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د.عادل الفالح يلقي كلمتهاملستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ووكالء »األوقاف« في مقدمة احلضوراملستشار راشد احلماد ملقيا كلمته

ناب عن رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر تطوير رأس المال الفكري

الحماد: تحقيق التنمية الشاملة يبدأ بتنمية العلوم والمعرفة لدى الجميع
الفالح: تضاعف اإلنفاق على التدريب وتطوير الكفاءات 10 أضعاف

أسامة أبوالسعود
أك����د نائب رئي����س مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون القانونية 
ووزير الع����دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد ان املطلع على العالم 
من حولنا يدرك انه أصبح يواجه 
العديد من التحديات واملتغيرات 
في جميع املجاالت مما بات يحتم 
على قادة املؤسسات احلكومية 
واألهلية ضرورة التمتع بالكفاءة 
والفاعلي����ة ليخوض����وا غمار 

املنافسة الشريفة.
وقال احلم����اد خالل افتتاح 
مؤمتر تطوير رأس املال الفكري 
ال����ذي نظمت����ه وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية حتت رعاية 
الوزراء  س����مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد أمس حتت 
شعار »نحو رؤية إستراتيجية 
جديدة للمؤسسات احلكومية«: 
إن دخولنا األلفية الثالثة ونحن 
أكثر ثقة في النفس وأكثر قدرة 
واستعدادا للتفاعل االيجابي مع 
تلك املتغيرات والتي في مقدمتها 
ثورة املعلوم����ات واالتصاالت 
ونظ����م اإلدارة احلديث����ة، إمنا 
يثبت مبا ال يدع مجاال للش����ك 
انه ليس مبقدور أي مؤسس����ة 
وال أي دول����ة منفردة مهما بلغ 
شأنها ومهما بلغت مواردها أن 
تواجه بنجاح حتديات العصر 
احلديث وتطوراته املتسارعة إال 
باستشارة دوافع قادتها ومواردها 
البشرية من اجل املساهمة في 
البن����اء االجتماع����ي وحتقيق 

االزدهار العلمي والثقافي.
وأض����اف: ان انعقاد مؤمتر 
تطوير رأس املال الفكري يأتي 
في ظل اجناز الكويت لصياغة 
خطتها اإلمنائي����ة وفق رؤية 
إستراتيجية تقوم على »حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
جاذب لالس����تثمار« يقوم فيه 
القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
روح  ويزك����ي  االقتص����ادي، 
املنافسة ويرفع كفاءة اإلنتاج 
القيم واحملافظة  مع ترس����يخ 
على الهوي����ة االجتماعية، ولذا 

األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
في الكويت أحس���نت باختيار 
هذا املوضوع كعنوان ملؤمترها 
األول ألن تقدم الدول والشعوب 
مرتبط بجودة التعليم والقدرة 
على صنع املعرفة وتوظيفها في 

مسيرة التقييم والتقومي.
الفه���م  إن  أوال:  وأض���اف 
املوضوع���ي األم���ن ألي أم���ر 
بعيدا عن حش���د التبريرات أو 
جلد الذات يأتي في مقدمة سنن 
التغيير واإلصالح والتطوير، 
التغيير ثابتة وعادلة  وس���نن 
ال محاباة فيه���ا حلضارة دون 
أخرى وعلي���ه فإن إعمال النقد 
الدقيق البناء لواقعنا ميثل وعيا 
للعوامل املؤثرة في مس���يرتنا 
وعكس ذلك يؤدي إلى االبتعاد 

عن الواقع.
أنه  الى  الذنيب����ات  وأش����ار 
ستعرض في هذا املؤمتر أوراق 
عمل كثيرة حتتوي على معلومات 
وأرق����ام ووجهات نظر متباينة 
كلها مطروحة للنقاش، والروح 
العلمية في البحث تتطلب التجرد 
وعدم التحمس لرأي دون آخر، 
واحل����وار الهادئ الهادف البناء 
هو الطريق السليم للوصول إلى 
احلق، وإعمال الفكر مبا يطرحه 

اآلخر أساس الفهم الصحيح.
وأش���ار إلى ان تغيير األداء 
والسلوك يستغرق وقتا طويال 
ويتطلب جهدا وذكاء وعناية حتى 
النتائج املرجوة،  نحصل على 
ويستدعي ذلك إعادة النظر في 
اإلستراتيجيات املتعلقة باملوارد 
البشرية بحيث يتم التركيز على 
الفئات املتميزة كنواة أساسية 
لرأس املال الفك���ري من حيث 
التأهيل والتدريب وتزويد هذه 
الفئة باملهارات واملعارف الالزمة 
املتس���ارع في  التطور  ملواكبة 
التكنولوجيا بكل  استخدامات 
ازديادا  أشكالها، ومع أن هناك 
العربي في  العالم  ملحوظا في 
القوى البش���رية املوجودة في 
السوق، اال أن هناك نقصا كبيرا 
في العمالة املاهرة وحتى بعض 

أنواع العمالة املتدنية.

فإننا نؤمن بان مفتاح حتقيق 
تلك الرؤية والتقدم املنش����ود 
إمنا يتمثل في االهتمام بإعداد 
وتهيئة العنصر البش����ري من 
خالل إتاحة وتنويع الفرص أمام 
الباحثن مبا يساهم في تطوير 
ودعم القدرة االبتكارية وتنمية 
املواهب للموارد البشرية على 

مختلف املستويات.
وتابع احلم����اد كما ميكننا 
القول ان حتقيق التنمية الشاملة 
يبدأ بتنمية العلوم واملعرفة لدى 
اجلميع ومن ثم فيجب التزود 
بالعل����وم احلديث����ة واملعارف 
الواسعة واإلقبال عليها بروح 
عالية ورغبة صادقة فاحلكمة 
ضالة املؤمن أينما وجدها التقطها 
وبذلك تتمكن مؤسس����اتنا في 
عاملنا العربي خالل األلفية الثالثة 
من حتقيق نقلة حضارية واسعة 
وقفزة فائقة في األداء، ولن ندرك 
حتقيق تلك النقلة إال إذا أدركنا 
أهمية التعاون بن كل القطاعات 
وصياغة استراتيجيات فاعلة 
من أجل تهيئة القيادات اإلدارية 
ليتم من خاللها حتقيق النجاح 

والتقدم في جميع املجاالت.
وأشار احلماد إلى أن جتارب 
احلياة علمتنا أن كل الصراعات 

والنزاعات مت حسمها على األرض 
بواسطة أداة رئيسية من دونها 
لن يحدث هذا احلسم أال وهي 
العنصر  الذي ميثل  اإلنس����ان 
لذا  التقدم،  األساس����ي لعملية 
فإنه يقع عل����ى عاتقنا جميعا 
ضرورة العمل من أجل تنمية 
قدراته وصياغة أهدافه وبناء 
اإلبداع  أفكاره وتشجيعه على 
واالبت����كار وتزوي����ده بأفضل 
املمارسات، وهنا يأتي دور القيم 
اإلسالمية بتطوير الفرد املسلم 

ليواكب العصر.
وقال احلم����اد: ال ينبغي إال 
أن أتوج����ه بالدعوة إلى جميع 
املش����اركن ف����ي ه����ذا املؤمتر 
واملس����ؤولن في كل الوزارات 
واملؤسس����ات إل����ى املش����اركة 
املثمرة لالستثمار في  الفعالة 
املوارد البشرية وهي رأس املال 
البشري مع احلرص على تنمية 
وتطوير ذوي الكفاءات والقدرات 
اإلبداعية في املؤسسات املعاصرة 
وإظهار ما يختزنونه في عقولهم 
الكامنة  من األفكار واملعرف����ة 
والعمل على حتويلها إلى معرفة 
معلنة في الواقع العلمي لبناء 
أمة مسلمة متقدمة في دولتنا 
احلبيبة الكويت التي نرجو أن 

تكون قدوة صاحلة لباقي الدول 
والشعوب واألجيال.

صناعة المستقبل

ومن جانبه قال وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح: إن وزارة األوقاف 
أدرك���ت أن صناعة املس���تقبل 
حتتاج منا إلى التفكير املنطقي 
والسليم من أجل صياغة األدوات 
التي متكننا م���ن الوصول إلى 
غايتنا املنشودة، في ظل عالم 
ميوج بالتطورات املتالحقة والتي 
أصبحت تطول املؤسسات على 
كل تخصصاتها سواء احلكومية 

أو غيرها.
وأض���اف: أن مواكب���ة تلك 
املتغيرات إمنا يصنعها اإلنسان 
اإلدارية  بالكف���اءات  املتس���لح 
التي جتعله قادرا  واالبتكارية 
على صد أم���واج التطور الذي 
أصبح���ت تط���ول كل مناطق 
وعناص���ر األداء املؤسس���ي، 
ولهذا انطلق���ت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وفق رؤية 
إستراتيجية تقوم على ضرورة 
التنمية املجتمعية  اإلسهام في 
وفق فهم إسالمي يدرك الواقع 
ويستشرف املس���تقبل، ووفق 

مجموعة من القيم التي متثلت 
في املعتقدات األساسية واملرشد 

األساسي لألداء املؤسسي.
وتاب���ع الفالح أن ممارس���ة 
املهام احملورية لوزارة األوقاف 
بضرورة تنمية وتطوير كفاءات 
العاملن فتضاعف االنفاق على 
التدريب ما يزيد على عش���رة 
أضعاف عن ذي قبل، ومت تفعيل 
الشراكة املؤسسية مع اجلهات 
ذات العالق���ة بتنمية وتطوير 
املوارد البشرية بالدولة وإن كنا 
نطمح إلى املزيد، وطموحاتنا في 
هذا الشأن ال تتوقف عند حد أو 

مستوى معن.
وأك���د د.الف���الح ان تنظيم 
املؤمتر األول لتطوير رأس املال 
الكرمية  الرعاية  الفكري حتت 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد، لم يأت 
مصادفة بل كان مخططا له اتساقا 
مع الرؤية والقيم اإلستراتيجية 
للوزارة سعيا منها لتكون كما 
عهده���ا املجتمع س���باقة دائما 
لي���س على مس���توى الكويت 
فحسب، بل على مستوى العالم 
اإلسالمي في تطبيقها للمفاهيم 
واالستراتيجيات احلديثة، خاصة 
أن الوزارة في عملها خالل الفترة 

املقبلة تعمل على تطوير وحتديث 
رؤيتها وغاياتها اإلستراتيجية 

للسنوات اخلمس املقبلة.
وتابع قائال »إن قناعتنا تنطلق 
من أن إحداث النهضة التنموية في 
كل املجاالت يجب أن يكون مبنيا 
على أسس سليمة مع احلرص 
عل���ى إعالء الثقاف���ة واحلفاظ 
على الهوية واالهتمام بالتعليم 
والتدريب املستمر وتقدير العمل 
ألصحاب اإلجنازات، فال ميكن 
ألي مؤسسة، بل ألي دولة، أن 
تنعم بالرخاء والتطور املنشود 
من دون االهتمام بتنمية وتطوير 
مواردها البش���رية الذي ميثل 
العمود الفقري ألي عملية تطور 
أو إجناز،كما أن قادة املؤسسات 
أصبح على عاتقهم مس���ؤولية 
كبيرة خاصة في عاملنا العربي 
للنهوض باألمة وتنمية الوعي 

لدى الرأي العام واملواطنن.
وأضاف الفالح وعليه ميكن 
اتس���اقا مع  القول ان تنظيمه 
تلك القناعات والذي من خالله 
نسعى إلى تأصيل األطر الالزمة 
لتطوير رأس املال الفكري ليس 
في وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية فحس���ب، بل على 
مستوى مؤسسات العالم العربي 

واإلسالمي سواء احلكومية منها 
وغير احلكومية، فكلنا في قارب 
واحد، فاملؤمن للمؤمن كالبنيان 
املرصوص يشد بعضه بعضا، 
وإننا إذ نعتبر مؤمترنا هذا احدى 
لبنات التطوير املؤسسي والذي 
ميثل حلقة من حلقات متصلة 
بدأنا في تنفيذها خالل السنوات 

القليلة املاضية. 
ودعا املشاركن من الباحثن 
والضيوف الكرام لبذل مزيد من 
املناقشة والتفاعل في أوراق العمل 
التي ستناقش باملؤمتر واضعن 
نصب أعينه���م أن املتحصالت 
املتوقعة من هذا املؤمتر إمنا متثل 
منهاج عمل للمؤسسات العربية 
واإلسالمية خالل الفترة املقبلة، 
من خالل فرق عمل متخصصة 
ومؤهلة لقيادة املؤسسات من 
أجل النهوض وإحداث القفزات 
األداء، فالعالم  ف���ي  النوعي���ة 
العربي يحتاج اليوم إلى صناعة 
املستقبل عبر اإلخالص في العمل 
واإلدارة القوية للشعوب، فأفضل 
طريقة للتنبؤ باملستقبل هي أن 

نصنعه بأنفسنا.
ومن جانبه ألقى وزير الدولة 
األردني السابق محمد الذنيبات 
كلم���ة أوضح فيه���ا أن وزارة 
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24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

للبـيـع اأر�ض يف جليب ال�سيوخ
قطعة 15 امل�ساحة 500 م2 ال�سوم 435 األف دينار
ا�ستثمارية على �سارع رئي�سي مقابل بيوت احلكومة

66677519

)محمد ماهر(


