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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل
اإعالن عن بيع ح�شة يف عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

املخطط  من   49 الق�سيمة  عن  عبارة  وهو  م/37692  رقم  املخطط  وميثل  البلو�سي  العقار مبنطقة حملة  يقع   -

املبيعة  واحل�سة  ف�ساء  اأر�ض  واأو�سافه  جتاري  منطقة  وفق  473م2  وم�ساحته  م/20-5/1/1  ت  رقم  التنظيمي 

مقدارها ثلث ن�ض العقار.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً    : يبداأ املزاد بثمــن اأ�سـا�سي قــدره مائتان وثالثة وع�سرون األفاً وثالثمائة واأربعة وع�سرون ديناراً و495 فل�ساً). 

الأقــل  الثمن على  املـــزاد �ســداد خمـــ�ض ذلك  للم�ساركـــة يف  للبيع وي�ستــرط  بالن�سبة للح�سة املعرو�سة 

مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة 

التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ض الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�ض اجلل�سة على اأ�سا�ض الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ض الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل 

ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�ض اجلل�سة 

على اأ�سا�ض هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة 

فوراً على ذمته على اأ�سا�ض الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة ول يعتد يف هذه اجلل�سة 

باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ض من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثامنـــــــــــًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة 

الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من 

قانون املرافعات.

3- تن�ض الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ض 

ال�سكن اخلا�ض عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوفة  العقار  يف  ح�شة  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

وذلك يوم االربعاء املوافق 2014/12/17م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة 

�شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2011/280 بيوع/2.

املرفوعة مـن: 1- منـال تقــي جا�شم حممـد     2- جيهان تقي جا�شم حممد

 �شـــــــــــــــــد: اأوال : ورثة املرحوم تقي جا�شم حممد وهم :    

      1- نور الهدى ابراهيم �شرابي                              2- مريـم تقـي جا�شـم حممـد

      3- فــايـزة ابراهــيــم حا�شــني                            4- جا�شم تقي جا�شم حممـد

      ثانيا : عبداهلل را�شد احلفيتي

      ثالثا : جاذيه حممد بو�شيبه

ملن يلتفت إليهم بالدعم املادي 
واملعنوي، لتبصيرهم بأمور 
النبي  دينهم احلنيف وسنة 
الكرمي ژ، واملتمثل في مشروع 
البلقان وهو عبارة عن وقف 
خيري يعود ريعه على جميع 
أوجه اخلير في دول البلقان 
من بناء املساجد، كفالة األيتام، 
حتفيظ القرآن الكرمي، طباعة 
املصاحف والكت���ب النافعة، 
تعليم أبناء املسلمني، اإلغاثة 

العاجلة... إلخ.
انه  وأض���اف املطي���ري: 
ميكن للجميع املس���اهمة في 
هذا املشروع من خالل بوابة 
التراث عب���ر موقعها  إحياء 
اإللكتروني alturath.net أو عبر 
زيارة أي جلنة من جلان الزكاة 
التابعة جلمعية  والصدقات 

إحياء التراث اإلسالمي.
ودعا عموم املسلمني ومن 
يقيم على هذه األرض الطيبة 
للمس���اهمة في هذا املشروع 
الذي ينتفع به جميع إخواننا 

املطيري: »أقبل على اخلير مع وقف البلقان« 
يهدف للمساهمة في األعمال اخليرية بالبلقان

في دول البلقان، امتثاال لقول 
اهلل تعال���ى: )وما تنفقوا من 
شيء في سبيل اهلل يوف إليكم 
وأنتم ال تظلمون( )األنفال 60( 
وقول النبي ژ: »صدقة السر 

تطفئ غضب الرب«.

ليلى الشافعي

حتت ش���عار »أقبل على 
البلقان«  اخلير م���ع وق���ف 
وبإش���راف الش���يخ مشاري 
العفاسي ورعاية إعالمية من 
جلنة زكاة الفردوس وبالتعاون 
مع جلنة أوروبا واألميركتني 
ومش���روع الوقف الكبير، مت 
تدشني حملة إعالمية مكثفة 
في وسائل التواصل االجتماعي 
والبرامج اإلعالمية واإلخبارية 
التبرعات لصالح هذا  جلمع 

املشروع اخليري الهادف.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
الفردوس سعود  جلنة زكاة 
بن حشف املطيري: لقد قامت 
اللجنة بتحمل جميع التكاليف 
اخلاصة بالرعاية اإلعالمية، 
ملا رأت من احلاجة لدعم مثل 
هذه املشاريع اإلستراتيجية 
والتي تصب في خدمة إخواننا 
املس���لمني ف���ي دول البلقان، 
سعود املطيريوالذين هم في أمس احلاجة 

»زكاة كيفان« أقامت مخيمًا طبيًا خيريًا
لعالج 1000 مريض في باكستان

أكد رئيس جلنة زكاة كيفان عود اخلميس 
أن اللجنة نظم���ت مخيما طبيا خيريا لعالج 
مرض���ى العيون في باكس���تان مت من خالله 
عالج 1000 مريض من الفقراء وغير القادرين 

والضعفاء على نفقة أهل اخلير.
وقال اخلميس ف���ي تصريح صحافي: إن 
املخيم الطبي قد أقيم خالل الزيارة األخيرة لوفد 
اللجنة في باكستان على مدى يومني بتكلفة 
إجمالية تبلغ ألف دينار كويتي مبشاركة 15 
طبيبا استشاريا متطوعا متخصصا في عالج 
أمراض العيون، حيث يتم فحص املرضى ومن 
ثم صرف العالج لهم باملجان، الفتا إلى أن هذا 
املخيم س���يقام بشكل دوري مرة كل شهر في 
إحدى مناطق باكس���تان ليشمل عالج جميع 
املرضى الفقراء واملساكني غير القادرين على 

حتمل نفقة العالج.
وأوضح اخلميس أن هذا املشروع يعد نوعا 
من أنواع التكافل االجتماعي الذي حث عليه 
ديننا اإلسالمي احلنيف مصداقا لقول الرسول 

ژ في حديث الشريف الذي يقول فيه: »مثل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر األعضاء بالسهر واحلمى«.
ودعا احملس���نني من أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من 
أهل الكويت إلى ضرورة املساهمة والتبرع لهذا 
املشروع، مش���يرا إلى أن جناح هذا املشروع 
اإلنساني يتوقف باألساس على مساهمات أهل 
اخلير من أم���وال زكواتهم وصدقاتهم، ومثل 
هذه املشاريع تعزز مكانة الكويت في صدارة 
العمل اإلنساني التي وصلت اليها بفضل اهلل 

تعالى ثم باألعمال اإلنسانية.
وزاد: نحن جنتهد على قدر ما يقدمه لنا أهل 
اخلير من خيراتهم ألجل التخفيف عن كاهل 
املرضى الفقراء آالم وأوجاع املرض واملساهمة 
في رس���م االبتسامة على وجوههم، فمن أراد 
أن يتبرع لهذا املش���روع فعليه مراجعة مقر 

جلنة زكاة كيفان.

رئيس جلنة كيفان مع الوفد في املخيم الطبي ملتابعة العمليات اجلراحية

الطبيخ: متديد التصفيات النهائية في مسابقة
»القرآن الكرمي« أسبوعني ومعايير جديدة لدرع التفوق

عرضوا على نفس احملكمني 
او جل����ان قليلة ومحكمني 
ذوي مستوى متقارب جدا 

في التحكيم.
وأوضحت أن التصفيات 
النهائي���ة تواصل���ت أمس 
الكبي���ر لفئ���ة  باملس���جد 
العام���ة للرجال  املس���ابقة 
من جمي���ع األعمار جلميع 
املواطن���ني وتس���ابقوا في 
حفظ القرآن كامال و10 أجزاء 
و5 أجزاء، وكذلك مس���ابقة 
النشء والشباب من طلبة 
املرحلة املتوسطة واملرحلة 
االبتدائية وتسابقوا في حفظ 
من 1 إلى 4 أجزاء، وتواصل 
كذلك تكرمي املشاركني ممن 
ميتلكون موهبة خاصة من 
خالل ترشيح جلنة التحكيم 
ملن يرونه مناسبا ليخضع 
الختبار اكتشاف موهبة، ومن 

يجتز االختبار يتم تكرميه 
بهدية vip بنفس اليوم دون 
تأثير او تغيير على درجة 
اختب���اره األصلي���ة وإمنا 
متنح اجلهة املشاركة نقاطا 
املنافسة على  لصاحلها في 
درع التفوق. كما يتم عمل لقاء 
املتشارك املوهوب من خالل 
الفريق االعالمي وتس���ليط 

الضوء على موهبته.
وقد برز في اليوم الثالث 
من املسابقة طالب متيزوا 
بصوت دافئ شجي وحفظ 
متقن، منهم: الطالب املتميز 
عبدالعزيز سعود العجمي 
من مركز الشاطبي مبنطقة 
سعد العبداهلل ويحفظ 27 
الكرمي،  الق����رآن  جزءا من 
وأخوه عامر سعود العجمي 
في الصف السادس ويحفظ 
20 جزءا من القرآن الكرمي، 
وكذلك عمر عبداهلل الدمخي 
وه����و إم����ام وخطيب في 
وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية ويحفظ 17 جزءا 
من القرآن والرابع هو فالح 
العجمي  عبدالرحمن فالح 
ويحفظ جزأين من القرآن 
ويتبع وزارة األوقاف أيضا، 
وتعت����زم األمان����ة العامة 
لألوقاف ترشيحهم لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ليكونوا أئمة مساجد وقراء 

املستقبل.

فت����رة التصفيات النهائية 
إلى أسبوعني، اسبوع خاص 
مبس����ابقة الرجال والبنني 
واألس����بوع اآلخر ملسابقة 
النساء والبنات، مما يتيح 
الفرص����ة الس����تقبال عدد 
أكبر من املش����اركني دون 
تزاحم، كما يتيح الفرصة 
لعم����ل فعالي����ات ثقافية 
مصاحبة لفترة التصفيات 
النهائية للمسابقة، مشيرة 
إل����ى تقليص ع����دد جلان 
التحكيم إلى 9 جلان حتكيم 
للرج����ال و11 جلنة حتكيم 
العدد  للنس����اء، )يتراوح 
التحكيم  الس����ابق للجان 
للس����نوات السابقة ما بني 
28 و29 جلنة(، ما يس����فر 
عن هذه التوزيعة حيادية 
التحكيم والعدالة في تقارب 
الدرجات، كون املشاركون 

ليلى الشافعي

 أعلنت املنس����ق العام 
الكبرى  الكويت  ملس����ابقة 
الك����رمي  الق����رآن  حلف����ظ 
وجتويده الثامنة عش����رة 
»ق والقرآن املجيد«، مدير 
الوقفي للقرآن  الصندوق 
الكرمي مرمي الطبيخ إضافة 
معايير جدي����دة على درع 
التفوق العام ورفع مستوى 
التقييم للجهات املشاركة 
القائم  التناف����س  ليصبح 
على مب����دأ اجلودة في هذا 
الدرع، وذل����ك بعد إضافة 
فرع جديد على املس����ابقة 
وهو فرع القراءات ليكون 
مدخال لعل����وم القرآن ومت 
اختيار رواي����ة قالون عن 
نافع من طريق الشاطبية 
لهذه السنة، وترتب على 
ذل����ك رفع قيم����ة اجلائزة 
الكب����رى إل����ى 4000 د.ك، 
التقسيم يعتمد  وقالت ان 
على ثالثة اقسام هي مراكز 
الفائزين، وشرائح الفائزين، 
وتقيي����م منس����ق اجلهة 
إلى  املش����اركة، باإلضافة 
معايير االلتزام واحلضور 
والتصفيات  لالجتماعات 
النهائية وجميع الفعاليات 
التي متت الدعوة إليها من 

قبل اللجنة املنظمة.
وأك����دت الطبيخ متديد 

اختبار طالب في إحدى اللجان مرمي الطبيخ 

مفتي كوسوڤا اطلع على جتربة بيت الزكاة اخليرية

اختتام أعمال االجتماع الـ 11 لرؤساء أجهزة الزكاة اخلليجيني

»الرحمة العاملية« للمساهمة مبشروع املخابز اخليرية في أفريقيا

»شؤون القرآن«: فريق لالستثمار البشري وتطوير مهارات املوظفني

الزكاة أعمال  اختتم بيت 
االجتم����اع احل����ادي عش����ر 
لرؤساء األجهزة املسؤولة عن 
الزكاة بدول مجلس التعاون 
أقيم في  اخلليجي، وال����ذي 
الكويت خالل الفترة من 24 
� 25 نوفمبر اجلاري، برئاسة 
مدير عام بيت الزكاة الكويتي 
د.إبراهيم الصالح، حيث متت 
مناقشة املوضوعات املطروحة 
وتبادل وجهات النظر من طرف 
اإلخوة األش����قاء، وتوصلوا 
إلى توصيات من شأنها رفع 

كف����اءة األداء خلدمة فريضة 
الزكاة على املستويني احمللي 

واخلارجي.
واطلع املس����ؤولون على 
تقرير املتابع����ة الذي أعدته 
العامة لدول مجلس  األمانة 
التعاون اخلليج����ي، والذي 
يحتوي على بي����ان بجميع 
التي أجنزت بعد  الفعاليات 
االجتماع العاشر، كما أوصت 
األمانة أجهزة الزكاة بتزويدها 
باملالحظ����ات بش����أن اجلزء 
اخلاص بكل الكتب التوثيقية 

لألجهزة في موعد أقصاه 30 
ديسمبر 2014. كما مت اعتماد 
دراسة برنامج دبلوم الزكاة 
لدول مجلس التعاون، ويكون 
مسماه »دبلوم الزكاة«، ويكلف 
بيت ال����زكاة الكويتي بإعداد 
مسودة الش����روط املرجعية 
الالزمة  الش����روط«  »كراسة 
لتنفيذ البرنامج، وسوف تقوم 
األمانة العامة بتعميم املسودة 
على األجهزة إلبداء املالحظات، 
باإلضافة إلى مناقشة املعوقات 
التي تواج����ه أجهزة الزكاة. 

وبعد تب����ادل وجهات النظر 
تقرر عمل جلنة من املختصني 
في األجهزة لدراسة موضوع 
التواصل  »محدودية وسائل 
بني دافعي الزكاة واألجهزة« 
من جميع اجلوانب، وإعداد 
التوصيات املناسبة للتغلب 
على ه����ذه املعوقات أخذا في 
االعتبار جتارب الدول األعضاء 

في هذا اجلانب.
وفي اخلتام رفع رؤساء 
الزكاة بدول املجلس  أجهزة 
إلى  برقية ش����كر وتقدي����ر 

مقام صاحب السمو األمير، 
معبري����ن فيه����ا ع����ن بالغ 
التبري����كات مبناس����بة منح 
س����موه لقب »قائ����د للعمل 
الكويت  اإلنساني« وتسمية 
مركزا للعمل اإلنساني، كما 
رفعوا برقيات شكر وتقدير 
العهد الشيخ  إلى سمو ولي 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 

يعقوب الصانع.

قال رئيس قطاع افريقيا 
التابعة  العاملية  بالرحم���ة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
العتيبي ان »اخلبز«  سعد 
في بعض البلدان اإلفريقية 
يعتبر فاكه���ة أهل البادية 
هناك، حيث من الصعوبة 
مبكان احلصول عليه، وال 

ن���ادرا حينما  إال  أكله  يتم 
إل���ى املدينة  ينزل أحدهم 
والتى تبعد عشرات الكيلو 
مترات عن بواديهم أو حينما 
تق���وم مؤسس���ات اخلير 
بتوزيعه علىهم. وحتدث 
العتيب���ي ع���ن األوض���اع 
املزرية التي تعيش���ها دول 

السمراء حيث أشار  القارة 
إل���ى أن االحصائيات تؤكد 
على أن اجلوع في إفريقيا 
يش���كل الس���بب الرئيسي 
للوفاة بني األطفال، فيمثل 
نصف الوفيات بالكامل بني 
األطفال دون سن اخلامسة 
متجاوزا بعدد قتاله مجموع 

الوفيات الناجمة عن اإليدز 
والسل واملالريا مجتمعة، 
مضيفا أن »الرحمة العاملية« 
تقوم ببناء مخابز في هذه 
البلدان للمحاولة في سد هذا 
النقص الكبير. وعن تفاصيل 
املش���روع قال العتيبي في 
الع���ادة يتم ش���راء عدد 2 

ماكينة بحيث واحدة تعمل 
واآلخر احتياط، إضافة إلى 
مرفق���ات املخبز من خالط 
ومولدات وحماالت وغيرها 
التش���غيلية  م���ن األدوات 
للمخبر، والشرائح املستفيدة 
من���ه هم األيت���ام والفقراء 

بشكل أساسي.

اس����تقبل بيت الزكاة في مقره 
الرئيس بجنوب الس����رة سماحة 
مفتي عام جمهورية كوسوڤا الشيخ 
نعيم ترنافا، ورئيس املش����يخة 
اإلسالمية في جمهورية كوسوڤا 
الشيخ عيني سناني، ومدير مكتب 
مفتي عام اجلمهورية بسيم محمدي، 
وكان في استقبالهم لدى وصولهم 
إلى بيت الزكاة نائب املدير العام 
للموارد واإلعالم في البيت محمد 
العتيب����ي، ومدير إدارة النش����اط 

اخلارجي عادل اجلري.
الزائر  العتيبي للوفد  وكشف 
البيت، وكيفية  املتبعة في  اآللية 
دعم املشاريع اخليرية واإلنسانية 
واإلغاثية وتنظيمها خارج الكويت، 

وما مت إجن����ازه في هذا املجال، ما 
كان له األثر الواضح في االرتقاء 
بأحوال املستفيدين في العديد من 

دول العالم.
كم����ا قام مدير إدارة النش����اط 
اخلارجي عادل اجلري باستعراض 
جترب����ة بي����ت الزكاة ف����ي العمل 
اخليري خارج الكويت، واإلجراءات 

التنظيمية في دعم املشاريع.
وفي اخلتام عبر الوفد عن شكره 
وتقديره للدور البناء الذي يقوم به 
بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة 
وخدمة العمل اخليري واإلنساني 
في البلدان اإلسالمية، وعبر كذلك 
عن شكره للبيت على كرم الضيافة 

مفتي كوسوڤا والوفد املرافق له خالل زيارتهم لبيت الزكاةوحسن االستقبال.

باق���ي املوظفني  إلى  وصوال 
واإلداري���ني كل على حس���ب 
اختصاصه، حيث مت التركيز 
ف���ي التدريب عل���ى اجلانب 
الفعل���ي للموظف وتطويره 
الوظيفي ألن  وليس املسمى 
الهدف تطوير العمل في اإلدارة، 
ويش���مل البرنامج التدريبي 
للفريق ع���دة مناح وجوانب 
أبرزها اجلانب اإلداري واملهني 
والفن���ي والروحي. كش���ف 
التدريبية  الدورات  أبرز  عن 
الفري���ق بتنفيذها  التي قام 
مث���ل »دورة عام���ل النظافة 
املفيد  احملترف« و»املختصر 
للمعني اجلدي���د« و»ثمرات 
العم���ل اجلماعي« و»مهارات 
التواصل« و»إدارة الضغوط« 
و»االسعافات األولية« و»النجاح 
الشخصي والوظيفي« و»النشر 
في القراءات العش���ر« و»فقه 
النفوس« و»رقائق معينة على 

العمل بسكينة« و»التحليل 
اإلحصائي«، وحاضر في هذه 
الدورات دكات���رة ومدربون 
معتمدون وذوو خبرة وكفاءة 
عالية في التدريب من داخل 

الكويت وخارجها. 
وزاد: ان إنش����اء فري����ق 
البش����ري يأتي  االس����تثمار 
إدارة  للتأكيد على ح����رص 
الكرمي على  القرآن  ش����ؤون 
التطوير واإلبداع فيما يصب 
في خدمة كت����اب اهلل تعالى 
س����عيا منها ألداء رس����التها 
في نشر ثقافة القرآن الكرمي 
وعلومه وتذليل السبل وتهيئة 
الف����رص أم����ام الراغبني في 
حفظه وتالوت����ه ولتحقيق 
رؤيتها وهي الريادة في تعليم 
وحتفيظ القرآن الكرمي ورعاية 
أهله وبي����ان علومه وغراس 
قيمه لكافة شرائح املجتمع 

مع نشره وطباعته.

واضاف الكندري من أهم 
اختصاصات فريق االستثمار 

البشري ما يلي:
٭ قي����اس الوض����ع احلالي 
البشري  العنصر  إلمكانيات 
التابعة  باملراقبة واألقس����ام 

لها. 
العامل����ني  أداء  ٭ تطوي����ر 
التابعة  باملراقبة واألقس����ام 

لها. 
٭ حتديد ورفع االحتياجات 
املراقبة  التدريبي����ة ملوظفي 

ومتابعة تنفيذها. 
٭ رفع كفاءة العمل باملراقبة 

والوحدات التابعة لها.
وتابع: ان فريق االستثمار 
البشري قد قام بالفعل بتنفيذ 
العديد من البرامج والدورات 
التدريبي���ة التي تس���هم في 
تطوير العمل باملراقبة وتشمل 
جميع املوظف���ني والعاملني 
فيها بدءا م���ن عمال النظافة 

قال مراقب حلقات ومراكز 
حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة 
الكرمي ناصر  القرآن  شؤون 
الكن����دري ان اإلدارة ب����دأت 
بانته����اج مفه����وم التنمي����ة 
البشرية حيث قامت بإنشاء 
فريق االس����تثمار البش����ري 
اخلاص مبوظفي مراقبة حلقات 
البنني باإلدارة وذلك بناء على 
ما تقتضي����ه مصلحة العمل 
املراقبة لتطوير  وسعيا من 
موظفيها واالستثمار األمثل 
إلمكانياتهم وحتقيقا ألفضل 
املمارسات اإلدارية والفنية مبا 
العمل والرقي  يخدم تطوير 
مبستوى املوظفني، وإميانا 
م����ن اإلدارة بأن اس����تثمار 
البشري هو أفضل  العنصر 
أنواع االستثمار ويشرف على 
الفريق عبدالرحمن العتيبي 
وعضوية عدد من املختصني 

واملدربني املعتمدين.

ناصر الكندري 

تقليص عدد
جلان التحكيم
إلى 9 للرجال

و11 للنساء

رفع قيمة اجلائزة إلى 4 أالف دينار


