامالت
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لتطوير أصول القصر ذات الطبيعة التجارية

متابعة الرخص والمنقوالت وتركات
النقدية واألسهم

أنج��زت إدارة النش��اط التجاري والت��ركات 8196 معاملة خالل الربع الثاني من الع��ام 2017 لمتابعة أصول القصر ذات الطبيعة 
التجاري��ة ومنها 474 معاملة للرخص والمنقوالت و3820 معاملة للتركات التجارية إضافة إلى 771 معاملة لتركات األس��هم 

فضال عن 131 معاملة لنقدية التركات.
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تقارير 

واإجنازات

اأعداد المتقدمين بطلب الم�ساعدة لدى ق�سم خدمات الأثلث خلل الربع الثاني لعام 2017

رعاية طبية �سداد ديون بحث ترميم م�ساعدة 

�سهرية دورية

م�ساعدة �سراء 

اأجهزة كهربائية

م�ساعدة بدل 

ايجار

2 2 2

14

1

6

واصلت مراقبة األثالث الخيرية نشاطها خالل الربع الثاني من 
العام 2017 عبر العديد من المعامالت من خالل دراسة وضع 

وتنمية األثالث الخيرية وطلبات الصرف منها.
وف��ي إطار مش��روع تلبي��ة االحتياج��ات األساس���ية للقص�ر 
المش���مولين برعاي�ة الهيئ�ة م�ن حس��ابات األثالث الخيرية 
ثم��ت دراس��ة 27 حالة مس��اعدة مالية وترمي��م وبدل إيجار 
وشراء أجهزة وسيارات وسداد ديون ورعاية طبية، ونحو 36 
معاملة لمتابعة المش��اريع الخيرية ومتابعة تنفيذ 5 قرارات 

لمجلس اإلدارة ولجنة األثالث الخيرية واللجنة الشرعية. 

وواصل��ت المراقب��ة مش��روع تطوي��ر نظام مراقب��ة األثالث 
الخيري��ة اآللي حيث تم إع��داد كتب ومخاطبات رس��مية مع 
اإلدارة المختص��ة )نظم المعلومات( من أج��ل تطوير النظام 
اآلل��ي كما تم البدء في تطوير وإيج��اد أنظمة أخرى مرتبطة 
بنظ��ام األثالث الخيرية الحالي في س��بيل تس��هيل إجراءات 

العمل.
كذلك تواصلت جهود التطوي��ر اإلداري والوظيفي من خالل 
تطوي��ر أداء الموظفي��ن وتهيئ��ة بيئ��ة مناس��بة للمراقبة 
للموظفي��ن والمراجعي��ن وتوفير بعض االحتياج��ات اإلدارية 

البدء في تطوير النظام اآللي للمراقبة

دراسة بدائل تطوير عقارات األثالث الخيرية
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الزيارات الميدانية 

للجهات الحكومية

اإع��������داد ت���ق���اري���ر ���س��ن��وي��ة 

ال��م�����س��اري��ع  ع��ن  متعلقة 

ال����خ����ي����ري����ة وح���������س����اب����ات 

الأثلث الخيرية

المقترحات  تقديم 

والدرا�سات الخا�سة 

وفقا  ب��ال��م�����س��روع��ات 

بند الو�سية

م���ت���اب���ع���ة ال����م���������س����اري����ع ال���ت���ي 

ت��م��ت م���ن ح�����س��اب��ات الأث����لث 

ال����خ����ي����ري����ة ب�����ال�����ت�����ع�����اون م��ع 

الإدارات المخت�سة بالتفيذ

4

15

3
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اأهم اإنجازات ق�سم الم�ساريع الخيرية خلل الربع الثاني من عام 2017

للمراقب��ة، وذلك إضافة إلى إعداد الدراس��ات الخاصة بحفظ 
وتنمية األثالث الخيرية.

وفيما يتعلق بأهم المشاريع والقرارات فقد تم ما يلي:
• أواَل: تم إعادة دراس��ة بيانات عقارات األثالث الخيرية حيث 
تبين وجود موانع قد تعيق أو تمنع س��ير عمل المشروع في 
المس��تقبل، جار تقديم اقتراحات وبدائل أخرى مع استكمال 
تنفيذ المش��روع في العقارات التي تم االنتهاء من دراستها 
وال توج��د موانع قد تعيق تنفيذ المش��روع فيها إضافة إلى 
بح��ث الجدوى االقتصادي��ة من هدم وإعادة بن��اء العقار أو 

بيعه وشراء عقار آخر.
• ثانيًا: تم عرض عدد من األثالث الخيرية على اللجنة الشرعية 
لدراس��تها وإبداء الرأي الش��رعي فيها وجار استكمال عرض 

باقي األثالث الخيرية.
• ثالثًا: مواصلة تلبية االحتياجات األساسية للقصر المشمولين 
برعاية الهيئة من حسابات األثالث الخيرية وأهمها مشروع 
الحج لعام 1438ه� ومشروع والئم اإلفطار لعام 1438ه� .

يذك��ر أن رؤي��ة مراقب��ة األث��الث الخيرية تنطلق م��ن إحياء 
السنة الكريمة وهي الثلث الخيري )الوصية( وتطوير أساليب 
تنفيذه��ا وفق أحكام الش��ريعة اإلس��المية. حي��ث أنفقت 
الهيئ��ة من األث��الث الخيرية عل��ى العديد من المس��اعدات 
والمس��اعدات  الدوري��ة  المس��اعدات  منه��ا  للمس��تحقين 
الدراس��ية والمس��اعدات المالية لعالج أبن��اء وأحفاد أصحاب 
األثالث الخيرية وش��راء األضاحي وذلك تنفي��ذًا لنص الوصايا 

من أصحاب األثالث الخيرية.
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تقارير 

واإجنازات

أعلن��ت إدارة مالية الُقّصر عن قفزة في حج��م معامالتها لتبلغ 
نح��و 11 ألف معاملة خالل الربع الثاني م��ن العام 2017 إضافة 
إل��ى التعامل مع 7454 ش��يكا بقيمة تزيد ع��ن 11مليون دينار 

و38 تسوية مع البنوك إضافة إلى اإلشعارات والكتب.
وإدارة مالي��ة الُقّصر من خالل أقس��امها الس��بعة التي تتكون 
منها وهي: )قس��م التدقيق، قس��م الحس��ابات الجارية، قس��م 
المعاشات، قس��م البنوك، قسم االس��تثمار، قسم الذمم، قسم 
الصندوق( مناط بها اإلش��راف والمتابعة لحس��ابات المشمولين 
بالرعاية اعتبارا من فتح ملف للمشمولين بالرعاية وحتى انتهاء 
الملف وإغالقه بسبب زوال سبب فتح الملف، وهي مصب لجميع 
المعام��الت والكتب ال��واردة من جمي��ع إدارات الهيئة وجهات 

الدولة المختلفة.
وتش��مل المعامالت على س��بيل المثال ال الحصر قبض المعاشات 
والمس��تحقات الواردة من جهات الدولة المختلفة للمش��مولين 

بالرعاية والقيام باإلجراءات المحاس��بية إلثبات تلك المعاش��ات 
والمستحقات في الحسابات الخاصة بهم داخل الهيئة ثم القيام 
بعملية تحويل تلك المعاش��ات والمس��تحقات لحس��اباتهم لدى 
البن��وك أو اتخاذ إجراءات الص��رف من داخل الهيئة لمن ليس له 

حساب خارجي.
    كم��ا يقع على عاتقها عبء متابعة االس��تثمارات وحس��ابات 
البن��وك التابع��ة للهيئة من خالل نظام رقاب��ي معد لذلك. كما 
تقوم بتنفيذ الق��رارات الصادرة عن اللجان المنبثقة من مجلس 
إدارة الهيئة وهي التي تق��وم بإعداد التقارير والقوائم المالية 
التي تس��اعد اإلدارة العليا في اتخاذ الق��رارات التي تخدم مصالح 
المش��مولين بالرعاي��ة، وكذلك تقوم بإع��داد القوائم والتقارير 
المالية لمدقق الحس��ابات الخارجي لمساعدته في إنجاز وتقديم 
نتائج األعمال الس��نوية من خالل ميزانية المش��مولين بالرعاية 

بنهاية العام المالي.

11 ألف معاملة و7454 شيكا بقيمة تزيد عن 11 مليون دينار و38 تسوية مع البنوك

قفزة لمعامالت إدارة مالية الُقّصر في الربع الثاني
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خدمات سريعة ومتابعة دقيقة
لراحة المراجعين

أكدت إدارة الخدمة والمتابعة حرصها على االستمرار في تحسين خدماتها حيث نجحت في إنجاز أكثر من2859  معاملة و2846 
كتابًا خارجيًا ونحو 2410 متابعات واستفس��ارات عن األسهم وتس��ليمها وفك الحجز وغيرها إضافة إلى 128 معاملة استقبال 

للعمالء في الربع الثاني من العام 2017.
وتع��د إدارة الخدم��ة والمتابع��ة من اإلدارات الهام��ة التي من مهامها اس��تقبال مراجعي الهيئة وإنجاز معامالتهم بالس��رعة 
الممكنة كما تتلقى الحاالت الجديدة، هذا فضاًل عن تنظيم دخول المراجعين إلى مختلف إدارات الهيئة كما تحرص على االرتقاء 
بمس��توى أداء العاملي��ن لديها من خالل عدد من ال��دورات التدريبية المكثفة لضمان الدقة والس��رعة في اإلنجاز لتقديم أفضل 

الخدمات الممكنة.
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تمكن قطاع الش��ئون االدارية والمالية والتطوير االداري خالل الربع 
الثاني من العام 2017 من انجاز عملية الربط اآللي مع بنك االئتمان 

الدولي ومع شركة وفرة .
كما واصل القطاع متابعة عمليات الصيانة والتشغيل لمبنى الهيئة 

الرئيسي واعداد وتجهيز مبنى فرع االحمدي الذي افتتح مؤخرا.
ونفذت إدارة الش��ئون اإلدارية والمالية مهام اإلشراف على تطبيق 
اللوائ��ح اإلداري��ة المعم��ول بها بالهيئ��ة وكذلك تطبي��ق قرارات 

مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية المتعلقة بها .     
كما واص��ل القطاع تطوي��ر األعمال الخاصة بش��ئون العاملين من 
تعيي��ن وترقية وعالوات ورواتب ومكافأت واج��ازات وتقارير نظام 
البصم��ة واالس��تقاالت والتقاع��دات باإلضاف��ة إلى متابع��ة أعمال 
الهيئ��ة من الجهات الحكومية األخ��رى ذات االختصاص مثل ديوان 
المحاس��بة ودي��وان الخدم��ة المدني��ة ووزارة المالية والمؤسس��ة 

العامة للتأمينات االجتماعي��ة، ومتابعة الخدمات العامة من مخازن 
وحركة السيارات والسجل العام. 

كذل��ك واصل��ت مراقب��ة الش��ئون المالي��ة انج��از الروات��ب وصرف 
المستحقات وانجاز الحسابات والميزانية وصرف مستحقات 60 جهة 
والعقود الشهرية، وأوامر الش��راء ومتابعة المناقصات والمزايدات 
وعقود الصيان��ة، ودفعة الرعاية االجتماعية الخاصة بالمس��اعدات 

واعداد الميزانية والحساب الختامي.
فيما واصل مركز نظم المعلوم��ات تقديم أحدث البرامج والتقنيات 
في مجال تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من 
خالل تطوي��ر البرامج والتدريب عليه��ا وتطبيقها في جميع إدارات 
الهيئ��ة وتوفي��ر وصول الخدمة الى المس��تخدم النهائي بالش��كل 
األمثل واالس��هل وتقديم الدعم الفني للمستخدمين لحل المشاكل 

المتعلقة باألجهزة والبرامج.  

صرف مستحقات 60 جهة

اإلدارية والمالية: ربط آلي 
مع بنك االئتمان الدولي وشركة وفرة

تقارير 

واإجنازات
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واصلت إدارة الهيئة العامة لش��ئون القصر نش��اطها في الربع الثاني من العام 2017 حيث عقد 
مجلس إدارة الهيئة اجتماعا فيما عقدت اللجان المنبثقة عن المجلس 6 اجتماعات كما انعقدت 

4 لجان داخلية.
كم��ا أجرى مدي��ر عام الهيئة براك الش��يتان 56 مقابلة وت��رأس عدة اجتماع��ات داخلية للجان 
النوعي��ة فيم��ا تم اصدار 96 قرارا اداري��ا متنوعا هذا الى جانب تعامله م��ع أكثر من 4600 بريد 

داخلي وخارجي.

اجتماع لمجلس اإلدارة و6 للجان المنبثقة 
عنه و96 قرارا إداريا في الربع الثاني

قامت إدارة الرقابة والتدقيق بمتابعة مالحظات ديوان المحاس��بة وتنس��يق الردود 
عليه��ا بالتعاون مع ادارة الهيئ��ة اضافة الى المتابعة مع مكتب التدقيق الخارجي.  
كم��ا واصلت اعمال الرقابة الدورية ألعمال الهيئة م��ع اإلدارات المختصة، ومتابعة 
تنفي��ذ الخط��ط والبرامج والق��رارات المعتمدة م��ن قبل الهيئ��ة والتأكد من مدى 
االلتزام بمعايير الجودة من خالل مراقبة س��المة تطبيق اإلجراءات اإلدارية والمالية، 
والتفويضات الممنوحة لكافة المس��تويات اإلدارية بالهيئة حيث تمت دراس��ة عدد 

من العقود الخاصة .

الرقابة والتدقيق 
تابعت مالحظات 
ديوان المحاسبة 

تعزيز التواصل 
اإلعالمي 

واصلت إدارة العالق��ات العامة واإلعالم خالل 
الربع الثاني مواكبتها لكافة فعاليات الهيئة 
وتغطيته��ا إعالمي��ًا، والتعامل م��ع ما يصدر 
بكاف��ة وس��ائل اإلعالم ع��ن الهيئة وكذلك 
تزويد جمه��ور المراجعين بكاف��ة اإلصدارات 
والكتيبات اإلرشادية واستطالع آراء الجمهور 
حي��ث أنج��زت أخب��ارًا ولق��اءات وتصريح��ات 
صحفي��ة إضاف��ة إل��ى التوضيح��ات والردود 
واإلعالنات كما عززت الهيئة نش��اطها على 
وسائل التواصل اإلجتماعي وخصوصًا حسابات 

االنستغرام والسناب شات . 
كما اس��تعرضت مدي��ر إدارة العالقات العامة 
واإلع��الم س��عاد محم��د اله��ارون أنش��طة 
الهيئة وذلك خالل لقاء تلفزيوني في برنامج 

مسائي على قناة الراي.



6667 September 2017Issue No.2September 2017 Issue No.2

كشفت المديرية العامة إلدارة استثمار أموال األيتام والقّصر بوزارة 
الع��دل في س��لطنة عمان عن أن ع��دد األيتام والقّصر المس��جلين 

فيها بلغ نحو 16675 يتيما وقاصرا حتى نهاية عام 2016.
وق��ال طال��ب بن عل��ي بن مس��عود الهنائ��ي � مدير عام مس��اعد 
بالمديرية العامة إلدارة واس��تثمار أموال األيت��ام والقّصر إن أعداد 
األيتام المنس��حبين البالغين لسن الرش��د خالل العام الماضي بلغت 
1958 يتيم��ا، فيما بلغ إجمال��ي األصول الخاص��ة بالمديرية 1.231 
ملي��ون ريال فيم��ا بلغ إجمال��ي اإليرادات المس��جلة في حس��ابات 
المديري��ة لع��ام 2016 نحو 17 مليون ريال مقس��مة بي��ن المبالغ 
الموردة من المحاك��م المختصة وقيمتها تبلغ نحو 13 مليون ريال 

والباقي لعوائد اإليجارات والودائع البنكية بالبنوك اإلسالمية.

وأوض��ح أن القط��اع العق��اري يعتبر أح��د أهم مجاالت االس��تثمار 
ل��دى الهيئة إضاف��ة إلى الودائع المصرفية لدى البنوك اإلس��المية 
وذل��ك لعدم وجود موانع ش��رعية من الدخول في ه��ذا النوع من 
االس��تثمارات ولقلة المخاطرة ولس��هولة اإلدارة وسهولة التخارج 

إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأضاف أن اإلجراءات التي تتخذها المديرية في هذا الش��أن إجراءات 
متطورة ودقيقة مبنية على تقدم علمي ومنهجي في النظام المالي 
والمحاسبي، وأيضًا تقوم اإلجراءات على التطور تبعًا للتعاون الوثيق 
مع مختلف الجهات بالدولة والتكامل في العمل، السيما مع مجلس 
الش��ؤون اإلدارية للقضاء حيث تستلم المديرية المبالغ النقدية من 
المحاكم المختصة ويتم تس��جيل حاالت األيتام التي ترد إلى المديرية 

عبر المديرية العامة إلدارة استثمار أموال األيتام والقّصر بالوزارة

»العدل العمانية« تتعامل مع 16675 قاصرا  
وإيرادات 2016 تجاوزت 17 مليون ريال

الوفاء 

العربي
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بصورة فورية في نظام محاسبي إلكتروني 
دقيق تم إنش��اؤه في عام 1995م ويحدث 
دوريًا وتسجل التحركات المالية من إيرادات 
ومصروف��ات عل��ى حس��ابات األيت��ام بذات 
النظ��ام، وتتولى المديرية اس��تثمار األموال 
النقدي��ة لأليت��ام والقّصر في االس��تثمارات 
لحي��ن بلوغه��م س��ن الرش��د وفق��ًا لقرار 

قضائي من المحكمة المختصة.
واكد أن ال��وزارة أولت العناي��ة واالهتمام 
بأم��وال األيت��ام انطالق��ا م��ن االختصاصات 
والمس��ئوليات الملق��اة عل��ى عاتقها وفي 
هذا اإلطار تم إنشاء المديرية العامة إلدارة 
واستثمار أموال األيتام والقصر والتي تقوم 
برعاي��ة واس��تثمار أم��وال القاصرين وحتى 
يتحق��ق ه��ذا الهدف فق��د ص��در التع�ميم 
 /  11  /9 بت����اري��خ   )93/7( رق��م  ال��وزاري 
1993م والمرس��وم الس��لطاني رق��م 47 / 
الع��دل  وزارة  اختصاص��ات  بتحدي��د   2000
واعتماد هيكلها التنظيمي والقرار الوزاري 
رقم 2000/87 باعتماد التقسيمات اإلدارية 

لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها.

اختصاصات المديرية
اس��تالم أنصبة القصر من األم��وال النقدية 
والمرس��لة من المحاكم االبتدائية بالواليات 
بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار األموال 
العيني��ة له��ؤالء القصر بواس��طة المحاكم 

االبتدائية.
اس��تثمار أم��وال القّصر النقدي��ة التي تحال 
إليه��ا ف��ي كل أوج��ه االس��تثمار التجارية 
المش��روعة كما تتولى مسئولية إدارة تلك 
االستثمارات واإلش��راف عليها بالطرق التي 
تراها مناس��بة وتتفق م��ع طبيعة األعمال 

التجارية.
القيام بص��رف جميع المصروفات التي يحتاج 
إليها القاصر س��واء كانت دورية أم طارئة 
على أن يتم ذل��ك بأمر كتابي من المحكمة 

)قاضي المحكمة(.

لجنة االستثمار واختصاصاتها
تم تش��كيل لجنة الس��تثمار أم��وال األيتام 

والقّصر بالقرار الوزاري رقم 13 /2013 ومن 
أهم اختصاصات هذه اللجنة.

دراس��ة وتحديد أوج��ه االس��تثمار التجاري 
األمثل لألموال األيتام والقّصر.

االقتصادي��ة  الج��دوى  دراس��ات  مراجع��ة 
للمشروعات االستثمارية التجارية المقترحة.

مراجعة وتقييم الستثمارات القائمة بالنظر 
إل��ى ظروف كل اس��تثمار وطبيعة وظروف 

السوق.
أو  للجن��ة  المقدم��ة  المقترح��ات  دراس��ة 
المقترح��ة منه��ا لش��راء أو بي��ع أو بن��اء 
العقارات ورفع التوصيات للوزير للمصادقة 

عليها.
المرتبط��ة  والش��ركات  المكات��ب  تقيي��م 
ل��إلدارة والتأجي��ر  المديري��ة بعق��ود  م��ع 
والصيانة واالستشارات الهندسية وتدقيق 

الحسابات.
االط��الع عل��ى الكش��وفات الربع س��نوية 
المتعلقة بأرصدة األيت��ام والقّصر والخروج 

بتوصيات بشأنها.
االطالع على الحس��ابات الس��نوية الختامية 

والتوصية بشأنها.
االط��الع عل��ى كش��ف تقوي��م العق��ارات 

ورفعها للوزير بتوصية للمصادقة عليه.

لماذا العقار؟
ويجوز للجنة االس��تعانة بأي بيت خبرة تراه 
كلم��ا كان ذلك ضروريا وف��ي هذا المجال 
فقد باش��رت ه��ذه اللجن��ة أعمالها وفق 
االختصاص��ات المذك��ورة واتخ��ذت اللجن��ة 
قرارًا بالدخول في االس��تثمار العقاري لعدة 

أسباب منها: -
• عدم وجود موانع شرعية من الدخول في 

هذا النوع من االستثمار.
• ارتفاع العائد

س��هولة بيع هذه البناي��ات في حالة رغبة 
المديرية توفير س��يولة نقدي��ة عند خروج 
عدد كبير من األيتام لبلوغهم س��ن الرشد 

من االستثمار.
• قل��ة المخاط��رة ف��ي ه��ذا الن��وع م��ن 

االستثمارات وسهولة اإلدارة.

القطاع العقاري ثم 
الودائع المصرفية لدى 
البنوك اإلسالمية أهم 
مجاالت االستثمار لدى 

الهيئة
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عق��د مجلس الوالي��ة على أم��وال القاصرين ومن ف��ي حكمهم 
ب��وزارة العدل والش��ئون اإلس��المية واألوقاف بمملك��ة البحرين 
جلس��ته االعتيادية العاشرة برئاسة وكيل وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف لش��ئون العدل- نائب رئي��س المجلس وائل 

بوعالي.
وقد قرر المجلس خالل االجتماع توزيع األرباح من فائض اإليرادات 
للس��نة المالية 2016 على حس��ابات التركات الت��ي تتولي عليها 
اإلدارة، وذلك بنسبة وقدرها 4 % بمبلغ وقدره 1.5 مليون دينار 

بحريني 
وأك��د المجل��س الحرص الدائم عل��ى تطوير الخطط االس��تثمارية 
الخاص��ة بأم��وال القاصرين، وذلك في إطار اتباع سياس��ة ضمان 

رأس مال المبلغ المستثمر وعدم تعريضه للمخاطرة.
وقد اس��تعرض المجلس عددًا من الطلبات الخاصة بشؤون القصر 
واتخاذ ما يلزم من قرارات بش��أنها، ومناقش��ة وإق��رار البيانات 

المالية لسنة 2016.
ويقوم المجلس بمجموعة من المس��ئوليات والواجبات الرئيسية 

أهمها ما يلي: 
متابعة تحصيل أموال القصر ودفع االلتزامات المس��تحقة عليهم 

وتدوينها في سجالت مناسبة.
حفظ واس��تثمار أموال القاصري��ن وإدارة ممتلكاتهم وتعميرها 

وتحديثها وإنشاء المباني الجديدة.
حفظ الوثائق والسجالت الخاصة بأموال وأمالك القصر.

وضع نظام مالي ومحاسبي إلدارة أموال وأمالك القصر.
التمثيل والترافع أمام المحاكم والجهات الرس��مية وغير الرسمية 

فيما يخص اإلجراءات المتعلقة بأموال وممتلكات القصر.
متابع��ة مصال��ح القاصرين لدى مختلف الجه��ات واالتفاق عليها 

وتدوين النفقات في سج�الت مناسبة.
اإلش��راف على ولي القاصر ووصيه وعلى وصي الحمل المس��تكن 
وعلى القيم على ناقص األهلي��ة أو فاقدها وعلى وكيل الغائب 

والمساعد القضائي.
القي��ام بكل ما يكلف به مجلس الوالية على المال ومن في حكم 

القصر وتنفيذ قراراته.
التول��ي على التركات للمتوفين من بي��ن ورثتهم قاصرون وفرز 

مستحقاتهم عن مستحقات الراشدين.
إجراء البحث االجتماعي للقاصرين لتقديم المساعدة المالية لهم.

البحث عن أدوات استثمارية جديدة لتنمية أموال القاصرين.

مجلس الوالية على أموال القاصرين 
في البحرين يوزع 4 % أرباحًا سنوية

الوفاء 

العربي
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ش��اركت الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في 
المملكة العربية السعودية ألول مرة في أعمال الحج هذا العام 

وق��ال رئيس الهيئة الش��يخ عبد العزي��ز بن محمد المهن��ا إن فرق الهيئة 
قام��ت باألدوار المنوط بها ف��ي مطار الملك عبد العزيز والميناء اإلس��المي 
بج��دة ومقر وزارة الحج وقي��ادة البحث والتحري في من��ى ومجمع الطوارئ 
التاب��ع ل��وزارة الصحة إضافة إلى مق��ر فرع الهيئة بمنطق��ة مكة المكرمة 

وذلك بحسب الخطة التي سبق اعتمادها.
وأض��اف ان��ه منذ أن حل��ت الهيئة محل بي��وت المال تقوم باإلش��راف على 
استقبال األموال واألعيان المفقودة والمجهول والغائب أصحابها واألموال 

المسروقة وما يتم إحالته إليها من قبل القضاة.
وتس��عى الهيئة إلى تطوير آليات العمل والحفظ وبرامج الحاس��ب لتسهيل 

عمليات إدخال المعلومات وسرعة الحصول عليها.
وكانت وزارة العدل الس��عودية قد نجحت في إيجاد نظام جديد بديل لنظام 
بي��وت الم��ال الذي مضى عليه أكثر من س��بعين عامًا وذل��ك من أجل إدارة 
وتنمي��ة هذه األموال بما يعود بالنف��ع إلصحابها على غرار التجارب الناجحة 

في بعض دول الخليج.
وعليه تم إنش��اء هيئة إدارية مستقلة إلدارة وحفظ أموال القصر واألوقاف 
واألموال الموجودة في بيوت المال واس��تثمارها بما يحقق المصلحة لهؤالء 
خصوص��ا وان نظام بي��وت المال ال يلبي الطموحات وال يواكب المس��تجدات 
بما يكفل حس��ن إدارة األموال الموجودة ف��ي بيوت المال، وكذلك لضخامة 

األرصدة الموجودة في حسابات بيوت المال.
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الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين

ومن في حكمهم في السعودية تشارك
ألول مرة في أعمال الحج

نسعى لتطوير آليات 
العمل والحفظ وبرامج 

الحاسوب لتسهيل 
عمليات إدخال المعلومات 

واسترجاعها
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أكد رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة الرعاية االجتماعية وش��ؤون القّصر 
في أبو ظبي جبر محمد غانم الس��ويدي أن المؤسسة ومنذ تأسيسها 
ف��ي العام 1993 تب��ذل جهدها لتأمين س��بل الحي��اة الكريمة للقّصر 
ومن في حكمهم م��ن المواطنين ورعاية مصالحهم والمحافظة على 

أموالهم وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
وأضاف أن المؤسسة تسعى للقيام بدور محوري في دفع عجلة التنمية 
االجتماعية بإمارة أبو ظبي، وقد أخذت على عاتقها في سبيل تحقيق 
ذلك تحمل مس��ؤولية كب��رى باعتمادها منهجية الرعاي��ة المتكاملة 
في مجاالت الرعاية االجتماعية واالستش��ارات القانونية وإدارة الثروات 
وتنميتها لشريحة على درجة عالية من األهمية في المجتمع أال وهي 

شريحة القّصر والمحجور عليهم ومن في حكمهم.
وأك��د أن تحقيق الطموحات واألهداف يرتكز على مقومات أساس��ية 
ته��دف بالمق��ام األول إلى تقدي��م الخدمات بالش��كل الحضاري الالئق 
ووفقا لمعايير األداء المميز واإلنجاز السريع البعيد عن أي تعقيدات أو 
أي ش��كل من أشكال البيروقراطية التي تعيق العمل وتقف حجر عثرة 

في طريقها.
وأوض��ح إن اس��تثمار مبتكرات العص��ر الحديث هو اتجاه مش��روع بل 
ضرورة حتمية تفرضها علين��ا جملة الطموحات التطويرية التي تهدف 
ف��ي النهاي��ة إلى إبراز المؤسس��ة بالمس��توى الذي يلي��ق بخدماتها 

ودورها التنموي الرائد على شتى األصعدة. 
وفي هذا السياق أطلقت المؤسسة التوقيع اإللكتروني الشامل لجميع 
المعامالت للمس��تفيدين من خدمات المؤسس��ة، وه��ي تقنية جديدة 
تستهدف توفير الوقت والتكاليف، و”تؤرشف األوراق “إلكترونيا، بما 

يحد من االستهالك الورقي، وييسر على المراجعين.
وقال راش��د عتي��ق الهامل��ي المدير الع��ام باإلناب��ة إن النظام أصبح 
يتماش��ى مع التطور الحضاري إلم��ارة أبوظبي، الفتًا إلى وجود مراجعة 
ش��املة لكل ما يخص العمل ، وهناك كثير من التشريعات التي تهتم 
بتحس��ين األداء والتعام��ل م��ع الجمهور بنظ��ام متكام��ل باعتبار أن 

المؤسسة من الجهات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور .
وأوضح أن التوقي��ع اإللكتروني للمعامالت الخاص��ة بمراجعة واعتماد 
الطلب��ات ينطوي على العديد من الفوائ��د والمميزات اإليجابية ومنها 
تقليل مدة إجراءات الموافقة حيث يسمح التوقيع بتداول سهل وسريع 
للمس��تندات والوثائ��ق “الصادرة م��ن والواردة إلى مؤسس��ة الرعاية 
االجتماعي��ة وش��ؤون القصر واالس��تغناء تماما عن المناول��ة اليدوية 

للوثائق الورقية، األمر الذي يرتقي بمستوى التواصل والكفاءة.
وكان قانون إنشاء المؤسسة قد صدر في العام 2009 وتضمن تكليف 
المؤسس��ة بتقديم أفض��ل الخدمات ومواكب��ة االحتياج��ات المتغيرة 

لمتعامليها من خالل:
توفي��ر الرعاي��ة االجتماعية المتميزة والهادفة لضمان مس��تقبل آمن 

ومستقر للمستفيدين.
إدارة واس��تثمار أموال وممتلكات المشمولين وتنميتها وفقًا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.
تأمين بيئة عمل تحفز على اإلبداع واألداء المتميز ضمن معايير الفعالية 

والكفاءة.
تعزي��ز دور الش��راكات االس��تراتيجية ف��ي تقدي��م الدع��م المباش��ر 

للمستفيدين.  

الوفاء 

العربي

لجميع المعامالت للمستفيدين

مؤسسة الرعاية االجتماعية 
وشؤون القّصر في أبو ظبي 

تطبق التوقيع الشامل 
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ارتفعت قيمة أصول مؤسس��ة األوقاف وش��ؤون القّصر بدبي العام الماضي لتصل إلى 2.6 
مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4.6 % عن عام 2015، فيما بلغت اإليرادات خالل السنة المالية 

2016 حوالي 228 مليون درهم بمعدل نمو وصل إلى 9 % عن السنة المالية 2015.
 وتعك��س هذه المؤش��رات ق��وة الوض��ع المالي للمؤسس��ة وقدرتها عل��ى مواكبة نمو 
احتياج��ات المس��تفيدين م��ن خدماتها، من األيت��ام، والقّصر، والمحج��ور عليهم ومن في 
حكمهم وغيرها من الفئات المجتمعية الكثيرة التي تقدم لها مؤسس��ة األوقاف وشؤون 
القّصر الدعم والرعاية في المجاالت االجتماعية، والتعليمية، والصحية، والخيرية، والدينية. 
وتمكنت المؤسسة أيضًا مع نهاية العام 2016، من زيادة قيمة محفظة المصارف الوقفية 
الخمس��ة التابعة لها )الشؤون اإلسالمية، والش��ؤون االجتماعية، والتعليم، والصحة، والبر 
والتقوى( بنحو 49 مليون درهم من خالل ارتفاع عوائد االستثمارات والمشاريع التي قامت 

بتنفيذها خالل العام. 
وق��ال األمين العام لمؤسس��ة األوقاف وش��ؤون القّصر في دبي طيب عب��د الرحمن الريس 
أن العام الماضي كان مثمرًا على صعيد نمو أصول المؤسس��ة وارتفاع عوائد استثماراتها، 
مضيفًا إن رؤية المؤسسة تركز على استدامة الخير والبذل والعطاء من خالل دمج المفهوم 

التجاري الربحي بالمفهوم اإلسالمي لعمل الخير. 
وأعرب عن ثقته بأن مجاالت عمل المؤسسة ونشاطاتها ستشهد توسعات كبيرة في األعوام 
المقبلة بفضل النمو المتزايد في عوائد استثماراتها، وفي تبرعات الواقفين وأهل الخير، وهو 
ما س��يجعل الوقف يأخذ دوره الحقيقي كنظام اجتماعي تكافلي يس��هم في تنفيذ العديد من 

مشاريع الصحة والتعليم وغيرهما من المجاالت لتحسين معيشة وجودة حياة األفراد.
 وأش��ار الري��س إل��ى أن تنوع األص��ول الوقفية يمنح المؤسس��ة نوعًا من االس��تقرار في 
اإلي��رادات والعوائد، ويمكنها من وضع خطط عمل تميل إل��ى الثبات، نظرًا إلمكانية توقع 
نس��ب العوائد المس��تقبلية في ضوء الدراسات التي تقوم المؤسس��ة بتنفيذها، والحلول 

اإلدارية والمحاسبية والتقنية المتطورة التي تعتمد عليها.
وأوضح أن المؤسس��ة تعمل على إدارة وتنمية أموال الوقف، ورعايتها، واس��تثمارها، وصرف 
ريعه��ا، وفق خطة مدروس��ة ورؤية واعية، إضافة إل��ى احتضان القّص��ر، والعناية بأموالهم، 
واستثمارها، ورعايتهم اجتماعيًا، وتأهيلهم، وتمكينهم. ولتحقيق أهدافها تقوم المؤسسة 
بتنفي��ذ وإدارة العديد من المش��اريع، ومن أبرزه��ا قرية العائلة، المخصص��ة لألطفال األيتام، 
وبرنامج »سلمى« اإلغاثي الهادف إلى تقديم وجبات غذائية حالل لضحايا الكوارث حول العالم.

لتصل إلى 2.6 مليار درهم في 2016

أصول مؤسسة األوقاف وشؤون 
القّصر بدبي ارتفعت بمعدل 4.6 % 

تنوع األصول الوقفية 
يمنح المؤسسة نوعًا من 
االستقرار في اإليرادات 

والعوائد



72PB September 2017Issue No.2September 2017 Issue No.2

م�صاهمات

للكلمة معنى..
للكلم��ات تأثي��ر ال يس��تهان به فهي في بعض األحيان تكون بس��يطة ومفهومة، وف��ى أح�يان أخ�رى تعص��ف بمن أمامك كما تعصف 
الرياح بأوراق الش��جر.. الكلمات لها قوة اس��تمالة األعداء، وتحويلهم إلى أصدقاء، وهي نفس القوة القادرة على اس��تعداء األصدقاء، 
للكلمات قوة لفض النزاعات وحل الخصومات، ولها ذات القوة الختالق المصائب وزرع المش��كالت، للكلمات ق�وة نس��تطيع بها أن نجعل 

من أطفالنا رجااًل ناجحين أسوياء، ولها أيضًا نفس القوة لطمس عبقرية ال��كثيرين منهم.
ليس غريبا أن كال منا أثناء قراءته يشعر بوقع بعض الكلمات في نفسه

يش��عر بقوته��ا وهي تدخل عقله حتى أنها تتحكم بكل ما يش��غل حيات��ه من رؤى وأفكار وتصورات، واس��تغرب أحيانا من تفاوت قوة 
الكلمات واختالف وقع هذه عن تلك.

كم أثارني وش��دني بيت من الش��عر أياما وش��هورا بل وس��نينا، فانطبعت حروفه في ذاكرتي على ضعفها وترسخت معانيه في نفسي 
وهي الجاهلة.

وكم ألهتني عن نفس��ي مقطوعة أدبية قرأتها مرة بعد مرة ورددتها كرة بعد كرة دون أن يكون ش��غفي بالثانية أقل من ش��غفي 
بالمرة األولى سائحة في أرجاء معانيها وساحات مبانيها متفكرة في معناها ومداها، وف�كرتها وأس�لوب��ه�ا.

وكم عش��ت أحداثا لم أعش��ها س��وى بين السطور، وسافرت بلدانًا لم أرها إال مرقومة في سفر مس��طور، فعرفت أشخاصا أحببت بعضا 
منهم وكرهت بعضا، وهم لم يكونوا سوى أناس عاشوا بين السطور.

أننا نشعر بقوة الكلم��ات حينما نلمس صدق الك��اتب فيم��ا يقول، وفعله لما يدعو إليه، كثيرا ما أثارني فكر نشره الكاتب عبر كلماته 
الصادقة ونفسه العالية في فهم اآلخرين وإيصال كلماته لهم.

إضاءة: » الكلمة وسيطرتها على العقول واأللباب تتطلب وقفة احترام وتقدير من كل إنسان طالب للعلم والمعرفة.
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