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للتواصل
دولة الكويت - الشرق 
 ص ب 383 - الصفاة
الرمز البريدي 13004

alwafakuwait@gmail.com
هاتف : 96522313000 +  

ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ

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

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

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

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

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

ُتَعّين عليها.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
براك علي الشيتان 

مدير عام الهيئة

نائب رئيس التحرير
د.عبداللطيف أحمد السنان

مدير التحرير  
ريمة محمد الحميدان

فريق التحرير
مضاوي عبد العزيز العثمان

خلود محمد الطواري
عباس راشد البذالي 
نورة عبدالرزاق الربيع

مساعد عبداللطيف المهيدب

الموقع اإللكتروني  
www.pama.gov.kw

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

التسويق واإلعالن  
 22313331
22313487 
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تأهيل القصر لما بعد انتهاء الوصاية

االفتتاحية

يتان
ي الش

براك عل

يئة
م اله

ر عا
مدي

رير 
لتح

س ا
رئي

مع تطــور البيئة المحلية والخارجيــة المحيطة بالهيئة 
العامــة لشــئون القصر وتنامــي التحديــات التي تواجه 
القصــر والمشــمولين بالرعاية وخصوصا فــي مرحلة ما 
بعد خروجهم من تحت وصاية الهيئة عند بلوغهم سن 

الرشد، تظهر قضية تأهيلهم لتلك المرحلة الحرجة.
ومنذ فترة ليســت بالقصيرة تسعى الهيئة إلى صياغة 
معالم دور جديد لها في هذا المجال وفي ضوء الضوابط 

التشريعية واإلجرائية الحاكمة لعملها.
ومــن هذا المنطلق تبحث الهيئــة حاليا مرئيات عديدة 
لتطويــر هذا الــدور خصوصــا وأنها بــدأت بالفعل في 
تنفيذ بعض المبادرات الخاصة بتقليص وصايتها بصورة 
تدريجيــة تســمح لـــ« القصــر« والمشــمولين برعايتها 
خــال فترة بينية تصل إلى العامين بممارســة حق إدارة 

أموالهم ولكن تحت إشراف الهيئة.
وفي ضــوء تقييم تلك التجربة ســيتم بحث تطوير هذا 
الدور والبدء في دراســة المزيد من المبادرات والتي من 

بينها:
التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة وخصوصا 	 

وزارة الشباب والمجتمع المدني والجمعيات األهلية 
لتأهيل شباب القصر في مختلف المجاالت.

تدريب شــباب القصر على بعض المهــارات الفعالة 	 
التــي تعــزز قدراتهــم وكفاءتهــم وإنتاجيتهــم 
بشــكل عام وتجعل منهــم أشــخاصًا قادرين على 
القيام بأعمال هامة في ســوق العمل بشكل خاص 
والمجتمع بشــكل عام وذلك بالتعــاون مع جهات 

تدريب متخصصة.
التعــاون مع تنظيمــات رجال األعمال فــي الكويت 	 

وخصوصا غرفة تجــارة وصناعة الكويت واالتحادات 
اإلنتاجيــة والخدمية المختلفــة لتوفير فرص تدريب 
وتأهيل عملي لشــباب القصر في منشــآت القطاع 

الخاص المختلفة.
السعي إلبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقات تعاون مع 	 

الجهات المتخصصة في تشجيع الشباب على اقتحام 
مجــاالت العمل الحــر والســيما الصنــدوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وختاما ترحــب الهيئــة بتلقي مبادراتكــم وأفكاركم 
ومقترحاتكــم في هذا الشــأن بما يخــدم تحقيق هذا 
الهدف النبيل. وبمــا يعزز من قدرات وكفاءات أبنائنا 
فــي المســتقبل لما فيــه صالحهــم وصالــح الكويت 

وشعبها. 
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المحتويات

د.فهــد العفاســي : توجيهات ســامية 
ودعــم حكومــي لتوفيــر كل الخدمات 

واالحتياجات لـ »القصر«

العفاسي اطلع على نظام 
»التراسل اإللكتروني« في الهيئة

وزير العدل استقبل القصر 
المشاركين في رحلة الحج
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أنشطة الهيئة

مجتمع الهيئة

مجتمع الهيئة

منوعات

ر« احتفلت بعودة المشمولين  »هيئة القصَّ
برعايتها إلى المدارس

الكويت من أكثر الدول اهتماما
بتطوير التعليم
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64

محافظ األحمدي استقبل وفد الهيئة
بمناسبة مرور عام على افتتاح 

فرعها
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يوم ترفيهي مفتوح في إنفينيتي
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قال
الوزير

العـــدل ووزيـــر األوقـــاف  أكـــد وزيـــر 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
د.فهـــد  المستشـــار  ـــر  الُقصَّ لشـــئون 
العفاســـي تشـــجيعه للهيئـــة وجميـــع 
القطاعـــات  بمختلـــف  بهـــا  العامليـــن 

بالرعايـــة. المشـــمولين  لخدمـــة 
وشـــدد الوزيـــر علـــى دعمـــه المتواصـــل 
واالحتياجـــات  الخدمـــات  كل  لتوفيـــر 
التـــي يتطلـــع لهـــا أبنـــاؤه مـــن القصـــر 
المشـــمولين بالرعايـــة وذلـــك بتوجيهـــات 
صاحـــب الســـمو أميـــر البـــاد الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح )حفظـــه 
اهلل ورعـــاه( وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن 
برئاســـة  الرشـــيدة  الحكومـــة  ودعـــم 
ــيخ  ــوزراء الشـ ــمو رئيـــس مجلـــس الـ سـ

ــاح. ــد الصبـ ــارك الحمـ ــر المبـ جابـ

وأوضـــح العفاســـي أن الهيئـــة التـــي 
تأسســـت منـــذ نحـــو ثمانيـــة عقـــود 
وعلى مدار الســـنوات تبلـــورت وتطورت 
أهدافهـــا وأبرزهـــا المحافظـــة علـــى 
حقوق وممــــتلكات القّصر والمشمولين 
برعايتهـــا بمختلف أشـــكالها وصورها 
وتنميتهـــا وتعزيز عوائدهـــا مع رعاية 
كل  وتقديـــم  برعايتهـــا  المشـــمولين 
الخدمـــات االجتماعيـــة لهـــم تحقيقـــا 
لشـــعار “إدارة آمنـــة ألمـــوال القّصـــر 

ورعايـــة متميـــزة الحتياجاتهـــم”.
الخدمـــات  بتطـــور  العفاســـي  وأشـــاد 
والخدمـــات  عـــام  بشـــكل  بالهيئـــة 
ـــة بشـــكل خـــاص بمـــا يســـاهم  اإللكتروني
فـــي تقديـــم خدمـــات أفضـــل بوقـــت 
ـــع  ـــن م ـــور المتعاملي ـــل لجمه ـــد اق وجه

ر المستشار  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الُقصَّ
د.فهد العفاسي:

توجيهات سامية ودعم حكومي لتوفير كل 
الخدمات واالحتياجات لـ »القصر«

أهمية إقرار وتنفيذ 
استراتيجية الهيئة 

للسنوات الخمس المقبلة 
لمواصلة مسيرة التطوير 

ومواكبة المستجدات
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ـــة  ـــراءات اإلداري ـــا يســـهل اإلج ـــة بم الهيئ
الخاصـــة بـــإدارات الهيئـــة المختلفـــة 
ـــد مـــن كفـــاءة العمـــل وســـرعته  ممـــا يزي

ــازه. ــة إنجـ ودقـ
وأكـــد العفاســـي حرصـــه علـــى مراجعـــة 
خطـــط وبرامـــج التطويـــر التـــي تضعهـــا 
الهيئـــة لتطويـــر أعمالهـــا فـــي الفتـــرة 
ــق  ــكل دقيـ ــتها بشـ ــة ومناقشـ المقبلـ
ــة  ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـ ــع مجلـ مـ
بمـــا يضمـــن محافظـــة الهيئـــة علـــى 
ريادتهـــا اإلقليميـــة فـــي مجـــال رعايـــة 

القصـــر.
وشـــدد العفاســـي علـــى أهميـــة إقـــرار 
ـــنوات  ـــة للس ـــتراتيجية الهيئ ـــذ اس وتنفي
الخمـــس المقبلـــة لمواصلـــة مســـيرة 
التطويـــر ومواكبـــة المســـتجدات المحليـــة 

والعالميـــة لمـــا فيـــه صالـــح الهيئـــة 
والمشـــمولين برعايتهـــا.  

ويــــرى العفاســــي أنــــه مــــع تطــــور 
البيئــــة التــــي تعمــــل بهــــا الهيئــــة 
ــم  ــ ــب أن يت ــ ــن المناس ــ ــون م ــ ــد يك ــ ق
ــة  ــ ــدة لمواكب ــ ــداف جدي ــ ــتحداث أه ــ اس
تطــــور احتياجــــات المشــــمولين بالرعايــــة 
ــــد الخــــروج  ــــا بع ــــة م وتأهيلهــــم لمرحل
ــى  ــ ــيرا إل ــ ــة، مش ــ ــة الهيئ ــ ــن وصاي ــ م
ــى  ــ ــؤولية إل ــ ــا مس ــ ــة عليه ــ أن الهيئ
ــــه  ــــي توجي ــــرى ف ــــب مؤسســــات أخ جان
القصــــر ورعايتهــــم وتهيئتهــــم لتحمــــل 
ــــة  المســــؤولية بعــــد خروجهــــم مــــن وصاي
ــــوض  ــــال خ ــــي مج ــــة والســــيما ف الهيئ
غمــــار عالــــم المــــال واألعمــــال بمــــا فيــــه 
مــــن فــــرص وتحديــــات عديــــدة ومتنوعــــة.

تطوير الخدمات
اإللكترونية يساهم في 

تقديم خدمات أفضل 
وأسرع بجهد أقل لجمهور 

المتعاملين
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حوار
 العــدد

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر:
مستجدات عديدة شهدتها الساحة منذ عام 

1983 تستوجب مراجعة قانون الهيئة
أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ عبد الرحمن الجالل أن تجربة الكويت في مجال رعاية 
القصر رائدة ومشرفة بكل المقاييس وشملت العديد من الجهات والجنسيات والدول، مشيرا إلى أن المقر الذكي 
الجديد للهيئة وخدماته الملحقة وفر بيئة عمل مناســبة الســتيعاب خطط التوســع والتطوير لصالح المراجعين 

والمشمولين بالرعاية.
وأوضح في حوار خاص لمجلة » الوفاء« أن استراتيجية االستثمار الجديدة التي أقرتها الهيئة وبدأت في تنفيذها 

شملت التركيز على تنمية وتطوير العقارات بما يحافظ على عوائدها ويعزز قيمتها الرأسمالية.
وشدد الجالل على أن الهيئة حريصة على إيصال خدماتها للمشمولين بالرعاية بسهولة ويسر بمختلف الوسائل 
والى جميع المناطق، مشــيرا إلى أن الهيئة شــهدت نقالت رئيسية عديدة طوال 8 عقود من التطوير حتى بلغت 

مستوى متقدمًا في الخدمات اآللية واإللكترونية
وأكــد أن الهيئة نجحت في الحفاظ على أمــوال القصر وتنميتها وفق الضوابط الشــرعية والمالية والقانونية 

بعوائد مستقرة تتراوح ما بين 10 و11 % سنويا رغم التحديات المختلفة داخليا وخارجيا.
ويرى الجالل أن هناك مســتجدات وتغيرات عديدة شــهدتها الســاحة منذ عام 1983 تســتوجب مراجعة اإلطار 
التشــريعي الحاكــم لعمل الهيئة موضحا أن الهيكل التنظيمي للهيئة شــهد تغيرات عديــدة تنفيذا لتوصيات 

اللجان المتخصصة وبما يعزز من فعالية الجهاز اإلداري.
وأشار الجالل إلى حرص دولة الكويت على تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي والعربي وتبادل الخبرات والمعلومات 

في مجال رعاية القصر من خالل العديد من اللقاءات الجماعية والثنائية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عبد الرحمن الجالل

8SEP 2018Issue No.6
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المقر الذكي
الجديد للهيئة وخدماته 
الملحقة وفر بيئة عمل 

مناسبة الستيعاب خطط 
التوسع والتطوير لصالح

المراجعين

استراتيجية االستثمار 
الجديدة شملت التركيز على 
تنمية وتطوير العقارات بما 
يحافظ على عوائدها ويعزز 

قيمتها الرأسمالية  

حوار
 العدد

 • مـــا هـــي التأثيـــرات المتوقعة 
الفتتـــاح المقـــر الجديـــد للهيئة 

والجهراء؟  األحمـــدي  وفرعـــي 

بدايـــة أود أن أتقـــدم بجزيل الشـــكر 
وعظيـــم االمتنـــان إلى حضـــرة صاحب 
الشـــيخ صباح األحمد  الباد  السمو أمير 
الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه وســـمو 
ولـــي عهـــده األميـــن وســـمو رئيس 
مجلس الـــوزراء لحرصهم التام والواضح 
على تقديـــم كل الدعـــم ألبنائهم من 
الهيئة.  القصر والمشـــمولين برعايـــة 
إدارة  الدعـــم نجحـــت  وبفضـــل هـــذا 
ـــاون  ـــرة بتع ـــرة األخي ـــال الفت ـــة خ الهيئ
العديـــد مـــن الجهـــات االخـــرى فـــي 
ــرى  ــازات كبـ ــق انجـ ــي تحقيـ ــة فـ الدولـ
ـــر  ـــاح المق ـــآت بافتت ـــد المنش ـــى صعي عل
األحمـــدي  وفرعـــي  للهيئـــة  الجديـــد 
ـــة  ـــد ســـنوات طويل ـــك بع والجهـــراء وذل
ــاز. ــذا االنجـ ــار لتحقيـــق هـ مـــن االنتظـ

وكان لانتقـــال الـــى المقـــر الجديـــد 
الحمد  الجديـــدة وهلل  والفروع  المتطور 
مختلـــف مجاالت  علـــى  اإليجابي  األثـــر 
العمـــل بما يعزز مـــن قـــدرة العاملين 
خدمـــات  تقديـــم  علـــى  وانتاجيتهـــم 
أكثر تطـــورا بكفـــاءة وفعاليـــة وبما 
ينعكـــس ايجابا على رضـــا أبنائنا القصر 
وذويهـــم، هذا إلى جانـــب إحداث نقلة 

العقاري. االســـتثمار  فـــي  نوعية 
المقـــر الذكـــي الجديد  كمـــا ســـاهم 
وخدماتـــه الملحقة ومواقف الســـيارات 
بيئـــة عمـــل مناســـبة  فـــي تهيئـــة 
واســـتيعاب خطـــط التوســـع والتطوير 
الحالية والمســـتقبلية بما فيها إضافة 
خدمـــات جديدة واســـتيعاب أعداد أكبر 
مـــن الموظفيـــن والمراجعيـــن فضـــا 
عن وضع حـــد لتحديات عديـــدة كانت 
تواجههـــا الهيئـــة والعاملـــون فيها 

 . جعوها ا ومر

اســـتراتيجية  الهيئـــة  أقـــرت   •
أبرز  هـــي  فما  لالســـتثمار  جديدة 

وضوابطهـــا؟ مالمحهـــا 

بعــــد إقــــرار مجلــــس إدارة الهيئة 
الجديدة  االســــتثمارية  لاستراتيجية 
2018 - 2022 تم البدء في تطبيقها 
األصول،  علــــى  المحافظة  بهــــدف 
وتعزيــــز  وتطويرهــــا  وتنميتهــــا 
والرأســــمالية  الجاريــــة  عوائدهــــا 
وفــــق الضوابط القانونيــــة والمالية 

وغيرها. والشــــرعية 
مختلف  االســـتراتيجية  شـــملت  وقـــد 
الهيئـــة  داخـــل  االســـتثمار  مجـــاالت 
وأدواتهـــا في  بمختلـــف قطاعاتهـــا 
ضوء دراســـة وافية للفرص والتحديات 
المتوقعـــة محليـــا وإقليميـــا ودوليا.
إال أنهـــا ركـــزت وبشـــكل واضح على 
قطـــاع العقـــار الـــذي يمثـــل أهمية 
كبرى لاســـتثمار في الكويت بشـــكل 
عـــام وبالتالـــي في محفظـــة الهيئة، 
إعـــادة هيكلة  نحـــو  التوجـــه  وكان 
القطـــاع  هـــذا  فـــي  االســـتثمارات 
بالتركيـــز على تعزيز االســـتثمارات في 
العقـــارات المدرة للدخـــل وذات العائد 
القائمة  العقـــارات  يشـــمل تطوير  بما 
وتجديدهـــا بما يحافظ علـــى عوائدها 

الرأســـمالية. قيمتها  وينمـــي 
كما تم اســـتحداث مســـميات لعقارات 
الهيئـــة بحيـــث يمكـــن تمييزها في 
مختلف المناطق حيث تم إطاق اســـم 
التجارية فيما  الوفاء علـــى عقاراتهـــا 
تم إطاق اســـم صفاء علـــى عقاراتها 

االستثمارية.

• كيـــف تنظـــرون ألداء الهيئـــة 
فـــي الوقـــت الحالي علـــى صعيد 
الخدمـــات المقدمـــة للمراجعيـــن 
لتطويرها؟  خطـــط  هنـــاك  وهل 
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الهيئة حريصة
على إيصال خدماتها 
للمشمولين بالرعاية 

بسهولة ويسر بمختلف 
الوسائل وإلى جميع 

المناطق 

الهيئة شهدت
نقالت رئيسية عديدة طوال 
8 عقود من التطوير حتى 

بلغت مستوى متقدمًا
في الخدمات اآللية 

واإللكترونية

متواصل  وبشـــكل  الهيئـــة  تشـــهد 
تطورات متســـارعة في مجال الخدمات 
المقدمـــة للمراجعيـــن وخصوصـــا في 
مجـــاالت تنمية أمـــوال القصر ســـواء 
النقديـــة أو األســـهم أو التـــركات أو 
الشـــركات، كذلك تحرص  أو  العقارات 
الهيئـــة على تعزيز دورهـــا في مجال 
حماية حقـــوق المشـــمولين برعايتها 
بالوســـائل القانونيـــة والقضائية كما 
عـــززت الهيئـــة مـــن نشـــاطها في 
الرعايـــة االجتماعيـــة والتربوية  مجال 
والســـكنية  المعيشـــية  والســـيما 
وبشـــكل  والترفيهيـــة  والتعليميـــة 
بحيث  األخيـــرة  الفتـــرة  خـــال  واضح 
ال يمـــر أســـبوع أو شـــهر إال وتنظم 
حدثًا  برعايتها  للمشـــمولين  الهيئـــة 

فعالية. أو  حفـــًا  أو 
وإضافـــة إلى مـــا ســـبق وبتوجيهات 
من مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

للهيئة وبالتعاون مـــع كوادر الهيئة 
المخلصيـــن والمبدعيـــن وماحظـــات 
وأفكار المشـــمولين برعايتها تتواصل 
عملية تطوير الخدمات واألداء بشـــكل 
فعال وأتوقـــع أن تزداد وتيره التطوير 
مـــع توافر بيئـــة عمل أكثر تشـــجيعا 
في المبنـــى الجديد والفـــروع التي تم 
افتتاحهـــا أخيرا، فضا عـــن بدء تنفيذ 

الجديدة. الهيئة  اســـتراتيجية 
وهنا أود أن أشـــير إلى حرص الهيئة 
علـــى إيصـــال خدماتها للمشـــمولين 
بالرعايـــة بمختلـــف الوســـائل ومنها 
خدمات متنقلـــة لكبار الســـن أو غير 
القادريـــن على الحضور لمقـــر الهيئة 
أو فروعهـــا فضا عن حـــرص الهيئة 
المشـــمولين  احتياجات  متابعـــة  على 
بالرعايـــة خـــارج الكويـــت مـــن خال 
لهذا  الهيئـــة  مـــن  وفـــود  إرســـال 

. ض لغر ا
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• عاصرتـــم العديـــد مـــن التغيـــرات 
التـــي مـــرت بهـــا الهيئـــة فمـــا هـــي 
ــا  ــرات وتأثيراتهـ ــك التغيـ ــرز تلـ أبـ

علـــى األداء؟ 

ـــــة عقـــــود  ـــــل ثماني ـــــذ تأسيســـــها قب من
مـــــن  العديـــــد  الهيئـــــة  شـــــهدت 
التطـــــورات فـــــي مســـــماها ووظائفهـــــا 
والقانـــــون الـــــذي ينظـــــم عملهـــــا 
ــا  ــ ــدد العامليـــــن فيهـ ــا وعـــ ــ ومقراتهـ
وذلـــــك  برعايتهـــــا،  والمشـــــمولين 
ــي  ــ ــدة التـ ــ ــرات العديـ ــ ــة للتغيـ ــ مواكبـ
شـــــهدتها بيئـــــة عملهـــــا علـــــى مـــــدار 

ــة. ــ ــنوات الطويلـ ــ ــك السـ ــ تلـ
ومحطات  نقـــات  الهيئـــة  وشـــهدت 
رئيســـية عديدة طوال تلك الفترة حتى 
وصلـــت إلى ما نحن فيه مـــن تطور في 

تقديـــم الخدمـــة للمشـــمولين بالرعاية 
والســـيما فـــي مجـــال الخدمـــات اآللية 
واإللكترونية والتي ســـهلت كثيرا على 
المراجعين في مختلـــف المجاالت ومنها 
اســـتام حقوقه المالية بشكل آلي عبر 
المصرفي، إضافة  إلى حســـابه  تحويلها 
إلى تســـهيل وســـائل التواصل وطريقة 
تقديم الخدمات ســـواء في مقر الهيئة 
أو عبر فروعها فـــي الجهراء واألحمدي 

الحكومة مول. ومراكـــز 
كما تمكنـــت الهيئة مـــن الحفاظ على 
أمـــوال القصر وتنميتهـــا وفق الضوابط 
الشـــرعية والماليـــة والقانونية بعوائد 
مســـتقرة تتراوح مـــا بيـــن 10 و11 % 
األخيـــرة وهو  الفتـــرة  ســـنويا خـــال 
مـــا يعـــد إنجـــازا فـــي ظـــل التحديات 
التي  المختلفة  والمخاطـــر  االقتصاديـــة 

الحفاظ على أموال 
القصر وتنميتها وفق 

الضوابط الشرعية والمالية 
والقانونية بعوائد مستقرة 
تتراوح ما بين 10 و11 % 

سنويا

حوار
 العدد
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نشـــهدها محليـــا وإقليميـــا ودوليا.

• ما هو تقييمكـــم لحجم وفعالية 
في  والعربي  الخليجـــي  التنســـيق 

القصر؟  رعايـــة  مجال 

الكويت تعد ســـباقة خليجيـــا وإقليميا 
في مجال رعاية القصـــر خصوصا وأنها 
مـــن أوائل الـــدول فـــي المنطقة التي 
قامـــت بتأثيث دار لأليتـــام عام 1938 
وعـــززت الكويـــت ريادتهـــا اإلقليمية 
والتشـــريعي  القانونـــي  بإطارهـــا 
المتطـــور حين صدر مرســـوم إنشـــاء 
الهيئـــة عام 1983 والـــذي بات مرجعا 
تم  المنطقة  لـــكل هيئـــات  قانونيـــا 
االحتـــذاء بـــه فـــي إصـــدار العديد من 

الشـــقيقة. الدول  فـــي  القوانين 
والهيئـــة العامـــة لشـــئون القصر في 
الكويـــت حريصة على تعزيز التنســـيق 
فـــي  والعربـــي  الخليجـــي  والتعـــاون 
مجـــال رعايـــة القصر وتبـــادل الخبرات 
عبر  المجـــال  والمعلومـــات في هـــذا 
العديـــد مـــن الفعاليـــات واللقـــاءات 

والثنائية. الجماعيـــة  التنســـيقية 
الجماعـــي  التنســـيق  إطـــار  ففـــي 
نظمـــت الكويـــت المؤتمـــر الخليجـــي 
األول لشـــئون القصـــر عـــام 2006 ثم 
نظمـــت المؤتمـــر الثاني عـــام 2014، 
الثنائيـــة  اللقـــاءات  تواصلـــت  كمـــا 
القصر  رعايـــة  مـــع مختلـــف جهـــات 
فـــي دول المنطقـــة وخال الســـنوات 
الهيئـــة  عقـــدت  الماضيـــة  القليلـــة 
لقـــاءات واجتماعـــات مع مســـؤولين 
والســـيما  المنطقة  دول  مختلـــف  من 
وقطر  والبحرين  والســـعودية  اإلمارات 

عمان. وســـلطنة 

دور  إلـــى  تنظـــرون  كيـــف   •
الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة في 
انتاجيتها  تعزيـــز  وســـبل  الهيئة 

ومســـاهمتها في تطويـــر االداء؟ 

العنصر البشـــري هو مفتـــاح نجاح أي 
جهـــة تســـعى ألداء عملهـــا وتطوير 
الخدمية  الجهـــات  خدماتها والســـيما 
التـــي ترتكـــز بشـــكل رئيســـي علـــى 
الخدمـــة وكفاءتها  جـــودة وســـرعة 

 . ليتها فعا و
وهلل الحمـــد لـــدى الهيئة ثـــروة من 
تمتاز  الوطنيـــة  البشـــرية  كوادرهـــا 
التطـــور  فـــي  الرغبـــة  بامتاكهـــا 
وتحســـين األداء بشكل ســـريع إدراكا 
منهـــم لطبيعـــة رســـالتهم وأهمية 
عملهـــم، وهو ما ســـاهم فـــي رفع 
الوطنية وتنفيذ خطط  العمالة  نســـبة 
إحـــال غالبية أشـــقائهم مـــن اإلخوة 
العـــرب الذيـــن قاموا بـــدور مهم في 
خدمـــة رســـالة الهيئـــة النبيلة خال 

الماضية. الســـنوات 
وتحـــرص الهيئة علـــى مواصلة برامج 
تطويـــر كوادرهـــا البشـــرية من خال 
برامـــج تدريـــب داخلية بالتعـــاون مع 
بالتعاون  وخارجية  المختلفـــة  اإلدارات 
مـــع جهـــات وشـــركات مختصـــة في 
مجـــاالت متنوعـــة وذلـــك بمـــا يعزز 
برامـــج تطويـــر األداء ورفـــع اإلنتاجية 
والتدريـــب والتأهيل علـــى نظم العمل 
الحديثة والســـيما اآلليـــة واإللكترونية 

المختلفة.  العمـــل  في مجـــاالت 

• هـــل تـــرون أن هنـــاك ضرورة 
للهيئة  التشـــريعي  اإلطار  لتحديث 
بعد مرور 35 عامـــا عليه وخصوصا 
فـــي ضـــوء المســـتجدات العديدة 

التـــي تمر بهـــا الهيئة؟ 

مـــر أكثر مـــن 35 عاما علـــى صدور 
قانـــون الهيئـــة عـــام 1983 وبـــا 
شـــك شـــهدت بيئـــة عمـــل الهيئة 
مســـتجدات  والخارجيـــة  المحليـــة 

تغييرات مستمرة في 
الهيكل التنظيمي تنفيذا 

لتوصيات اللجان المتخصصة 
بما يعزز من فعالية الجهاز 

اإلداري

الكويت حريصة
على تعزيز التنسيق 
والتعاون الخليجي 

والعربي وتبادل الخبرات 
والمعلومات في مجال 

رعاية القصر 
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وتغيـــرات عديدة تســـتوجب مراجعة 
اإلطـــار التشـــريعي الحاكـــم لعملها 
بمـــا يمكنهـــا مـــن مجـــاراة تلـــك 
المســـتجدات ومـــا تســـتوجبه مـــن 
تغيرات فـــي بعض األطـــر والضوابط 
لتحركاتهـــا،  الحاكمـــة  واآلليـــات 
ومثـــال على ذلـــك بعـــض التحديات 
المحجـــور  مـــع  بالتعامـــل  الخاصـــة 
الهيئة لديها  عليهم، خصوصـــا وان 
المطلوبة  للتعديـــات  رؤية مبدئيـــة 
أو التصـــور التشـــريعي الجديد لجعله 
أكثـــر ماءمـــة للتطـــورات األخيـــرة 
والمهـــام المتوقع اســـتحداثها وبما 
يعزز مـــن قـــدرة الهيئة علـــى أداء 

وفعالية. بكفـــاءة  وظائفهـــا 

• هل بات تغييـــر الهيكل اإلداري 
للهيئـــة مطلبـــا ملحـــًا لمواكبة 
فـــي  األداء  وتطويـــر  التغيـــرات 

المســـتقبل؟ 

تشـــهد الهيئة تغيرات مســـتمرة في 
التنظيمي تنفيـــذا لتوصيات  الهيـــكل 
اللجـــان الفنيـــة المتخصصـــة واإلدارة 
التنفيذيـــة وتوجيهـــات مجلس اإلدارة 
بما يعزز مـــن فعالية الجهـــاز اإلداري 
فـــي القيـــام بمهامـــه المطلوبة منه 
شـــهدت  وقـــد  وفعاليـــة  بكفـــاءة 
الفترة األخيـــرة تغيـــرات لتحقيق هذا 
الهـــدف. ومـــن المتوقع أن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلة تغيرات أيضا الســـيما 
إذا مـــا شـــهدت الهيئة تغيـــرات في 
إطارهـــا التشـــريعي تســـتوجب تغيرا 

هيكلها. فـــي 

• تعكـــف الهيئة حاليـــًا على وضع 
للســـنوات  شـــاملة  اســـتراتيجية 
الخمـــس المقبلـــة فما هـــي أبرز 

االســـتراتيجية؟ تلك  أهـــداف 

بـــدأت الهيئة مـــن خـــال قطاعاتها 
وإداراتهـــا المختلفة في رســـم مامح 
رؤيتها المســـتقبلية للسنوات الخمس 
المقبلـــة حتـــى عـــام 2022 ووضعها 
في استراتيجية شـــاملة لكافة مجاالت 
اســـتراتيجيتها  إلـــى جانـــب  عملهـــا 
االســـتثمارية حتـــى عـــام 2022 وذلك 
الهيئـــة  بعمـــل  النهـــوض  بهـــدف 

المجاالت. مختلـــف  فـــي  وأدائها 
وتركـــز االســـتراتيجية على اســـتغال 
والبشـــرية  المادية  الهيئـــة  إمكانات 
التحديات  لمواجهـــة  األمثل  بالشـــكل 
التـــي تم رصدها فـــي مختلف المجاالت 
وبمـــا يؤدي فـــي النهاية إلـــى إحداث 
نقلـــة أخـــرى فـــي األداء يشـــعر بها 
القصر وذووهم فـــي مختلف  أبناؤنـــا 

الت. لمجا ا

• كيـــف تقيمـــون جهـــود دولة 
بشـــكل  األيتام  رعاية  في  الكويت 

؟  م عا

رعاية  مجـــال  فـــي  الكويـــت  تجربـــة 
األيتـــام والقصر رائدة ومشـــرفة بكل 
المقاييـــس فا تقتصـــر جهودها على 
الهيئـــة ومـــا تقـــوم به مـــن خدمات 
فقط بـــل تتعدى ذلك لتشـــمل العديد 

الجهات. مـــن 
وتنطلـــق تلـــك الجهـــود مـــن حرص 
الكويت حكومة وشـــعبا على الشريعة 
اإلســـامية الغراء التـــي اعتبرت كفالة 
اليتيـــم عبـــادة يتقرب بهـــا العبد إلى 
ربـــه وترفـــع مكانتـــه ليكـــون إلـــى 
جوار الرســـول صلى اهلل عليه وســـلم 
يـــدرك  واعٍ  جيـــل  تنشـــئة  وبهـــدف 
رســـالته القومية ويتمســـك بعقيدته 
ويخلـــص لوطنه ويلتـــزم بمبادئ الحق 
والخيـــر ويتطلع نحو المثـــل العليا في 

واألخاق. الســـلوك 

رعاية الكويت
لـ»القصر« تجاوزت حدودها 
الجغرافية وشملت جنسيات 
ودواًل عديدة عبر جهات         

حكومية وخيرية

حوار
 العدد

  

جهود واضحة 
لإلدارة التنفيذية 

قــدم عضــو مجلــس ادارة الهيئة 
عبد الرحمن الجالل الشــكر والتقدير 
بــراك  الهيئــة  عــام  مديــر  الــى 
الشــيتان  والى نــواب المدير العام 
والــى كــوادر االدارة التنفيذية في 
مختلف القطاعــات واالدارات تقديرا 
لجهودهــم الواضحــة فــي تحقيق 
الرسالة االنســانية للهيئة وتنفيذ 
االســتراتيجية  خططهــا  اهــداف 
والسنوية وتوجيهات مجلس االدارة 
والحكومة الرشيدة لما فيه مصلحة 

الهيئة والمشمولين برعايتها.
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الكويـــت  دولـــة  جهـــود  وتتجـــاوز 
ــا  ــدود دولتهـ ــام حـ ــة األيتـ ــي رعايـ فـ
ـــوم مؤسســـاتها  ـــث تق ومواطنيهـــا حي
الحكوميـــة والخيريـــة بجهودهـــا فـــي 
هـــذا المجـــال لمواطنـــي العديـــد مـــن 
المقيمـــون  ســـواء  األخـــرى  الـــدول 

داخـــل الكويـــت أو خارجهـــا.

• كلمـــة تـــودون توجيههـــا للعامليـــن 
ـــر  ـــن القص ـــم م ـــة وألبنائك ـــي الهيئ ف

ـــة؟ ـــمولين بالرعاي والمش

أقـــول للعامليـــن فـــي الهيئـــة وفي 

مقدمتهـــم المديـــر العام بـــراك علي 
علـــى  خيـــرًا  اهلل  جزاكـــم  الشـــيتان 
كافـــة األعمـــال التي تقومـــون بها، 
وبرامجكـــم  لخططكـــم  الدعـــم  وكل 
فـــي تطويـــر األداء وتعزيـــز كفاءتكم 
وإنتاجيتكـــم فـــي مختلـــف القطاعات 
واإلدارات وأدعوكـــم لمواصلة تفانيكم 
وإخاصكـــم فـــي العمل لكســـب األجر 
والثـــواب من اهلل عز وجل في ســـبيل 

المهمة. اإلنســـانية  رســـالتكم  أداء 
والمشـــمولين  القصـــر  من  وألبنائـــي 
بالرعايـــة أود أن أؤكـــد لهـــم حرص 
الدولة  مؤسســـات  وجميـــع  الهيئـــة 

بتوجيهـــات مـــن صاحب الســـمو أمير 
البـــاد )حفظـــه اهلل ورعـــاه( وســـمو 
وحكومتـــه  األميـــن  عهـــده  ولـــي 
الدعـــم  الرشـــيدة علـــى تقديـــم كل 
لكـــم ولرعايتكم وحمايـــة حقوقكم.. 
وتفاءلـــوا خيرا بالقادم بـــإذن اهلل مع 
الهيئة  تشـــهده  الذي  الكبير  التطوير 
والخدمـــات  المنشـــآت  علـــى صعيـــد 
وأدعوكـــم لبـــذل الجهـــود والعمـــل 
علـــى مواصلـــة تفوقكـــم التعليمـــي 
وانضباطكـــم الدينـــي واألخاقـــي بما 
يعـــزز من نجاحكـــم العلمـــي والعملي 

اهلل.  بمشـــيئة 
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حوار
 العدد

عبد الرحمن الجالل
خبرة اقتصادية داعمة لألنشطة اإلنسانية

ولد الســيد/ عبد الرحمن محمد الجال في مدينة الكويت عام 1944 في عهد المغفور له بإذن اهلل تعالى الشــيخ أحمد الجابر 
الصباح الحاكم العاشر لدولة الكويت.

والتحق في سنواته التعليمية األولى بمدرسة المثنى ثم مدرسة الشامية معاصرا مرحلة ما قبل االستقال وذلك قبل أن ينتقل 
إلى أحد المعاهد المتخصصة في مدينة بعبدا في الجمهورية اللبنانية.

وبعــد عودتــه إلى الكويت بدأ حياته العملية في العام 1964 والتي تركــزت في مختلف قطاعات ومجاالت المال واألعمال حيث 
تدرج في الوظائف حتى ترأس مجلس إدارة الشــركة األهلية للوســاطة المالية والتي تعد من الشركات الرائدة في هذا المجال 

في سوق الكويت لألوراق المالية.
وإضافة إلى نشــاطه الواضح في قطاع التمويل فقد نجح الجال في تعزيز نشــاطه في قطاع العقار الذي يعد أهم القطاعات 

غير النفطية في دولة الكويت.  
وبعد ســنوات مــن النجاح في العديد من المجاالت تمت االســتعانة بخبراته المتنوعة عبر اختياره عــام 2003 أي قبل 15 عاما 
عضوا في لجنة تنمية الموارد الوقفية وعضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة لشــئون القصر ليواصل عطاءه ومســاهماته في 
تعزيز تطور العديد من الجهات الحكومية وخصوصا التي تتبنى تحقيق رسالة إنسانية وخدمة شريحة مهمة من أهل الكويت.

من مشمول بالرعاية إلى عضو مجلس إدارة 
ـــه عندمـــا كانـــت تســـمى  ـــذ ســـنوات طفولت ـــة العامـــة لشـــئون القصـــر من ـــد الرحمـــن الجـــال  بالهيئ ـــدأت عاقـــة الســـيد/ عب ب
بـــدار االيتـــام حيـــث قامـــت بـــإدارة أموالـــه حتـــى بلوغـــه ســـن الرشـــد فـــي العـــام 1962، ومـــع مـــرور الســـنوات ونتيجـــة 
ـــرص  ـــر ح ـــة القص ـــي رعاي ـــي ف ـــر والتاريخ ـــا الكبي ـــا لدوره ـــرا منه ـــى وتقدي ـــنواته االول ـــذ س ـــة من ـــي بالهيئ ـــه النفس الرتباط
ـــاره عضـــوا  ـــة اختي ـــرار الدول ـــي ان يرحـــب بق ـــن الطبيع ـــة وكان م ـــة تحـــت تصـــرف الهيئ ـــه المهني ـــه وقدرات ـــى وضـــع خبرات عل
ـــى  ـــه وعل ـــة علي ـــل الهيئ ـــن رد جمي ـــه م ـــب قول ـــرة وحس ـــك الفت ـــال تل ـــن خ ـــام 2003 ليتمك ـــي الع ـــا ف ـــس ادارته ـــي مجل ف

كل القصـــر . 
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اســـتقبل وزير العـــدل ووزيـــر األوقاف والشـــؤون اإلســـامية 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشـــئون القصر المستشـــار 
الدكتـــور فهد العفاســـي مديـــر إدارة الرعايـــة االجتماعية في 
الهيئـــة تماضر العمر وبعـــض أبنائه وبناته القصر المشـــمولين 
برعايـــة الهيئـــة الذين شـــاركوا في رحلـــة الحج لهـــذا العام 

والتـــي تنظمها الهيئة ســـنويا.
وأكد الوزيـــر دعمه المتواصل لتوفيـــر كل الخدمات واالحتياجات 
التي يتطلع لها أبنـــاؤه من القصر المشـــمولين بالرعاية وذلك 

الرشيدة. الحكومة  السياســـية ودعم  القيادة  بتوجيهات 
ـــي  ـــام ف ـــة واإلع ـــات العام ـــر إدارة العاق ـــدت مدي ـــا أك ـــن جهته م
الهيئـــة والمتحـــدث الرســـمي ســـعاد الهـــارون  أن الهيئـــة أتمـــت 
تســـجيل 100 قاصـــر وقاصـــرة، وقبلـــوا جميعـــا. مشـــيرة إلـــى 

انـــه بنـــاًء علـــى تعليمـــات وزيـــر العـــدل وزيـــر األوقـــاف والشـــؤون 
اإلســـامية ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة. فهـــد العفاســـي، تـــم 
ـــا  ـــج، بم ـــة الح ـــي أداء فريض ـــاركة ف ـــن للمش ـــع المتقدمي ـــول جمي قب
ـــك تكلفـــة حـــج المرافـــق للقاصـــر والقاصـــرة ممـــن انطبقـــت  فـــي ذل
عليهـــم شـــروط المســـاعدات التـــي تقدمهـــا الهيئـــة، حيـــث بلـــغ 
ـــن  ـــي حي ـــم ف ـــع مرافقيه ـــرة م ـــر وقاص ـــن 100 قاص ـــدد المتقدمي ع
ـــدًا. ـــون مقع ـــو أربع ـــة ه ـــل الهيئ ـــن قب ـــه م ـــن عن ـــدد المعل أن الع

أمـــا مديـــر إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربويـــة فـــي الهيئة 
باإلنابـــة تماضـــر العمـــر فقالـــت إن الهيئـــة وبحكم رســـالتها 
اإلنســـانية وحرصًا منها علـــى تعزيـــز الجانب التربـــوي والديني 
لدى القّصـــر المشـــمولين برعايتها نظمت الرحلة المقدســـة في 

إطار برامجهـــا التربويـــة التي تنظمهـــا لصالحهـــم كل عام.

أكد دعمه لتوفير كل الخدمات واالحتياجات التي يتطلع لها أبناؤه 

ر  وزير العدل استقبل القصَّ
المشاركين في رحلة الحج
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ـــت  ـــة ضم ـــذه الرحل ـــر أن ه ـــت العم وأوضح
الُقّصـــر  مـــن  لهـــا  المتقدميـــن  كافـــة 
واألرامـــل الذيـــن تنطبـــق عليهـــم شـــروط 
الهيئـــة،  تقدمهـــا  التـــي  المســـاعدات 
الهيئـــة  لسياســـة  اســـتمرارًا  وذلـــك 
اإلدارة  مجلـــس  قبـــل  مـــن  المعتمـــدة 
والتـــي تنتهجهـــا منـــذ ســـنوات تجـــاه 
حيـــث  ســـنويًا  بالرعايـــة  المشـــمولين 
تتولـــى الهيئـــة بالتعـــاون مـــع الحملـــة 
ـــر  ـــات القص ـــة احتياج ـــة كاف ـــة للرحل المنظم

المناســـك. ألداء  لهـــم  والتنســـيق 
علـــى  حرصـــت  الهيئـــة  إن  وأكـــدت 
ــراف الكامـــل علـــى الرحلـــة  تحقيـــق اإلشـ
ــا  ــى عودتهـ ــاد وحتـ ــا البـ ــن مغادرتهـ مـ
ضمانـــًا  الوطـــن  أرض  إلـــى  بالســـامة 
إلحاطـــة أبنائهـــا بـــكل ســـبل الرعايـــة 
الممكنـــة وتلبيـــة كافـــة متطلباتهـــم 

أثنـــاء الرحلـــة.  
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ـــر المستشـــار د .فهـــد العفاســـي  أكـــد وزيـــر العـــدل ووزيـــر األوقـــاف ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة لشـــئون الُقصَّ
دعمـــه وتشـــجيعه للهيئـــة وجميـــع العامليـــن بهـــا بمختلـــف القطاعـــات لخدمـــة المشـــمولين بالرعايـــة.

وأشـــاد العفاســـي خـــال اســـتقباله مديـــر عـــام الهيئـــة بـــراك الشـــيتان ومديـــر مركـــز نظـــم المعلومـــات بالهيئـــة طـــارق 
الشـــطي بتطـــور الخدمـــات اإللكترونيـــة بالهيئـــة بمـــا يســـاهم فـــي تقديـــم خدمـــات أفضـــل بوقـــت وجهـــد اقـــل لجمهـــور 

المتعامليـــن مـــع الهيئـــة.
ـــر العفاســـي قـــد اطلـــع علـــى عـــرض مرئـــي لنظـــام التراســـل اإللكترونـــي الداخلـــي والنســـخة المطـــورة والـــذي يســـهل  وكان الوزي

ـــإدارات الهيئـــة المختلفـــة ممـــا يزيـــد مـــن كفـــاءة العمـــل وســـرعته ودقـــة إنجـــازه. اإلجـــراءات اإلداريـــة الخاصـــة ب

خال استقباله المدير العام ومدير مركز نظم المعلومات

العفاسي اطلع على نظام
»التراسل اإللكتروني« في الهيئة
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الوزير التقى هيئة تحرير مجلة الوفاء
ـــة العامـــة لشـــئون القصـــر المستشـــار  ـــر األوقـــاف والشـــؤون اإلســـامية ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئ ـــر العـــدل ووزي اســـتقبل وزي
ـــر  ـــدان مدي ـــت ريمـــة الحمي ـــث قدم ـــة، حي ـــؤولي الهيئ ـــر عـــام ومس ـــيتان مدي ـــراك علـــي الش ـــي مكتبـــه ب د.فهـــد العفاســـي ف

ـــا. ـــا إعامي ـــة وإنجازاته ـــات الهيئ ـــداث وفعالي ـــق أح ـــذي يوث ـــر، وال ـــة للوزي ـــن المجل ـــس م ـــدد الخام ـــاء الع ـــة الوف ـــر مجل تحري
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كثـــف قطـــاع شـــئون رعايـــة القصـــر 
ـــام  ـــن الع ـــي م ـــع الثان ـــال الرب ـــاطه خ نش
ــز 71.4 ألـــف معاملـــة  ــد انجـ 2018. فقـ
ـــت  ـــث وصل ـــروع حي ـــات الف ـــاملة معام ش
جهودهـــا  والمتابعـــة  الخدمـــة  إدارة 
وتطويـــر آليـــة إنجـــاز بعـــض المعامـــات 
ومواصلـــة عمليـــات الصـــرف الخاصـــة 
أنجـــزت  حيـــث  الراكـــدة  بالحســـابات 
ــت  ــة توزعـ ــام اإلدارة 9143 معاملـ أقسـ
ـــارًا  ـــًا واستفس ـــة وكتاب ـــى 197 معامل عل
معاملـــة  و7288  االســـتقبال  لقســـم 
وكتابـــاً خارجيـــًا لقســـم الخدمـــة و1658 

ــة. ــم المتابعـ ــة لقسـ معاملـ
االجتماعيـــة  الرعايـــة  إدارة  أمـــا 
مـــن  تمكنـــت  فقـــد  والتربويـــة 
واإلرشـــاد  التوجيـــه  مراقبـــة  خـــال 
التربـــوي مـــن إنجـــاز 9441 معاملـــة 
ــا  ــة وغيرهـ ــاً ومتابعـ ــارة وتوجيهـ وزيـ
كمـــا أنجــــــزت أنشــــــطة متنوعـــة 
للحـــــج ودروس التقويـــة واألنشـــطة 
واالحتفـــاالت  والزيـــارات  الترفيهيـــة 

بالقرقيعـــان والقريـــش والمتفوقيـــن 
اســـتفاد  دينـــار  ألـــف   526 بتكلفـــة 
منهــــا 4224 مـــن المشـــمولين بالرعايـــة 
ـــاعدات  ـــار كمس ـــف دين ـــت 367 أل وقدم
 2018 يونيـــو  شـــهر  خـــال  دوريـــة 
وعيـــد الفطـــر اســـتفادت منهـــا 1631 

أســـرة تضـــم 5244 فـــردًا.
أمـــا مراقبـــة البحـــث االجتماعـــي فقـــد 
العامة  للمصاريـــف  9481 معاملة  نفـــذت 
والزيـــارات ومتابعة البحـــوث والتفويضات 
األخرى.  والبحـــوث  المعـــاش  ومذكـــرات 
وبلـــغ إجمالـــي المســـاعدات المقدمة عبر 
لمســـاعدة  االجتماعـــي  البحـــث  مراقبـــة 
المعيشي  المســـتوى  ورفع  وتأمين  األثاث 
مـــن حســـاب وزارة الماليـــة خـــال الربع 
الثانـــي من العـــام الجاري نحـــو 268 الف 

ر ينا د
وأنجـــزت إدارة ماليـــة القصـــر 24331 
للشـــيكات   9442 منهـــا  معاملـــة 
ــت اإلدارة  ــا واصلـ ــوك كمـ و1666 للبنـ
مجـــال  فـــي  مهامهـــا  الهندســـية 

قطاع شئون رعاية القصر ينجز
أكثر من 71 ألف معاملة في الربع الثاني

4224 مستفيدًا
من أنشطة الحج ودروس 

التقوية والترفيه والزيارات 
واالحتفاالت المختلفة

367 ألف دينار مساعدات 
دورية خالل يونيو وعيد 
الفطر لنحو 1631 أسرة 

تضم 5244 فردًا
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ــارات  ــة للعقـ ــاءات والصيانـ ــال اإلنشـ ــة أعمـ متابعـ
رئيســـية. معاملـــة   220 بإجمالـــي 

ـــة  ـــة 18792 معامل ـــروع الخارجي ـــزت إدارة الف ـــا أنج كم
ـــا  ـــر فروعه ـــام 2018 عب ـــن الع ـــي م ـــع الثان ـــال الرب خ
التابعـــة حيـــث انجـــز فـــرع األحمـــدي 12444 معاملـــة 
ـــرج  ـــرع ب ـــة وف ـــرع الجهـــراء 5697 معامل ـــز ف ـــا انج فيم
التحريـــر 439 معاملـــة وأخيـــرا فـــرع جليـــب الشـــيوخ 

212 معاملـــة متنوعـــة.

لجنة الخدمة االجتماعية 
صرفت 130 ألف دينار 

أقـــرت لجنـــة الخدمـــة االجتماعيـــة خـــال الربـــع 
ـــف  ـــو 130 أل ـــرف نح ـــام 2018 ص ـــن الع ـــي م الثان
دينـــار إلـــى 113 أســـرة اســـتفاد منهـــا 269 
ــاعدات  ــى مسـ ــا علـ ــت معظمهـ ــرًا وتوزعـ قاصـ
تســـديد الديـــون والرســـوم الدراســـية داخـــل 
وخـــارج الكويـــت وســـداد فواتيـــر الكهربـــاء 

ــات. ــن االحتياجـ ــا مـ ــاء وغيرهـ والمـ

نشاط قطاع رعاية شئون القصر في الربع الثاني لعام 2018
عدد المعاماتاالدارة او القسم او الوحدة 
9143ادارة الخدمة والمتابعة

197قسم االستقبال
7288قسم الخدمة 
1658قسم المتابعة

18946إدارة الرعاية االجتماعية والتربوية
9481مراقبة الرعاية والبحث االجتماعي 
9465مراقبة التوجيه واإلرشاد التربوي

24331إدارة مالية القصر
13223معامات 

9442شيك
1666معاملة للبنوك

220اإلدارة الهندسية
220معامات متابعة االنشاء والصيانة

18792إدارة الفروع الخارجية
439برج التحرير 
212جليب الشيوخ

5697الجهراء 
12444االحمدي

71432اإلجمالي العام
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عـــزز قطاع تنمية أمـــوال القّصر خـــال الربع الثانـــي من العـــام 2018 أداءه 
عبر إداراتـــه المختلفـــة العقارية وإدارة النشـــاط التجاري والتـــركات وإدارة 
االســـتثمار وذلك بدعم من قســـم البحوث والدراســـات وقســـم التسويات. 

حيـــث تمت متابعة االســـتثمار فـــي عقار تجـــاري والبدء فـــي التأجير. 
كمـــا انجـــز القطـــاع معامات خاصـــة بــــ 7 ودائـــع. كذلك واصـــل القطاع 
معاماته فـــي مجال فـــرز األســـهم وتدقيقها واســـتام األربـــاح ومتابعة 

تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة في هذا الشـــأن.
وتمكنـــت اإلدارة العقاريـــة المعنيـــة بكافة اإلجـــراءات المتعلقـــة بعقارات 
القّصـــر والمشـــمولين برعاية الهيئة والبالـــغ عددها نحـــو 291 عقارا والتي 
تـــم تحويلها بالكامـــل إلى محفظـــة إدارة عقـــارات، كما تم ترشـــيح احدى 
شـــركات التأمين واقتراح مناقصـــة جديدة خاصة بمتابعة وتشـــغيل وصيانة 
العقارات العائـــدة للمشـــمولين بالرعاية، هـــذا إلى جانب اســـتحداث خدمة 

الرســـائل النصية القصيـــرة للتواصل مـــع المراجعين.

قطاع تنمية أموال القّصر ينجز معامالت7 ودائع  
ويسعى للتأمين على عقارات المشمولين بالرعاية

استحداث خدمة الرسائل 
النصية القصيرة للتواصل 

مع المراجعين

تقارير 
وإنجازات
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نشاط قطاع تنمية أموال القصر في الربع الثاني لعام 2018

عدد المعامات االدارة او القسم او الوحدة

7747 ادارة النشاط التجاري

2849االدارة العقارية

1054ادارة االستثمار

54قسم البحوث والدراسات

145قسم التسويات

12449المجموع

نشاط قطاع قطاع تنمية القصر في الربع الثاني لعام 2018

14554105428497747

قسم 
التسويات

قسم البحوث 
والدراسات

إدارة 
االستثمار

اإلدارة 
العقارية

إدارة النشاط 
التجاري

12449

المجموع
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في الربع الثاني من العام 2018
لت 167 ألف دينار  القانونية تعاملت مع 174 قضية وحصَّ
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واألثـــاث  القانونيـــة  قطـــاع  واصـــل 
ــة  ــال دارسـ ــي مجـ ــاطه فـ ــة نشـ الخيريـ
الدعـــاوى المتعلقـــة بالهيئـــة أمـــام 
الجهـــات القانونيـــة الحكوميـــة والبـــت 
ــل  ــي وحـ ــرأي القانونـ ــداء الـ ــا وإبـ فيهـ
ودراســـة  االستشـــارية  المشـــاكل 
ومـــدى  بالديـــون  الخاصـــة  الطلبـــات 
قبولهـــا تحـــت وصايـــة الهيئـــة وذلـــك 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2018 
حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا المتداولـــة 

بأنواعهـــا )أحـــوال شـــخصية وتجـــاري 
ومدنـــي وإداري وعمالـــي( التـــي تـــم 
174 قضيـــة  وقـــد  التعامـــل معهـــا 
فـــي  نهائيـــة  أحـــكام  صـــدور  تـــم 
160 قضيـــة إلـــى جانـــب تقديـــم 108 
استشـــارات وأراء قانونيـــة ومراجعـــات. 
كما تـــم معالجـــة 102 ديـــن حكومي 
وغيـــر حكومـــي لصالـــح المشـــمولين 
 167 نحـــو  تـــم تحصيل  بالرعايـــة كما 
ألف دينـــار لصالح المشـــمولين بالرعاية 

نشاط قطاع القانونية واالثالث الخيرية في الربع الثاني لعام 2018

عدد المعامالتاالدارة او القسم او الوحدة 
388االدارة القانونية

174قسم القضايا 
167متحصات قسم االعان ومتابعة القضايا والتنفيذ  )الف دينار(

108قسم الرأي والعقود
106قسم الديون

38مراقبة االثالث الخيرية 
66قسم خدمات االثاث

132قسم المشاريع الخيرية

صدور أحكام نهائية في 
160 قضية وتقديم 108 
استشارات وأراء قانونية 

ومراجعات

تقارير 
وإنجازات
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كمـــا تم اتخـــاذ 35 إجـــراء تنفيذياً مـــن قبل قســـم اإلعان 
القضايا. ومتابعـــة 

يذكـــر أن اإلدارة القانونيـــة تختـــص بمهمة إعـــداد النظم 
والقـــرارات واللوائـــح التـــي تســـتوجبها طبيعـــة العمل في 
الهيئـــة بما يحقـــق مصالح القصـــر والمشـــمولين برعايتها 
والمحافظة علـــى أموالهم وكذلـــك حل الخافـــات التي قد 
تنشـــأ بين الورثة بصـــورة ودية قبـــل اللجوء إلـــى القضاء.

 كمـــا تقـــوم اإلدارة بإعـــداد كافة الدفـــوع أمـــام القضاء 
وإرســـالها إلى إدارة الفتوى والتشـــريع.  وكذلـــك الرد على 
األقســـام واإلدارات المختلفـــة فيما يتعلق بالشـــق القانوني 
لعملها وكل ما يحـــال إليها من اإلدارة العليـــا من مذكرات 
وطلب آراء قانونية وإصـــدار قرارات الحجـــر والقوامة وإبداء 
الـــرأي حول ديون التـــركات والـــرد علـــى إدارة التنفيذ فيما 

يتعلـــق بالحجز التنفيـــذي والتحفظي.

 أقامت مرلقبة األثاث الخيرية مشروع المركز الخيري الثقافي االجتماعي وهو أحد مشاريع ثلث خيري للهيئة العامة 
لشئون القصر يهدف إلى نشر التوعية الثقافية والخيرية.

مراقبة األثالث الخيرية تنفذ مشروع
المركز الخيري الثقافي االجتماعي

106

نشـاط قطاع القانونـية واألثالث الخيـرية في الـربع الثاني لعـام 2018

132

قسم 
المشاريع 

الخيرية

66

قسم 
خدمات 
األثالث

38

مراقبة 
األثالث

قسم 
الديون

108

قسم 
الرأي 

والعقود

174

قسم 
القضايا

388

اإلدارة
 القانونية
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ـــة  ـــئون اإلداري ـــاع الش ـــز قط ـــام 2018 انج ـــن الع ـــي م ـــع الثان ـــال الرب خ
والماليـــة والتطويـــر اإلداري أعمـــال الحســـاب الختامـــي للهيئـــة عـــن 
ــة  ــة التنفيذيـ ــداد الخطـ ــم إعـ ــا تـ ــة 2018/2017، كمـ ــنة الماليـ السـ
لعـــام 2019/2018، وواصـــل القطـــاع مـــن خـــال اداراتـــه المختلفـــة 
ـــة  ـــات الهيئ ـــل لقطاع ـــي الكام ـــي و التقن ـــم اإلداري و المال ـــر الدع توفي

وإداراتهـــا.

 وخـــال تلـــك الفتـــرة ســـاهمت إدارة الشـــئون اإلداريـــة فـــي إصـــدار 
ـــة  ـــة مـــن الكـــوادر الوطني ـــن بالهيئ ـــن موظفي عـــدد ) 74 ( قـــرارا بتعيي
لتغطيـــة احتياجـــات كافـــة إدارات الهيئـــة، إضافـــة إلـــى انجـــاز اإلدارة 
لعـــدد كبيـــر مـــن قـــرارات الترقيـــات بأنواعهـــا باألقدميـــة وباالختيـــار 
ــرافية ورفـــع المســـميات الوظيفيـــة، ومنـــح  وشـــغل الوظائـــف اإلشـ
العـــاوات الدوريـــة، إضافـــة إلـــى الـــدور الخدمـــي لـــإدارة والمتمثـــل 
ــة إدارات  ــة لخدمـ ــيارات المخصصـ ــة السـ ــة حركـ ــر ومتابعـ ــي توفيـ فـ
ـــة. ـــل بالهيئ ـــة للعم ـــم المنظم ـــدار التعامي ـــى إص ـــة إل ـــة باإلضاف الهيئ

وقامـــت إدارة الشـــئون الماليـــة بتنفيـــذ كافـــة أعمالهـــا المتعلقـــة 
بالحســـابات والرواتـــب والمشـــتريات، وصـــرف مســـتحقات الموظفيـــن 
واعـــداد  العمـــل  مســـتلزمات  وتوفيـــر  أنواعهـــا،  اختـــاف  علـــى 
ـــف  ـــي مختل ـــك ف ـــة لذل ـــراء الازم ـــر الش ـــات وأوام ـــات والممارس المناقص
ـــال  ـــاث وأعم ـــدات واألث ـــزة والمع ـــد األجه ـــة وتوري ـــل الهيئ ـــاالت عم مج
الصيانـــة ومتابعـــة وتافـــي ماحظـــات األجهـــزة الرقابيـــة المختلفـــة.

قطاع الشئون اإلدارية و المالية و التطوير اإلداري  
يعزز أداءه في الربع الثاني من العام 2018

العالقات العامة نظمت 7 
أنشطة وفعاليات للهيئة 

وتابعت تغطيتها في 
وسائل اإلعالم
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وقد نفـــذت إدارة التطويـــر اإلداري والتدريب عـــدد )18( برنامجـــًا تدريبيًا 
بمشـــاركة موظفي الهيئة من كافـــة اإلدارات بهدف تطويـــر معلومات 
موظفي الهيئـــة ووقوفهم على كافة المتغيـــرات المرتبطة بوظائفهم.
وســـاهمت إدارة العاقـــات العامـــة واإلعام فـــي تنفيذ كافـــة فعاليات 
الهيئـــة وتغطيتها إعاميا، ونظمـــت اإلدارة خال الربـــع الثاني من العام 

بالهيئة. )7( فعاليـــات  2018 عدد 

وقـــد كان إلدارة مركز نظـــم المعلومات الـــدور الهام خال تلـــك الفترة 
فـــي تجهيز المبنـــى الرئيســـي للهيئة من خال تشـــغيل البنيـــة التحتية 
مـــن الشـــبكات وتفعيل مشـــروع أعمال المبنـــى الذكي وتشـــغيل مبنى 
فرع األحمـــدي والجهراء وربـــط كافة األنظمـــة االلية بالمبنى الرئيســـي 
مـــن خال األنظمـــة االلية وكذلـــك قام مركـــز نظم المعلومـــات بتطوير 

نظم ألية لمختلـــف إدارات الهيئـــة بإجمالي )20( برنامجـــا متنوعا.

نشاط قطاع الشئون االدارية والمالية والتطوير االداري في الربع الثاني لعام 2018

عدد المعاماتاالدارة او القسم او الوحدة 
17545ادارة الشئون االدارية
ادارة الشئون المالية

18ادارة التطوير االداري والتدريب  )دورة تدريبية(
7ادارة العالقات العامة واالعالم

20ادارة مركز المعلومات

إنجاز الحساب الختامي 
للسنة المالية 2018/2017 

وإعداد الخطة التنفيذية 
لعام 2019/2018
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اجتماع لمجلس
اإلدارة و 12 اجتماعًا للجان 

منها 4 للجان الداخلية

واصلـــت إدارة مكتـــب المدير العـــام عبر قســـميها التنســـيق والمتابعة 
والمعلومـــات ودعم القرار نشـــاطها خـــال الربع الثاني مـــن العام 2018 
حيـــث أصـــدر المدير العـــام 187 قـــرارا إداريـــا وأجـــرى 90 مقابلة وحضر 
اجتماعـــا لمجلـــس اإلدارة و 12 اجتماعا للجـــان منهـــا 8 اجتماعات للجان 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة إضافة إلـــى 4 اجتماعات للجـــان الداخلية 

هذا إلـــى جانب تعاملـــه مع أكثر مـــن 5624 بريـــدًا داخليـــًا وخارجيًا.
واســـتمرت أعمـــال اإلدارة في مجـــال التنســـيق والمتابعـــة والمعلومات 
ودعـــم القـــرار وكذلك أعمـــال الســـكرتارية واألعمـــال اإلداريـــة ومنها 
تصنيف المواضيع والدراســـات والمقترحات القانونيـــة والحاالت االجتماعية 
واالســـتثمارية المعروضة على المدير العام وتســـجيلها وتوجيهها لجهة 
االختصـــاص ومتابعـــة إنجازها مـــع مختلـــف اإلدارات إضافة إلـــى تنفيذ 
بعض التكليفـــات وجمع البيانـــات والرد على االستفســـارات واســـتقبال 

جعين. ا لمر ا

187
قرارا إداريا 

 90
مقابلة 

متابعة

 12
اجتماعا

أكثر من

 5624
بريدًا داخليًا وخارجيًا

مكتبه تعامل مع 5624 بريدًا وواصل أعمال التنسيق والمتابعة والمعلومات 

المدير العام أصدر 187 قرارًا وأجرى 90 مقابلة
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متابعة ردود اإلدارات 
المعنية على الجهات 
الرقابية ومنها ديوان 

المحاسبة وعقد 6 
اجتماعات

مراجعة 187 قرارًا إداريًا 
يتعلق بالندب والنقل 
والتعيين واالستقالة 

والمهام الرسمية واللجان

باشـــرت إدارة مكتب التفتيـــش والتدقيق أعمالها خال الربـــع الثاني من 
العام 2018 وفيما يتعلـــق بالمهام التدقيقيـــة المرتبطة بفحص ضوابط 
الصرف تـــم إنجـــاز 12 مهمة فـــي إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربوية 
للتحقـــق من مطابقتها لمـــا ورد في قـــرار لجنة التركات كمـــا تم تنفيذ 
مهمتين تدقيقيتين مرتبطتيـــن بإجراءات العمل والتحقـــق من تطابقها 
مـــع ما ورد بدليـــل إجراءات العمـــل المتوافر بـــإدارة التطويـــر والتدريب، 

كذلـــك تم خالها فحص مســـتند مـــن خال 5 إجـــراءات مراجعة.
كذلك تابعـــت اإلدارة ردود اإلدارات المعنية علـــى الجهات الرقابية ومنها 
ديـــوان المحاســـبة وعقـــدت 6 اجتماعات في هذا الشـــأن مع مستشـــار 
وزيـــر العدل، لجنـــة الميزانيات والحســـاب الختامي  وجهـــاز متابعة األداء 
الحكومـــي والمدير العام ونـــواب المدير العام وتمت من خالها مناقشـــة 

ماحظات ديوان المحاســـبة للســـنة المالية 2017/2018 ورد الهيئة.
كما راجعـــت اإلدارة 187 قـــرارًا إداريـــًا متنوعـــًا يتعلق بالنـــدب والنقل 
والتعيين واالســـتقالة والمهام الرســـمية واللجان وغيرها. كذلك تابعت 

اإلدارة تنفيـــذ توصياتها لبعـــض اإلدارات المختصة.

التفتيش والتدقيق راجعت
أعمال إدارة الرعاية االجتماعية
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اســـتقبل معالي الشـــيخ فواز الخالد الصبـــاح محافظ األحمدي 
في مكتبه وفد الهيئة العامة لشـــئون القصر برئاســـة مدير 
عام الهيئة الســـيد/ براك الشـــيتان والســـادة نـــواب المدير 
العـــام ومديـــر إدارة الفروع ورئيـــس فرع األحمـــدي ورئيس 
لجنة التواصـــل االجتماعـــي بالهيئـــة وذلك بمناســـبة مرور 
عام علـــى افتتاح وتشـــغيل فرع الهيئـــة بمحافظة األحمدي. 
يذكـــر أن الهيئـــة تقـــدم خدماتهـــا ألكثر مـــن 12 ألفا من 

األحمدي. محافظـــة  برعايتها في  المشـــمولين 
وكانـــت الهيئة قـــد افتتحت فـــي 24 ســـبتمبر 2018 الفرع 
برعايـــة وحضور وزيـــر العدل ووزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 

األمـــة رئيس مجلـــس إدارة الهيئـــة آنذاك د.فالـــح عبداهلل 
العـــزب ووزير األشـــغال م.عبـــد الرحمن عبدالكريـــم المطوع 
وأعضـــاء مجلـــس األمـــة للدائرة الخامســـة وأعضـــاء مجلس 

ومســـؤوليها. العام  ومديرها  الهيئـــة  إدارة 
ويعـــد الفرع مـــن المبانـــي الذكية التـــي تعمل مـــن خالها 
كل مـــن األنظمة المرئيـــة والصوتية وكذلـــك جميع األنظمة 
المرتبطـــة بمقر الهيئـــة الجديد، وتبلغ مســـاحة الفرع 1000 
متر مربع ومســـاحة المبانـــي 3354 متر مربـــع وتبلغ الطاقة 
االســـتيعابية للفـــرع 100 موظـــف لخدمة ســـكان األحمدي 

وتســـهيل جميع اإلجـــراءات للقصر والمشـــمولين بالرعاية.

محافظ األحمدي استقبل وفد الهيئة
بمناسبة مرور عام على افتتاح فرعها

أنشطة
الهيئة
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الئحة تنظيمية لمشروع خيري جديد
ناقشـــت الهيئة العامة لشـــئون القصـــر إعداد الائحـــة التنظيميـــة ألحد المشـــاريع الخيرية 
التـــي تحظى بوصاية الهيئـــة وذلك بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة الشـــيخ/ ســـلمان داود 
الصبـــاح ومدير عـــام الهيئة بـــراك علي الشـــيتان و هدى احمـــد العوضي امين ســـر مجلس 

اإلدارة و جمـــال الفيلكاوي مراقب االثـــاث الخيرية.

تدريب العاملين في البحث 
االجتماعي والمساعدات

نظمـــت الهيئـــة العامـــة لشـــئون القصـــر بالتعاون مـــع نوال 
الشـــراح دورة تدريبيـــة لتعزيـــز قـــدرات ومهـــارات العامليـــن 
في مجـــال رعاية شـــئون القصـــر وخصوصـــا في مجـــال البحث 

المســـاعدات. وتقديم  االجتماعـــي 

أنشطة
الهيئة
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المدير العام التقى مسؤولي الفروع
اســـتقبل مدير عام الهيئة براك على الشـــيتان مســـؤولي الفروع الخارجية للهيئة فـــي االحمدي والجهـــراء ومراكز الحكومة 

مول وذلك لمتابعة ســـير العمل وبحث ســـبل تطوير االداء .

تحديث نظام التراسل اإللكتروني
ــيتان  ــي الشـ ــراك علـ ــة بـ ــام الهيئـ ــر عـ ــد مديـ اعتمـ
 )sijel - تحديـــث نظـــام التراســـل االلكترونـــي ) ســـجل
وذلـــك بعدمـــا اســـتمع لشـــرح واف مـــن المســـؤولين 
ـــوه  ـــي صرخ ـــة عل ـــات بالهيئ ـــم المعلوم ـــز نظ ـــي مرك ف
وشـــريفة الســـنان عـــن اعمـــال التحديـــث والتطويـــر 
التـــي شـــهدها النظـــام الـــذي تـــم تطبيقـــه اعتبـــارا 

مـــن ســـبتمبر 2018.
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المدير العام التقى
المهزع وبهبهاني

التقـــى مدير عـــام الهيئة العامـــة لشـــئون القصر بـــراك الشـــيتان المحامية هـــدى المهزع من 
مملكـــة البحرين والمستشـــار فـــوزي بهبهاني مـــن إدارة الفتوى والتشـــريع في دولـــة الكويت 

وذلـــك للتشـــاور والمتابعة فـــي القضايا والملفـــات التي تخـــص الهيئة.

أنشطة
الهيئة
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عقـــد مدير عام الهيئـــة براك على الشـــيتان اجتماعا مع مســـؤولي القطاعـــات واالدارات المعنية والمهندســـة هديل الصالح 
مـــن وزارة االشـــغال العتماد مخطـــط انتقال بعـــض ادارات الهيئـــة الـــى االدوار التي تم االنتهـــاء من جاهزيتهـــا في المقر 

لجديد. ا

اعتماد مخطط انتقال بعض اإلدارات 

تكريم النصف والحنيف من بنك بوبيان
الهيئة  ادارة  حـــرص  اطار  في 
تعاونها  تعزيـــز  مواصلة  على 
مـــع الجهـــات ذات الصلة قام  
مدير عـــام الهيئة بـــراك علي 
شـــهادتي  بتقديم  الشـــيتان 
طال  مـــن  كل  الـــى  تقديـــر 
الحنيف من  النصـــف  وفهـــد 
جهودهما  علـــى  بوبيان  بنك 
فـــي  المبذولـــة  الشـــخصية 
الهيئة  التعاون مـــع  تفعيـــل 
برعايتها. المشـــمولين  لصالح 
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اجتماع إلعداد الخطة االستراتيجية الجديدة
عقـــد مدير عام الهيئة براك علي الشـــيتان اجتماعا مع مســـؤولي القطاعـــات واالدارات المعنية 
بإعـــداد الخطة االســـتراتيجية الجديدة للهيئـــة للفترة ما بيـــن عامـــي 2018 و2022. حيث تم 

خال االجتماع بحـــث المقترح الخـــاص بالخطة والضوابـــط العامة لها.

أنشطة
الهيئة
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الهيئة اعتمدت وثيقتها االستراتيجية 2024-2019
اعتمـــدت الهيئـــة العامة لشـــئون القصر وثيقتهـــا االســـتراتيجية لألعـــوام 2019-2024 وذلك فـــي االجتماع الرابـــع  للجنة 

التخطيط لعـــام 2018 برئاســـة مدير عـــام الهيئة براك الشـــيتان.

نظمـــت قطاعـــات الهيئة العامة لشـــئون القصـــر وادارتهـــا المختلفة لقـــاءات تنويرية للكـــوادر العاملـــة لتعريفها 
بالخطـــة التنفيذيـــة العامة للهيئـــة للعـــام 2018-2019 وكذلك الخطـــط الفرعيـــة الخاصة بالقطاعـــات واالدارات.

واســـتهدفت تلك اللقـــاءات التي نظمتهـــا ادارة التطويـــر االداري والتدريب »قســـم تطوير الخدمة واســـاليب العمل »  
وحاضـــر بها نـــواب المدير العام ومستشـــار الهيئـــة الدكتور يوســـف المطيري وعددًا مـــن كوادر الهيئة ومناقشـــة 

آليـــات تنفيذ الخطة بكفـــاءة وفعاليـــة ودور كل قطاع وادارة فـــي تنفيذ الخطة بكفـــاءة وفعالية.
وقد شـــدد م.حمد البرجس نائـــب المدير العـــام على مدى اهمية الخطـــة التنفيذية مشـــيرًا الى اهميـــة االلتزام بآلية 

تنفيـــذ الخطة وفق معايير ومؤشـــرات قابله للتطبيـــق والقياس .

لقاءات تنويرية لتنفيذ خطة 2020-2019
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نظمـــت الهيئـــة العامـــة لشـــئون القصـــر لقـــاء 
وذويهـــم  القصـــر  مـــن  للمشـــاركين  تنويريـــاً 
ــدد  ــج لعام1439هــــ - 2018م بعـ ــة الحـ ــي رحلـ فـ
اجمالـــي 100 قاصـــر وقاصـــرة مـــع مرافقيهـــم. وتـــم 
خـــال اللقـــاء الـــذي حضـــره عـــدد مـــن مســـؤولي 
الهيئـــة ومســـؤولي الحملـــة المنظمـــة لرحلـــة 
الحـــج اســـتعراض ابـــرز الماحظـــات واالجـــراءات 
الخاصـــة بالرحلـــة المباركـــة وذلـــك للتيســـير علـــى 

المشـــاركين فـــي اداء الفريضـــة.
إدارة  مديـــر  الهـــارون  محمـــد  ســـعاد  وكانـــت 
العاقـــات العامـــة واالعـــام فـــي الهيئـــة قـــد 
ـــات المستشـــار  ـــى تعليم ـــاًء عل ـــه وبن ـــى ان اشـــارت ال

أنشطة
لقاء تنويري الهيئة

للمشاركين
في رحلة الحج 
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الدكتـــور فهـــد محمـــد العفاســـي وزيـــر العـــدل وزيـــر 
ــس  ــامية ورئيـــس مجلـ ــئون اإلسـ ــاف والشـ األوقـ
إدارة الهيئـــة العامـــة لشـــئون القصـــر تـــم قبـــول 
ــة  ــي أداء فريضـ ــاركة فـ ــن للمشـ ــع المتقدميـ جميـ
الحـــج، بمـــا فـــي ذلـــك تكلفـــة حـــج المرافـــق 
للقاصـــر والقاصـــرة مـــن الذيـــن انطبقـــت عليهـــم 

ــة. ــا الهيئـ ــي تقدمهـ ــاعدات التـ ــروط المسـ شـ
واكـــدت أن الهيئـــة حرصـــت علـــى تحقيـــق اإلشـــراف 
ـــة مـــن مغادرتهـــا البـــاد وحتـــى  ـــى الرحل الكامـــل عل
الوطـــن ضمانـــًا  أرض  إلـــى  بالســـامة  العـــودة 
ــة  ــة الممكنـ ــبل الرعايـ ــا بـــكل سـ ــة أبنائهـ إلحاطـ

وتلبيـــة كافـــة متطلباتهـــم أثنـــاء الرحلـــة.  
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ووزيـــر  العـــدل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
اإلســـامية  والشـــؤون  األوقـــاف 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
لشـــئون القصـــر المستشـــار الدكتـــور 
الهيئـــة  أقامـــت  العفاســـي  فهـــد 
ـــر  ـــدارس بمق ـــى الم ـــودة إل ـــان الع مهرج
المرقـــاب  بمنطقـــة  الجديـــد  الهيئـــة 
ـــة  ـــن الطلب ـــن 700 م ـــر م ـــاركة أكث بمش
ـــم. ـــة وذويه ـــة الهيئ ـــمولين برعاي المش

وأوضح الشيتان أن المهرجان يستهدف 
توعية أبنائنا الطلبة بمتطلبات االستعداد 
لذلك  وتأهيلهم  الجديد  الدراسي  للعام 
وورش  وتعريفية  توعوية  أنشطة  عبر 

عمل متنوعة في هذا السياق.
وأضـــاف أن الهيئـــة قامـــت بتحويـــل 

ر« احتفلت بعودة  »هيئة القصَّ
المشمولين برعايتها إلى المدارس

مجتمع
الهيئة
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مجتمع
ـــل الهيئة ـــة قب ـــم المختلف ـــر احتياجاته ـــة لتوفي ـــمولين بالرعاي ـــة المش ـــابات الطلب ـــة لحس ـــغ مالي مبال

ـــا  ـــوق أبنائه ـــاح وتف ـــز نج ـــزم لتعزي ـــا يل ـــر كل م ـــى توفي ـــا عل ـــا منه ـــي حرص ـــام الدراس ـــدء الع ب
فـــي مختلـــف المراحـــل التعليميـــة.

ــا  ــاالت عملهـ ــع مجـ ــي جميـ ــة فـ ــة التطويريـ ــود الهيئـ ــتمرار جهـ ــي اسـ ــيتان علـ ــد الشـ وأكـ
ــيرة  ــى مسـ ــاهد علـ ــل شـ ــدا أن الحفـ ــا، مؤكـ ــمولين برعايتهـ ــل للمشـ ــة أفضـ ــم خدمـ لتقديـ

حافلـــة مـــن العطـــاء مـــن أجـــل إســـعاد القّصـــر الذيـــن ترعاهـــم الهيئـــة.
مـــن جهتهـــا كشـــفت مديـــر إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة والتربويـــة فـــي الهيئـــة باإلنابـــة تماضـــر 
العمـــر عـــن أن المهرجـــان الـــذي تـــم اســـتحداثه للمـــرة األولـــى شـــهد حضـــورًا كبيـــرًا مـــن 
ـــة،  ـــع الطلب ـــى جمي ـــا قيمـــة عل ـــع هداي ـــم توزي ـــث ت ـــات حي ـــد مـــن الفعالي ـــة وتضمـــن العدي الطلب
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ــن  ــا تضمـ ــا ترفيهيـ ــان برنامجـ ــمل المهرجـ وشـ
مســـابقات وألعابـــًا ورســـومات وغيرهـــا مـــن 
ـــام.  ـــة الع ـــع بداي ـــر م ـــجيع القص ـــز وتش ـــل تحفي أج
وقـــد شـــارك فـــي االحتفـــال 4 جهـــات منهـــا  
وزارة الصحـــة ووزارة اإلعـــام وشـــركة مطاحـــن 
الدقيـــق والمخــــابز الكويتيــــة، »وصغيـــرك 
ـــة،  ـــا لألغذي ســـفيرك«، KDD، وشـــركة أمريكان
وشـــركة ABC للمشـــروبات، بارتـــي لنـــك، 

ــا. وغيرهـ
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نظمـــت الهيئـــة العامـــة لشـــئون القصـــر برعايـــة وحضـــور المديـــر العـــام بـــراك الشـــيتان يومـــا 
ـــي بمجمـــع  ـــة فـــي منطقـــة األلعـــاب إنفينيت مفتوحهـــا ألبنائهـــا مـــن القصـــر والمشـــمولين بالرعاي

ـــال. ـــي واألطف ـــه العائل ـــة بالترفي 360 والخاص
ـــع  ـــزل والتمت ـــه والخـــروج مـــن المن ـــة قضـــاء األطفـــال بعـــض الوقـــت للترفي ـــة أهمي وأكـــدت الهيئ
ـــاء  ـــي بن ـــح عـــن النفـــس، والمســـاعدة ف ـــك للتروي ـــة وذل ـــات معين ـــي أوق ـــة ف بمرحلتهـــم الطفولي
ـــادرة  ـــة ق ـــخصيات اجتماعي ـــوا ش ـــر ليكون ـــا القص ـــل أبنائن ـــة لتأهي ـــات االجتماعي ـــخصية والعاق الش

ـــع. ـــع المجتم ـــل م ـــى التفاعـــل والتعام عل
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن هـــذه األوقـــات فرصـــة للتعـــرف علـــى ثقافـــات أخـــرى وتنميـــة ذكاء 
المشـــاركين ونموهـــم العقلـــي وتفريـــغ طاقاتهـــم فـــي هـــذه األنشـــطة اإليجابيـــة المتنوعـــة 

كاللعـــب وممارســـة الرياضـــات المختلفـــة واالحتـــكاك بالمجتمـــع.
ــة  ــات الترفيهيـ ــع االحتياجـ ــي جميـ ــا لتلبـ ــم تصميمهـ ــي تـ ــاب إنفينيتـ ــة األلعـ ــر أن منطقـ يذكـ
ـــاب  ـــد مـــن أحـــدث األلع ـــع وتضـــم العدي ـــر مرب ـــة بالكامـــل، وهـــي تغطـــي مســـاحة 5 آالف مت للعائل
الترفيهيـــة وألعـــاب المهـــارة والتشـــويق والتـــي تـــم تصميمهـــا لتائـــم أذواق الزائريـــن مـــن 

األطفـــال بأســـلوب جديـــد وغيـــر مســـبوق.

مجتمع
الهيئة

للترويح عن النفس والمساعدة في بناء الشخصية

يوم ترفيهي مفتوح في إنفينيتي
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مجتمع
الهيئة
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نظمـــت الهيئة العامة لشـــئون القصر برعاية وحضـــور المدير العام براك الشـــيتان 
يوما مفتوحـــا ألبنائها مـــن القصر والمشـــمولين بالرعايـــة في مدينـــة كيدزانيا 

المتكاملـــة لترفيـــه األطفال في مجمـــع االفنيوز.

مجتمع
توعيه األطفال في سن مبكرة بتجارب الحياةالهيئة

ر في كيدزانيا يوم مفتوح ألطفال القصَّ

نسخة مصغرة
عن العالم الواقعي

في بيئة آمنة
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وأوضحـــت الهيئـــة أن هدفها مـــن تنظيم هـــذا اليوم هو 
توعيـــه األطفـــال في ســـن مبكرة بتجـــارب الحيـــاة العملية 
باســـتخدام أســـلوب الترفيه غير التقليدي حيـــث ثمة عوامل 
جذب ونشـــاطات كثيـــرة تكـــون كفيلـــة بإبقـــاء األطفال 
منشـــغلين وحيويين وجعلهـــم ملتزمين ومتحمســـين طول 

النهـــار وذلك فـــي بيئة آمنة وفريـــدة وواقعيـــة وتثقيفية 
لألطفـــال وأهاليهـــم، ما يســـمح لـــألوالد بين عمـــر الرابعة 
والثانيـــة عشـــرة بالتصرف علـــى ســـجيتهم وأداء األدوار عبر 

التقليدية. الراشـــدين  نشـــاطات  تقليد 
فحجـــم المدينـــة مناســـب لألطفـــال )فيهـــا مطاعـــم ومقاعـــد 
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مجتمع
الهيئة

ــال  ــاك األطفـ ــرف هنـ ــفيات(، ويتصـ ــة ومستشـ ــر بقالـ ومتاجـ
ــة  ــاة اليوميـ ــي الحيـ ــه فـ ــا نفعلـ ــون بمـ ــدين ويقومـ كالراشـ
ـــة«  ـــة »مهن ـــل مئ ـــن أص ـــدة م ـــار واح ـــدأون باختي ـــة ويب العادي
ويتعّلمـــون عنهـــا. ثـــم يرتـــدون زيهـــم ويســـتعدون للعمـــل 

وكســـب المـــال منهـــا.
ــا لألطفـــال نســـخة مصغـــرة عـــن العالـــم  وتقـــدم كيدزانيـ
ــي  ــة واقعـ ــال مدينـ ــن خـ ــة مـ ــة آمنـ ــي بيئـ ــي فـ الواقعـ
والشـــوارع  كاألبنيـــة  النواحـــي  جميـــع  مـــن  ومكتمـــل 
ــة  ــى هيئـ ــادي علـ ــام اقتصـ ــات ونظـ ــة والمركبـ المرصوفـ

مؤسســـات ومرافـــق.
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البرجس:
المدير العام باإلنابة اســتقبل 
المهنئين بعيد األضحى المبارك

اســـتقبل المديـــر العام باإلنابـــة نائب المدير العـــام لقطاع رعاية شـــئون القصر حســـين باتل 
عددًا مـــن كوادر الهيئة مـــن مختلـــف القطاعـــات واالدارات للتهنئة بعيد األضحـــى المبارك.

مجتمع
الهيئة
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عقـــد مجلس إدارة الهيئة العامـــة للوالية على أموال القاصريـــن ومن في حكمهم 
في الســـعودية اجتماعه األول في دورته الثالثة بتشـــكيله الجديد، وترأس االجتماع 
رئيس مجلـــس اإلدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشـــيخ، وبحضـــور أعضاء المجلس 
وهـــم الدكتـــور محمد بـــن عبد العزيـــز العقيلـــي، وأحمد بـــن عبد القادر شـــيبة 
الحمـــد، والدكتـــور محمد بـــن صالح قاضـــي، والدكتـــور توفيق بن عبد المحســـن 
الخيـــال، والدكتور ســـرحان بـــن عبد اهلل الشـــمري، وخالـــد بن أحمد الدوســـري، 

والدكتور عصـــام بن ســـعد الغامدي، والدكتـــور محمد بن إبراهيـــم العضيب.
وأكـــد د. حمـــد بـــن محمـــد آل الشـــيخ أن الهيئـــة لهـــا دور مهم فـــي خدمة 
المســـتفيدين والمشـــمولين بالنظام، وتنمية أموال القاصرين ومـــن في حكمهم 
بشـــكل يعود عليهم بالنفـــع والفائدة ويســـهم في زيـــادة العائد من اســـتثمار 
هـــذه األمـــوال، ويعمل على المســـاهمة فـــي تطوير مختلـــف ســـبل التنمية في 
بادنا بمـــا يتوافق مع رؤيـــة المملكـــة، وتم خال االجتمـــاع الموافقـــة على عدد 

مـــن القرارات.

الوفاء 
العربي

تكليف عبد الرحمن بن 
حمود الضحيان رئيسًا 

مؤقتًا للهيئة

تشكيل خمس لجان فرعية 

مجلس إدارة هيئة القاصرين الجديد
في السعودية يعقد اجتماعه األول
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وكلف مجلـــس إدارة الهيئـــة الجديد فـــي اجتماعه 
المســـاندة  للخدمات  الهيئـــة  رئيس  األول مســـاعد 
عبـــد الرحمن بـــن حمـــود الضحيـــان رئيســـًا مؤقتًا 
للهيئة العامـــة للوالية على أمـــوال القاصرين ومن 

حكمهم. فـــي 
األول  باجتماعـــه  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  وشـــكل 
خمـــس لجان فرعية وهي اللجنة الشـــرعية برئاســـة 
فضيلـــة الدكتـــور محمد بـــن صالح قاضـــي، ولجنة 
االســـتثمار والمشـــروعات الوقفية برئاســـة خالد بن 
أحمد الدوســـري، ولجنـــة المراجعة برئاســـة الدكتور 
توفيق بن عبد المحســـن الخيال، ولجنة الترشـــيحات 
والمكافآت برئاســـة الدكتور ســـرحان بـــن عبد اهلل 
الهيئة  لتطوير خدمـــات  لجنة  الشـــمري، وتشـــكيل 

برئاســـة الدكتور محمـــد بن إبراهيـــم العضيب. 
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أنشطة 
الهيئة

 33 مشروعًا للعمل الخيري والعديد من المبادرات المشتركة

ر في دبي تعتمد  األوقاف وشئون القصَّ
سياسة االستثمار الوقفي حتى 2021 

ـــر فـــي دبي سياســـة  اعتمـــد مجلـــس إدارة مؤسســـة األوقـــاف وشـــئون القصَّ
االســـتثمارات الوقفيـــة للفتـــرة مـــن 2018 حتـــى 2021، والتي تعـــزز رأس المال 
والعوائد الدورية، وتســـتند إلى األســـاس العلمـــي الذي توظفه المؤسســـة لتحدد 
القطاعات االقتصاديـــة المجدية وتختار األصـــول واألدوات التي تســـتثمر بها وفقًا 

لاســـتثمار. العامة  السياســـة  لوثيقة 
واســـتعرض مجلس إدارة المؤسســـة مخرجات كٍل من لجنة االســـتثمار ولجنة العمل 
الخيـــري ولجنة اســـتقطاب وتنمية األوقـــاف المنبثقة عنه، كما اطلـــع على الائحة 

التنفيذية لقانـــون تنظيم الوقف والهبة فـــي إمارة دبي.
وعرضت لجنة االســـتثمار سياســـة االســـتثمار اآلمـــن )المتحفظ( والمـــدروس التي 
اعتمدتهـــا المؤسســـة لضمان حمايـــة رأس المـــال وتحقيق عوائد دوريـــة وتركيز 
االســـتثمارات في األســـواق المحلية ضمن مســـتويين أساســـين هما االستثمارات 
العقاريـــة واالســـتثمارات الماليـــة والنقديـــة. وقّدمت لجنـــة االســـتثمار  المعايير 

المالية. الســـتثماراتها  المحددة 

الوفاء 
العربي

عيسى الغرير ترأس 
االجتماع الرابع لمجلس 

اإلدارة لعام 2018
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وأقـــّر مجلـــس إدارة المؤسســـة إجـــراء تقييـــم دوري ألداء 
االســـتثمارات بنهايـــة كل ربـــع من الســـنة المالية بحســـب 
طبيعة ونوع االســـتثمار ووفقًا للقيمة الســـوقية. كما وضع 
المجلـــس آلية محددة وواضحـــة للتخارج، فضًا عـــن اعتماده 

لسياســـة حجز نســـبة من األرباح ســـنويًا.
أمـــا لجنـــة العمـــل الخيـــري فقّدمـــت أمـــام مجلـــس إدارة 
المؤسســـة عرضًا للمنهجيـــة واآللية الواضحـــة التي تطبقها 
إلدارة المشـــاريع الخيريـــة، باإلضافـــة إلى المراجعـــة الدورية 
لسياســـات الدعـــم المالي والصـــرف على المنافـــع االجتماعية 
بالتزامن مع مواكبة أفضل الممارســـات. كمـــا فّصلت اللجنة 
الموازنة الماليـــة للعمل الخيـــري لعـــام 2018 والتي تجاوزت 
74 مليـــون درهـــم عوائـــد المصـــارف الوقفيـــة والصدقات 
والـــزكاة وتوزعـــت علـــى قطاعـــات محوريـــة هـــي التعليم 
والبـــر والصدقات والزكاة والشـــؤون اإلســـامية والشـــؤون 
االجتماعيـــة ضمـــن 33 مشـــروعًا خيريـــًا رئيســـًا وعـــدد من 

الهادفة. المبـــادرات 
بدورهـــا اســـتعرضت لجنـــة اســـتقطاب وتنميـــة األوقـــاف 
بالمؤسســـة أبرز اآلليـــات المبتكـــرة لتنمية الوقـــف وتطوير 

سياســـات تحفيز االســـتثمارات فيـــه. وعرضت اللجنة لســـبل 
المجتمع. مـــع  التواصل  تعزيـــز 

وقـــال علـــي المطـــّوع، األميـــن العـــام لمؤسســـة األوقاف 
وشـــئون القّصـــر بدبـــي، إن تطبيـــق المؤسســـة ولجانهـــا 
لمعايير واضحة وشـــفافة فـــي عملياتها اإلداريـــة وحوكمة 
اســـتثماراتها مع االســـتفادة مـــن مختلف الحلـــول المبتكرة 
للتمويل واالقتصاد اإلســـامي يشـــّكل حافزًا قويـــًا للواقفين 

. عين لمتبر ا و
وأّكد المطـــّوع أن االلتزام بالتطوير المســـتمر لألداء والكفاءة 
التشـــغيلية فـــي كافـــة اإلدارات ينـــدرج في إطـــار الحرص 
المســـتمر للمؤسســـة على االســـتجابة لمتطلبـــات مهامها 

المؤسســـية والمجتمعيـــة على حد ســـواء.
وانعقـــد االجتماع الرابع هـــذا العام لمجلس إدارة المؤسســـة 
في مقرها بدبي، بحضور عيســـى الغريرـ رئيـــس مجلس إدارة 
المؤسســـة، وعبد الرحمـــن الحـــارب - نائب الرئيـــس، وعبد 
اهلل المدنـــي، وهدى بوحميـــد، وحمده القطامـــي، والدكتور 
عبـــد العزيز الحمـــادي، وعلي محمـــد المطوع- األميـــن العام 
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نظمـــت الهيئـــة العامـــة لشـــئون القاصريـــن، فـــي قطر ورشـــتي عمـــل لتعزيز 
الثقـــة بالنفـــس والطاقـــة الكامية لـــدى المشـــموالت برعايتها مـــن القاصرات 
وأمهاتهن، وذلك بهدف تحســـين العاقـــة بين األمهات وأبنائهـــن، وتعليمهن 
كيفية الســـيطرة على المشـــاعر واالنفعاالت، ومســـاعدتهن على اتخـــاذ القرارات 

الصائبـــة، باإلضافة إلـــى توطيـــد العاقة بيـــن األم وأبنائها.
وحضر الورشـــتين عدد من المشـــموالت بالرعايـــة وأمهاتهن، حيث جاءت ورشـــة 
العمـــل األولى والتي اســـتهدفت األمهات بعنـــوان »إدارة االنفعاالت والمشـــاعر« 
، بينما جاءت ورشـــة العمـــل الثانية بعنوان »مهـــارات الطاقـــة الكامية« والتي 
اســـتهدفت القاصرات الاتي تتـــراوح أعمارهن ما بين 12 و17 ســـنة، وذلك تحت 

بالهيئة. والتوجيه  الرعاية  إدارة  إشـــراف 

أنشطة 
الهيئة

لبناء الثقة بالنفس وإدارة االنفعاالت

»شؤون القاصرين« في قطر تنّظم
ورشتي عمل لألمهات والقاصرات

الوفاء 
العربي

التدريب على إدارة 
االنفعاالت والمشاعر 

ومهارات الطاقة الكالمية
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من جانبهـــا، قالت المدربـــة الدكتورة حنـــان القطان إن الكثيـــر من األمهات 
يجـــدن أنفســـهن أمـــام تحديات كثيـــرة، أهمهـــا تنشـــئة األبناء فـــي بيئة 
صحيـــة توفر لهم التـــوازن علـــى الصعيدين النفســـي والوجـــودي؛ لذلك فإن 
ورشـــة العمل تأتي لمســـاعدتهن على كيفية التخلص من التوتر واالســـترخاء. 
مشـــيرة إلى أن األمهات يواجهـــن ضغوطات كثيـــرة، مثل الروتيـــن اليومي، 
والتدريـــس، والرعايـــة الصحيـــة والجســـدية ألبنائهـــن، عاوة علـــى الهموم 

والمشـــاكل اليومية األخرى؛ ما يســـبب القلـــق والتوتر.
وأوضحـــت أن الورشـــة تهدف إلـــى تحذير األمهـــات من القلق الـــذي يتعرض 
له اإلنســـان ومخاطـــره، فضًا عن مســـاعدة األمهات على بناء صابة نفســـية 

تمّكنهن مـــن التخلص مـــن أعراض القلق بشـــكل عام.
وبالنســـبة للورشـــة الثانية، أشـــارت إلـــى أنها تهـــدف إلى اكتشـــاف نقاط 
الضعـــف والقـــوة الكامنة داخـــل الفتيـــات، ولمســـاعدتهن على بنـــاء الثقة 
بالنفس والقـــدرة على التعبيـــر والتحدث، وإيصال المشـــاعر إلـــى اآلخرين في 

البيئـــة المحيطـــة بهن؛ ما يقلـــل العنـــف واالنطواء.
كمـــا نظمت الهيئـــة برنامجا تدريبيـــا للمشـــمولين برعايتها عن )االســـتعداد 

لاختبـــارات( حضره عـــدد كبير من الطـــاب من مختلـــف المراحـــل التعليمية.

تدريب الطالب في مختلف 
المراحل على االستعداد 

لالختبارات
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اإلنفاق على القطاع يمثل نحو 4 % من الناتج

الكويت من أكثر الدول اهتماما بتطوير التعليم
يعد قطـــاع التعليم من أهم وأبـــرز القطاعـــات التي تؤثر 
على المجتمـــع بمختلـــف مكوناته وطبقاته والســـيما فئة 
األطفـــال والقصـــر وخصوصا في مرحلـــة التعليـــم ما قبل 
الجامعـــي، وحقيقة تعـــد الكويت من أكثـــر دول المنطقة 
اهتماما بتطوير هـــذا القطاع الحيوي الـــذي يقدم خدماته 
لجميع األســـر المقيمة علـــى ارض الكويت ونحـــو 700 ألف 
طالبة وطالبة من المواطنين والمقيمين بشـــكل مباشـــر.
والتعليـــم فـــي الكويـــت يعـــد من أهـــم المجـــاالت التي 
ترعاهـــا الدولة حيث يشـــكل اإلنفـــاق علـــى التعليم نحو 
4 % مـــن إجمالـــي الناتـــج القومـــي للدولـــة، وقـــد نصت 
المادة األربعـــون في الدســـتور الكويتي علـــى أن التعليم 
حق للكويتييـــن، تكفله الدولـــة وهو إلزامـــي حتى إنهاء 
المرحلـــة الثانوية، بينما مـــا بعدها من مراحـــل اختيارية ال 

مية ا لز إ
وقـــد مـــر التعليـــم بمرحلتيـــن األولى تمثلـــت بالفتـــرة ما 
قبـــل التعليـــم النظامي وهـــي التعليم بواســـطة المســـاجد 

والكتاتيـــب والثانية تمثلت بالمـــدارس النظامية ويرجع تاريخ 
أولى المـــدارس النظامية إلـــى عام 1911 حيث أنشـــئت أول 
مدرســـة نظامية وهـــي المدرســـة المباركية فكانـــت النواة 
التـــي بني عليها التعليم في الكويت وبعد إنشـــاء المدرســـة 
المباركية تطور التعليم بشـــكل ملحوظ وانتشـــرت المدارس 
فـــي جميع مناطـــق الكويـــت. نظـــرًا الزدياد عـــدد المدارس 
والحاجـــة لتنظيـــم التعليم، تم إنشـــاء مجلس المعـــارف عام 
1936 فـــي عـــام 1961 تـــم تشـــكيل الحكومـــة الكويتية 
متضمنـــة وزارة المعـــارف والتـــي تغير مســـماها إلـــى وزارة 
التربية والتعليـــم عام 1962 ووزارة التربيـــة عام 1965. فتم 
تشـــكيل مجلـــس التربية ووضعـــت األهداف العامـــة للوزارة 
عـــام 1967. كمـــا أخذت الـــوزارة خطوات واضحـــة لمكافحة 
األمية. وفي عام 1982 تم تأســـيس الهيئـــة العامة للتعليم 
1995 تطبيـــق قانون  التطبيقـــي والتدريب. وشـــهد عـــام 
التطور بتأســـيس  اإللزامـــي للكويتييـــن. وتوج هذا  التعليم 

1966 عـــام  الكويت  جامعة 

منوعــات
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يخدم 700 ألف
طالبة وطالبة من 

المواطنين والمقيمين 
بشكل مباشر

والســـكاني  العمراني  التطـــور  ومـــع 
في الكويـــت ازدادت أعـــداد المدارس 
إلى  اإلحصائيـــات  فتشـــير  والطلبـــة. 
الكويت  فـــي  األمية  نســـبة  انخفاض 
مـــن 57 % عام 1965 لتصـــل إلى أقل 

مـــن 8 % حاليا.
عدد  ارتفـــاع  اإلحصـــاءات  وأظهـــرت 
التعليم  في  التعليميـــة  الهيئة  أعضاء 
الديني  الحكومـــي والخاص والتعليـــم 
والتربيـــة الخاصة، ألكثر مـــن 86 ألف 
معلـــم ومعلمـــة إضافـــة إلـــى أنها 
رصدت زيادة في أعـــداد المدارس إلى 
أكثـــر مـــن 1500 مدرســـة والفصول 
ألف فصل وكذلك   26 إلى  الدراســـية، 

ارتفاعـــاً في أعـــداد المتعلمين.
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تنشـــئة القاصرين بطريقة ســـليمة نفسيا وســـلوكيا وتربويا 
وعلميـــا من األهـــداف المهمة ألوليـــاء األمـــور وذوي القصر 
في كل مكان حـــول العالم والســـيما في مجتمعاتنـــا العربية 
المحافظـــة وخصوصـــا بعـــد االختراقـــات الثقافيـــة والغـــزو 
االعامـــي والحضـــاري الغربي ألبنائنـــا في عمر مبكـــرة وذلك 
بفضل ثورة االتصـــاالت والمعلومات وانتشـــار األجهزة الذكية 

أيديهـــم من ســـنوات مبكرة. في 
وفي ظـــل طغيان المـــواد المكتوبـــة والمســـموعة والمرئية 
المصنوعـــة فـــي الغرب علـــى المحتـــوى الرقمي على شـــبكة 
اإلنترنت ووســـائل اإلعام وفي المقابل قلـــة أو ضعف محتوى 
المـــواد المتاحـــة باللغـــة العربيـــة فعلـــى أوليـــاء األمور أن 

يكونوا أكثر حذرا فـــي ترك أبنائهم يتصفحـــون كل المحتوى 
اإللكترونـــي أو االعامـــي دون توجيه أو إشـــراف أو توعية.  

وهـــذا ما ال يتعـــارض مـــع أهدافهـــم الرامية إلـــى رغبتهم 
بتنشـــئة أطفالهم ليكونوا مبدعين في دراســـتهم وملتزمين 
بالتعليمـــات التـــي يعطونهـــا لهم والتـــي تكون مـــن أجل 

ســـامتهم وإبعادهم عمـــا يؤذيهم. 
الواقع أنه ال توجـــد طريقة مضمونة يمكـــن للوالدين اتباعها 
لتربية أطفالهمـــا وتجعلهما يصان للنتائـــج المطلوبة. لكن 
الدراســـات العلميـــة المتخصصة وجـــدت أن هنـــاك عددا من 
النصائـــح التي يمكـــن عند تطبيقهـــا في تربيـــة األطفال أن 

الممكنة: النتائـــج  ألفضل  تؤدي 

في ظل االختراقات الثقافية والغزو اإلعامي والحضاري الغربي 

كيف تنجح األسرة في تنشئة القاصرين
بطريقة سليمة؟

منوعــات
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علم طفلك مهـــارات التواصل االجتماعـــي: وجدت إحدى 
الدراســـات ارتباطـــا وثيقـــا بيـــن امتـــاك الطفل في ســـن 
الروضة مهـــارات التواصـــل االجتماعي وبين نجاحه في ســـن 
المراهقـــة. لـــذا فمـــن الجيد أن تحـــرص على تعليـــم طفلك 
عددا من مهـــارات التواصـــل االجتماعي المهمة كاالســـتماع 
للحديث بـــدون مقاطعة المتحدث وتقديم المســـاعدة لآلخرين 
عندمـــا يكـــون باإلمكان ذلـــك. ويعـــد البيت أنســـب مكان 

المهارات. هـــذه  الطفل  بتعليـــم  للبدء 
ال تقـــم بتقديـــم الحماية المفرطـــة لطفلك: يلجـــأ الكثير من 
اآلبـــاء واألمهـــات للمســـارعة بحـــل أي مشـــكلة يمكن أن 
تعتـــرض الطفل بـــدون تـــرك المجال لـــه ليحـــاول أن يحلها 
بنفســـه. إحدى الدراســـات التـــي أجرتهـــا جامعـــة هارفارد 
وجـــدت مـــن الطفل فرصـــة ليخطئ ويحـــاول تصحيـــح الخطأ 
بنفســـه يعد مفيـــدا جدا بالنســـبة له لتكتســـب شـــخصيته 

المرونـــة والقـــدرة على إيجـــاد الحلـــول البديلة المناســـبة.
ال تترك طفلك يصـــرف طاقاته أمـــام الشاشـــات اإللكترونية 
المتنوعة: أصبـــح الغالبية يعلمون أن اإلفـــراط بالجلوس خلف 
الشاشـــات المختلفة كالكمبيوتـــر والحاســـوب اللوحي وحتى 
الهاتـــف الذكـــي، يرتبـــط ارتباطا وثيقـــا باإلصابة بالســـمنة 
واألرق وعدد من المشـــاكل الســـلوكية المختلفـــة. فضا عن 

هذا، فقـــد وجدت إحـــدى الدراســـات التـــي أجرتهـــا جامعة 
مونتريـــال، أن إكثـــار الطفـــل مـــن ممارســـة ألعـــاب العنف 
اإللكترونيـــة، وخصوصـــا تلك التـــي تحتوي على إطـــاق نار، 
يمكن أن تـــؤدي لإضـــرار بالدمـــاغ وفقد عدد مـــن خاياه.

ركز علـــى مدح أشـــياء ســـعى الطفـــل بنفســـه لتطويرها: 
أظهرت دراســـة أجرتها جامعة ســـتانفورد، أن المدح الخاطئ 
للطفـــل يمكن أن يـــؤدي لنتائج عكســـية كأن تقول لطفلك 
»يـــا لك من عبقـــري صغير، كيـــف تمكنت مـــن الحصول على 
عامة كاملـــة فـــي امتحانك بـــدون حتى أن تدرس بشـــكل 
كاف؟«. لـــذا، فبـــدال من مثـــل هذا القـــول، يفضـــل التركيز 
علـــى القـــدر الـــذي قـــام الطفـــل بدراســـته حتى لـــو كانت 

متدنية. عاماتـــه 
كن قـــدوة لطفلك: وجـــد أحـــد االســـتطاعات أن 28 % من 
المراهقين المشـــاركين عبروا أن والديهم يدمنون اســـتخدام 
هواتفهـــم الذكية! وفي اســـتطاع آخر، تبيـــن أن 32 % من 
األطفال المشـــاركين شـــعروا بعدم أهميتهم عندما تشـــتت 
ذهـــن أهاليهم عنهم بســـبب االنشـــغال بالهاتـــف الذكي! 
يجب أن ندرك أن الطفل إنســـان حســـاس ويعـــي جيدا كل ما 
يدور حوله ويســـعى لتقليده في المســـتقبل، لـــذا كن قدوة 

له. حسنة 

توعية 
األبناء بشأن تصفح 
المحتوى اإللكتروني 

واإلعالمي ضرورة
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منوعــات

Back to School العودة للمدارس
نصائح وتوجيهات لألهل والطالب

التحـــق آالف الطالب بمقاعدهم الدراســـية في المـــدارس الحكومية والخاصة في مختلـــف مدن ومناطق 
الكويت، إيذانا ببدء عام دراســـي جديد، وســـط اســـتعدادات اســـتثنائية من جانب مختلـــف الجهات التي 
حرصت على توفيـــر كل مقومـــات االنطالقـــة المثلى للعام الدراســـي وســـير العمليـــة التعليمية بكل 

انســـيابية ويســـر، لتؤتي ثمارها في إعداد أجيـــال الغد، وبناء اقتصـــاد المعرفة.
وانطلق العام الدراســـي الجديد وســـط اســـتنفار كل األطراف المعنيـــة، وفي مقدمتها األســـرة وأولياء 

األمـــور، إدراكًا من الجميـــع لقيمة العلم باعتبـــاره مفتاح تقدم الشـــعوب والدول.
 Back وفي هذا الســـياق نقـــدم لكم نصائح وتوجيهـــات لألهل والطالب خـــالل فترة العـــودة للمدارس

to School وأفكار للتحضيرات واالســـتعداد من النواحي النفســـية واالجتماعية.
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التشجيع والتحفيز والتهيئة النفسية

1 - تحديـــد األهـــداف: التحـــدث مـــع الطفل حـــول المواد 
الدراســـية، وتذكيرهـــم بما ســـبقت دراســـته.

2 -التقليـــل من الثرثرة: التحدث قبل بداية الفصل الدراســـي 
الحصـــص والمحاضرات وتشـــجيعهم على  أثنـــاء  الثرثرة  حول 

التعاون لوقف المشـــتتات.
3 - التشـــجيع علـــى تحمل المســـؤولية: وضـــع لوحة أو 
ســـبورة في غرفة الطفـــل لكتابة المهام الدراســـية والجدول 

يومي. بشـــكل  محتواها  وتجديد  الدراســـي 
4 - التفاعل مـــع مناهج األطفال: الســـؤال عـــن إنجازات 
األطفال في المدرســـة بشـــكل يومـــي ومتابعـــة واجباتهم 

تعليمهم. في  والمســـاعدة  المدرســـية 
ماحظـــة اهتمامـــات األطفال  5 - احتضـــان مواهبهـــم: 
واألنشـــطة التي يســـتمتعون بها ســـواء كانـــت الرياضة أو 

الرســـم أو غيـــر ذلك.

االهتمام باالحتياجات الغذائية اليومية:

6 المـــاء: يعـــد المـــاء جزءا رئيســـا مـــن وجبـــة الطفل، 

حيـــث يمنحه طاقـــة عالية لاســـتمرار في يومه بنشـــاط، 

ويمكن إضافـــة بعض شـــرائح الليمون المجمـــدة إلضافة 
منعشـــة. نكهة 

البطاطا  الحـــرص على تجنب وضع رقائـــق  7 الخضراوات: 

المقلية والوجبات الســـريعة واســـتبدال ذلـــك بالخضراوات 
الغذائية. بالعناصـــر  المليئة 

8 التنـــوع في االختيـــار: تغيير نـــوع الخبـــز والجبن من 

يوم آلخر، وكذلـــك ترتيب األطعمة وأنواعهـــا ونكهاتها 
الطفل. شـــهية  تضعف  ال  حتى 

9 األطعمة الحلـــوة: يمكن إضافة الزبـــادي بالفواكه أو 
خلط الزبادي الســـادة ببعض التـــوت األزرق المجمد.
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ترتيب االستعدادات الصباحية وتجنب التوتر:
10 االســتيقاظ: توقيــت المنبــه قبــل موعــد اســتيقاظ األطفــال 

بـــ15 دقيقــة إلعــداد جميــع احتياجاتهــم.
11 وجبــة اإلفطــار: منــح األطفــال الفرصــة فــي اختيــار مكونــات 
وجبــة اإلفطــار منــذ الليلــة الســابقة لمعرفــة الوقــت الــازم 

لتحضيرهــا.
12 االســتعداد والتجهيــز: إعــداد الــزي المدرســي وصنــدوق 
الغــذاء فــي وقــت مســبق سيســاعد فــي الوصــول إلــى المدرســة 

ــر. ــت مبك ــي وق ــة ف أو الجامع
13 األجهــزة اإللكترونيــة: يفضــل االبتعــاد عنهــا وحظرهــا 
بقــدر اإلمــكان، كونهــا تشــتت انتبــاه وتركيــز األطفــال وتضيــع 

ــن أوقاتهــم. ــرا م كثي

تهيئة الطالب لليوم األول:
تقدمهــا  التــي  المنشــورات  قــراءة  االســتعداد:   14
اســتعداد  بقــدر  اليــوم  لذلــك  واالســتعداد  المدرســة 

الطفــل.
ــى  ــة لمبن ــي جول ــل ف ــذ الطف ــل: أخ ــد الطف 15 تعوي

المدرســة حتــى يشــعر باأللفــة بداخلــه.
ــال  ــار األطف ــن: إخب ــارب الوالدي ــن تج ــدث ع 16 التح
خــال  واألم  األب  لذكريــات  ومضحكــة  مرحــة  قصصــا 

أيامهــم الدراســية.
17 التواصــل: إهــداء الطفــل تــذكارا رمزيــا يحتفــظ بــه 
ــه  ــرب والدي ــعورا بق ــه ش ــي ليمنح ــه الدراس ــال يوم خ

ــة. ــه خــال األوقــات الصعب من

وضع استراتيجية لحل الواجبات المدرسية:

18 وضــع خطــة باالشــتراك مــع الطفــل: منــح الطفــل 
ــه  ــه بنفس ــيم أوقات ــك بتقس ــؤولية، وذل ــعور بالمس الش

ــوم. ــرى للعــب والن ــات مخصصــة للدراســة وأخ ــى أوق إل
19 طلــب المســاعدة: تختلــف طريقــة تعليــم األبنــاء 
عــن الطــرق التــي تعلــم بهــا األبــوان، ويمكــن طلــب 
المســاعدة مــن اآلبــاء اآلخريــن أو مــن المعلــم حــول أفضــل 

ــس. ــي التدري ــرق ف الط
الوالــدان  ينصــح  الدراســية:  المهــارات  تنشــيط   20
مــن  يتمكنــا  حتــى  التعليميــة  الكتــب  بعــض  بقــراءة 

والدراســة. الواجبــات  حــل  أثنــاء  أبنائهمــا  مســاعدة 
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تهيئة الطالب لمدرسة أو فصل جديد:

ــض  ــي بعـ ــدارس فـ ــات المـ ــه باختالفـ 21 تعريفـ
األمـــور، مثـــل التجمـــع فـــي الســـاحة، أو تنظيـــم الطابـــور 

ــي. الصباحـ
ـــي  ـــدد ف ـــاء ج ـــن أصدق ـــى تكوي ـــه عل 22 تدريب
ــض  ــل لبعـ ــاج الطفـ ــث يحتـ ــدة حيـ ــة الجديـ المدرسـ

العبـــارات المســـاعدة لذلـــك، لمنحـــه الثقـــة.
ـــات  ـــة المعلوم ـــى معرف ـــاء عل ـــجيع األبن 23 تش
األساســـية للمدرســـة والمعلميـــن والطلبـــة 

الذيـــن يمكـــن طلـــب المســـاعدة منهـــم.

التعرف على المعلمين واإلداريين:

24 االهتمام باجتمـــاع اآلباء واجتماع 
األمهـــات وحضـــور جميـــع اللقـــاءات التـــي 
تنظمهـــا المدرســـة، والحـــرص علـــى الوصـــول 

مبكـــرا الغتنـــام فرصـــة لقـــاء المعلمين.
25 التطـــوع: المشـــاركة في الرحـــات التي 
الروابط بين  لتعزيـــز  للطـــاب  المدرســـة  تعدها 

وأبنائهم. اآلبـــاء 

توجيه األبناء بأسلوب صحيح وفعال:

26 إظهــار االهتمــام: التحــدث بشــكل دائــم حــول أصدقــاء األبنــاء 
وحفــظ أســمائهم وذكرهــم فــي المحادثــات اليوميــة.

27 احتــرام أســلوب صداقــة األبنــاء: ليــس هنــاك ضــرورة ألن 
ــو كان لديــه صديــق  ــاء بشــأن قلــة أصدقــاء ابنهــم، حتــى ل يقلــق اآلب

واحــد فحســب.
28 منــح األبنــاء مســاحتهم الخاصــة: الشــدة مــع األبنــاء حول 
أصدقائهــم والتدخــل الدائــم فــي اختيارهــم يعرقــل األبنــاء مــن التحــرك 

واالندفــاع نحــو المجتمــع.
29 اختيــار الطــرق المناســبة والدبلوماســية لتوجيــه األبنــاء 

ونصحهــم بطريقــة تناســب ســنهم وثقافتهــم
30 القــدوة الحســنة: يجــب أن يحــرص اآلبــاء علــى التحــدث بلباقــة 

مــع اآلخريــن والتعــاون معهــم حتــى يقتــدي األبنــاء بذلــك.

alwafa magazine issue 5 .indd   71 1/16/19   1:48 PM



72PB SEP 2018Issue No.6SEP 2018 Issue No.6

د

مساهمات

في حياتنا » حوافز« !
األهـداف الكبيرة تنتج حـوافز كبيرة

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعام 

إدارة العاقات العامة واالعام 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

ال يقــرر النجــاح بحجــم الدمــاغ ولكــن بحجــم التفكيــر، وقــد أثبتــت الحقائــق التاريخيــة، أن حجــم رصيــد اإلنســان المــادي، وســعادته 
وصحتــه يقررهــا حجــم فكــره اإليجابــي، وبــدون أن نــدرك فإننــا جميعــا ثمــرة وإنتــاج الفكــر المحيــط بنــا، ويبــدو أن كثيــرا مــن هــذا 
الفكــر صغيــر الحجــم وســلبي االتجــاه، كمــا أن حولنــا بيئــة تحــاول جرنــا إلــى الســلبية واليــأس واإلحبــاط، هــذه البيئــة مــن حولــك تقــول 
» إن مصيــرك خــارج قدرتــك، لــذا فإنــس أحالمــك وأهدافــك والحيــاة األفضــل، أســتقل واقعــد بانتظــار مــا يجلــب إليــك القضــاء والقــدر«.

ــك  ــك هــو حجــم خيال ــي حيات ــه ف ــك أن تمتلكــه وتحقق ــأن مــا يحــد ممــا يمكن ــدرك ب ــك أن ت ال شــيء يحــدث إال إن كان حلمــا أوال فعلي
ومســتوى التزامــك لتحقيقــه، لقــد حــان الوقــت اآلن إليقــاظ العمــالق والقــوة الدافعــة الكامنــة فــي داخلــك، إذ مــا أن تقــرر ذلــك حتــى تجــد 
أنــه لــن يكــون هنالــك مــا يقــف فــي وجهــك فــي خلــق وفــرة ذهنيــة وعاطفيــة وبدنيــة وماديــة وروحيــة بمــا يفــوق الخيــال والتصــور، 

فخطوتــك األساســية إذا هــي أن تطــور لديــك أهدافــا أكبــر وأكثــر إلهامــا. 
إن أهــداف معظــم النــاس بســيطة تقتصــر علــى »التغلــب علــى أمــور حياتهــم« فهــم واقعــون فــي فــخ تحصيــل قــوت عيشــهم بــدال مــن 
ــم نعمــل  ــا، مهمــا كانــت هــذه األهــداف، فــإن ل ــا تأثيــرا علين رســم وتصميــم المعيشــة التــي يســتحقونها، ينبغــي أن نتذكــر أن ألهدافن
علــى زرع البــذور التــي نريدهــا فــي حديقــة عقولنــا الباطنــة بوعــي فإننــا لــن نحصــل إال علــى الحشــائش، إن المفتــاح األكثــر أهميــة 
لتحديــد األهــداف هــو أن تجــد هدفــا كبيــرا بمــا فيــه الكفايــة بحيــث يكــون مصــدر الهــام لــك وبحيــث يدفعــك إلطــالق العنــان لــكل قــواك ، 
فتحديــد األهــداف هــو الخطــوة األساســية األولــى لتحويــل غيــر المرئــي إلــى مرئــي، وهــذا هــو ســر كل نجــاح فــي الحيــاة، ويمكنــك أن 
تنحــت وجــودك الخــاص بفعــل األفــكار التــي تســتهدفها فــي كل لحظــة مــن لحظــات حياتــك، فاألفــكار الكامنــة وراء أهدافــك هــي الخطــة 

األساســية التــي تقــود كل أفــكارك.
وعلــى الرغــم مــن أن األهــداف توفــر لنــا توجيهــا عظيمــا وســبيال يمكننــا مــن التركيــز لكــن علينــا أن نجاهــد باســتمرار لكــي نعيــش كل 
يــوم مــن أيــام حياتنــا حتــى اإلشــباع وأن نعيــش كل المــرح الــذي نســتطيع اســتخالصه فــي كل لحظــة تمــر بنــا، وبــدال مــن قيــاس نجاحــك 
أو فشــلك فــي الحيــاة بمقيــاس قدرتــك علــى تحقيــق هــدف محــدد ووحيــد، تذكــر أن االتجــاه الــذي تســير فيــه أهــم مــن النتائــج المفــردة. 
إضــاءة: » إن الحيــاة تختبرنــا باســتمرار لتتحــرى مســتوى التزامنــا، ومكافــأة الحيــاة الكبــرى تمنــح ألولئــك الذيــن يظهــرون مثابــرة 

والتزامــا ال ينتهــي بــأن يظلــوا يعملــون إلــى أن يحققــوا غايتهــم وأهدافهــم«.
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