
مب��ش��ارك��ة ع��دد م��ن م��س��ؤول��ي امل��ؤس��س��ات اإلنسانية 
واخليرية وبحضور خبراء دوليني ، عقد  معهد اإلجناز 
املتفوق للتدريب األهلي واالستشارات اإلدارية واالقتصادية  
 PMD- البرنامج الدولي )إدارة املشروعات التنموية ،
Pro - ( في دولة الكويت بالتعاون مع الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية املجتمعية عضو برنامج األمم املتحدة لالتفاق 

العاملي ،واستمرت فعاليات  البرنامج  ثالثة أيام.
وف��ي حفل افتتاح البرنامج ألقى  نائب رئيس احتاد 
امل��ب��رات واجلمعيات اخليرية  د. عبداحملسن اجلارالله 
اخلرافي كلمة أعرب خاللها عن شكره ل� د.شهاب العثمان 

على دعوته لرعاية هذا البرنامج.
وأض��اف أن هذا البرنامج  اث��ار في ذهنه  خواطر منها 
ان ثبوت عصر االندماجات والتكامل خاصة ان كثير من 
اجلهات اشتركت في رعاية ه��ذا النشاط والتنظيم بني 
جهتني، معهد اإلجن��از املتفوق للتدريب األهلي و الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية وهي عضو في برنامج 
األمم املتحدة لالتفاق العاملي مما يدل على أهمية التكامل وأن  

عصر املجهود الفردي انتهى .
وأض��اف اخلرافي ان عهد العفوية والعمل غير املنظم 
انتهى وأن النجاحات دائما تاتي في برامج وأن التخصص 

يقود الى االبداع .
ودع���ا امل��ت��درب��ني وامل��ت��درب��ات ال��ى التركيز لتحقيق 
مشروعات واهتمامات  متوازية وأن يركزوا على جانب 

معني يقدمون فيه بصمة .
وطالب اخلرافي اجلهة املنظمة بأن تستعني بكفاءات من 
خ��ارج الكويت وأال يقتصر استعانتها بكفاءات من داخل 

الكويت لتكون هناك إضافة .
ولفت الى أن اإلدارة احلكيمة والناجحة اليوم هي التي 

تركز على التطوير باإلضافة الى حل املشكالت وتسيير 
العمل .

وقال : من خالل جتاربي عندما كنت عميدا لكلية التربية 
األساسية مل��دة 4 سنوات كنت أرك��ز على التطوير وهذا 
أساس جناح إدارة املشاريع في القطاع التنموي باإلضافة 

الى تسيير العمل وحل املشكالت. 
وأكد مدير عام معهد اإلجناز املتفوق د. شهاب العثمان 
أن هذا البرنامج يعقد بالتزامن مع اقتراب اليوم العاملي 
للمسؤولية االجتماعية والذي يوافق 25 اجلاري ، وانطالقاً 
من دور املعهد في تطوير األفراد واملؤسسات في القطاعني 
احلكومي واخلاص ومنظمات املجتمع املدني، وحرصا على 
مواكبة توجه دولة الكويت الرامي إلى الوصول ملستقبل 
م��زده��ر وم��س��ت��دام، م��ن خ��الل حشد كافة اجل��ه��ود إلجن��از 
أهداف خطة التنمية الوطنية، املنبثقه عن تصور حضرة 
صاحب السمو أمير الكويت  الشيخ صباح األحمد  حفظه 
الله  لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وجتاري 

وثقافي ومؤسسي بحلول عام 2035.
وأضاف العثمان أنه من األهمية مبكان تدريب القائمني 
على إدارة املشروعات التنموية للمؤسسات اإلنسانية، 
والعمل على تطوير مهاراتهم في ه��ذا املجال مبا يخدم 
امل��ش��روع��ات ال��ت��ي ي��دي��رون��ه��ا، ويحقق أه���داف التنمية 
املستدامة، وإطالعهم على كل ما هو جديد في ميدان اإلدارة 

وما وصلت إليه عامليا خلدمة العمل اخليري واإلنساني.
ولفت العثمان الى ان البرنامج يستهدف جميع العاملني 
ف��ي إدارة امل��ش��اري��ع التنموية ف��ي املنظمات احلكومية 

ومنظمات املجتمع املدني.
وتناول البرنامج  املفاهيم األساسية في إدارة املشاريع 
التنموية، ودورة حياة امل��ش��روع اإلنساني والتنموي 

وأدوات التخطيط لها ومن ثم حساب املخاطر واستمرار 
املراقبة والتقييم . 

وعقد البرنامج حتت إشراف وإع��داد وتدريب د. أسامة 
الترابي اخلبير في مجال إدارة املشاريع التنموية .

م��ن جانبه ق��ال ممثل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
املجتمعية ورئيس مركز التسويق ال��دول��ي في الشبكة 
املجتمعية  ف���واز ال��دخ��ي��ل أن ب��رن��ام��ج إدارة املشاريع 
االحترافية من أفضل البرامج التي بها قيادات اإلدارات الذي 

يطلق على املستوى  العاملي .
واض��اف ان البرنامج يتخصص في عملية  كيفية إدارة 
املشاريع بالطريقة االحترافية لرؤساء البرامج اإلداري��ة 
إلدارة املشاريع في جميع املؤسسات والقطاعات املجتمعية .

وق��ال : أطلقنا ه��ذا البرنامج تزامنا مع اليوم العاملي 
للمسؤولية املجتمعية وعنوانه لهذا العام “القضاء على 
اجلوع” فكانت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية 
عضو األمم املتحدة هي أول من أطلقت أول مشروع من 
مشاريع االستدامة في القضاء على اجلوع مببادرة منها إلى 

األمم املتحدة.
وف��ي نهاية حفل االفتتاح مت تكرمي ال��راع��ي الفخري 
للبرنامج نائب رئيس احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية  
د. عبداحملسن اجلارالله اخلرافي، كما مت اجلهات املتميزة 
في مجال املسؤولية املجتمعية في دول��ة الكويت وهم 
جمعية النجاة اخليرية ومثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة  
د. رشيد احلمد  على جهودهم في إطالق منصة إلكترونية 
لرفع كفاءة العمل اخليري في دولة الكويت، وجمعية املنابر 
القرانية ومثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة  د. محمد الشطي 
على دورهم الكبير في خدمة ورعاية ذوي الهمم في دولة 

الكويت.

خالل كلمة له في برنامج إدارة املشروعات التنموية في الكويت

اخلرافي: اإلدارة احلكيمة والناجحة هي التي تركز 
على التطوير وحل مشكالت العمل
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أش���اد سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ب���األردن 
عزيز الديحاني - باجلهود واملساعدات 
االغ��اث��ي��ة الكويتية للالجئني السوريني 
واحملتاجني وامل��رض��ى في مختلف ال��دول 
وخاصة ب��األردن ، وقال انها ساهمت بحد 
كبير في التخفيف من معاناة املنكوبني من 
خالل تنفيذ املساعدات واملشاريع اخليرية 
اخل��ارج��ي��ة، وق��د عبر السفير الديحاني 
ع��ن عظيم ش��ك��ره وامتنانه ل��زي��ارة وفد 
جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية النجاة 

اخليرية للسفارة باألردن .
   وق��ال: إن��ه لفخر واع��ت��زاز لكل كويتي 
في الداخل واخل��ارج ان تكون هذه االعمال 
التي يراها من قبل مؤسسات العمل اخليري 
الكويتي، من خالل ما نقدمه هو واجب علينا 
س��واء ك��ان جت��اه وطننا او جت��اه االشقاء 

الذين يحتاجون للمساعدة والعون.
   وق��د ق��ام وف��د م��ن جلنة زك���اة سلوى 
التابعة جلمعة النجاة اخليرية  بزيارة 
دول���ة األردن ، لتقدمي امل��س��اع��دة لألسر 
املتعففة واألي��ت��ام السوريني ، وم��ع��اودة 
املرضى ، كما ق��ام الوفد ب��زي��ارة السفارة 
الكويتية في االردن ، وفي هذا الشأن صرح 
مدير إدارة امل��وارد والتطوير بلجنة زكاة 
سلوى عمر الشقراء ورئيس الوفد خالل 
الزيارة : أن الهدف من الرحلة هو تغطية 
ج��ان��ب م��ن اح��ت��ي��اج��ات األس���ر ال��س��وري��ة 

التي تعاني م��ن  ظ��روف صعبة ، وإدخ��ال 
السرور على األيتام الذين ترعاهم اجلمعية.   
وأوض���ح: أن��ه ش��ارك ف��ي ال��زي��ارة تطوعا 
ك��ل م��ن أس��ام��ة القصار ، والسيد مشعل 
هايف - وهم من املؤثرين مبواقع التواصل 
االجتماعي املهتمني بالطبخ ، حيث قاموا 
بإعداد مائدة كبيرة لعدد 100 يتيم ويتيمة 

، وقد بدت السعادة على األيتام بهذا العمل 
، وشعرنا كوفد بسعادة غامرة ونحن معهم 

كأسرة واحدة.
   وأوض����ح ال��ش��ق��راء أن زك���اة سلوى 
ف��ي ال��ن��ج��اة حريصة على ت��ق��دمي العون 
واملساعدة جلميع الفئات املستضعفة من 
الفقراء واألي��ت��ام واملساكني س��واء داخ��ل 

الكويت أو خارجها انطالقا من باب تعزيز 
التكافل االجتماعي بني املسلمني ، مثمنا في 
الوقت ذاته مساعدات ومساهمات أهل اخلير 
وأصحاب األي��ادي البيضاء في الكويت ، 
مشيدا كذلك بدور سفارة الكويت في األردن 
وت��ق��دمي كافة أن���واع ال��دع��م والتسهيالت 

إليصال املساعدات للمحتاجني في األردن. 

شملت األيتام واألسر الفقيرة واملرضى وزيارة السفارة الكويتية 

جلنة زكاة سلوى تتفقد مشاريعها اخليرية في األردن

عمادي يعاود استقبال املوظفني واملراجعني كل ثالثاء

املطيري: »األوقاف« حترص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة إلجناز معامالت املراجعني

أك��د مدير إدارة مكتب وكيل وزارة األوق��اف 
والشئون اإلسالمية عبداحلميد املطيري أن وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية حترص على تيسير 
واجن��از معامالت املراجعني من خالل استخدام 

التكنولوجيا احلديثة في خدمة املتعاملني 
 وق��ال املطيري في تصريح صحفي ان ادارة 
مكتب الوكيل اطلقت خدمة الواتساب للرد على 
االستفسارات املتعلقة بالكتب املقدمة لوكيل 
الوزارة املهندس فريد اسد عمادي ومت تخصيص 
ال��رق��م 22342410 ل��ل��رد ع��ل��ى اس��ت��ف��س��ارات 
املراجعني الذين لديهم معامالت مضيفاً أن هذه 
اخلدمة سوف تغني املراجعني عن احلضور الى 

الوزارة وستسرع من اجناز املعاملة.
وبني املطيري انه مت تخصيص موظف خلدمة 
املتعاملني من املراجعني وذل��ك تسهيال عليهم 
للوصول إل��ى املعلومة دون عناء مراجعة مقر 
ال��وزارة الفتاً انه منذ انطالق اخلدمة في 9-1 
اجل��اري مت استقبال 195 طلب استفسار حيث 
مت توقيع واالنتهاء من عدد 161 طلب وجاري 

اجناز البقية.
وأض�����اف امل��ط��ي��ري أن خ��دم��ة ال��وات��س��اب 
للمتعاملني تهدف ف��ي امل��ق��ام االول ال��ى اجن��از 

املعامالت دون ان يتكبد صاحب املعاملة العناء واحلضور الى مقر ال��وزارة وليكون على اطالع ومعرفة 
مبجريات معاملته، حيث يتم ابالغ املراجع مبا مت اجنازه ومتى ميكنه احلضور الستالم معاملته، وهذه 
اخلدمة سوف تساعد كثيراً كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة الذين اليستطيعون احلضور بشكل دائم 

الى الوزارة.
وأكد املطيري ان ادارة مكتب الوكيل تعمل حالًيا على عدد من املشاريع التكنولوجية التي ستضيف نقلة 
نوعية في العمل حيث يعمل عليها كفاءات كويتية من وزارة االوقاف مبيًنا ان هذه املشاريع تهدف الى تنمية 
وتطوير دور االدارة لتحسني خدماتها وتفعيل مبادراتها وخدمة املتعاملني وتطبيق مفاهيم االدارة احلديثة 

وسيتم االعالن عن التفاصيل فور االنتهاء منها 
من جهة أخرى يعاود وكيل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية املهندس فريد عمادي استقبال املوظفني 
واملراجعني يوم الثالثاء من كل أسبوع لالستماع الى املالحظات والشكاوى التي تتعلق في قطاعات الوزارة 

املختلفة.

عبداحلميد املطيري

أشار إلى حادثني في منطقة الزور وقعا خالل فترة زمنية قصيرة بينهما 

السلمان: االلتزام بأنظمة مزاولة املهنة يحد 
من األخطاء واحلوادث مبشاريع التنمية

ناشد احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية كال من هيئة تشجيع االستثمار األجنبي 
املباشر وهيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
ال��ع��ام واخل���اص االل��ت��زام بأنظمة م��زاول��ة املهنة 
الهندسية وتشجيع القطاع الهندسي – االستشاري 
الكويتي  في أعمال التصميم واالش���راف لتفادي 
األخطاء واحل���وادث املتكررة في بعض املشاريع 
التنموية العمالقة في البالد ، مشيرا ال��ى  اندالع 
حريق  وانهيار جسر أثناء تركيب عوارض عمالقة 
خالل فترة زمنية قصرية مبوقع مشاريع الزور 
التي ينفذ فيها مجمع للبتروكيماويات و الذي يعتبر 

واحدا من أهم مشاريع الدولة املستقبلية . 
 وأوضح رئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية املهندس بدر السلمان ، إن 
وجود مكتب استشاري محلي في املشاريع التنموية 
الكبرى يساهم ف��ي حتقيق وتطبيق اشتراطات 
األم��ن والسالمة واحملافظة على ج��ودة التنفيذ 
حسب االشتراطات واملواصفات املعتمدة ، مؤكدا 
أن  أهم أسباب وقوع هذين احلادثني عدم االلتزام 
باشتراطات األمن والسالمة الناجمة وأنظمة مزاولة 

املهنة الهندسية . 
وأض���اف ول��ه��ذا فإننا نناشد م��دي��ر ع��ام هيئة 
تشجيع االستثمار األجنبي املباشرالشيخ الدكتور 
مشعل اجلابر ومدير عام وهيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص مطلق مبارك الصانع 
إلزام الشركاء في املشاريع التي يطرحونها بوجود 
مكتب استشاري هندسي محلي وفقا ألنظمة مزاولة 
املهندسية ، ويؤكد االلتزام  بالتوجهه الرسمي في 

دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص احمللي في 
البالد والقطاع االستشاري – الهندسي ركيزة من 
ركائز هذا القطاع في الكويت ،  الفتا الى أن مشاريع 
عمالقة تعتزم الدولة القيام بها مبجاالت الكهرباء 
واملاء واالتصاالت والبريد ومدن سكنية مستقبلية 

وكلها حتتاج الى وجود اشراف هندسي محلي.

“املنابر القرآنية« اخلرافي والعثمان يكرمان د. رشيد احلمد  ويكرمان د. محمد الشطي نائب رئيس 

م. بدر السلمان

أشاد باجلهود اإلنسانية لدولة الكويتالسفير عزيز الديحاني يستقبل وفد النجاة اخليرية

وزير التربية التركي دشن بداية العام 
الدراسي من  مدرسة النجاة اخليرية بأورفا

قام وزير التربية التركي ضياء 
ساجلوق بزيارة مدرسة النجاة 
اخليرية النموذجية ب��أورف��ا ، 
مدشناً ب��دء املرحلة الدراسية 
للعام اجل��دي��د 2019/2018، 
وأش��اد خ��الل ال��زي��ارة باجلهود 
اإلنسانية لدولة الكويت أميراً 
وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��اً ، وب��دوره��ا 
الكبير في إغاثة وتعليم الالجئني 

السوريني.
وك����ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال��ه مدير 
إدارة التعليم اخلارجي بجمعية 
النجاة اخليرية إبراهيم البدر ، 
حيث قدم له شرحا عن املدرسة 
وع��دد الطلبة بها، وأطلعه على 

املرافق والفصول، وسير العملية 
التعليمية.  

وقد عبر وزير التربية التركية 
ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ت��دش��ني ال��ع��ام 
ال��دراس��ي مبدرسة النجاة، كما 
أب��دى استعداده للتعاون التام 
مع جمعية النجاة اخليرية في 
مشاريعها التعليمية ، وتوفير 

كافة التسهيالت لهذه املشاريع. 
م��ن ناحيته ص��رح ال��ب��در أن 
مدارس النجاة هي عمل انساني 
خ��ي��ري تعليمي مت ان��ش��اؤه��ا 
بتبرعات احملسنني من اهل اخلير 
في الكويت، الفتا أن النجاة لديها 
حالياً 3 م��دارس بتركيا يدرس 

بها 2500 طالب س��وري ، كما 
تعاقدت م��ؤخ��را على بناء 25 
مدرسة أخرى ، وسوف تبدأ في 
تنفيذها بالتعاون م��ع وزارة 

التربية التركية.
كما عبر البدر عن تقديره ملا 
قدمته وزارة التربية التركية  
م��ن دع��م وتسهيالت ملشاريع 
جمعية النجاة ، وك��ذل��ك هيئة 
ساعد اخليرية بتركيا على حسن 
االس��ت��ق��ب��ال مل��س��ؤول��ي النجاة 
اخل��ي��ري��ة، ك��م��ا ت��ق��دم بالشكر 
اجلزيل للمتبرعني واحملسنني 
الذين لوال تبرعاتهم ما مت إنشاء 

هذه املشاريع التعليمية الرائدة .

 وزير التربية التركي داخل أحد الفصول الدراسية

Sunday 23th September 2018 - 12 th year - Issue No.3276 األحد 13  من محرم 1440 ه�/ 23 سبتمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3276

تتمات

الكويت تشارك
مبتهال سموه إلى الباري جل وعال أن يدمي على أخيه خادم 
احلرمني الشريفني موفور الصحة ومتام العافية وأن يحقق 
للمملكة العربية السعودية وشعبها الكرمي املزيد من الرقي 

واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.
بدوره أكد سفير اململكة العربية السعودية لدى الكويت 
االمير سلطان بن سعد آل سعود، أمس أن العالقات السعودية 
الكويتية تعد أمنوذجا يحتذى به في العالقات الدولية. 
وأضاف االمير سلطان آل سعود في كلمة له مبناسبة اليوم 
الوطني ال� 88 لبالده ان التواصل املستمر خلادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو امير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ومسؤولي 
اجلانبني على مختلف املستويات يؤكد حجم العالقة املتميزة 

بني البلدين الشقيقني.
وأش��ار ال��ى توقيع البلدين على محضر إنشاء املجلس 
التنسيق السعودي الكويتي ال��ذي يهدف ال��ى امل��زي��د من 

التنسيق وتوثيق العالقات بني اجلانبني.
وق��ال »ان اليوم الوطني توج امللحمة الوطنية الكبرى 
بإعالن امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
توحيد اململكة في ع��ام 1932« مضيفا ان »ه��ذه املناسبة 
الوطنية فرصة للتذكير بكفاح وتضحيات االباء واالجداد 

الذين أسسوا وأسهموا في بناء هذا الكيان الكبير«.
وأض��اف أن »امللك املؤسس وض��ع اململكة على مشارف 
النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها في جميع املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية 

واستكمل أبناءه من بعده مسيرة البناء على االسس التى 
ارساها في تطوير وحتديث اململكة في شتى املجاالت«.

وذكر ان اململكة بدأت تنفيذ استراتيجية التحول الوطني 
لتطبيق رؤية 2030 رؤية احلاضر واملستقبل معلنة دخول 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها عبر تنويع مصادر الدخل 

وزيادة كفاءة األداء احلكومي وتوفير الرخاء ملواطنيها.
وقال االمير سلطان آل سعود ان تلك الرؤية االستراتيجية 
للتحول الوطني تعبر عن طموحات القيادة وتعكس قدرات 
اململكة وتؤكد ان مستقبل البالد مبشر وواعد ويستمد قوته 

بعد الله سبحانه من االدارة القوية وسواعد الشباب.

وأك��د »مواصلة اململكة التصدي للمشاريع اإلقليمية 
والدولية التي تريد الهيمنة وبسط النفوذ األجنبي في املنطقة 
عبر قيادتها للتحالف العربي في عملية عاصفة احلزم وإعادة 
االمل ملواجهة اجلماعات املسلحة اخلارجة على سلطة الدولة 
اليمنية والتي تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة في اليمن 

الشقيق«.
ولفت الى الدور احملوري الذي تؤديه اململكة في محيطها 
اإلقليمي واملجتمع الدولي من منطلق مكانتها اإلسالمية 
وعمقها العربي عبر اهتمامها باحلرمني الشريفني وعمليات 
البناء والتوسعات التي شملت االماكن املقدسة لتمكني حجاج 

بيت الله واملعتمرين من اداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وذكر االمير ان اململكة قدمت في اربعة عقود 140 مليار 
دوالر للمساعدات اإلنسانية واالمنائة في العديد من الدول 
مشيرا ال��ى دور اململكة الرئيسي في احلفاظ على األمن 
واالستقرار وتصديها لظاهرة اإلرهاب التي توجت يإنشاء 

املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف )اع��ت��دال( ال��ذي مت 
تدشينه اثناء انعقاد القمة العربية اإلسالمية األميركية في 

الرياض

الصني تستدعي
املركزي الصيني. وقالت القناة: “استدعت وزارة خارجية 
الصني السفير األمريكي ف��ي بكني، وق��دم��ت ل��ه احتجاجا 
شديد اللهجة فيما يتعلق بفرض الواليات املتحدة األمريكية 
ع��ق��وب��ات على قسم ال��ت��دري��ب واإلم����داد ال��ت��اب��ع للمجلس 
العسكري املركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب 

التعاون مع موسكو”.
وك��ان��ت وزاره اخل��زان��ة األمريكية ق��د أعلنت اخلميس 
املاضي، أنها فرضت عقوبات علي قسم التدريب وق��وات 
واإلم���داد التابعة للمجلس العسكري امل��رك��زي الصيني 
وقائده لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتالت 

“سوخوي” ومنظومات الصواريخ “إس400-” الروسية.
م��ن جانبها أعلنت وزارة ال��دف��اع الصينية، أن فرض 
الواليات املتحدة األمريكية عقوبات على بكني بسبب تعاونها 
العسكري مع موسكو يعتبر انتهاك وفقدان صارخ لقوانني 

العالقات الدولية.
وأكد الناطق باسم اخلارجية الصينية، في مؤمتر صحفي 
أمس، إن التعاون الصيني — الروسي، مبا في ذلك في املجال 
العسكري، ال يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة 

بكني تعاونها االستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.

تتمات


