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د.هند الرباح تلقي احملاضرة

 يوسف الصميعي

)قاسم باشا( تكرمي ممثلتي إدارة العالقات العامة للدعم املعنوي  

جانب من تكرمي املبرة للفائزين في املسابقة 

خالل منتدى الوالدية الفعالة الثاني جلمعية الرعاية اإلسالمية

الصرعاوي: تفعيل دور الشراكة املجتمعية
 بني وزارات الدولة وهيئاتها وجمعيات النفع العام

مبرة املتميزين تفوز باملركز األول في مسابقة
 الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي

ليلى الشافعي

أكــدت رئيســة اللجنــة 
االجتماعية ورئيسة منتدى 
الثانــي  الفعالــة  الوالديــة 
بجمعية الرعاية اإلســالمية 
ســميرة الصرعاوي أهمية 
الشــراكة  وتعزيــز  دعــم 
املجتمعية بني جميع أجهزة 
املجتمع ومؤسساته من أجل 
مجتمع آمن تسوده الرفاهية 
واالســتقرار، جــاء ذلك في 
الفعالــة  الوالديــة  منتــدى 
الثاني »نحو صناعة أســرة 
آمنة وفعالــة« الذي نظمته 
الرعاية اإلســالمية  جمعية 

ملدة يومني.
وأكدت أن رسالة اجلمعية 
هــي نشــر ثقافــة التربيــة 
املتجددة واحلديثة للمساهمة 
في بناء أســرة آمنــة فعالة 
ونحــن نريــد الفعاليــة من 
األسر لقول الرسول الكرمي 
ژ »كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته فالرجل في بيته 
راع ومســؤول عــن رعيته 
واملرأة في بيت زوجها راعية 
ومسؤولة عن رعيتها« وذلك 
كله من منطلــق رؤيتنا في 

تكوين األسرة اآلمنة.
وأضافــت الصرعــاوي 
فنحن معكــم نحقق الكثير 
من خالل تفعيل دور الشراكة 
املجتمعية بني وزارات الدولة 
وهيئاتهــا وجمعيات النفع 
العام، ومن خالل تعزيز مبدأ 
حب العمل التطوعي وتأصيل 

أعلنت مبرة املتميزين عن 
حصولهــا علــى املركز األول 
»الدرع الذهبية« في مسابقة 
الكويت الكبرى السابعة عشرة 
السنوية حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده لعــام 2013، والتي 
تنظمها األمانة العامة لألوقاف 
ســنويا حتت رعاية صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد حفظه اهلل ورعاه.
 وقال رئيس مجلس إدارة 
مبرة املتميزين يوسف سالم 
الصميعي فــي بيان صحافي 
بهذه املناسبة إن املبرة تشارك 
ســنويا ومنذ تأسيسها عام 
2002 في هذه املسابقة وجنحت 
الفاعل  في تطوير حضورها 
عبــر إعداد وتأهيــل عدد من 
الطلبة املتميزيــن للفوز في 

املسابقة.
وأشار الى أن هذا اإلجناز 
جاء كثمــرة جهود متواصلة 
حيث شــهد عدد الفائزين في 
املسابقة من قبل املبرة منحنى 

القيم الثابتة واألصيلة التي 
ارتضاها لنا آباؤنا وأجدادنا 
األوائــل الذيــن رســموا لنا 
أفضل رؤية ومنهج للتربية 

األسرية.
ولفتــت إلــى أن اللجنة 
االجتماعيــة قدمــت خــالل 
العام يــوم اليتيــم العربي 
ويوم املسنني ويوم الصحة 
العاملي وبرامج أخرى كثيرة.
وقدمــت إدارة العالقــات 
العامة للدعم املعنوي أرقاما 
ووقائع عن العنف املدرسي.
الرباح  وتناولت د.هنــد 
فــي محاضرتهــا فــن إدارة 
الشجار وبينت في خطوات 
الطريقة العملية في معاجلة 
السلوك العدواني مستعينة 
بتجارب األمهات احلاضرات 
ومناقشــتهن العمليــة فــي 
تناول أسباب عنف األبناء، 
مؤكدة أن هناك عنفا وظيفيا 
للطفل وهذا في العام األول، 
وعنفا متعمدا ويحدث ما بني 

األربع والسبع سنوات.
وشــرحت الرباح كيفية 
تغيــر العنف املتعمد مبينة 
مظاهره التي تتمثل في جلوء 
الطفل لإليذاء اللفظي سواء 
الشــتم أو السب وزيادة في 
انفعاالت وتشنجات وصراخ 
وبكاء التفه األسباب، وأيضا 
قيام الطفل باإليذاء اجلسدي 
بالضــرب والــركل باألقدام 
وتكسيره لألشياء كنوع من 

التعبير عن االنفعال.
ثم انتقلت إلى شــرح 10 

تصاعديا خالل السنوات الـ 11 
املاضية حتــى بلغ 7 فائزين 
عــام 2006 ثــم ارتفع لتحتل 
املبــرة املركز الثالــث )الدرع 
البرونزيــة( بنحــو 17 فائزا 

وفائزة عام 2010.
 وأضــاف الصميعــي أن 
جهــود املبــرة تضاعفت في 
السنوات األخيرة ونتج عنها 
حصولها علــى املركز الثاني 
)الدرع الفضية( في عامي 2011 
و2012 بعــدد من الفائزين 18 
فائزا وفائزة في عام 2011 وعدد 
20 فائزا وفائزة في عام 2012، 
في حني حصلــت املبرة علي 
املركز األول )الدرع الذهبية( 
هذا العــام بعدد من الفائزين 

17 فائزا وفائزة.
 وأشاد الصميعي بجهود 
إدارة شــؤون القرآن التابعة 
للمبــرة وبرامجهــا املتطورة 
املخصصة في مجال حتفيظ 
القرآن الكرمي وجتويده وإعداد 
شباب كويتي قادر على نيل 

أسباب للسلوك العنفي لدى 
الطفل، وهي: التقليدـ  املفهوم 
اخلاطئـ  القســوةـ  الكبتـ  
أفالم العنفـ  جذب االنتباهـ  
اإلعاقة اجلسديةـ  صعوبات 
التعلمـ  الضغوطـ  االضطراب 

السلوكي.
وفــي الفتــرة املســائية 
مت عــرض حلقــة نقاشــية 
بعنوان »شجار األبناء مواقف 
وجتارب« قدمتها أيضا د.هند 
الربــاح، ثم قــدم د.عبداهلل 
الفيلكاوي محاضرة بعنوان 
»عــذرا أنا أتعلــم«، كما قدم 
مركــز تقومي وتعليم الطفل 
»العنف عند ذوي صعوبات 

التعلم«.

ظواهر وحلول

أما اليــوم الثانــي فكان 
محــور املنتــدى فيــه عــن 
املراهق من عمر 15 ـ 18 عاما 
وحاضر فيه ألطاف السلطان 
عن فن وادارة الشــجار بني 
املراهقــني »شــجار أبنائنــا 
ظواهــر وحلــول«، كما قدم 
مركز أمــان ملعاجلة العنف 
األســري محاضرتني األولى 
بعنــوان أرقــام تتكلــم في 
العنــف املجتمعــيـ  ظواهر 
وحلول واقعيــة للمحاضر 
الوقيان واحملاضرة  مساعد 
الثانيــة بعنــوان: رســالة 
مراهــق البراهيــم احلوطي 
وأخرى بعنوان »ولي رأي« 

ملى الراشد.

املراكز األولى في املســابقات 
القرآنية سواء في الكويت أو 

خارجها.
وأكــد أن املبــرة تســعى 
أعمالهــا وتنــوع  لتطويــر 
وحتسني خدماتها وبرامجها 
عامــا بعد عام وذلك لتحقيق 
أهدافها املنشودة التي تتمثل 
في: احملافظة على أصالة هوية 
الكويتي اإلسالمية،  املجتمع 
احلافظــني  عــدد  وزيــادة 
واحلافظــات لكتــاب اهلل عز 
وجــل حتــت شــعار»فلنمأل 
كل  فــي  بحافــظ  الكويــت 
بيت«، وإبراز صورة املجتمع 
الكويتي إسالميا وعربيا من 
خالل املشــاركة في مسابقات 
القرآن الكرمي العاملية، تشجيع 
الشــباب الكويتي على حفظ 
كتــاب اهلل كمنهــج حيــاة 
بأسلوب علمي مبتكر، وتأصيل 
اجلوانب الشرعية لدى الشباب 
وإبراز الرموز الشــرعية في 

املجتمع الكويتي.

الرباح: 10 أسباب 
لعنف األبناء يجب 

على األسرة حمايتهم 
منها منذ شهورهم 

األولى

الصميعي: مسيرتنا 
بدأت عام

2002 وجهودنا 
تضاعفت وأثمرت 

في السنوات 
األخيرة

عبدالعزيز القصار

وليد السيف

 افتتاح ملتقى الفرص االستثمارية  إلعادة الهيكلة اليوم

السيف: »الهيئة اخليرية« في طريقها للحصول على اآليزو

يفتتــح في التاســعة من 
صبــاح اليــوم بقاعــة احتاد 
التعاونيــة فــي  اجلمعيــات 
منطقة حولــي امللتقى األول 
للفرص االستثمارية لبرنامج 
إعادة الهيكلــة بالتعاون مع 
احتاد اجلمعيــات التعاونية 
االســتهالكية، حتــت رعايــة 
الشيخ محمد العبداهلل وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزير الصحة. 
من جانبه قال عبدالعزيز 
القصار مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم إن املشاركني 
امللتقــى وزارات  فــي هــذا 
املالية والتجــارة والصناعة 

أعرب القائم بأعمال مدير 
عام الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العامليــة وليــد الســيف عن 
أملــه في أن ينهض مشــروع 
احلصـــول على شهادة 9001 
ISO بإجنــازات الهيئــة، وأن 
يعــزز جناحاتهــا مبــا يزيد 
من مصداقيتهــا أمام جمهور 
متبرعيهــا وأن يقــوي مــن 
عزمها في أن تكون على الدوام 
اخليار اخليري املفضل لهم. 
جاء ذلك في اجتماع موســع 
للســيف القائم بأعمال مدير 
عام الهيئة وطاقم املوظفني في 
الهيئة والشركة املنفذة ملشروع 
اآليزو، شــرحت فيه الشركة 
املتابعة مللف املواصفات أبعاد 
هــذا املشــروع وأهميتــه في 
تطوير نظم الهيئة ولوائحها 
وإضفاء مزيد مــن اإليجابية 
على نشاطها وحتييد الصعاب 
واملشــكالت اإلدارية التي قد 
تواجه نظم العمــل املختلفة 

والشؤون االجتماعية والعمل 
وبلدية الكويت. وحول أهداف 
امللتقــى قــال انه يهــدف إلى 
تعريف املشــاركني بالفرص 
االستثمارية املتاحة وكيفية 
وكذلــك  منهــا  االســتفادة 
اخلدمات التي يقدمها برنامج 
إعــادة الهيكلــة للمبادريــن 
واملهتمني وأصحاب املشاريع 
الصغيرة.  وإرشادهم إلى أهم 
املعوقات التي تواجه أصحاب 
املشروعات الصغيرة واقتراح 
السبل لعالجها، وتوضيح دور 
األجهزة الداعمة للمشروعات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
احلكومية واخلاصة. وإبراز 

فيها.
وأكد الســيف على أهلية 
الهيئــة اخليرية اإلســالمية 
العامليــة علــى النجــاح فــي 
احلصول على معيار 9001 - 
ISO وفي الوقت احملدد بسبب 
ما اعتبره وجود كادر إداري 
قــوي ميثــل آلية دعــم قوية 
ونواة لنظام جودة قوي، األمر 
الذي يسهل سير هذا املشروع 

باليسر والسهولة املرجوة.
وبــني أن الهيئة ســتمكن 
كادرها الوظيفي من خالل هذا 
املشروع من أهم عناصر نظم 
اإلدارة ونظــم إدارة وضبــط 
اجلودة ومبا ميثل دليال واضحا 
على ســعي الهيئــة اخليرية 
الــى  التوجه باحملســن نحو 
إشباع احتياجاته من الشفافية 
وحسن األداء واتقان اإلجناز 
وحتقيق التحسني املستمر في 
كل األنشطة والفعاليات التي 

تقوم بها الهيئة .

دور جمعيــات النفــع العام 
ومساهمتها بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في دعم وتطوير 
املشروعات الصغيرة. وتبادل 
اخلبرات والتجــارب الرائدة 
محليــا وعامليا. وأشــار إلى 
أن امللتقى يأتــي بعد توقيع 
مذكــرة تفاهم بــني البرنامج 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االســتهالكية والــذي يؤكــد 
ضرورة حث االحتاد اجلمعيات 
األعضاء على دعم وتشجيع 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
بتخصيص مساحات لعرض 
أعمالهــم ومنتجاتهــم وفقــا 

لالشتراطات املتفق عليها. 

وأوضح السيف أن الهيئة 
من خالل تطبيق نظام اآليزو 
تسعى إلى خلق عالقة طيبة 
بــني العاملــني والعمــالء مع 
التأكيد علــى غرس الثقافات 
اإليجابية وثقافات اجلودة بني 
العاملني وزيادة كفاءة وفعالية 
الهيئــة وأذرعهــا التنفيذيــة 
وضمان اجلودة باملؤسســة 
وفق أعلى املقاييس اإلدارية، 
مشيرا  الى أهمية رفع كفاءة 
منتجاتهــا أو اخلدمــات أو 
مشاريعها التي وفق متطلبات 

تطبيق إدارة اجلودة منها.
وأبدى دعم وتأييد اإلدارة 
العليا لفلسفة إدارة اجلودة من 
خالل تهيئة البيئة التنظيمية 
التــي يســودها  االيجابيــة 
احلمــاس واملبــادرة وروح 
والتفاعــل اإليجابــي لقبــول 
مفاهيم اجلــودة واملضي في 
طريــق تطبيقهــا وفي اجتاه 
حل املشكالت العالقة وجتاوز 

 د. عبداحملسن اخلرافي في اجللسة الصباحية األولى 

بيت الزكاة 

اخلرافي: معجم تراجم أعالم الوقف
 يرصد الشخصيات املؤثرة فيه

احلميدي: نسعى لالرتقاء مبوظفي بيت الزكاة

ليلى الشافعي

الوقــف  واصــل ملتقــى 
العشرين الذي تنظمه األمانة 
العامة لألوقاف حتت شــعار 
»عشــرون عامــا مــن البناء 
أمــس  والعطــاء« فعالياتــه 
ملناقشــة محــاوره األربعــة 
املتمثلــة في: األمانــة العامة 
لألوقاف.. بناء وعطاء، وإثراء 
مكتبــة علوم الوقف.. الواقع 
والطمــوح، وجتــارب رائدة 
ورؤية عصرية للعمل الوقفي، 
االنطالقــات  واالســتثمار، 
والتحديــات. وفي ورقة عمل 
قدمها في اجللسة الصباحية 
أمــس بعنوان »معجم تراجم 
أعــالم الوقــف« قــال األمــني 
العام لألمانة العامة لألوقاف 
ان  د.عبداحملســن اخلرافــي 
املعجــم عمل وقفــي مرجعي 

أوضحت رئيســة قســم 
التطوير وتقييم األداء التابع 
إلدارة املــوارد البشــرية في 
بيت الزكاة عذاري احلميدي 
حــرص البيت علــى اإلجناز 
والبناء والتطوير في القوى 
البشــرية العاملــة فيه، من 
خالل جعلهــم في بيئة عمل 
صاحلــة ومتطــورة وذات 
طابع إنتاجــي وأداء وظيفي 
عال، لذا سعى من خالل هذا 
املنطلق إلى إنشــاء برنامج 
آلي للمقترحــات التطويرية 
وتنفيذهــا،  ومتابعتهــا 
وتشجيع العاملني فيه على 
تقدمي أفكار تطور أعمال البيت 
في شــتى املجــاالت اإلدارية 
والفنية، كما عمل على تكرمي 
املوظفني الفائزين باالقتراحات 
واألعمــال التطويرية، وذلك 

يعرف بحياة مجموعة كبيرة 
من األفراد الفاعلني واملؤثرين 
في مجال العمل الوقفي، وفقا 
لترتيب معني غالبا ما يكون 
ألفبائيا، لتكوين قاعدة بيانات 
عاليــة الدقة، تكــون مرجعا 
معلوماتيا متاحا لكل املطلعني 
والباحثني، وهدفا منشودا لكل 

حرصا منهــا على تقدير كل 
إجناز ملا فيه من تطوير ألداء 
العمــل. وأضافت أنه تقديرا 
للجهود التي يبذلها العاملون 
في بيت الزكاة، جاءت فكرة 
جائزة املوظف املثالي، وهي 
جائزة سنوية يقيمها البيت، 

إلى هذا  املتطلعني لالنضمام 
البناء، باإلضافة إلى تأسيس 
هوامش بحثية توفر معلومات 
عن األحداث واألماكن، وكل ما 
له صلة بالوقف، ســواء أكان 
بشكل مباشر أم غير مباشر. 
بدورهــا، قالــت املتحدثة ملا 
البسام في ورقة عمل بعنوان 
»أطلــس علــوم األوقــاف« 
ان األمانــة تتطلع مــن وراء 
مشــروع أطلس األوقاف في 
العالــم اإلســالمي إلى حصر 
جميــع األوقــاف املســجلة 
في الكويــت، والوقوف على 
مواقعها اجلغرافية، وإعطاء 
تعريف مبســط لكل من هذه 
األوقاف ومصارفها في العالم 
اإلسالمي، وذلك من خالل خطة 
مرحلية تستهدف أقاليم، ودوال 
مختلفة، وهذا احلصر يهدف 
إلــى وضــع خطــط تنموية 

وقد جعل لها معايير، ومنها 
معيار األداء واإلجناز ومعيار 
املبــادرة واإلبــداع ومعيــار 
التعاون وااللتــزام، وأخيرا 
معيــار حتمــل املســؤولية، 
واللجنة املســؤولة عن هذه 
اجلائزة تنظر في استحقاق 
املوظفــني املرشــحني لنيــل 
اجلائزة ومــدى تطابق تلك 

املعايير عليهم. 
وقالــت إن إدارة املــوارد 
البشرية لن تتوانى في اتخاذ 
كل ما هو مناســب ومتطور 
في ســبيل االرتقاء مبوظفي 
بيت الزكاة وجعلهم منتجني 
فاعلني في العمل، كما لم تغفل 
اإلدارة إيضاح املواصفات التي 
يتحلى بها املوظف املثالي في 
بيت الــزكاة، لكــي يتنافس 
اجلميــع في احلصــول على 

وفد جلنة الشامية اثناء زيارة املركز االسالمي في هولنداسالم احلمر 

وفد اللجنة شارك باملؤمتر اإلسالمي في الهاي

»زكاة الشامية«: طباعة 13500 مصحف مفسر بـ »الهولندية«

قــال مديــر جلنــة زكاة 
الشــامية والشــويخ ســالم 
احلمــر إن وفــدا مــن اللجنة 
مكونا من رئيس مجلس اإلدارة 
د.عدنان عبدالقــادر، وعضو 
مجلس إدارة اللجنة د.حمود 
اجلســار - يقوم بزيارة إلى 
مملكة هولندا لتفعيل اجلانب 
الدعوي وإعالء كلمة ال إله إال 
اهلل وخدمة الدين اإلســالمي 
احلنيف فــي دول أوروبا من 
خالل املشــاركة فــي املؤمتر 
اإلســالمي الســنوي املنعقــد 
في مســجد السنة في منطقة 
الهاي حيث ألقى الشيخ عدنان 
عبدالقادر محاضرة هناك في 
املســجد. وأوضح احلمر في 
تصريح أن وفد اللجنة التقى 
نائــب الســفير الكويتــي في 
هولنــدا علي الذايدي في مقر 
السفارة هناك، مثمنا في الوقت 

ذاته حفاوة استقبال الذايدي 
لوفــد اللجنــة وتقدميه كافة 
أوجــه التعاون والدعم للوفد 
وتذليــل كافــة الصعوبــات، 
الفتا إلى أنــه مت تكرمي نائب 
الســفير الذايــدي علــى دور 
السفارة في املشاركة الفعالة 
في العمل اخليري الذي تقوم 
به اللجنة هناك، وما وجدوه من 
حسن التعامل واملقابلة الطيبة 
وحفــاوة االســتقبال.  وبــني 
احلمــر أن الزيــارة قد أثمرت 
نتائجها، معلنا من خاللها عن 
مشروع طباعة 13500 مصحف 
مفسر باللغة الهولندية، وذلك 
الناطقة  الــدول  لتوزيعه في 
باللغة الهولندية وهي هولندا 
وبلجيكا وسورينام وجنوب 
افريقيا، مشــيرا إلــى أن هذا 
املشروع يعد مشــروعا هاما 
في نشــر كتاب اهلل عز وجل 

في هذه البالد، عسى أن يكون 
سببا في اعتناق الكثيرين من 
غير املسلمني لإلسالم، عالوة 
علــى تأليف قلــوب املهتدين 
الذين يتحدثون بهذه اللغات. 
ودعــا احلمر أهــل اخلير 
وأصحــاب األيــادي البيضاء 
الكويت  واحملســنني من أهل 
الكرام لتقدمي الدعم واملساهمة 
من صدقاتهم وتبرعاتهم ألجل 
تنفيذ هذا املشروع، موضحا أن 
تكلفة طباعة املصحف الواحد 
تبلغ 4 دنانير وأن من يساهم 
في دعم هذا املشروع فله من 
اهلل تعالــى الثــواب العظيم 
واألجــر املضاعف فــي الدنيا 
واآلخرة، فمن أراد نشر كتاب 
اهلل فعليه زيارة مقر اللجنة 
في منطقة الشامية أو االتصال 
علــى الهاتــف 24840740 أو 

النقال: 97222542.


