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ر الهيئة العامة لشئون الُقصَّ

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

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

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

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

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

ُتَعّين عليها.
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pama_gov
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pama.webmaster@pama.gov.kw
pama.webmaster@pama.gov.kw

التسويق واإلعالن  
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تكنولوجيا المعلومات 
مرتكز رئيس لتطوير الخدمات
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تعمل الهيئة العامة لشــئون القصر في إطار قناعة تامة لدى 
قيادتها بأن استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 
مرتكز اســتراتيجي لتنفيذ خططهــا المتنوعة ومواصلة تطوير 
خدماتهــا واســتمرار رفع معــدالت األداء في مختلــف مجاالت 

عملها، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتدرك الهيئة أن انتشار الخدمات اإللكترونية ومدي تفعيلها 
بات واحدا من أهم المؤشــرات التي يمكــن من خاللها قياس 
ارتفــاع مســتوى الخدمــات المقدمــة داخــل الــدول وتقــدم 
المجتمعات بشــكل عــام. حيث تقــوم بدور فعال فــي إيصال 
الخدمات بســرعة وســهولة وكفاءة وفعالية وتوفير الجهد 
والوقت والكوادر البشرية والمادية الالزمة مع ضمان وصولها 
إلــى مختلــف المراجعين في أي مكان وزمــان مما يترتب عليه 
تحســين أداء الهيئــة واســتحداث آليات جديدة أكثــر فعالية 

وإفادة للهيئة والمتعاملين معها والمجتمع بشكل عام.
ومنذ ســنوات بدأت الهيئة العامة لشــئون القصر في تحقيق 
أهــداف الدولــة فــي التحــول الرقمي ورفــع نســبة الخدمات 
اإللكترونيــة المقدمــة للمواطنين وكثفت مشــروعات تعزيز 
البنية التحتية المعلوماتية وتأهيل الكوادر البشرية وخصوصا 
الوطنيــة علــى مواكبــة خطــط التحــول الرقمي، مــع تهيئة 
المراجعين والمشــمولين برعايتها لتقبل الخدمات المستحدثة 

في مجاالت التواصل والنقل المعلومات وتقديم الخدمات.   
وقــد نجحت الهيئة خالل الســنوات القليلــة الماضية في إطار 

تبنــي أســلوب التحول في تطبيــق الحكومــة اإللكترونية في 
تطويــر عدد مــن الخدمــات اإللكترونيــة وإتاحتها وتبســيط 
إجراءاتهــا عبــر الموقــع الشــبكي، وكذلــك تطويــر البنيــة 
التحتية المركزية لمواكبة ودعــم التحول اإللكتروني لألنظمة 
والخدمات، بالتزامن مع بناء قاعدة بيانات شــاملة ومتشاركة 

مع عدد مؤسسات الدولة األخرى.
وفي هذا السياق أطلقت الهيئة خدمة المفوضين اإللكترونية 
وعبــر الهواتف النقالــة الذكية التي تتيــح للمراجعين الفرصة 
لمتابعــة كافــة المعلومــات الخاصــة بحســاباتهم مباشــرة، 
كاالستفســار عــن أرصــدة المســتفيدين وكشــف الحســاب 
واالستفســار عن األســهم والمعامالت المقدمة، دون الحاجة 

لمراجعة مبنى الهيئة.
وتسعى الهيئة خالل الفترة المقبلة وباالعتماد على إمكاناتها 
وقدراتها وشــبكة عالقاتها في مجــال تكنولوجيا المعلومات 
لتطوير المزيد من الخدمات اإللكترونية لما فيه مصلحة الهيئة 

والمتعاملين معها من مختلف الفئات والجهات.
وتحرص الهيئة في هذا الســياق علــى مواكبة التطور الكبير 
الذي تشهده البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت والتي 
تستقبل نحو 1.2 مليون زيارة شهريا ربعهم على األقل زيارات 
جديــدة حيث تقدم الهيئة العامة لشــئون القصر حتى اآلن 30 
خدمــة إلكترونية من إجمالي 976 خدمة مقدمة من 61 جهة 

حكومية وغير حكومية عبر البوابة اإللكترونية الرسمية. 
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قال
الوزير

ــة  ــ ــر الدول ــ ــدل ووزي ــ ــر الع ــ ــدد وزي ــ ش
ــــس  ــــس مجل ــــة رئي ــــس األم ــــئون مجل لش
إدارة الهيئــــة العامــــة لشــــئون القصــــر 
المستشــــار د. فهــــد العفاســــي حــــرص 
وإدارتهــــا  الهيئــــة  إدارة  مجلــــس 
التنفيذيــــة علــــى مواصلــــة خطــــط 
بمختلــــف  الهيئــــة  فــــي  التطويــــر 
قطاعاتهــــا وإداراتهــــا ومجــــاالت عملهــــا.

ودعــــا العفاســــي جميــــع العامليــــن 
الســــتغالل  والتكاتــــف  للتعــــاون 
والمهــــارات  والخبــــرات  اإلمكانــــات 
ــــداث  ــــة إلح ــــرية المتاح ــــة والبش المادي
ــة،  ــ ــل الهيئ ــ ــي عم ــ ــدة ف ــ ــة جدي ــ نقل

وذلــــك لتكــــون أكثــــر قــــدرة علــــى رعايــــة 
ــــن  ــــا م ــــا وأبنائن ــــات بناتن ــــن احتياج وتأمي
القصــــر والمشــــمولين بالرعايــــة وتحقيقــــا 
ــــت  ــــة تجــــاه الكوي ــــة النبيل لرســــالة الهيئ

ــا. ــ وأبناءه
وأكــــد أن الحكومــــة حريصــــة علــــى 
توفيــــر كل اإلمكانــــات الالزمــــة لرعايــــة 
أبناءهــــا مــــن القصــــر والفئــــات األخــــرى 
المشــــمولة برعايــــة الهيئــــة فــــي إطــــار 
توجيهــــات ســــمو رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
الشــــيخ جابــــر المبــــارك الحمــــد الصبــــاح 
ــــر  ــــة حضــــرة صاحــــب الســــمو أمي ورعاي
ــــر  ــــد الجاب ــــاح األحم ــــالد الشــــيخ/ صب الب

خطة لتطوير الخدمات 
اإللكترونية وتطبيقات 
الهاتف والتوسع في 

الربط اآللي واإللكتروني 
مع الجهات ذات الصلة

وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لشئون القصر المستشار د. فهد العفاسي

الحكومة توفر اإلمكانات الالزمة لرعاية
أبناءها من القصر والمشمولين بالرعاية
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الصبــــاح وســــمو ولــــي العهــــد الشــــيخ/ 
ــــاح وســــمو  ــــر الصب ــــد الجاب ــــواف األحم ن
ــــر  ــــوزراء الشــــيخ جاب ــــس ال ــــس مجل رئي
المبــــارك الحمــــد الصبــــاح حفظهــــم اهلل 

ورعاهــــم.
وأشــــار العفاســــي إلــــى أن الهيئــــة تنفــــذ 
ــــز علــــى  ــــر خدماتهــــا بالتركي خطــــة لتطوي
اإللكترونيــــة وتطبيقــــات  الخدمــــات 
ــــى التوســــع فــــي  ــــاد عل ــــف وباالعتم الهات
ــــد  ــــع العدي ــــي م ــــي واإللكترون ــــط اآلل الرب
مــــن الجهــــات ذات الصلــــة بعمــــل الهيئــــة 
وذلــــك لتحقيــــق هــــدف إيصــــال الخدمــــات 
ــــرعة. ــــهولة وس ــــة وس ــــاءة وفعالي بكف

ــــة العنصــــر  ــــى أهمي وشــــدد العفاســــي عل
ــــر  ــــذ خطــــط التطوي البشــــري فــــي تنفي
مشــــيدا بجهــــود الهيئــــة فــــي تأهيــــل 
ــــة  ــــا لمواصل ــــة وتدريبه ــــوادر الوطني الك
برامــــج رفــــع الكفــــاءة واإلنتاجيــــة فــــي 

ــــة. ــــف قطاعــــات الهيئ مختل
وشــــكر العفاســــي أعضــــاء مجلــــس إدارة 
الهيئــــة والمديــــر العــــام وكافــــة العامليــــن 
فــــي الهيئــــة علــــى جهودهــــم فــــي خدمــــة 
ــمولين  ــ ــر والمش ــ ــن القص ــ ــم م ــ أبنائه
ــــر  ــــف المناطــــق عب ــــي مختل ــــة ف بالرعاي
فروعهــــا المنتشــــرة فــــي األحمــــدي 

ــــول.  ــــة م ــــرات الحكوم والجهــــراء ومق

أهمية العنصر البشري 
وتأهيل الكوادر الوطنية 
وتدريبها لتنفيذ خطط 
التطوير ورفع الكفاءة 

واإلنتاجية
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إقرار الموازنة التقديرية 
لمالية المشمولين برعاية 

الهيئة لعام 2019 

اعتماد مشروع تطوير 
اختصاصات لجنة تنمية 

أموال القصر

واصلت إدارة الهيئة نشــاطها في الربع األول من العام 2019 حيث عقد مجلس إدارة 
الهيئة اجتماعا برئاســة وزير العدل وزير الدولة لشــؤون مجلــس األمة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لشــؤون القصر المستشــار الدكتور فهد العفاســي إضافة إلى 6 
اجتماعات للجان التركات وحساب االستقطاعات وتطوير األثالث الخيرية وتنمية أموال 
القصر وأصدر فيهما 74 قرارًا من أهمها : تشكيل لجنة لدراسة جدوى عملية استحواذ 
بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي المتحد وتحديد اثرها على اســتثمارات الهيئة 
فــي بيت التمويــل الكويتي، وإقرار الخطة االســتثمارية الســنوية للهيئة لعام 2019 
، وإقــرار الموازنة التقديرية لمالية المشــمولين برعاية الهيئة لعــام 2019، واعتماد 
مشــروع تطوير اختصاصات لجنة تنميــة أموال القصر، والموافقة على االســتثمار في 
صنــدوق إجارة وتمويل إســالمي بمبلــغ 3 ماليين دينار، والموافقــة على تنظيم حفل 

تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين والموظفين المثاليين والمتقاعدين.

لجان الهيئة كثفت نشاطها بإصدار 74 قرارا

مجلس اإلدارة اقر الخطة 
االستثمارية لعام 2019 

تقارير 
وإنجازات
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الغنام يترأس اجتماع لجنة متابعة األعمال 
واألنشطة االستثمارية

الحسيان يترأس اجتماع
لجنة التركات

ترأس احمد عبدالعزيز الغنام عضو مجلس إدارة الهيئة اجتماع لجنة متابعة األعمال واألنشطة االستثمارية بالهيئة بحضور 
المدير العام للهيئة والجهاز الفني واالستشاري بالهيئة. 

ترأس الســيد / هزاع جاســم الحســيان عضو مجلس إدارة الهيئة اجتماع لجنة التركات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة 
بحضور المدير العام للهيئة والجهاز الفني واالستشاري بالهيئة.



10JUNE 2019Issue No.9

كثف قطـــاع تنمية أموال القّصر نشـــاطه فـــي الربع األول مـــن العام 2019 
عبر إداراتـــه المختلفة العقاريـــة وإدارة النشـــاط التجاري والتـــركات وإدارة 
االســـتثمار وذلك بدعم من وحـــدة البحوث والدراســـات ووحدة التســـويات.

ونجـــح القطاع خـــالل الفترة فـــي إقامة مـــزاد لبيع قســـائم االســـتثمارات 
عن طريق شـــركة ريـــم العقاريـــة، كما تم بيع 27 قســـيمة فـــي 3 مناطق 
متفرقـــة، كذلك تـــم إنجـــاز 29 معاملة إلغالق وكســـر الودائـــع، فضال عن 

إنشـــاء وتجديد عدد مـــن الودائع االســـتثمارية في الربـــع األول.
وكثف القطـــاع جهوده فـــي مجـــال تنمية األصـــول العقارية للمشـــمولين 
بالرعايـــة والبالـــغ عددهـــا 303 عقـــارات، حيث تـــم إنجـــاز 39 عملية بيع 
وتصفية وشـــراء وتعاقـــد، فضال عـــن إنجـــاز عمليـــات تقييم لــــ 21 عقارا 

بالرعاية. للمشـــمولين 
وتواصل إنجـــاز العديد من األعمـــال االعتيادية األخرى الخاصة بإدارة أســـهم 
المشـــمولين بالرعايـــة فـــي الشـــركات المختلفـــة ومتابعة تنفيـــذ الخطة 

للقطاع. التنفيذيـــة 

29 معاملة إلغالق وكسر 
الودائع في الربع االول 

تقارير 
وإنجازات

إعادة فتح مكتب العدل بالمقر الجديد للهيئة

قطاع تنمية أموال القصر ينجز 39 عملية بيع 
وشراء وتصفية وتعاقد للمشمولين بالرعاية
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ارتفاع معدالت المعامالت المنجزة وحركة تسليم الشيكات 

قطاع رعاية القصر يجدد فرع برج التحرير 

تقارير 
وإنجازات

واصل قطاع شـــئون رعايـــة القصـــر إنجازاته عبـــر إدارة الرعايـــة االجتماعية 
والتربويـــة واإلدارة الهندســـية وإدارة مالية القصر وإدارة الفـــروع الخارجية. 
وشـــهد الربع األول مـــن العام الجـــاري 2019 إعـــادة افتتاح فـــرع الحكومة 
مول فـــي برج التحرير بعـــد إعادة هيكلتـــه وترميمه وتجديـــده لكي يتواكب 
مع متطلبـــات الخدمة وتســـهيل إجـــراءات معامـــالت المشـــمولين بالرعاية 

للفرع. والمراجعيـــن 

ونظم القطـــاع خالل الفتـــرة في فروعـــه عدد مـــن االحتفـــاالت والفعاليات 
الدوريـــة منهـــا حفـــل العيـــد الوطني واحتفـــال يـــوم أمهات المشـــمولين 
بالرعاية، كمـــا نظم رحلة عمرة بمشـــاركة 39 قاصرا وتم فتح باب التســـجيل 
لرحلة الحـــج، كما تم تنظيـــم فصول التقويـــة وحفل للمتفوقيـــن وعدد من 

إنجاز 18245 معاملة 
في فرع األحمدي 
و8430 في الجهراء
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271 معاملة في فرع 
جليب الشيوخ في الربع 

األول للعام 2019

الزيـــارات الميدانيـــة. كما تواصـــل تقديم مســـاعدات لألثـــاث وتأمين رفع 
المعيشـــي ومصاريف أخرى. المســـتوى 

وواصلت اإلدارة الهندســـية متابعة أعمال المقر الرئيســـي والفروع إضافة 
إلى عقارات فـــي مناطق متنوعة وموقف للســـيارات.

كما واصلـــت إدارة ماليـــة القصر أعمالها حيـــث زادت المعامـــالت المنجزة 
وارتفعت حركة تســـليم الشـــيكات خـــالل الربع األول.

أما إدارة الفروع فقد شـــهدت افتتـــاح فرع الحكومة مـــول بالقرين ونجح 
فرع األحمدي فـــي إنجـــاز 18245 معاملة وفـــرع الجهـــراء 8430 معاملة 
وفرع الحكومـــة مول بجليـــب الشـــيوخ 271 معاملة في الربـــع األول من 

.2019 العام 
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متابعة تنمية 31 ثلث 
خيري بالتعاون مع اإلدارات 

المختصة

واصـــل قطـــاع القانونية واألثـــالث الخيرية نشـــاطه في مجـــال دارســـة الدعاوى 
المتعلقـــة بالهيئة أمـــام الجهات القانونيـــة الحكومية والبت فيهـــا وإبداء الرأي 
القانوني وحل المشـــاكل االستشـــارية ودراســـة الطلبات الخاصـــة بالديون ومدى 
قبولها تحـــت وصاية الهيئة وذلـــك خالل الربـــع األول من العـــام 2018 حيث بلغ 
عدد القضايا المتداولة بأنواعها )أحوال شـــخصية وتجاري ومدنـــي وإداري وعمالي( 
414 قضيـــة خـــالل الفترة، منهـــا 171 ملف تـــم إنجـــازه كذلك انجز قســـم الراي 
والعقود 206 معاملة وقســـم الديـــون 113 معالجة لصالح المشـــمولين بالرعاية، 
كذلـــك بلغت متحصالت قســـم اإلعالن ومتابعـــة القضايا والتنفيـــذ 394 الف دينار.

يذكـــر أن اإلدارة القانونيـــة تختص بمهمة إعـــداد النظم والقـــرارات واللوائح التي 
تســـتوجبها طبيعة العمل فـــي الهيئة بمـــا يحقق مصالـــح القصر والمشـــمولين 
برعايتهـــا والمحافظـــة على أموالهـــم وكذلك حـــل الخالفات التي قد تنشـــأ بين 

الورثة بصـــورة ودية قبـــل اللجوء إلـــى القضاء.

394 ألف دينار متحصالت قسم اإلعالن ومتابعة القضايا والتنفيذ

القانونية تعاملت مع 414 قضية
في الربع األول لعام 2018

تقارير 
وإنجازات
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 كما تقـــوم اإلدارة بإعـــداد كافـــة القضايا والدفـــوع أمام 
القضـــاء وإرســـالها إلـــى إدارة الفتوى والتشـــريع.  وكذلك 
الرد علـــى األقســـام واإلدارات المختلفة فيما يتعلق بالشـــق 
القانونـــي لعملهـــا وكل ما يحـــال إليها مـــن اإلدارة العليا 
من مذكـــرات وطلـــب آراء قانونيـــة وإصدار قـــرارات الحجر 
والقوامة وإبـــداء الـــرأي حول ديـــون التركات والـــرد على 
إدارة التنفيـــذ فيمـــا يتعلـــق بالحجز التنفيـــذي والتحفظي.

كذلك واصلت مراقبـــة األثالث الخيرية نشـــاطها خالل الربع 
العام 2018 عبر العديـــد من المعامالت التـــي تخص 31 ثلث 
خيـــري بالتعـــاون مـــع اإلدارات المختصة، وإعداد الدراســـات 
عن وضـــع وتنميـــة األثـــالث الخيريـــة والمشـــاريع الخيرية 
ومنهـــا متابعـــة مشـــروع دار الزنكـــي وخصوصـــا الصيانة 
والحراســـة والتنظيف مشـــروع عمرة العـــام 2019 وطلبات 

الصرف منهـــا والزيـــارات الميدانية.

يذكـــر أن رؤية مراقبـــة األثـــالث الخيرية تنطلق مـــن إحياء 
الســـنة الكريمـــة وهي الثلـــث الخيـــري )الوصيـــة( وتطوير 

أســـاليب تنفيذهـــا وفـــق أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية. 
حيث أنفقـــت الهيئـــة مـــن األثـــالث الخيرية علـــى العديد 
من المســـاعدات للمســـتحقين منهـــا المســـاعدات الدورية 
والمســـاعدات الدراســـية والمســـاعدات المالية لعـــالج أبناء 
وأحفـــاد أصحـــاب األثـــالث الخيرية وشـــراء األضاحـــي وذلك 

الخيرية. الوصايـــا من أصحـــاب األثـــالث  لنـــص  تنفيذًا 

وتعمـــل المراقبـــة انطالقـــاً مـــن القانـــون رقم 67 لســـنة 
1983 في شـــأن إنشـــاء الهيئـــة والمـــواد 9 و 10 و 109 
من الدســـتور و القانــــون رقم 4 لسنة 1974 فــــي شــــأن 
إدارة شئـون القّصر و المرســـــوم بالقانــون رقـم 67 لسنــة 
1980 بإصـــدار الـقــــانون المدنـــي حيث تنص المـــادة 2 من 
قانون إنشـــاء الهيئة رقم 67 لســـنة 1983 على »... إدارة 
أمـــوال األثالث التـــي يوصى بها علـــى يدهـــا أو التي تعين 
عليها«. كمـــا تنص المـــادة 11 »أن يكون اســـتثمار أموال 
القّصر وناقصـــي األهلية أو فاقديها وكذلـــك أموال األثالث 
وغيرها مـــن األمـــوال التي تديرهـــا الهيئة وفقـــًا ألحكام 

اإلسالمية«. الشـــريعة 

113

قسم 
الديون

معاملة

معالجة 206

قسم 
الرأي 

والعقود

معاملة
414

قسم 
القضايا

الف دينارقضية

متحصالت قسم 
اإلعالن ومتابعة 
القضايا والتنفيذ

394
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تقارير 
وإنجازات

33 قرار تعيين ومواصلة 
إجراءات صرف المساعدات 
االجتماعية للمشمولين 

بالرعاية

واصـــل قطاع الشـــئون اإلداريـــة والمالية في توفيـــر الدعـــم اإلداري والمالي 
الكامل خـــالل الربع األول لعـــام 2018 لمختلف قطاعات الهيئـــة وإداراتها بما 
ســـاهم في تحقيق العديد مـــن اإلنجازات وتمكـــن القطاع من خـــالل إداراته 
الثالث الشـــئون اإلدارية والمالية والتطويـــر اإلداري والتدريب والعالقات العامة 
واإلعالم إضافة إلـــى مركز نظم المعلومـــات من توفير الدعـــم الكامل لإلدارة 

العليـــا في مختلف المجـــاالت ذات الصلة.
وخالل الفتـــرة أنجزت إدارة الشـــئون اإلداريـــة والمالية اإلشـــراف على تحديث 
الهيـــكل التنظيمي للهيئة باســـتحداث مكتـــب الخدمة الوطنية العســـكرية 
وإنجـــاز ومراجعة كشـــوفات الترقيات باألقدميـــة لموظفي الهيئـــة والقيام 
بجميع اإلجـــراءات الخاصة بالتقارير الســـنوية لجميع موظفـــي الهيئة، إضافة 
التنظيم وتنســـيق احتفالية العيـــد الوطني وعيـــد التحرير في مبنـــى الهيئة 

ئيسي. لر ا
ومـــن بين اإلجـــراءات التـــي تـــم تنفيذها تـــم صـــرف مســـتحقات العاملين 
والعقـــود الشـــهرية وأوامر الشـــراء ودفعـــات الرعايـــة االجتماعيـــة الخاصة 
بالمســـاعدات وفي مجال العمالـــة تم اصدار 33 قـــرار تعيين مقابـــل 18 قرار 

تابعت تنفيذ 174 قرار وزاري وإداري 

»اإلدارية والمالية«: تحديث الهيكل التنظيمي 
للهيئة باستحداث مكتب الخدمة الوطنية العسكرية
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اســـتقالة وتقاعد و174 قرار وزاري وإداري وتعميم ومتابعة 
كتب صـــادر ووراد بما فيها التراســـل االلكترونـــي هذا الى 

جانب صـــرف المســـاعدات االجتماعية.

واصلت الهيئـــة تطوير نظام متكامل لتحســـين أداء الكوادر 
البشـــرية متضمنـــة مجموعة مـــن البرامج التدريبيـــة والتي 
جاءت متماشـــية مع االحتياجات الفعلية لـــإلدارات وبالتعاون 
مـــع مؤسســـات الدولة وجهـــات التدريـــب المختلفـــة التي 
نهـــدف منها إلـــى تحســـين األداء والتميز بتقديـــم الخدمة 

حيث اســـتفاد من الـــدورات 81 متدربا عبـــر 29 دورة.
كمـــا تـــم االنتهاء مـــن الدراســـة الخاصـــة بإنشـــاء وحدة 
تنظيميـــة خاصـــة بالمحجور عليهـــم بناء على قـــرار مجلس 
إدارة الهيئـــة وتحديـــث الهيـــكل التنظيمـــي باســـتحداث 
مكتـــب الخدمة الوطنيـــة العســـكرية، كذلك تـــم االنتهاء 
من الخطـــة التنفيذية للهيئة للعـــام 2019-2020 ومتابعة 
اإلدارة الهندســـية لدراســـة تقديـــم مقتـــرح حصولها على 

األيزو. شـــهادة 
أمـــا مركـــز نظـــم المعلومات فقـــد قـــام بتقديـــم أحدث 
البرامـــج والتقنيات في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات ورفع 
كفـــاءة الخدمات المقدمة مـــن خالل تطوير23 مـــن البرامج 
والتدريـــب عليهـــا وتطبيقهـــا فـــي جميـــع إدارات الهيئة 
وتوفير وصـــول الخدمة إلى المســـتخدم النهائي بالشـــكل 
األمثل واألســـهل وتقديـــم الدعم الفني للمســـتخدمين لحل 
المشـــاكل المتعلقة باألجهـــزة والبرامج ومن أبـــرز إنجازات 

المركـــز خالل الربـــع األول من العـــام 2019 

 تطوير عـــدد من النظم المســـتخدمة فـــي الهيئة واهمها 
أنظمـــة إدارة النظـــام األلـــي المتكامـــل )نظام الســـرية ( 
وتطوير نظـــام اإلدارة العقارية وتعديل الدورات المســـتندية 
التابعـــة وتطوير نظـــام إدارة النشـــاط التجـــاري والنقدية 
ونظـــام إجـــراءات التخزيـــن والصـــرف ومتابعـــة البالغـــات 
لمراقبـــة التشـــغيل، وتنفيذ الربـــط اآللي مع بنـــك االئتمان 
الكويتـــي، وإنشـــاء المكتبـــة الكرتونيـــة لألدلـــة والبرامج 
والربـــط مـــع وزارة الداخليـــة واســـتحداث نظـــام لصـــرف 
معامالت رفع المســـتوى المعيشـــي التابعة لـــإلدارة المالية، 
ونظـــام تفويضـــات وصالحيـــات مشـــرفي ومـــدراء األفرع، 
وتفويضـــات األفـــرع الخاصـــة بـــإدارة الرعايـــة االجتماعية، 
وإرســـال رســـائل نصية تلقائية من األنظمة إلـــى المراجعين 
والربـــط مع الهيئـــة العامـــة للمعلومات المدنيـــة وتطبيق 
المفوضيـــن علـــى الهواتـــف الذكيـــة وتعديـــل إحصـــاءات 
الموقـــع اإللكتروني وتعديـــل نظام احتســـاب األرباح لبعض 
الســـنوات وتنفيذ ميزانيـــة 2018-2019 والخطة الســـنوية 

التطوير. وبرامـــج  األنظمة  مـــن  2019-2020 وغيرهـــا 
كذلـــك واكبـــت إدارة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم كافة 
فعاليـــات الهيئة وتغطيتهـــا إعالميًا، ونظمـــت اإلدارة خالل 
عـــام 2018 عـــدة فعاليات مـــن أبرزهـــا: اللقـــاء التنويري 
لرحلـــة العمـــرة واحتفاليـــة رفع العلـــم واألعيـــاد الوطنية 

القاصر. أم  واحتفاليـــة 
المراجعين  كمـــا تعمـــل اإلدارة علـــى اســـتقبال شـــكاوى 
وإيجاد انســـب الحلول لهـــم، وذلك من خالل قســـم مكتب 

اســـتقبال شـــكاوى المواطنين التابـــع لإلدارة.

قرار 
تعيين

قرارات وزارية 
وإدارية وتعاميم

الكتب الصادرة 
والواردة

التراسل 
اإللكتروني

التعاميم

33174756642055
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استمرار أعمال اإلدارة في 
مجال التنسيق والمتابعة 
والمعلومات ودعم القرار 

تقارير 
وإنجازات

واصلت إدارة مكتب المدير العام عبر قســـميها التنســـيق والمتابعة والمعلومات 
ودعـــم القرار نشـــاطها خالل العـــام 2018 حيث أصـــدر المدير العـــام 173 قرارا 
إداريا وأجـــرى 250 مقابلـــة وحضر 5 اجتماعـــات للجان الداخلية هـــذا إلى جانب 

تعامله مع أكثر مـــن 4654 بريد داخلـــي وخارجي.
واســـتمرت أعمـــال اإلدارة في مجـــال التنســـيق والمتابعة والمعلومـــات ودعم 
القـــرار وكذلك أعمال الســـكرتارية واألعمـــال اإلدارية ومنها تصنيـــف المواضيع 
والدراســـات والمقترحات القانونية والحاالت االجتماعية واالســـتثمارية المعروضة 
علـــى المدير العام وتســـجيلها وتوجيهها لجهـــة االختصاص ومتابعـــة إنجازها 
مع مختلـــف اإلدارات إضافة إلـــى تنفيذ بعـــض التكليفات وجمـــع البيانات والرد 

على االستفســـارات واســـتقبال المراجعين.
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173
قرارًا إداريًا 

 250
مقابلة 

متابعة

 5
اجتماعات للجان 

الداخلية

أكثر من

 4645
بريدًا داخليًا وخارجيًا

مكتبه تعامل مع 4645 بريدا وواصل أعمال التنسيق والمتابعة والمعلومات 

المدير العام أصدر 173 قرارا وأجري 250 مقابلة
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التدقيق على التقرير 
الشامل عن األموال 

المستثمرة للهيئة في 
النصف الثاني من العام 

2018

تابعت الردود على الجهات 
الرقابية وديوان المحاسبة 
واألسئلة البرلمانية لمجلس 

األمة 

باشـــرت إدارة مكتب التفتيـــش والتدقيق أعمالها خـــالل الربع األول 
مـــن العـــام 2018 وفيما يتعلـــق بالمهـــام التدقيقية تـــم مراجعة 
أعمال إدارة االســـتثمار وقســـم المشـــتريات وتدقيق تقارير الهيئة 

. لمختلفة ا
كما راجعـــت اإلدارة 172 قـــرار إداري متنوع وعدد من المســـتندات 
العمل والخطـــة الســـنوية للهيئـــة وأصدرت  إلجـــراءات وضوابـــط 
اإلدارة تنفيـــذ  تابعـــت  2018، كذلـــك  الســـنوي لعـــام  تقريرهـــا 

المختصة. اإلدارات  لبعـــض  توصياتهـــا 
ودققـــت اإلدارة التقريـــر النصـــف ســـنوي الشـــامل عـــن األمـــوال 
المســـتثمرة للهيئـــة والمعد مـــن قبل قســـم التســـويات وإصدار 

التقريـــر الســـنوي للتدقيـــق علـــى إدارة العالقـــات العامة.
وشـــاركت اإلدارة في دورة لديوان المحاســـبة عن منهجية التدقيق 
الداخلـــي للجهـــات الحكومية ودورة أخـــرى عن منهجيـــة التدقيق 
الداخلي، وورشـــة عمـــل بعنـــوان منهـــج التدقيق علـــى قطاعات 

بالهيئة  االســـتثمار 
كذلـــك تابعت اإلدارة تعاميـــم الجهات المعنيـــة وردود اإلدارات على 
الجهـــات الرقابية، فضال عن الـــرد على األســـئلة البرلمانية لألعضاء.
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التفتيش والتدقيق راجعت 172 قرارا ودققت 
عمل إدارة االستثمار وقسم المشتريات
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ورش عمل لمتابعة الخطة التنفيذية
نظمــت إدارة التطويــر اإلداري والتدريــب بالهيئة ورش عمل لشــرح نماذج متابعة الخطــة التنفيذية لعام 
2019-2020، حاضــر فيها خبير التطوير اإلداري الدكتور يوســف المطيــري، وحضرها عدد كبير من كوادر 

الهيئة وخصوصا الشاغلين للوظائف اإلشرافية الرئيسية في مختلف القطاعات.

أنشطة
الهيئة
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اعتماد الحساب الختامي للهيئة ومشروع 
ميزانية 2020/2019

وافق مجلس األمة في جلســته التكميلية على مشــاريع قوانين بشــأن اعتماد الحســابات الختامية لـ 16 جهة حكومية من بينها 
الهيئة العامة لشــؤون القصر وذلك عن الســنة المالية )2017-2018( ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 

)2019-2020( وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
وقد شــارك المدير العام للهيئة براك الشــيتان وعدد من قيادات الهيئة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس 

االمة لمناقشه ميزانية الهيئة للعام 2020/2019 ومالحظات ديوان المحاسبة.
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وزير اإلعالم 
يكرم مدير 

الهيئة 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الكويتــي محمــد الجبري يكــرم مدير عام 
الهيئة العامة لشــئون القصــر براك على 

الشيتان 

أنشطة
الهيئة

هيئة القصر توقع عقد خدمات مع كميفك
وقت الهيئــة العامة لشــئون القصر 
اتفاقيــة خدمات مع شــركة الكويت 
والشــرق األوســط لالســتثمار المالي 
)كميفــك( وقــع االتفاقيــة نيابة عن 
الهيئــة مديرهــا العــام بــراك علــى 
الشــيتان فيما وقع نيابة عن الشركة 
رئيس مجلس إدارتها هشــام زغلول 
بحضــور عــدد مــن مســئولي الهيئة 

والشركة.
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الهيئة تنسق مع مركز 
التواصل الحكومي 

رحبت الهيئة العامة لشئون القصر بإطالق 
مركــز التواصل الحكومــي التابع لمجلس 
الوزراء وانطالق حساباته اإللكترونية على 
مواقع التواصل االجتماعي بهدف التواصل 
الحكوميــة  والجهــات  المواطنيــن  مــع 
تجسيدا لألسلوب الحديث وإيصال الخطاب 

الحكومي.
وتؤكــد الهيئــة العامــة لشــئون القصر 
حرصهــا علــى التنســيق والتعــاون مــع 
المركــز الــذي يهــدف إلى تفعيــل األداء 
اإلعالمــي لألجهزة الحكوميــة وذلك عن 
طريــق تطوير نظــام فاعل لرفــع كفاءة 
وســرعة االســتجابة اإلعالميــة واعتمــاد 
اإلطار العام للخطابات الحكومية وتوحيد 

الرسالة اإلعالمية.

وســيتولى المركز التنسيق بشأن مختلف 
الجهود لدعــم الهوية الموحــدة للدولة 
عبر وســائط التواصل والقنوات اإلعالمية 

لتحفيز الــوزارات على مزيد مــن التواصل 
المعلومــة  فــي  المواطــن  حــق  لدعــم 

الصحيحة.

المدير العام التقى 
رئيس الهيئة العامة 

لمكافحة الفساد
اســتقبل مدير الهيئة العامة لشئون القصر براك على الشيتان، 
فــي مقر الهيئــة رئيس الهيئــة العامة لمكافحة الفســاد عبد 
الرحمــن النمش . حيث بحث الجانبان ســبل تعزيــز التعاون بين 

الهيئتين والقائم منذ سنوات في مختلف المجاالت .
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أنشطة
الهيئة

اطالق خدمات المفوض عبر الهاتف 
القت جهــود التطوير التــي تبذلها 
الهيئة وخصوصا في مجال تسهيل 
وســائل  واســتخدام  االجــراءات 
التكنولوجيا الحديثة استحسانا كبيرا 
مــن قبــل المراجعيــن والمفوضين 
المفوض   وخصوصا تطبيق خدمــات 
وكذلك خدمــة المتابعة عبر تطبيق 
)واتس اب( اللذان اطلقتهما الهيئة 

مؤخرا عبر الهواتف النقالة الذكية
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تفعيل خدمات المبنى الذكي
وتعزيز قنوات التواصل االجتماعي

التقــى مدير عام الهيئة براك على الشــيتان فريق مركز نظم المعلومات وذلك لمتابعــة آخر التطورات في مجال تفعيل 
خدمات المبنى الذكي في مقر الهيئة والتي تشــمل العديد من المجاالت. كما التقى المدير العام فريق دعم جهود لجنة 

قنوات التواصل االجتماعي وبحث معهم سبل تعزيز نشاط الهيئة وتواصلها مع المشمولين برعايتها.
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تحــت رعاية وحضور براك علي الشــيتان مدير عام الهيئة العامة لشــؤون القصر، 
أقامت دار العثمان حفل تكريم طالب دورة المرحوم عبد اهلل عبد اللطيف العثمان 

الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم.
وكان باســتقبال المديــر العــام كل مــن عميــد عائلــة العثمان، نــوري العثمان 
ومهنــدس عدنــان العثمان، وحمــد البرجس رئيــس لجنة األوصيــاء، ولفيف من 

الضيوف والشخصيات.
وعبر الشــيتان عن بالغ ســعادته بهــذا الحفل لتخريج كوكبة مــن حفظة كتاب 
اهلل، كما أشــار إلى أن دار العثمان هي أحد مشاريع الثلث الخيري للمحسن الكبير 
المرحوم عبد اهلل عبد اللطيف العثمان، وإن هذا الثلث له أنشطة متعددة إنسانية 
وخيريــة داخــل وخارج الكويت، ومــا كان لهذا الثلث أن يأتي ثمــاره لوال العناية 
والرعايــة واالهتمــام الكبير الــذي تقدمه عائلة العثمان الكريمــة التي أولت كل 

جهودها بحفظ أموال الثلث والعناية به وتنميته.

تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة

دار العثمان تكرم طالب الدورة الثامنة 
لتحفيظ القرآن الكريم

التأكيد على أهمية 
األنشطة الهادفة لبناء 
الفرد وتعليمه مكارم 

األخالق
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وأكد الشيتان على أهمية الدور الذي توليه الهيئة العامة لشؤون القصر متمثلة 
في مجلس اإلدارة برئاســة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.فهد 
العفاسي لمثل هذه األنشطة الهادفة لبناء الفرد وتعليمه مكارم األخالق، وقدم 
شــكره لعائلة العثمان متمثلة في عميد العائلة نوري العثمان والمهندس عدنان 
العثمــان، كما شــكر رئيس وأعضاء لجنــة األوصياء، والعاملين علــى إنجاح هذه 
الدورة التي تقوم بها دار العثمان بالتعاون مع مبرة المتميزين وتحت إشراف بيت 

الزكاة.

ثلث العثمان له أنشطة 
إنسانية وخيرية متعددة 

داخل وخارج الكويت
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أنشطة
الهيئة

دار العثمان تقدر جهود 
الهيئة وبيت الزكاة ومبرة 

المتميزين

مطلوب أصل الصورة

وفــي الختام قدم العثمان الشــكر لمدير عــام الهيئة على رعايتــه الكريمة لهذا 
الحفل وتشجيعه ودعمه الدائم لمشاريع الخير التي يقوم بها ثلث المرحوم عبداهلل 
عبداللطيف العثمان، كما عبر عن امتنانه للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة 
لشــؤون القصر في سبيل إنجاح رسالتها العظيمة في خدمة القاصر وإيصال الحق 
لمســتحقه، وقدم شــكره لكل من حمد البرجس رئيس لجنة أوصياء ثلث المرحوم 
عبــداهلل العثمــان وأعضاء اللجنــة، ولبيت الــزكاة الذي يقوم على اإلشــراف على 
مشــاريع الثلث الخيرية، ولمبــرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشــرعية على 
جهودهــم الكبيرة في إنجاح دورة المرحــوم عبداهلل عبداللطيف العثمان لتحفيظ 

القرآن الكريم.
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تراسل إلكتروني 
مع ثلث العثمان 

الخيري   
بدأت الهيئة العامة لشــئون القصر التطبيق 
التجريبــي لنظــام التراســل اإللكتروني لربط 
األعمال بين مكتــب العثمان ولجنة األوصياء 
علــى ثلــث المرحــوم/ عبد اهلل عبــد اللطيف 
العثمــان ومدير عام الهيئة العامة لشــؤون 
القصــر، ولك بهــدف تطوير العمل وســرعة 

اإلنجاز ومكننة العمل وأرشفة المستندات.

ويعــد دار العثمان أحد مشــاريع ثلث المرحــوم عبد اهلل عبد 
اللطيــف العثمــان ويدار من قبل لجنة أوصيــاء ثلث المرحوم 
عبد اهلل عبد اللطيف العثمان المشــكلة من الورثة والهيئة 
العامة لشــؤون القصر، تنفيذا لرغبــة الموصي بذلك، ودورة 

القــرآن الكريــم هي مــن أحد األنشــطة األساســية في دار 
العثمان. وتهدف دورة المرحوم عبد اهلل عبد اللطيف العثمان 
لتحفيظ القرآن الكريم لغرس حب القرآن في قلوب األطفال 

والشباب.
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مجتمع
الهيئة

المدير العام استقبل المهنئين 
بعيد الفطر

 استقبل مدير عام الهيئة براك على الشيتان عددا من كوادر وموظفي الهيئة للتهنئة بعيد 
الفطر السعيد أعاده اهلل علينا وعليكم بالخير والُيمن والبركات.
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مجتمع
 برامج متنوعة في احتفالية الهيئة

القرقيعان 
جريــا علــى عادتها الســنوية في شــهر 
رمضان المبــارك، نظمت الهيئــة العامة 
لشــؤون القصــر احتفاليــة »القرقيعان« 
الســنوية ألبنائهــا وبناتها المشــمولين 
برعايــة الهيئــة، حيــث تضمــن الحفــل 
برنامجــا متميــزا تخللتــه فقــرات تراثية 
ومســابقات وأنشــطة ترفيهية وهدايا 
لألطفــال بمشــاركة شــخصيات كرتونية 

و»أبوطبيلة« ألداء أغاني القرقيعان.
وهدفــت المناســبة الى إدخــال البهجة 
والســرور فــي نفــوس أبنائنــا وبناتنــا 
المشــمولين برعايــة الهيئــة، كما جرى 
توزيــع علــب القرقيعــان وغيرهــا مــن 
المفاجآت، وذلك بحضور مدير عام الهيئة 

ونواب المدير العام.
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مجتمع
 قريش في فرعي الجهراء والجليبالهيئة

نظمت الهيئة حفل القريش السنوي في عدد من فروعها والسيما الجهراء وجليب الشيوخ بمشاركة 
عدد من موظفيها ومراجعيها والمشمولين برعايتها.
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مجتمع
الهيئة

يوم ترفيهي في فوكس سينما 
نظم قســم األنشــطة في إدارة الرعايــة االجتماعية والتربويــة يوما ترفيهيا للقصر والمشــمولين 
برعاية الهيئة في فوكس سينما األفنيوز يوم 24 يونيو 2019 وذلك في إطار حرصها على تكثيف 

األنشطة الترفيهية خالل فترة اإلجازة الصيفية.
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مجتمع
الهيئة

تحــت رعايــة وزيــر العــدل وزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة المستشار الدكتور فهد العفاسي، 
نظمــت الهيئــة العامــة لشــؤون القصر 
حفــل لتكريــم المشــمولين برعايتها من 
الفائقيــن وكذلك لموظفيهــا المثاليين 

والمتقاعدين.
وأكــد المديــر العــام للهيئة بــراك علي 
الشــيتان حــرص الهيئــة علــى التطويــر 
للقصــر  المقدمــة  لخدماتهــا  المســتمر 
والمشــمولين برعايتها ال سيما في مجال 

الرعاية االجتماعية.
وأوضح أن الحفل الذي شهد تكريم أكثر 
مــن 600 فائق وفائقة من المشــمولين 

وزير العدل يرعى حفل تكريم  
القصر المتفوقين والموظفين 

المثاليين والمتقاعدين
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مجتمع
الهيئة

برعايــة الهيئة جاء تقديرا لجهودهم الدراســية وكذلك لتقدير لجهــود الموظفين المثاليين الذي 
يعملون باجتهاد ومثابرة في خدمة الهيئة والمتقاعدين الذين قدموا الكثير من جهدهم ووقتهم 

طيلة سنوات خدمتهم.
وأشــار إلى الحرص على إقامة ودعم األنشطة التربوية واالجتماعية والثقافية والدينية للمشمولين 
برعايتها ال ســيما في مواســم الحج والعمرة واألعياد وشــهر رمضان المبارك الفتا إلى مشــروعات 

الحقيبة المدرسية وكسوة الصيف والشتاء واستكمال ترميم منازل القصر وتأثيثها.
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ولفــت الشــيتان إلى جهود الهيئــة الحثيثة لتنمية أمــوال القصر واغتنام جميع الفــرص المجدية المتاحة لتحقيــق أعلى العوائد 
الممكنة في المجال االستثماري بشكل آمن.

وذكر أن ما ســبق أســهم في بلوغ نســبة األرباح الموزعة على أرصدة وحسابات القصر والمشمولين برعاية الهيئة 10 في المئة 
خالل 2018 مما يعد مؤشرا إيجابيا على سالمة ومتانة سياسة الهيئة االستثمارية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبرقابة اللجنة 

الشرعية التابعة لها.
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الطاقة والوقود
األكثر استحواذا على 
الدعم بحصة 48 % ثم 

التعليم 18 % ثم الصحة 
12 % وأخيرا اإلسكان 

% 9

منوعــات
كبــرى  أهميــة  الكويــت  دولــة  تولــي 
لمواطنيها وتحرص على توفير كل ســبل 
العيــش الكريــم لهم وفي إطــار حرصها 
على اســتمرار تحســين مســتوى معيشة 
المواطنين جاءت خطــة التنمية الوطنية 
المنبثقة عن تصور حضرة صاحب الســمو 
أميــر البالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابر 
الصبــاح حفظــه اهلل ورعاه لرؤيــة دولة 
الكويــت بحلول عام 2035، ويجرى العمل 
في الوقت الحاضر على حشد كافة الجهود 

إلنجاز أهداف خطــة التنمية الوطنية عبر 
ســبعة ركائز أساســية تســتهدف تحول 
الكويــت إلى مركــز ًا إقليميًا رائــدًا مالي 

وتجاري وثقافي ومؤسسي.
وفي قلــب تلــك الركائز يأتــي االهتمام 
للوصــول  والســعي  البشــري  بالعنصــر 
إلى رأســمال بشــري إبداعي عبــر إصالح 
نظــام التعليــم إلعــداد الشــباب بصورة 
أفضل ليصبحوا أعضــاء يتمتعون بقدرات 

تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

تمثل 98 % من مجمل اإليرادات و70 % من مجمل نفقات حكومة الكويت

16 مليار دينار رواتب وأجور ودعم 
في موازنة 2020-2019
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يستحوذ بمفهومه الواسع على حصة مهمة من مجمل الدعم

الدعم االجتماعي يتضمن 285 مليون 
دينار مساعدات من »الشئون«

يستحوذ الدعم االجتماعي بمفهومه الواسع وبكافة بنوده التي يدخل فيها أجزاء من البنود السابقة على حصة كبيرة من 
مجمل الدعم الحكومي، متضمنا خفض تكاليف المعيشــة ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام والرعاية 

االجتماعية والهيئة العامة لذوي اإلعاقة.
أما مصروفات الرعاية االجتماعية المقدمة من خالل وزارة الشئون االجتماعية ومجلس الوزراء فقط فتبلغ حسب الموازنة 

الجديدة 285 مليون دينار سنويا بزيادة عن السنوات السابقة.
وقد شــهد الدعم االجتماعي ببنوده المختلفة نموا مضطردا خالل الســنوات الماضية، كما تشــير إحصاءات وزارة الشئون 

االجتماعية والعمل إلى نشاط كبير في هذا القطاع.

وخــالل العقــود الماضية وخصوصــا منذ ظهــور النفط وتكثف 
الدولة جهودها لدعم مســتوى معيشــة المواطــن عبر توفير 
المزيد من فرص العمل بدخول مرتفعة نسبيا بلغ إجماليها أكثر 
من 12 مليار دينار ســنويا إضافة إلى دعــم عيني يدور حول الـ 
4 مليارات دينار ســنويا وبإجمالي 16 مليار دينار يمثل أكثر من 
70 % مــن مجمل النفقات الحكومية وفــق موازنة العام المالي 

2019-2020 ، ونحــو 98 % مــن مجمل اإليــرادات المقدرة في 
الموازنة والبالغة 16.4 مليار دينار.

وتتمثل القطاعات التي تستحوذ على الدعم، في الطاقة والوقود 
األكثر اســتحواذا على الدعم بحصة 48 % ثم دعم التعليم بحصة 
18 % ثم دعم الصحة بحصة 12 % وأخيرا الدعم اإلسكاني بحصة 

.% 9



56JUNE 2019Issue No.9

توقعات بتجاوز
عدد األسر حاجز الـ 55 
ألف أسرة عام 2020

شملت أسر مشمولة 
برعاية »هيئة القصر« 

بنسبة 1.2 % من 
اإلجمالي 

شــهدت اإلعانات المقدمة من وزارة الشــئون االجتماعية نموا واضحا خالل الســنوات 
الخمس األخيرة بنحو 24 % من 213.8 مليون دينار عام 2013 إلى 264.8 مليون دينار 
عام 2017 ثم إلى 285 مليون دينار في الموازنة الجديدة لعام 2019-2020، وشملت 
تلك المساعدات حاالت اإلغاثة والعسكريين غير الكويتيين وأقساط القروض العقارية 
المحولة لبنك االئتمان الكويتي وأقساط القروض العقارية المحولة للمؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية والمساعدات المنصرفة لألســر وجمعيات النفع العام، كذلك شملت 
األســر المشــمولة بوصاية شــئون القصر بقيمة 3.3 ماليين دينــار وبحصة 1.2 % من 

اإلجمالي
كما ارتفع عدد األســر المستفيدة من اإلعانات المقدمة من وزارة الشئون االجتماعية 
من 40803 أســرة عام 2013 إلى 49314 أســرة عام 2017 مــع توقعات بتجاوز عدد 

األسر حاجز الـ 55 ألف أسرة عام 2020.

 ارتفعت قيمتها بنحو 24 % خالل 5 سنوات

إعانات الشئون شملت نحو 
50 ألف أسرة عام 2017

منوعــات
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تطور عدد جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت

2008200920102011201220132014201520162017السنة

696974818788105114116127جمعيات النفع العام

10101010101010162734الجمعيات الخيرية

56677478859188858786المبرات الخيرية

135146158169182189203215230247االجمالي 
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توزعت المســاعدات الســنوية المنصرفة من وزارة الشئون االجتماعية على العديد من 
الحاالت وحلت في المقدمة المحتضنات بمتوســط بلغ 6212 دينار للفرد ســنويا )512 
دينار شــهريا( ثم ربات البيوت بمتوســط 6018 دينار ســنويا )501 دينار شــهريا( ثم 
مســاعدات الشيخوخة، ثم المتزوجة من غير كويتي، والمرضى، واإلناث غير متزوجات، 

وأسر الطلبة، المطلقات، والطلبة بالخارج، والعجز المادي، التائبين إلى غير ذلك.

وحســب التوزيع الجغرافي حلــت العارضية في مقدمة المناطق بـ 3527 أســرة وتضم 
4212 فرد مستحق للمساعدة وبنسبة 7.5 % من إجمالي األفراد ثم الجهراء بحصة 6 % 
ثم العيون بنسبة 5.3 % ثم الصباحية 5.1 % ثم القرين %5 ثم الفردوس 5 % وبإجمالي 

34 % للمناطق الست. 

بمتوسط 512 دينار للفرد شهريا

المحتضنات في مقدمة 
متلقى مساعدات الشئون

العارضية في مقدمة 
المناطق بـ 3527 أسرة 
و4212 فرد وبنسبة 

7.5 % من إجمالي

منوعــات
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 مبالغ المساعدات المنصرفة لألسر 
حسب الوحدات اإلجتماعية في الكويت لعام 2017

عدد األفرادعدد األسرالوحدة االجتماعية
مبلغ المساعدة 
)بالمليون دينار (

المتوسط السنوي
 للفرد بالدينار

3527421219.44600العارضية

2815335015.34568الجهراء

2422298413.84623العيون

2543289113.74738الصباحية

2525283514.04934القرين 

2448281913.24671الفردوس

158724108.93705سعد العبدالله

2151238811.94993القصور

1982228611.34958السرة

1823220510.44706مشرف

1844211910.24790مبارك الكبير

168919789.04568الرقة

160419768.74413الصليبخات

134418497.64106القيروان

133518007.23993علي صباح السالم

156517998.84913الظهر

125616566.94169الفنطاس

151716558.65177بيان

150216498.45100جابر العلي

137116137.64737السالمية

112713656.24519الفحيحيل

110613016.34829جليب الشيوخ

107712766.14777خيطان

108112015.74761العمرية

83110684.44105عبدالله المبارك 

76510623.02806شئون القصر

9229885.25281الفيحاء

8709345.05320القادسية

4735502.74842هدية

47102562192594614اإلجمالــــي

المصدر: وزاره الشؤون االجتماعية والعمل
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ارتفاع عدد جمعيات 
النفع العام والجمعيات 
والمبرات الخيرية إلى 
247 وحدة عام 2017

منوعــات
ارتفعت المســاعدات الممنوحة لألرامل والمطلقات من وزارة الشــئون االجتماعية من 
34.4 مليــون دينــار عام 2008 إلى 59.4 مليون دينار عــام 2014 وذلك قبل أن تبدأ 
في التراجع لتصل إلى 52.2 مليون دينار عام 2017 شملت 1238 أرمل و8905 مطلقة 
مــع مالحظة تراجع عدد األفراد المشــمولين بمســاعدات األرامل ما بيــن عامي 2014 
و2017 في مقابل ارتفاع عدد األفراد المشــمولين بمســاعدات المطلقات من 11973 

إلى 12489 فرد.

تراجــع عدد النزالء فــي دور الرعاية االجتماعية المختلفة من 5444 فرد عام 2013 إلى 
5243 فرد عام 2017 والتي تشمل إدارة رعاية المعاقين، وإدارة رعاية األحداث، وإدارة 
الحضانــة العائلية، وإدارة رعاية المســنين )الرعاية اإليوائية(، وإدارة رعاية المســنين 

)الرعاية المتنقلة(.

ارتفــع عــدد جمعيات النفع العــام والجمعيات والمبرات الخيرية فــي الكويت من 135 
وحــدة عــام 2008 إلى 247 وحدة عام 2017 حيث توزعــت الوحدات على 127 جمعية 

نفع عام و34 جمعية خيرية و86 مبرة خيرية لعام 2017.
 

52.2 مليون دينار سنويا
لـ 1238 أرمل و8905 مطلقة
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 تطور المساعدات الممنوحة لألرامل والمطلقات 
بالمليون دينار سنويا في الكويت 

السنة

 المطلقات  األرامل

مبلغ المساعدة عدد األفرادعدد األسر
مبلغ المساعدة عدد األفرادعدد األسربالمليون دينار

بالمليون دينار
اجمالي 

المساعدات 

200872214113.070291108031.434.4

200978814993.473831142037.140.5

201082515203.475421158837.540.9

201183914993.376061146337.741.1

201286815133.977141160845.349.2

2013114719584.879051194249.454.2

2014125920148.381451197351.259.4

2015119218995.681231171452.057.6

2016104615865.176481063250.455.5

2017123819154.789051248947.452.2

439.4485.1 45.7 االجمالي 

المصدر: وزاره الشؤون االجتماعية والعمل
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أعلن موقع السفر والسياحة الشهير »تريب أدفيزور« الشهير، عن القائمة، بناءا على ترشيحات 
المسافرين، الذين أجمعوا على أن هذه الدول هي األفضل للزيارة في الدول العربية.

Trip advisor
أفضل 10 وجهات سياحية عربية

دبي
وتصدرت إمارة دبي الخليجية القائمة، التي كتب الموقع عنها بأنها »الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة، مع التسوق والترفيه 
على مســتوى عالمي«، مشــيرأ إلى أنه في اإلمكان االســتمتاع بمشــاهدة عرض في دار أوبرا دبي، أو إلقاء نظرة على وســط المدينة من برج خليفة 

الشاهق، أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة على طول خور دبي، الستكشاف أسواق الذهب والنسيج والتوابل.
وأضاف الموقع، أنه إذا كنت تبحث عن اإلثارة، وزيادة نسبة األدرينالين في جسمك بدبي، فمن الممكن أن تمارس رياضة الطفو فوق الكثبان الرملية، 

عبر منطاد هواء ساخن، أو القفز من الطائرة فوق جزيرة بالم جميرا.

منوعــات

1
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الغردقة
وجاءت فــي المركــز الثانــي، مدينة 
الغردقــة المصرية، التي قــال موقع 
»تريب أدفيزور« عنها، إنها أصبحت 
منتجعــا مزدحما طــوال العام، بفضل 
المذهلــة،  المرجانيــة  شــعابها 
لركوب  المثالية  الفيروزية  ومياهها 
األمواج، على ســاحل البحر األحمر، ما 
يجعلهــا مــن أفضل مواقــع الغوص 

والغطس في العالم.

2

شرم الشيخ
وفازت بالمركز الثالث، مدينة شــرم الشــيخ المصرية، 
التي تشــتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية ومركز 
عالمي للمؤتمرات الدولية حيث تقع عند ملتقى خليجي 
العقبة والســويس على ســاحل البحر األحمر، وتحتوي 
علــى أكثر مــن 200 فنــدق ومنتجع بخــالف المطاعم 
والمقاهــي واألســواق التجاريــة والمــدن الترفيهية 

والمالهي الليلية والكازينوهات

3

القاهرة
وجاءت العاصمــة المصرية القاهرة في المركــز الرابع، التي 
تعــد اكبر واقدم مدينة عربية ومــن أكثر مدن العالم تنوعًا 
ثقافيــًا وحضاريــًا وســياحيا حيث تمتلــك االالف من مناطق 
الجذب الســياحي واالثــري والترفيهــي والدينــي والثقافي 
والتي تعود االالف الســنين وتناســب مختلف افراد االســرة 
اضافة الى طاقة فندقية هائلة عبر نحو الف فندق متعددة 

المستويات.

4
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أبوظبي
تلتها إمارة أبوظبي الخليجية في المركز 

الخامس، التي أشــار الموقــع عنها إلى 

أنها »تحتفظ بأجواء عربية أكثر وضوحا 
من أجواء دبي الجذابة، كما تعد سيارات 
األجرة وســيلة آمنة وموثوقة لاللتفاف 
علــى مواقع، مثــل منتــزه الكورنيش، 
والقلعة البيضاء، وقريــة التراث، والتي 
تقــدم لمحات عــن حياة البــدو، ومركز 

الحرف النسائية”.

الدوحة
أما المركز السادس، فكان من نصب العاصمة القطرية 

الدوحــة، »التي أصبحت موطنا للعديــد من المجمعات 
الرياضية، وتزخر بالمراكــز التجارية في كافة أرجائها، 
بينما يتسم الكورنيش الخاص بها بهندسته المعمارية 

الخالبة”.

مسقط
بينما حلت العاصمة العمانية مسقط في 
المرتبة السابعة حيث الوديان والصحارى 
والشــواطئ والجبــال والمناطــق التــي 
تجعلها فريدة مــن نوعها بين مجلس 

التعاون المجاورة لها.

5

6

7
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بيروت 
وحلــت بيروت فــي المرتبــة الثامنة 
المعالــم  العمرانــي،  النمــط  بســبب 
األثريــة، األســواق، المطبــخ البلدي، 
والحيــاة الليليــة، والتي من شــأنها 
إبقاء الســائح مهتما بالمدينة طوال 

اليوم.

8

9

10

مراكش 
وحلــت مدينة مراكــش المغربية في 
المرتبة التاسعة نظرا لما تزخر به من 

إرث حضاري كبير، ومزارات 

المنامة
وجــاءت العاصمة البحرينيــة المنامة 
فــي المرتبة العاشــرة والتي تشــهد 
ازديــاًدا كبيــًرا فــي عــدد الســّياح، 
وخصوًصا مــن الــدول العربية. حيث 
والفنــادق  االنشــطة  مــن  العديــد 

والمنتجعات الفخمة.
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منوعــات

أفضل الوجهات 
السياحية اآلمنة للسفر 

حول العالم في 2019

هل تريد اصطحاب عائلتك في العام الجديد لتحظى بعطلة ممتعة، وتبحث عن الوجهات السياحية 
اآلمنة حيث تعتبر الســالمة واألمان من أهم العوامل التي يبحث عنها أي مســافر قبل التخطيط 
للســفر إلى وجهة سياحية جديدة حول العالم، لذلك تعّرف على أفضل 10 وجهات سياحية آمنة 

في 2018 حيث يمكنك السفر واالستمتاع بعطلة هادئة ومميزة.د

أيسلندا
يمكنك التخطيط لزيارة أيسلندا الُمصّنفة بكونها أولى الوجهات 
الســياحية اآلمنة في العالم، حيث تتميز بانخفاض معدل الجريمة 
والقتل بشــكل ملحوظ مما جعلها تحتفــظ بالمركز األول للمرة 
العاشــرة على التوالي مما يجعل زائريها مطمئنين ومســتمتعين 
بالســفر إليها ورؤية البراكين ومناظر الشفق القطبي الشمالي، 
والحمامــات الحراريــة األرضية المذهلة. فال تفــّوت فرصة تجربة 

السفر إلى البلد األكثر أماًنا في العالم.
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البرتغال
وتحتــل دولة البرتغال المركز الرابع عالمًيا في الســالمة واألمن 
ممــا ســاهم في زيــادة النمو الســياحي في البرتغــال وجعلها 
وجهة ســياحية آمنة ومثالية لكثير من السائحين الراغبين في 
االســتمتاع بأجمل المعالم الســياحية فيها، فمنها على ســبيل 
المثال: المتحف المائي في لشبونة، وقصر سينترا الوطني، وبرج 
بيليــم، ودير المســيح، ومتحف كالوســت غولبنكيــان، وقلعة 

غيمارايش، وكنيسة كلريغوس.

نيوزيلندا
كمــا تأتــي نيوزيلندا فــي المرتبــة الثانية من قائمــة الوجهات 
الســياحية اآلمنة للسفر مما ُيهيئ للســائحين فرصة االستمتاع 
بمعالمهــا الســياحية الرائعة، مثــل: محمية حديقــة فيوردالند 
الوطنيــة، وخليــج الجزر، وحديقــة تونجاريرو الوطنيــة، وبحيرة 
روتوروا الرائعة المناســبة للتنزه والتجول مع األصدقاء والعائلة 
وقضاء أجمل األوقات خاصة لحظات االستمتاع باألنشطة المائية 
المتنوعــة الموجودة حولها. فاســتمتع بوجودك فــي نيوزيلندا 

اآلمنة والمليئة بأجمل األماكن السياحية.

الدنمارك
وبالرغم من أن الدنمارك احتلت المرتبة الثانية من حيث انخفاض 
مستويات الجريمة على التوالي لمدة خمس سنوات متتالية من 
عــام 2011 إلى عام 2016 ،ولكنها مع ذلك انخفضت بعد ذلك 
إلــى المركز الخامس في عامي 2017 و 2018. ولكنها مع ذلك 
تظل محتفظة بكونها واحدة من أكثر الوجهات السياحية اآلمنة 
للســفر والعيش فيها، وتزخر الدنمارك بأجمل المعالم السياحية 
التي تبهر الســائحين، مثل: حدائق تيفولــي، وقصر أمالينبورغ، 
ومتحــف الدنمــارك الوطني، والمعرض الوطنــي للدنمارك الذي 

يعرض صوًرا فنية رائعة، وجسر أوريسند المذهل.

النمسا
وتليها النمسا لتكون ثالث الوجهات السياحية اآلمنة للسفر من حيث انخفاض 
مؤشــرات الجريمة والقتل بها، لذا تكون النمسا االختيار األمثل لمحبي السفر 
الذيــن يبحثون عن وجهات ســياحية آمنة لهم ولعائالتهــم، ولكن هذا ال 
ُينســينا أنها مميزة بمعالمها الطبيعية الخالبة ومعالمها السياحية الرائعة، 
مثــل: قلعــة هوشســترويتز Hochosterwitz Castle الشــهيرة، وكهوف 
إيزرايســنفلت  Caves Eisriesenwelt، وزيــارة قصــر ميرابيــل، وكاتدرائية 

سانت ستيفن في فيينا، وكيتزبوهيل وكيتزبولر هورن.
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 كندا
أما كندا هي ســادس دولة من بين 163 األكثر سلًما في 
العالم، ولذلــك فهي تعتبر من أكثر الوجهات الســياحية 
اآلمنة للســفر في عام 2019، كما أنها ُتعد وجهة مثالية 
لعشــاق الرياضات الشتوية حيث يســتمتعون بالتزلج على 
الجليد في مدنها األشهر مدينة ويسلر، وبانف، وفانكوفر، 
كمــا تبهر كندا الجميع بمعالمهــا الطبيعية الخالبة فتجد 
فيها شــالالت نياجرا المذهلة، وكذلك معالمها السياحية 
المعاصــرة الرائعــة مثل برج ســي إن الشــاهق الذي يصل 
ارتفاعــه إلــى 553 متًرا، ومتنــزه فانكوفر ســتانلي بارك 

الواسع ذو المناظر الطبيعية الجّذابة.

سنغافورة

ومــع تطبيــق قوانينهــا الصارمــة للغايــة محافظة علــى األمن 
واألمان في البالد، تتفّوق سنغافورة لتأتي من ضمن قائمة أكثر 
الوجهات السياحية اآلمنة للسفر في العالم وتحتل المركز الثامن 
فيها، مما ســاهم في جذب الســياح إليها من جميع أنحاء العالم 
لما تتميز به أيًضا من معالم ســياحية شــهيرة وأماكن ترفيهيه 
عديــدة يســتمتع بها كل مــن يزروهــا، فمثاًل نجد بهــا حدائق 
ســنغافورة النباتية الرائعة، وعجلة سنغافورة الدّوارة المذهلة، 
ومتحف الحضارات اآلســيوية الذي ُيعرض منحوتات وتماثيل تعود 
لحقــب تاريخية عريقة في آســيا. فإذا كنت تخطط لزيارة آســيا، 
فإن وجهتك المثالية هي سنغافورة أكثر بالد آسيا سلًما وأماًنا.

التشيك

كما تحتل الجمهورية التشــيكية المركز السابع عالمًيا 
فــي قائمة الوجهات الســياحية اآلمنة بفضل انخفاض 
معــدالت جرائم العنــف، فيفضلها الزّوار والســائحون 
كثيــًرا عنــد اختيارهــم لوجهــة ســفر مثاليــة لهــم 
ولعائالتهــم، فيقعون فــي غرام معالمهــا الطبيعية 
الخالبة وأماكنها الســياحية الرائعة، مثل: قلعة براغ، 
وجســر تشــارلز في براغ، وقلعة تشيسكي كروملوف، 
وكاتدرائية القديسين بطرس وبولس في مدينة برنو. 
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1 - باريس، فرنسا
حيث يمكن أن تزور وتشارك في 5329 فعالية ومكان سياحي.

2 - لندن، بريطانيا
تحتوي أكثر من 6281 فعالية ومكان سياحي.

3 - روما، إيطاليا
يمكنك أن تزور وتشارك في 4618 فعالية ومكان سياحي.

4 - بالي، إندونيسا
تضــم بالــي أكثر مــن 6416 مــكان ونشــاط يمكن للســائح 

المشاركة فيه خالل تواجده هناك.

5 - جزيرة كريت، اليونان
تضم كريت التي تعتبر إحدى أكبر الجزر اليونانية 1787 منطقة 

وفعالية سياحية.

6 - برشلونة، إسبانيا
تســتقطب برشلونة العديد من الســياح وتضم أكثر من 3445 

منطقة وفعالية سياحية.

7 - براغ، التشيك
تضم عاصمــة الجمهورية التشــيكية 3083 منطقــة وفعالية 

سياحية.

8 - مراكش، المغرب
تعرف أيضا باســم المدينة الحمراء، وتضم 1682 فعالية ومكان 

سياحي.

9 - إسطنبول، تركيا
تضم إســطنبول العديد من األماكن والفعاليات السياحية التي 

يتجاوز عددها، الـ 2817 مكان وفعالية.

10 - نيويورك، الواليات المتحدة
تستقطب نيويورك ســنويا ماليين السياح، حيث تضم فعاليات 

وأماكن سياحية وفنية يتجاوز عددها الـ 4642.

 )TripAdvisor( /”حــدد موقع »تريب أدفايــزر
أفضل 10 وجهات عالمية تســتقطب السياح، 

والتي تضم مدينة عربية واحدة:

اليابان
إضافــًة إلى كونها أكثر بــالد العالم تقدًمــا في مجاالت 
الصناعــة، تحتل اليابان المركز التاســع مــن قائمة أفضل 
الوجهــات الســياحية اآلمنــة فــي العالم، كمــا أن زيارة 
اليابــان ُتعد مغامرة ال ُتنســى لكثرة األماكن الســياحية 
الجذابة والمناظر الطبيعية الخالبة الموجودة بها، فيتمتع 
جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان، بشــهرة واســعة بين 
الرياضيين ومحبي تســلق الجبال العاليــة، وحديقة نصب 
الســالم التــذكاري بهيروشــيما، وقلعــة أوســاكا ذات 
التصميــم المعمــاري المميز. فحــاول زيارة اليابــان البلد 
األكثر تقدًما في العالم وواحدة من أكثر الوجهات أماًنا.

أيرلندا
وأخيًرا تأتي أيرلندا لتحتفظ بالمركز العاشــر من ضمن 
قائمــة الوجهــات الســياحية اآلمنة فــي العالم، مما 
ســاهم في ازدهار السياحة بها في السنوات األخيرة 
علــى وجه الخصوص. ولعلها تشــتهر باســم” جزيرة 
الزمرد” من كثرة الحدائق النباتية والمساحات الخضراء 
الشاســعة بهــا، فهناك حديقــة كيالرنــي الوطنية 
الخالبــة، وحدائق موكروس الخضراء الرائعة، وحديقة 
وشالالت باورســكوت هاوس، فإذا قمت يوًما بزيارة 

أيرلندا ال تنسى زيارة بحيرة كيري المذهلة.
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عدد األندية التخصصية 
في البالد يتجاوز 24 
ناديا موزعة على 6 

مناطق تعليمية

اســتحداث تخصصات جديدة تســاهم في تنميــة مهارات األبناء واســتغالل الوقت 
بنشاطات مفيدة صحيًا واجتماعيًا وعلميًا

شراكات بين مختلف الجهات المعنية بالطلبة والشباب والتأهيل الثقافي والعلمي 
إلطالق انديه تخصصية وأنشطة متنوعة

مع حلول فصل الصيف تنشط األندية المدرسية الصيفية باستقطاب األالف من الطالب 
مــن مختلــف المراحل التعليمية وفــي مختلف مناطق البالد وخصوصــا مع تحركها 
لتكون أكثــر جاذبية إضافة إلى األهداف الترويحية والترفيهية، وحتى تكون أداة 

بناء للشخصية واكتساب المهارات المفيدة للشباب في حياتهم المستقبلية.
وتسعى وزارة التربية لجذب الشباب من خالل استحداث تخصصات جديدة تساهم في 

تنمية مهارات األبناء واستغالل الوقت بنشاطات مفيدة صحيًا واجتماعيًا وعلميًا.

وتعمــل الــوزارة على إنتاج أندية متخصصة بعدة مجاالت الســتقطاب الطالب، على 

وزارة التربية تطمح إلشراك 340 ألف طالب فيها

األندية الصيفية تستقطب آالف الطالب

منوعــات



71 JUNE 2019 Issue No.9

رأســها أنديــة علميــة وثقافية، مــع مراعاة توافــر العوامل 
الترفيهيــة، وتوفير معلميــن حاصلين علــى دورات تأهيلية 
لتحصيــل أقصى اســتفادة ممكنة، على أن يتــم إطالق هذه 

األندية بداية من العام الدراسي المقبل.

وأكــدت وزارة التربيــة أنهــا تطمــح إلشــراك جميــع الطالب 
المســجلين بالتعليــم، والبالــغ عددهم 340 ألــف طالب في 
األندية التخصصية، مشددة على االستعداد التام إلنتاج وإعداد 

أندية جديدة قادرة على استيعاب جميع الطالب المسجلين.

يذكــر أن عدد األنديــة التخصصية في البالد يتجــاوز 24 ناديا 
موزعــة على 6 مناطق تعليميــة، بواقع 4 أندية لكل منطقة، 
إضافــة إلى ناد لــذوي االحتياجــات الخاصة ونادييــن للتعليم 
الدينــي، جميعها مقســمة بالتســاوي بين البنيــن والبنات، 
إضافة إلى وجود 6 أكاديميات رياضية بمختلف المناطق تشمل 

األلعاب الرياضية الجماعية والفردية، وأحواض للسباحة.

وأشــارت إلى تغّير فلســفة األندية خالل الفتــرة الماضية من 
خالل اســتحداث أندية تخصصية بمختلف المجاالت، مبينا وجود 

توجه قوي لالهتمام باألنشــطة العلمية والتكنولوجية إلعداد 
جيل من الشباب قادر على التعامل مع المخرجات التكنولوجية 

الحديثة، من خالل إطالق أندية تخصصية بمختلف المجاالت.

وتمد الوزارة يدها للجميع لعمل شــراكات مجتمعية مع كافة 
المؤسســات، وعلى رأســها الهيئــة العامة للرياضــة ووزارتا 
الشــباب واإلعــالم، ومركز صبــاح األحمد للموهبــة واإلبداع، 
ومؤسســة الكويت للتقدم العلمي، إضافــة إلى وجود تعاون 

وثيق مع النادي العلمي الكويتي الستحداث أندية تخصصية.

كما يوجد مشــروع شــراكة بين وزارة التربية والهيئة العامة 
للشــباب إلخضاع الطالب لــدورات تدريب مكثفــة في المجال 
الكشــفي والتطوعــي، وكشــف كذلك عن وجــود تعاون مع 
مؤسسات الجيش والشرطة والحرس الوطني واإلطفاء لتنظيم 

دورات تأهيلية للطالب.

ومــع انطالق االتحاد الرياضي للمدارس عــاد إلى تنظيم دوري 
كــرة القدم والبطوالت والمنافســات بجميع األلعاب الجماعية 

والفردية، لكونه رافدا رئيسا لألندية الكويتية
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مساهمات

عنوان النجاح .. 

مضاوي العثمان 
رئيس قسم االعالم 

إدارة العالقات العامة واالعالم 
amudahwi@yahoo.com

 @ mudahwi

الرغبة والطموح لتحقيق أهداف واضحة، هما أساس االنطالقة الحقيقية نحو تحقيق النجاح، لذا حاول أن تـــــعطي نفسك دافعا 
قويا لتبذل أقصى ما عندك من مجهود، واستخدم الحوار الذاتــي اإليجابي، فـــحوارك مــع نفـــسك يشكل أفكـــارك ومعتقداتك، 
وبــــــادر باألعـــــمال التي تعزز نشاطك وتحفز ذاتك، وامنح اآلخرين شيئا مميزا يدل على جهدك المتفاني حتى تعلن كفـــــاءاتك 

وخبراتك من خالل إنجازك.
أحط نفســك بالناجحين دائما، والذين يســعون إلى رفع اإلنتاجية بالعــــمل والتخطيط للتنمية، خاصة إذا كانت أهدافكم متقاربة 
عندها ستزيد دافعيتك للــعمل ورغبتك في تحـــقيق أهدافك، وال تنـــس إدارة الوقت، فهو عنصر مـــهم جدا في تحقيق معادلة 
النجــاح، فعندمــا نضــع خطة لتحقيق أهدافنا يجب أن نضع لها فـــترة زمنية للبدء بها واالنتهاء منهــا، وهذا يعتمد على مقدار 
تنظيم أهدافك، فابــدأ باألهم ثم المهم، فاألقل أهمية ثم ابدأ بالتطبيق وااللتزام بالــــخطة والفــترة الزمنية لهـــا وضــع بندا 

خـــاصا للمستجدات، فقد تجد فرصا لم تكن ضمن الخطة، فاستغلها وال تخش النتائج.
ابتسم في وجه الفشل، وتعّلم من سقوطك، واستفد مــــــن تجاربك حـــــتى ال تـــرهق نفسك بأثـقال الماضي، فليـــس الفــــرق 
بــــين السعداء واألشقياء هو عدم الوقوع في الخطأ، ولكن يكمن فــــي القدرة على إدارة األزمات وعدم تكرار الــــخطأ، السعادة 
ليست هدفا أو مقصدا بل هــــــي رحلة ممتعة ونتاج تحقيق هدف ما، فالسر ال يكمن في أنك ذكي جدا، الـــسر يكمن في أنـــــك 
ال تستسلم بسهولة، اشغل نفسك بما تريد عـــّما ال تريد، اسمـــع ذلك الصوت القادم من األعماق وتفكر في رسائله ومنطلقاته 
وعزز فيه تلك الروح اإليجابية وكافح بال هوادة تلك األفكار التــــي تــــــنثر الـــــسواد واإلحباط في داخلك واجعل من ذاتك منارة 

سالم وخير وعطاء لكل من حولك.

إضــاءة: »أقــدم بين أيديكم معادلة بســيطة، وهي عبارة عــن حجم أو مقدار الجهد المبذول في تحقيق الهدف يعادل نســبة أو 
درجــــة النجاح أو اإلنجاز الملموس«.






