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أقامت األمانة العامة في مجلس األمة في الفترة األخيرة نش� � ��اطات ملحوظة تستحق النظر ،وتعكس
حجم الطاقات املبدعة ملوظفي القطاعات املختلفة … ولتوضيح ذلك س� � ��نبدأ بآخر حدث ،حيث رعى
معالي رئيس مجلس األمة ونائبه واألمني العام مؤخراً حفل تدش� �ي��ن أربعة مش� � ��اريع خاصة بالبوابة
االلكترونية للمجلس والتي رعاها فنياً قطاع ش� � ��ئون البحوث واملعلومات ،وحققت نقلة نوعية مميزة
مليكنة العمل في األمانة العامة وهي على التوالي« :املشروع الوطني للوثائق البرملانية ،ومشروع ميكنة
املكتبة ،ونظام النشرة اإلعالمية اإللكترونية ،ومشروع اإلنترا نت».
ويأتي قب ً
ال في تسلس� � ��ل األنشطة ،الفعاليات اإلنسانية التي قامت بها اللجنة االجتماعية والرياضية
التابع� � ��ة إلدارة اخلدمات حتت ش� � ��عار «تبرع بقطرة من دمك» بالتع� � ��اون مع بنك الدم ،حيث جاء هذا
النش� � ��اط تلبية لصرخة البنك عن اس� � ��تهالك مخزونه من الدم بس� � ��بب حوادث السيارات املريعة في
دولة الكويت.
ونذك� � ��ر أيضاً ،الندوة املميزة التي أقامتها إدارة التدريب مبناس� � ��بة صدور الدس� � ��تور في  11نوفمبر
حيث حاضر فيها كل من النواب الس� � ��ابقني صالح الفضالة وعبداحملسن جمال ،وتداخل معهم عضو
املجلس التأسيس� � ��ي يوسف املخلد بكلمات مؤثرة ،وأقيم على هامش الندوة معرض للصور التاريخية
حول بواكير احلياة البرملانية أعده قسم التصوير واملونتاج في إدارة اإلعالم.
ثم نذكر قبل ذلك مش� � ��اركة إدارة اإلعالم املميزة في إقامة معرض ثقافي توعوي في مجمع األفنيوز
التجاري مبناس� � ��بة ذكرى صدور الدس� � ��تور وزعت فيه مطبوعات جديدة ،والقى تفاع ً
ال مع اجلمهور
الزائر ،ومتيزت هذه املشاركة بتعاون إدارة اإلعالم مع قسم الترجمة واإلدارة القانونية وإدارة التدريب
من خالل استقطاب عدد من موظفيها لتخدم مسألة التعامل مع اجلمهور في األماكن العامة.
أما النشاط األخير والذي ميتد زمنياً ليسبق كل النشاطات املذكورة فهو دور إدارة اخلدمات الهندسية
في إجناز جس� � ��ر املوظفني بش� � ��كل الئق ،وتطوير املبنى احلالي وتشييد مبنى لقطاع التطوير اإلداري،
واإلش� � ��راف على املبنى اجلديد للس� � ��ادة أعضاء مجلس األمة وملحقاته واملنتظ� � ��ر افتتاحه في العام
القادم بإذن الله.
هذا ملخص س� � ��ريع ألحداث يقف خلفها موظفات وموظفني يعملون بجد ،ولوال إخالصهم ملا ظهرت
للعيان … فكل الشكر والتقدير لهم ،مع متنياتنا أن تكون تلك النشاطات حافزاً للمزيد من العمل في
املستقبل.
مدير إدارة اإلعــالم

مظفر عبد الله راشد

تواصل
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األمين العام المساعد للشعبة البرلمانية

الوهيب :قطاع الشعبة البرلمانيةتمثل المجلس في الخارج
< أجرى اللقاءات :عايض البرازي
ماهي طبيعة عمل الشعبة البرملانية؟

الشعبة البرملانية بوجه عام تشرف على نشاط مجلس األمة في االحتاد البرملاني الدولي والعربي واملنظمات
البرملانية الدولية والعربي بهدف تنظيم وتنس� � ��يق مشاركة وفود الش� � ��عبة البرملانية وتنسيق وترتيب أعمال
هذه الوفود وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.
زد على ذلك إعداد وصيانة مش� � ��اريع الكلمات التي سيلقيها السادة أعضاء الوفود البرملانية في املؤمترات
واألنش� � ��طة البرملانية وصياغتها في ضوء الدراسات الس� � ��ابقة أو املوضوعات اخلاصة لكل مؤمتر كقطاع
نحن منثل الدبلوماسية البرملانية في اخلارج.
إذ ًا توفرت لديكم خبرة البأس بها عن هذه االنشطة؟

توفيــق الوهيــب
األمني العام املساعد للشعبة البرملانية

نع� � ��م ولل� � ��ه احلمد ونحن منذ نحو  30عام � � �اً ونحن نعمل في هذا املجال ومجلس األمة الكويتي وبش� � ��هادة
أعضاء االحتاد البرملاني الدولي والعربي واملنظمات البرملانية لديه خبرة واسعة وثقل برملاني مميز.
وهل استفاد منكم اآلخرون كشعبة برملانية لديها خبرة واسعة؟

نعم فاإلخوان في البرملانات اخلليجية وبعض البرملانات العربية يس� � ��تعينون بخبراتنا ومش� � ��اركاتنا املتعددة
ولنا اتصاالت بهم بهذا الشأن وننسق معهم في كافة املؤمترات واللقاءات.

القطاع اخلاص بالشعبة البرملانية إلى ماذا ينقسم؟

< االستعانة بخبراتنا
في البرلمانات
الخليجية
<  13عضو ًا يعملون
كأعضاء في
منظمات وهيئات
برلمانية

تواصل

قطاع الشعبة البرملانية ميثل إدارتني هما إدارة العالقات اخلارجية ويتبعها قسم تنمية العالقات البرملانية
وإدارة ش� � ��ئون املنظمات ويتبعها ثالثة أقس� � ��ام هي قس� � ��م الش� � ��ئون الدولية وقسم الش� � ��ئون العربية وقسم
الترجمة.

هل لديكم استراتيجية معينة؟

نحن على تواصل وإطالع دائم مع املنظمات البرملانية الدولية ولدينا ما يس� � ��مى باألجندة «البرملانية» ألهم
األنشطة واملؤمترات الدولية ونشارك في أغلبها إن لم يكن كلها ولدينا شبكة واسعة من املشاركات العربية
واإلسالمية والدولية.

وكيف تخدمون مهام أعضاء مجلس االمة؟

طبعاً نخدم األعضاء املشاركني في بعض اللجان العربية والدولية والتي حصلوا عليها باالنتخاب من قبل،
سواء مؤمترات إسالمية تابعة للبرملان اإلسالمي أو العربي أو الدولي ولنا نحو  13عضواً يعملون كأعضاء
في منظمات وهيئات برملانية ولهم نشاط واسع طيلة العام ،ونزودهم بالقرارات واجلداول واالحتياجات
وال تنسى أن الشعبة لديها إنتخابات كل عام.
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الشـــايع :الشعبة البرلمانية تحظى بتقدير عالمي واسع
قال مدير إدارة ش� � ��ئون املنظمات س� � ��امي الشايع أن إدارته تتولى تنظيم نش� � ��اط الشعبة في أعمال االحتاد
البرملاني الدولي واملنظمات البرملانية الدولية األخرى واملش� � ��اركة فيها مضيفاً أن هناك جدوالً سنوياً بأهم
املؤمترات واألنش� � ��طة البرملانية التي تطرح سواء من االحتاد البرملاني الدولي أو العربي أو اإلسالمي األمر
الذي يستوجب املشاركة فيها وعلى أعلى مستوى.
وأضاف الش� � ��ايع أن الشعبة البرملانية الكويتية حترص أش� � ��د احلرص على املشاركات اخلارجية وتنسق مع
الكثير من الش� � ��عب البرملانية س� � ��يما ما يخص القرارات أو القوانني التي تقدمها الشعبة البرملانية الكويتية
الفتاً إلى أن هناك احترام واسع ودعم كبير للمقترحات التي يقدمها مجلس األمة الكويتي.
وأوضح الشايع أن اخلبرة الواسعة والعالقات املمتازة التي تتميز بها الدبلوماسية البرملانية الكويتية واكبها
االحترام والتقدير في كافة املؤمترات التي تنعقد سنوياً مشيراً إلى أن هذا الدعم البرملاني انعكس إيجابياً
على السياسة اخلارجية للحكومة الرتباط معظم البرملانات العاملية بتشكيل حكومات بالدهم.

ســـامي الشـــايع
مدير إدارة شئون املنظمات

الخميـس :الدبلوماسية البرلمانية أثبتت نجاحها
ب� � ��دوره قال مدي� � ��ر إدارة العالقات اخلارجية جمال اخلميس أن إدارته تعنى ببعض املؤمترات الدولية إال أن
هناك عم ً
ال خاصاً بها وهو ما يسمى «بالدبلوماسية البرملانية» وهي زيارات الوفود البرملانية أو مجموعات
الصداق� � ��ة إل� � ��ى دول العالم ويتم مبوجبها تقس� � ��يم الدول إلى ثمانية مجموعات ومن خاللها يش� � ��كل النواب
اللجان الثمانية بعدد املجموعات ويزورون دوالً عدة من كافة القارات.
وأضاف اخلميس أن الوفود البرملانية للجان الصداقة استطاعت أن توجد لها عالقات واسعة وراسخة مع
برملانات الدول الش� � ��قيقة والصديقة مما س� � ��اهم في تعزيز العالقات بني دولة الكويت وهذه الدول وشكلت
أرضية عمل مناس� � ��بة للجانب احلكومي كما أن سفارات دولة الكويت في اخلارج تتابع نتائج وفود الصداقة
وتخاطب اجلهات احلكومية بأبرز نتائج هذه الزيارات مما يفتح الباب للجانب احلكومي من أن يقوم بعمله
على أكمل وجه وهما بذلك مكمالن لبعضهما البعض.
ورأى اخلميس أن جلان الصداقة لها عمل ال يقل أهمية عن العمل الذي تقوم به الدبلوماسية احلكومية إال
أنها دبلوماسية شعبية متثل اجلانب الشعبي والدميقراطي لدولة الكويت األمر الذي أكسبها احتراماً عاملياً
واسعاً وتأييداً ملواقفها وقراراتها.

جمـــال الخميـس
مدير إدارة العالقات اخلارجية

تواصل
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االمانة العامة تطلق مشاريعها

بوابة المجلس االلكترونية

< الرئيس اخلرافي ونائبه عبدالله الرومي واالمني العام عالم الكندري يستمعون لشرح املسئولني في اإلمانة
بحضور معالي رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي أطلقت األمانة العامة للمجلس املشاريع االلكترونية في مجلس األمة والذي ميكن من خاللها
الدخول إلى املشروع الوطني البرملاني للوثائق واالستعالم عن الوثائق البرملانية ومشروع النظام اآللي للنشرة اإلعالمية ومشروع النظام اآللي ملكتبة
املجلس ،ومشروع اإلنترا نت.
وقدم كل من األمني العام املساعد للمعلومات مبجلس األمة عبدالله جبر الشريف ومدير إدارة نظم املعلومات عبداحملسن القطيفي شرحاً وافياً للرئيس اخلرافي
ونائب رئيس مجلس األمة عبدالله الرومي واألمني العام عالم الكندري حول اخلدمات املتوفرة في بوابة مجلس األمة االلكترونية ،وطبيعة عمل البرنامج والفائدة
املرجوة منه عالوة على التفاصيل اخلاصة به وجهوزيته من حيث املعلومات والوثائق التي ميكن االطالع عليها.
وقال مدير إدارة الشبكات والتشغيل خالد العساف أن هناك نظاماً جديداً خاص في البريد الداخلي االلكتروني اخلاص باألمانة العامة ملجلس األمة والتي
من خالله يستطيع املوظفني والقطاع اإلداري تبادل الرسائل االلكترونية اخلاصة بنظام العمل.
من جانبه قال مدير إدارة املكتبة جاسم الكندري أن اإلدارة قامت بإدخال جميع مراجعها وكتبها بنظام املكتبة اآللي ،ليستفيد منه الباحث بطريقة ميسرة
وسهلة لالستعارة.

تواصل
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< العساف :نظام جديد خاص في البريد الداخلي
االلكتروني الخاص للمجلس
< مظفر عبداهلل راشد :برنامج النشرة اإلعالمية
اإللكترونية يعتبر محرك بحث يوفر كافة األخبار

وبدوره قام مدير إدارة التوثيق واملعلومات خالد سعد املطيري بشرح النظام اآللي للمشروع الوطني حلفظ الوثائق البرملانية والذي يعتبر نظام بحث
واسترجاع للوثائق البرملانية من املجلس التأسيسي عام  1961وحتى الفصل التشريعي الثالث عشر.
بدوره حتدث مدير إدارة اإلعالم مظفر عبدالله راشد عن برنامج النشرة اإلعالمية اإللكترونية الذي يعتبر محرك بحث يوفر كافة األخبار املتعلقة
بأنشطة أعضاء املجلس البرملانية التي تتداولها الصحف وبعض وكاالت األنباء ،وذلك بشكل يومي.
وأشاد اخلرافي باجلهد املبذول من األمانة العامة ملجلس االمة ممثلة في اإلدارات املعنية وحث على مزيد من اجلهد لتفادي أي سلبيات في البرامج
املطروحة.

ورقة بحث علمية للعساف

خالد العساف

شارك الزميل املهندس خالد العساف مدير إدارة الشبكات والتشغيل بورقة بحث علمية عن أحدث
التكنولوجيا للقضاء على مشاكل اجليل السادس حتت عنوان
»«An Enhanced MIPv6 handoff mechanism using link layer information
مبجال تطوير االتصاالت لشبكات الكمبيوتر الالسلكية ،وذلك ضمن فعليات املؤمتر الدولي السنوي
)(IEEE, The International Conference on Computer, CMD2010
والذي انعقد مبدينة هوجن كوجن خالل الفترة  2 – 1نوفمبر .2010

مدير إدارة الشبكات والتشغيل

تواصل
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قرارات وتعاميم إدارية

أصدر أمني عام مجلس األمة عالم الكندري عدة قرارات وتعاميم لسنة  2010 – 2009وهي كالتالي-:

يتم التنبيه على كافة العاملني باألمانة العامة ملجلس األمة بضرورة إرسال الشهادات أو النماذج الطبية التي منحوا مبقتضاها راحات مرضية من العمل
باليوم التالي ملباشرة العمل وعقب انتهاء فترة الراحة املرضية املمنوحة لهم سواء مت ذلك منهم شخصياً أو عن طريق الرئيس املباشر التابع له املوظف
بعد تسجيلها بالسجل املخصص باإلدارة التابع لها ،وأنه في حالة التأخير ستعتبر املدة املمنوحة انقطاعاً عن العمل.
على كافة املوظفني العاملني باألمانة العامة بضرورة إبالغ القسم املختص بإدارة شئون املوظفني عن كل ما يطرأ عن حالتهم االجتماعية من تغير (عمل
االبن أو االبنة ـ زواج االبنة أو طالقها ـ بلوغ االبن سن  24سنة).
ال يجوز للموظف القيام باإلجازة الدورية إال بعد إبالغه باملوافقة عليها.

< متديد طلبات اإليفاد لإلجازة والبعثات الدراسية

اعلنت األمانة العامة عن متديد فترة استقبال إدارة شئون املوظفني لطلبات اإليفاد لإلجازة والبعثات الدراسية بالعام  2011 / 2010لتكون خالل الفترة
من  2010/ 1 /17حتى  2011/ 2 /11بدالً من .2011/ 1 /31
< األداء الس ـ ـ ـ ــنوي

قرار رقم ( )202وهو «مع مراعاة مواعيد تقييم األداء السنوي يرجى اعتماد أداء املوظف مبرتبة «ممتاز» إذا كان محاالً إلى التحقيق حلني انتهائه ،فإذا
ثبت مسئوليته وعوقب بأية عقوبة تأديبية فال يجوز تقيمه مبرتبة ممتاز عن السنة التي أحيل فيها إلى التحقيق ،كما ال يجوز أدائه مبرتبة «ممتاز» إذا
جتاوزت ساعات تأخيره عن العمل ( )72ساعة خالل سنة التقييم».
تعميم رقم ( )2والذي يشمل تنظيم للتكليف بالعمل اإلضافي وتوضيع القواعد القانونية التي حتكم نظم العمل به.

< قـ ـ ــرارات ن ـ ـ ـ ـ ــدب

كما أصدر أمني عام مجلس األمة عالم الكندري قرار رقم  1لسنة  2011والصادر بتاريخ  2011/ 1 /3بشأن ندب حيدر عبدالرسول بوعباس للعمل
بوظيفة رئيس قسم التحرير بإدارة شئون املضابط قطاع شئون اجللسات.
وقرار رقم  2لسنة  2011والصادر بتاريخ  2011/ 1 /3ندب داود سليمان اخلنيني للعمل بوظيفة رئيس قسم التدقيق واملراجعة بإدارة شئون املضابط
قطاع شئون اجللسات.
وقرار رقم  3لسنة  2011والصادر بتاريخ  2011/ 1 /3بشأن ندب عيسى إبراهيم النجار للعمل بوظيفة رئيس قسم الطباعة بإدارة شئون املطبعة
قطاع شئون اجللسات.
< تعديل الهيكل التنظيمي

قرار رقم  552الصادر بتاريخ  2010/ 2 /23بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لقطاع البحوث واملعلومات بتعديل مسمى إدارة تقنية املعلومات وإنشاء
إدارة جديدة بالقطاع (إدارة الشبكات والتشغيل ويتبعها قسمان ،مت ندب خالد سعد العساف رئيس قسم التشغيل والشبكات للعمل بوظيفة (مدير إدارة
الشبكات والتشغيل) قطاع البحوث واملعلومات وذلك بذات الدرجة املالية واملستوى الوظيفي الذي يشغله حالياً.
تعديل املسمى الوظيفي اإلشرافي لعبداحملسن أحمد القطيفي من (مدير إدارة تقنية املعلومات) إلى (مدير إدارة نظم املعلومات) بقطاع البحوث
واملعلومات وذلك بذات الدرجة املالية واملستوى الوظيفي الذي يشغله حالياً.

تواصل
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ملف العدد

أقامت عدد من الدورات التدريبية

إدارة التدريب تواصل أنشطتها التدريبية

< دورة املنهج املتكامل إلدارة املعارض ملوظفي إدارة االعالم واالدارات االخرى
أنهت إدارة التدريب باألمانة العامة ملجلس األمة يوم الثالثاء املوافق  12أكتوبر  2010دورة تدريبية بعنوان «املنهج املتكامل إلدارة املعارض» خصصت
ملوظفي إدارة اإلعالم وعدد من موظفي األمانة العامة .الدورة خصصت للمعرض التثقيفي والتوعوي الذي أقامته األمانة العامة في نوفمبر املقبل في
مجمع «األفينيوز» التجاري ،حيث مت عرض مطبوعات ووسائل إعالمية ذات صلة بالتاريخ الدميقراطي لدولة الكويت.
واختتمت إدارة التدريب في قطاع التطوير اإلداري والتدريب في األمانة العامة ملجلس األمة برنامج (الرقابة املالية ملجلس األمة على امليزانية واحلساب
اخلتامي) وذلك خالل الفترة خالل الفترة من  3 - 1أكتوبر  2010شارك فيه موظفوا األمانات العامة ملجالس الشورى والوطني والنواب واألمة لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
حاضر فيها ك ً
ال من رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد ومقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي.
كما أنهت إدارة التدريب باألمانة العامة ملجلس األمة يوم األربعاء املوافق  20أكتوبر  2010دورة تدريبية بعنوان «كيفية التعامل مع اجلمهور وكبار
الضيوف» خصصت حلرس مجلس األمة ،وتأتي هذه الدورة في إطار االستعدادات التي قامت بها األمانة العامة ملجلس األمة حلفل افتتاح دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر ،حاضر فيها الدكتور محمد الكندري.

تواصل
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ندوة "الدستور … عطاء"

أقــــامت األمــــانــــة العــــام� � ��ة مبجلـــــس األمـــــة يــــوم األحـــــد املوافــــق
 2010/ 11/ 11نـــــ� � ��دوة بعنـــ� � ��وان "الدس���ت ــور … عط ـ ـ���اء" وذلك
مبناس� � ��بة الذكرى الـ  48لصدور الدستور ش� � ��ارك فيها نائب رئيس
مجلس األمة عبدالله الرومي .

مجلس األمة السابق د .عبداحملسن يوسف جمال.

حاض� � ��ر في الندوة التي أعدتها إدارة التدريب باألمانة العامة كل من
عضو املجلس التأسيس� � ��ي ونائب رئيس مجلس األمة األسبق يوسف
املخل� � ��د ونائب رئيس مجلس األمة األس� � ��بق صال� � ��ح الفضالة وعضو

ق� � ��دم نائب رئيس مجل� � ��س األمة عبدالل� � ��ه الرومي هداي� � ��ا تذكارية
للمحاضرين وفي نهاية الن� � ��دوة جال احملاضرون في معرض الصور
التاريخية الذي أقامته إدارة اإلعالم بهذه املناسبة.

< نواب سابقون وحاليون واالمني العام للمجلس

تواصل

حضر الن� � ��دوة عدد من أعض� � ��اء مجلس األمة واألم� �ي��ن العام عالم
الكن� � ��دري واألمناء العامون املس� � ��اعدون وعدد م� � ��ن موظفي األمانة
العامة مبجلس األمة وعدد من املدعوين.

< يوسف املخلد يتوسط الرومي والعمير
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إفتتاح معرض "الدستور  ..وحدتنا ومستقبلنا"

أك� � ��د أمني عام مجل� � ��س األمة ع� �ل��ام الكندري حرص
األمانة العامة للمجلس على إبراز أهمية دس� � ��تور دولة
الكويت ودور الرجال الذين ساهموا في إقراره ووضع
القواعد املثبتة له.

وأضاف الكندري في تصريح له خالل افتتاحه للمعرض
الثقافي ال� � ��ذي أقامته إدارة االع� �ل��ام باألمانة العامة
للمجلس مبناس� � ��بة مرور  48عام على صدور الدستور
أن ه� � ��ذا املعرض جاء إميان � � �اً بأهمية األداة اإلعالمية
في إبراز تاريخ األمم والشعوب منوهاً أن املعرض أقيم
حتت شعار (الدستور … وحدتنا ومستقبلنا).
وأعرب الكندري عن ش� � ��كره وتقدي� � ��ره إلدارة اإلعالم
واإلدارات األخرى التي شاركت في اإلعداد والتحضير
لهذا املعرض.

< معرض إدارة االعالم في مجمع األفنيوز

< االمني العام وعدد من موظفي األمانة في معرض األفنيوز

< االمني العام يطلع على إصدارات املعرض

تواصل
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ســؤال وجواب

الدستور
في عامه الـ

48

ســؤال
جواب

لق���د م���ر علينا يوم جمي���ل يفخر به كل مواطن ومواطن���ة ،أال وهو يوم  11نوفمب���ر اليوم الذي يوافق
ذكرى تصديق أبو الدستور الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه على وثيقة الدستور مايعد
مبثاب���ة عي���د ميالد له في قصر الس���يف في  11/11/1962وبحلول ذات التاري���خ من العام  2010يعني
بلوغ الدستور عامه الـ . 48
وليس هناك أجمل من هذه الذكرى لنسلط فيها الضوء على ما يحمله ذلك القانون األسمى في سلم
التنظيم القانوني بني دفتيه من النصوص والقواعد التي ترسي املبادئ السليمة للحياة الكرمية .
كم عدد مواد الدستور ؟

 183مادة.

كيف نظم الدستور املقومات األساسية للمجتمع ،وما سند ذلك من مواده؟

اعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

تواصل

نظمه� � ��ا على ضوء الع� � ��ادات والتقاليد احلميدة والتعاليم اإلس� �ل��امية الراقية التي حتث عل� � ��ى التكافل والتعاون
والعدال� � ��ة وغيره� � ��ا  ،ولقد كان ذلك في الباب الثاني منه حتت عنوان املقومات األساس� � ��ية للمجتمع الكويتي ومن
مواد ذلك الباب على سبيل املثال :
(مادة  : )7العدل واحلرية واملساواة دعامات ملجتمع  ،والتعاون والتراحم صلة وثقى بني املواطنني.
(مادة  : )8تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني.
(مادة  : )9األسرة أساس املجتمع  ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون كيانها ،ويقوي أواصرها،
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة (مادة  : )10ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي

11

ســؤال وجواب
واجلسماني والروحي.
(مادة  : )11تكفل الدولة املعونة للمواطنني في حالة الش� � ��يخوخة أو املرض
أو العج� � ��ز عن العمل  ،كما توفر لهم خدم� � ��ات التأمني االجتماعي واملعونة
االجتماعية والرعاية الصحية .
(م� � ��ادة  : )12تصون الدولة التراث اإلس� �ل��امي والعربي ،وتس� � ��هم في ركب
احلضارة اإلنسانية .
(مادة  : )13التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع  ،تكفله الدولة وترعاه .
(مادة  : )14ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
(م� � ��ادة  : )15تعني الدول� � ��ة بالصحة العامة وبوس� � ��ائل الوقاية والعالج من
األمراض واألوبئة .

هل نص الدستور على أهمية دور املوظف العام في خدمة الدولة؟

نعم  ،فلم يغفل املش� � ��رع الدس� � ��توري أهمية املوظف العام ودوره في خدمة
الدولة ونص على ذلك في املادة  26من الدس� � ��تور" :الوظائف العامة خدمة
وطني� � ��ة تناط بالقائمني بها ،ويس� � ��تهدف موظفو الدول� � ��ة في أداء وظائفهم
املصلحة العامة ".
لقد ُج ِب َل أهل الكويت على مساعدة املنكوبني على حتمل ما يواجههم من
أعباء نتيجة ما قد يحل بهم من كوارث  ،فهل مت تنظيم ذلك بالدس���تور
ً
فعال؟

ينس املش� � ��رع الدس� � ��توري مثل تلك التفاصيل الدقيقة التي تعارف
نعم ،لم َ
عليها أبناء الكويت وجبلوا على احترامها والقيام بها من باب التعاون ونصرة
إخوانهم ومساعدتهم فنص الدستور في مادته رقم  25على" :تكفل الدولة
تضامن املجتمع ف� � ��ي حتمل األعباء الناجمة عن الك� � ��وارث واحملن العامة،
وتعويض املصابني بأضرار احلرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ".
هل يعد فرض الضرائب مخالف ًا للدستور؟

ال يُعد فرض الضرائب مخالفاً ملواد الدس� � ��تور ف� � ��ي حال كانت قائمة على
أس� � ��اس العدالة االجتماعية ،فقد أباح الدس� � ��تور فرض الضرائب بش� � ��رط
التقي� � ��د بضابط العدالة االجتماعية  ،وذلك وفقاً للمادة  24منه التي تنص
على  " :العدالة االجتماعية أس� � ��اس الضرائب والتكاليف العامة " ،كما أكد
الدس� � ��تور على أن أدائها واج� � ��ب وفقاً للقانون ،كما ل� � ��م يغفل تقدير وضع
أصح� � ��اب الدخول الصغيرة بإعفائهم من أدائها ،وذلك باملادة  48منه التي

تن� � ��ص على" :أداء الضرائب والتكالي� � ��ف العامة واجب وفقاً للقانون ,وينظم
القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب مبا يكفل عدم املساس باحلد
األدنى الالزم للمعيشة".

ه���ل هن���اك نص���وص دس���تورية تؤك���د عل���ى ض���رورة احت���رام الكرام���ة
اإلنسانية؟

نعم فقد زخر الباب الثالث من الدستور واملتعلق باحلقوق والواجبات العامة
بنصوص عديدة تؤكد على احترام الكرامة اإلنس� � ��انية وحترمي املساس بها،
ومنها على سبيل املثال:
(مادة " :)29الناس سواس� � ��ية في الكرامة اإلنس� � ��انية ،وهم متساوون لدى
القان� � ��ون في احلقوق والواجب� � ��ات العامة ،ال متييز بينهم في ذلك بس� � ��بب
اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين".
(مادة  " :)31اليجوز القبض على إنس� � ��ان أو حبس� � ��ه أو تفتيشه أو حتديد
إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون.
ّ
احلاطة بالكرامة ".
وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة
(مادة " :)34املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية ملمارس� � ��ة حق الدفاع  .ويحظر إيذاء املتهم جسمانياً
أو معنوياً ".
ه���ل هناك حظ���ر على مخاطب���ة األفراد للس���لطات العام���ة أم أن ذلك أمر
جائز لهم ؟

لق� � ��د قرر الدس� � ��تور لكل فرد احلق ف� � ��ي مخاطبة الس� � ��لطات العامة كتابة
وبتوقيعه وذلك بنص املادة  45منه " :لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة
كتابة وبتوقيعه ،وال تكون مخاطبة الس� � ��لطات باسم اجلماعات إال للهيئات
النظامية واألشخاص املعنوية ".
تلك كانت ومضات مضيئة على بعض زوايا تلك الوثيقة الثمينة وما حتمله
ب� �ي��ن دفتيها من كنوز يصعب تقديرها وحصر دورها وأهميتها في صفحات
محدودة.
فاحلمدلله على نعمة الدس� � ��تور ،وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه،
ورحم الله أبونا عبدالله السالم  ،وحفظ قيادتنا الرشيدة.
وكل عام والكويت بخير ،،

تواصل
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ثقافة إدارية

قطاع الشئون اإلدارية والخدمات
حقق قطاع الشئون االدارية واخلدمات عدة اجنازات خالل العام  2010 / 2009وتوزعت هذه االجنازات على عدة قرارات  ،وبهذا الشأن قال مدير
الشئوون االدارية ناصر الهدب أن هذه تأتي كحصيلة القررات هي حصيلة جهود العاملني بقطاع الشؤون االدارية واخلدمات  ،واالجنازات هي كاالتي :

أهم انجازات قطاع الشئون اإلدارية والخدمات
(إدارة شئون الموظفين خالل العام )2010 / 2009
إعداد القرارات التالية -:

< الئحة ضوابط وأحكام ومواعيد العمل الرسمية
< ضوابط وأسس وقواعد ومناذج تقييم أداء موظفي األمانة العامة.
< الئحة ضوابط وقواعد العمل اإلضافي.
< قواعد نظام إثبات احلضور واالنصراف للعمل اإلضافي.
قرارات األمني العام املتعلقة بالتالي -:

ناصــــر الهـــدب
مدير الشؤون االدارية

تواصل

أ  -مكافأة املؤهل العلمي  -شروط وضوابط.
ب  -قواعد االستحقاق لصرف تداول النقود وبدل العهدة النقدية.
< قواعد استحقاق صرف بدل السماعة (لم يعتمد حتى تاريخه).
< صيغ العقود املبرمة مع املوظفني غير الكويتيني (لم تعتمد حتى تاريخه).
< نظام وضوابط املوافقة على التصريح بالقيام ببعثة أو إجازة دراسية.
< القواعد املالية بشأن املبعوثني واملجازين دراسياً من موظفي األمانة العامة.
< شروط وضوابط صرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة.
< عقد لقاءات دورية مع مديري ورؤساء األقسام باألمانة العامة لتوضيح :
< قواعد وضوابط وأحكام ومواعيد العمل الرسمي
< ضوابط تقييم األراء.
< جتميع قرارات {رئيس مجلس األمة  -األمني العام  -األمناء املساعدين  -التعاميم الصادرة عن األمانة
العامة ملجلس األمة عن عام  2009وما قبله}.
< إصدار التعاميم املنظمة لشئون التوظف.
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أنشطة وطنية

األمني العام يتبرع بالدم

جاسم اجلاسم

رئيس اللجنة الرياضية واالجتماعية

املتبــــــــــرع
محمد بدوي

تقدمهم االمني العام وكبار املسؤولني واملوظفني

< الكندري:

نشاط إنساني
وتفاعلي
لموظفي األمانة
العامة

< الجاسم:

تعاون إدارات
األمانة العامة
أنجح المهمة

< الشالل:

في التبرع إنقاذ
لحياة اآلخرين

موظفو األمانة تبرعو لحملة
"تبرع معنا بقطرة دم"
حتت شعار "تبرع معنا بقطرة دم" أقامت اللجنة الرياضية واالجتماعية باألمانة العامة ملجلس األمة حملة
للتبرع بالدم استجابة لرغبة بنك الدم املركزي في تعويض النقص في مخزونه.
وتضمنت احلملة ندوة حث فيها األمني العام للمجلس عالم الكندري موظفي األمانة بالتبرع بالدم.
وأشاد رئيس اللجنة الرياضية واالجتماعية جاسم اجلاسم عن تعاون مختلف اإلدارات باملجلس لتنظيم احلملة
مشيراً إلى أن هذا التبرع االنساني أثبت ان موظفي االمانة العامة مبجلس االمة سباقني لفعل اخلير.
وقد حتدث في الندوة كل من د .ناصر القريني الطبيب في عيادة املجلس و د .رنا العبدالرزاق من بنك الدم
املركزي عن الفوائد الطبية للتبرع بالدم ،أما من الناحية الشرعية فقد ذكر الشيخ عبدالعزيز العويد أن التبرع
بالدم يعتبر نوع من أنواع الصدقة.
وشهدت احلملة إقباالً كبيراً من موظفي األمانة ،وكان لــ " تواصل " تواجداً مع املتبرعني ومنهم السيدة زهرة
العلي من قسم الرواتب حيث قالت "تبرعت بالدم ألنه عمل إنساني ينقذ حياة العديد من البشر كما أنه عمل
ديني بني العبد وربه".
وقال املتبرع محمد بدوي من إدارة شئون املوظفني "أن هدفي األول من التبرع هو اكتساب األجر ألنه يعتبر
صدقة جارية ،كما أننا علمنا أن بنك الدم يعاني من نقص في مخزونه وأقيمت هذه احلملة للمساهمة في
سد النقص إلنقاذ أرواح الناس".
ً
وقالت املتبرعة منال الشالل أنها قامت بالتبرع احتسابا لألجر كما قال تعالى "من أحياها فكأمنا أحيا الناس
جميعاً" واإلسهام في إنقاذ حياة مريض عمل ينطوي على الكثير من األجر والثواب.

تواصل
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معلومات عامة

الـخطة اإلنمـائية  ..مشروع وطـني
< إعداد :الدكتور حسني صالح  -مستشار بإدارة اللجان

أقر مجلس األمة اخلطة اإلمنائية لدولة الكويت للسنوات ( 2011/2010ـ  )2014/2013بإجماع غير مسبوق ،ويرجع ذلك التوافق النيابي
احلكومي إلى الرغبة في معاجلة األثار االقتصادية واالجتماعية السلبية بسبب غياب التخطيط ألكثر من ربع قرن ،وأيضاً ملا تضمنته اخلطة
اإلمنائية من أهداف وسياسات أهمها بناء اإلنسان الكويتي وما يترتب على ذلك من تطوير خدمات التعليم والصحة واإلسكان وسياسات
التنمية البشرية ،وحتقيق الرغبة األميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري إقليمي وعاملي ،وترسيخ اخلطة مشاركة املواطنون
لالستفادة من عوائد مشاريع التنمية من خالل طرح الشركات املساهمة التي ميتلك فيها املواطنون  % 50من أسهمها ،وتشجيع القطاع
اخلاص ليقوم التنمية ،وتعديل التركيبة السكانية ،والعمل على تنويع القاعدة االنتاجية ،وزيادة الناجت احمللي اإلجمالي ورفع مستوى معيشة
املواطن وحتسني نوعية احلياة وحتقيق التنمية املستدامة باحملافظة على البيئة ،كما تعتبر اخلطة أداة هامة ملجلس األمة ملتابعة وتقييم األداء
احلكومي بنا ًء على أسس موضوعية وأيضاً أداة للحكومة لتصحيح املسار االقتصادي وتساعد اخلطة على ترتيب أولويات العمل الوطني.
وتتبنى دولة الكويت منهج التخطيط التأشيري الذي يسعى إلى حتقيق التوافق النيابي احلكومي وهو اسلوب اتخاذ القرار في االقتصاديات
احلرة املعتمدة على تفاعل قوى السوق وآلية حتديد أسعار املوارد فيها على أساس العرض منها والطلب عليها.
ويعتمد التخطيط التأشيري على األساليب العلمية املتقدمة ،وقد مت حتديد أهداف اخلطة اإلمنائية ( 2011/2010ـ  )2014/2013لدولة
الكويت على أساس منوذج لالقتصاد الكلي ،وتتميز النماذج االقتصادية بقدرتها على القياس التفصيلي والدقيق ألي تغير في السياسات
االقتصادية مثل السياسات االقتصادية واالجتماعية في التعليم والصحة واإلسكان وغيرها والسياسات املالية والنقدية وسياسات النمو
االقتصادي وعدالة توزيع الدخل على املواطنني واالرتفاع ملستوى معيشتهم واالستفادة من ثمار التنمية.
هذا ويؤكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أهمية استخدام النماذج االقتصادية وحتديثها لدراسة وتقييم آثار السياسات االقتصادية
البديلة قبل تطبيقها واختيار البدائل والسياسات املناسبة ،ويقدم البنك الدولي املعونات الفنية والعلمية ملساعدة الدول في هذه املجاالت.
وتعتبر اخلطة اإلمنائية لدولة الكويت التي اعتمدها مجلس األمة خطة طموحة حيث يقدر االستثمارات مببلغ  30.8مليار دينار كويتي في
أربع سنوات ،وحتتوي اخلطة على  230سياسة منها  67للسياسات االقتصادية 132 ،لسياسات التنمية البشرية واملجتمعية 31 ،لسياسات
اإلدارة العامة والتخطيط واملعلومات ،واملتطلبات التشريعية للخطة تبلغ  45تشريعاً منها  21تشريعاً في املجاالت االقتصادية 13 ،تشريعاً
في مجال التنمية البشرية واملجتمعية 11 ،تشريعاً في مجاالت اإلدارة العامة والتخطيط واملعلومات ،هذا فض ً
ال عن املستهدفات الكمية
التفصيلية للخطة اإلمنائية في كافة املجاالت في اجلزء الرابع منها ،وتهدف اخلطة السنوية ( )2011 /2010إلى تنفيذ  888مشروعاً منها
 340مشروعاً للتنمية البشرية واملجتمعية 142 ،مشروعاً للجهات االقتصادية 50 ،مشروعاً للتخطيط واملعلومات 266 ،مشروعاً موزعة
على جهات أخري.
ومن املتوقع أن حتقق اخلطة اإلمنائية أهدافا االقتصادية واالجتماعية حيث تتوفر لدولة الكويت املوارد املالية والبشرية واإلدارة الواعية
والتي جتلت في التوافق النيابي احلكومي على قانون اخلطة اإلمنائية.

تواصل
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لقـــــــاءات
< أجرى اللقاءات  :مها اخلطيب

في زاوية "لقاءات" إالتقت "تواصل" مع بعض موظفي قطاع البحوث واملعلومات

بورسلي:
ننتظر
مركز نظم
المعلومات
الجديد

الغانم:
مطلوب أجهزة
وبرامج متطورة
لسرعة العمل
شروق بورسلي

رنا جاسم الغانم

ماهي طبيعة عملك؟

ماهي طبيعة عملك؟

إصدار كتاب يتعلق بكل دور انعقاد وأختص بالقوانني التي صدرت واالقتراحات
بقوانني املقدمة من السادة األعضاء ،وأتخصص في اجلانب اإلحصائي املتعلق
في البحوث والدراس� � ��ات ف� � ��ي إدارتي ,وقد قمت مؤخرا بتجميع اس� � ��تجوابات
مجل� � ��س األمة خالل احلي� � ��اة البرملانية كاملة وكان هذا ش� � ��يء ممتع بالنس� � ��بة
لي ،ونش� � ��ر هذا العمل على موقع مجلس األمة .ومؤخ� � ��را أصدرنا كتاب يتعلق
بالقوان� �ي��ن التي صدرت ولق� � ��ى جناحا كبيرا في املجل� � ��س ,إضافة لذلك نتلقى
اس� � ��تبيانات بآراء املش� � ��اركني في ال� � ��دورات التدريبية ونق� � ��وم بتحليلها وإعطاء
النتائج ملدى فعاليتها.

أعمل في إدارة البحوث قس� � ��م اإلحصاء والقياس وهذا يتناسب مع تخصصي
بكالوريوس علوم  -إحصاء تتلخص طبيعة عملي في عمل كتب تلخص إجنازات
املجلس و تتضمن أنش� � ��طة النواب والقوانني واإلقتراحات برغبة و األس� � ��ئلة أو
تقارير أو بحوث موس� � ��مية ،ويتخصص عملي ف� � ��ي اإلقتراحات برغبة وردودها
وم� � ��ن قدم ه� � ��ذه اإلقتراحات من الن� � ��واب ومتابعتها .أما بالنس� � ��بة للكتب التي
تتضم� � ��ن القوانني الصادرة في كل دور إنعقاد فيت� � ��م جتميعها وترتيبها بطريقة
معينة مع وجود ش� � ��رح كامل وبذلك تكون هذه الكت� � ��ب مراجع ملن يحتاجها من
طلبة اجلامعة والباحثني ,إضافة إلى ذلك البحوث امليدانية املوسمية املختصة
بإس� � ��تطالعات الرأي ويحدث ذلك بناء عل� � ��ى طلب أحد النواب أو األمني العام
لتقصي حقيقة ما وذلك من خالل اإلس� � ��تبيانات مت يتم حتليل النتائج والنسب
على جهاز احلاسب اآللي من خالل برنامج .SPSS

ماهي العقبات التي تواجهك؟

احلم� � ��د لله ال يوجد عقبات تذكر من ناحي� � ��ة صعوبة إيجاد حل لها ،فقد يكون
قدم أجهزة احلاسب اآللي هي العائق الوحيد باإلضافة إلى عدم توفر البرامج
احلديثة املستخدمة في مجال اإلحصاء .ولكن كلي أمل في مركز نظم املعلومات
اجلديد الذي سيتم افتتاحه قريبا وآمل أن تتالشى هذه املشكالت عند االنتقال
لهذا املبنى املطور.
ماهي طموحاتك في مجال عملك؟

تطوير اإلدارة وزيادة عدد األبحاث التي يس� � ��تفيد منها الطلبة والباحثني ونشر
جمي� � ��ع أعمالنا على موق� � ��ع مجلس األمة بحيث يصبح مبتناول اجلميع بيس� � ��ر
وسهولة.

ماهي العقبات التي تواجهك؟

صعوب� � ��ة احلصول على املعلومات اخلام اخلاص� � ��ة باالقتراحات برغبة املقدمة
من الس� � ��ادة األعضاء إذ ال نحصل على هذه املعلومات بالسرعة الكافية إلجناز
عملنا في الوقت احملدد.
ماهي طموحاتك في مجال عملك؟

أمتنى أن يكون أفضل مما هو عليه حاليا وأكثر تطورا خاصة من ناحية األجهزة
والبرامج احلديثة واملطورة اخلاصة مبجال اإلحصاء.

تواصل
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لقـــــــاء
عن اجلولة البرملانية في كندا

< أجرى اللقاء /جمال املطيري

< حققت الزيارة
نجاح ًا ملموس ًا بتعزيز
وتوطيد العالقات
الثنائية على كافة
األصعدة السياسية
والبرلمانية
واالقتصادية
والتعليمية
< سفارات الكويت
في الخارج تساهم
في تزويدنا
بالمعلومات عن
البلد المضيف

تواصل

أحالم القالف :
إستفدت من مجموعة الصداقة على
المستوى االداري والتنظيمي

< أعضاء الوفد البرملاني وأحالم القالف في أحد االجتماعات
ش� � ��اركت رئي� � ��س مكت� � ��ب جلن� � ��ة الش� � ��ئون املالية
واالقتصادي� � ��ة باألمانة العامة ملجلس األمة أحالم ه� � ��ذه املش� � ��اركة كانت بن� � ��اء على ق� � ��رار للجمعية
عبدالل� � ��ه القالف ضمن وف� � ��د مجموعة الصداقة العمومية للش� � ��عبة البرملانية بتش� � ��كيل مجموعات
البرملانية الرابعة والتي ضمت كل من االعضاء د .الصداق� � ��ة البرملاني� � ��ة لبرملانات الدول الش� � ��قيقة
أسيل العوضي ،د .سلوى اجلسار ،د .روال دشتي والصديق� � ��ة تش� � ��كلت أربعة مجموع� � ��ات ،وكانت
وفيصل الدويس� � ��ان ،املجموعة كان لها جتربة في مشاركتي مع مجموعة الصداقة البرملانية الرابعة
العاصم� � ��ة الكندية أوتاوا حتدثن� � ��ا عنها في هذا إل� � ��ى أوتاوا العاصمة الكندية ف� � ��ي الفترة من 27
س� � ��بتمبر إلى  1أكتوب� � ��ر 2010م وعضوية كل من
اللقاء القصير.
ماهي طبيعة هذه املشاركة؟
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< الوفد البرملاني في إحدى زياراته
االعضاء-:
د .سلوى اجلسار.
د .أسيل العوضي.
د .روال دشتي.
فيصل الدويسان.

م����اذا كان دورك كرئيس مكتب اللجنة في هذه
املشاركة؟

دوري ه� � ��و التجهي� � ��ز املعلوم� � ��ات الكافي� � ��ة للوفد
ع� � ��ن هذا البلد وأهم األم� � ��ور التي ميكن طرحها
ومناقشتها مع املس� � ��ئولني واملختصني وكان ذلك
بالتعاون مع اإلخوان في سفارة دولة الكويت في
كن� � ��دا والذين كان لهم دور كبير ويش� � ��كرون على
التعاون وتس� � ��هيل وتوفير بع� � ��ض األمور اخلاصة
بالزيارة وأخص بالذكر كل من السفير علي حسني
السماك واملستشار علي الظفيري وسكرتير أول
زياد األنبعي.

حي� � ��ث أج� � ��رى الوف� � ��د العدي� � ��د م� � ��ن اللق� � ��اءات
واحملادثات مع العديد من الشخصيات البرملانية
واحلكومية ومت اللقاء مع س� � ��عادة رئيس مجلس
العموم الكندي بيتر ميلكن وفخامة رئيس مجلس
الش� � ��يوخ الكن� � ��دي نويل كانس� � ��يال ،والتقى كذلك
الوف� � ��د ببعض املختص� �ي��ن في النظ� � ��ام الصحي
الكندي لالطالع على التجربة الكندية في مجال ما هي انطباعاتك واستفادتك من هذه املشاركة؟
هذه الزيارة كانت ممت� � ��ازة جداً وحققت جناحاً
الرعاية الصحية.

< التجربة الكندية
في مجال الرعاية
الصحيةكانت محل
اعجاب الوفد
ملموس � � �اً بتعزي� � ��ز وتوطي� � ��د العالقات
الثنائية على كافة األصعدة السياس� � ��ية
والبرملاني� � ��ة واالقتصادي� � ��ة والتعليمي� � ��ة
واستفدت ش� � ��خصياً من واقع التجربة
الش� � ��يء الكثير س� � ��يما على املس� � ��توى
اإلداري والتنظيمي.
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ثقافة إدارية
بقلم  :هديل بوحميد:

تدور في أذهان املوظفني العاملني باألمانة العامة ملجلس األمة إسئلة تتعلق بشئونهم الوظيفية  ،وحتديد ًا تطبيقات الئحة النظام اإلدارية الوظيفي
عليه والتي يتعلق بعضها بنظام الدوام واحلضور واالنصراف والبعض اآلخر باإلجازات كما أن منها ما يتعلق بتقييم الكفاءة وتقديراتها.

ورغم أن الالئحة والقرارات والتعاميم الصادرة أوضحت كل جزئية فيما يتعلق باملوضوعات السابقة إال أن التطبيقات العملية لتلك القرارات تثير أسئلة
واستفسارات لدى بعض املوظفني حني وتنفيذها.
ورغم سعي إدارة شئون املوظفني إلى الشرح واإليضاح في كل حالة فردية متعلقة بتلك املوضوعات.
إال أنه ال زال بعض املوظفني غير مدركني وملمني مبواعيد العمل الرسمية وأحكامها املختلفة من تطبيقات اإلعفاء وحاالتها وكيفية استخدامها واملزايا
والرخص املمنوحة لهم زيادة عن باقي اجلهات األخرى احلكومية حتى ميكنهم االستخدام األمثل لها.
كم� � ��ا أن البعض لم يدرك تفس� � ��ير األحكام وقواعد ونظم طلب اإلجازات ومنحها وح� � ��االت اإلعفاء من تلك املدد ومواعيد التقدم بالنموذج الطبي حتى ال
تتحول إلى انقطاع كما هناك مشاكل إجرائية لدى املوظفني في مدى الفهم لقواعد الترقية خاصة وأن األمانة العامة تنص الئحتها على أن الترقية تكون
بأسلوب واحد فقط هو االختيار.
ومن ذلك كله يتضح أن أغلب املش� � ��اكل التي تقابل موظفي األمانة العامة هي «املعرفة» املعرفة س� � ��واء باللوائح أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن االمانة
رغم افتراض علمهم بها ،فإذا أدرك كل موظف ما هي حقوقه وواجباته من واقع الالئحة والقرارات املكملة لها فلن يكون هناك مش� � ��اكل إجرائية تقابلهم
حي� � ��ث أن الالئحة تضمنت تفصيالت لقواعدها األصلية واش� � ��تملت على مزايا وفوائد تف� � ��وق ما ورد بقانون ونظام اخلدمة املدنية كما أن قراراته تضمنت
إضافات لم ترد بقرارات مجلس اخلدمة املدنية وذلك تقديراً من األمانة العامة للدور الذي يلعبه موظفيها في تأدية الرسالة املكلفني بها.
وسوف تقوم مجلة «تواصل» مبناقشة سلسلة األبواب الواردة بالئحة النظام اإلداري ألمانة املجلس لعرضها على املوظفني ليتعرفوا عليها وعلى املشاكل
الوظيفية التي تواجههم.
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هـــــوايـــــــــة

الكندري :أفضل الفن الواقعي في مدرسة الرسم
أجرى اللقاء /جمال املطيري
مدي����ر إدارة مكتب����ة األمانة العامة ملجلس األمة جاس����م الكن����دري صاحب هواية ممي����زة وراقية تعتبر من
أهم الفنون اإلنس����انية … هواية الرس����م هي ما متيز بها ضيفنا … يقول أنها هبة من الله ورثها عن والدته
وأورثها البنته … مسيرة طويلة من هذه الهواية يرويها لنا ضيفنا من خالل هذا اللقاء.
متى بدأت هذه الهواية؟

جاسم الكندري
مدير مكتبة مجلس األمة

ب� � ��دأت ه� � ��ذه الهواية منذ الطفولة وه� � ��ي موهبة من الله عز وجل ،حيث انني انتمي إلى بيئة هوايتها الرس� � ��م،
فوالدتي التي كانت ومازالت تنقش على اخلام وتنشر الزخارف واملشغوالت عليه وعلى البخانق ،وكذلك ابنتي
هبة الكندري فنانة تش� � ��كيلية وعضو في املرسم احلر والفنون التشكيلية اقيم لها معرضاً فنياً لعرض اعمالها
وهي مستمرة في أنشطتها.

ما الذي دفعك لهذه الهواية؟

عندما كنت في مرحلة االبتدائية واملتوس� � ��طة تش� � ��كلت املالمح
الفنية عندي في الرسم حيث شاركت في العديد من املعارض
الفنية التي تنظمها املدرسة ،وكانوا املدرسني يثنون على أعمالي
في تلك الفترة وتطورت املوهبة خالل دراستي في اخلارج حيث
كان من حق الطالب مواد (اختيارية) مع مواد التخصص في كل
مرحلة دراس� � ��ية حيث اخترت الرسم وفنون التصميم ،ونفذت
عدة لوح� � ��ات فنية حازت على اعجاب اجلميع ،حيث عكس� � ��ت
موهبتي وانتمائي للوطن الغالي ،ومازالت احتفظ بتلك االعمال
من ضمن أرشيف آعمالي.
ما هو نوع الفن أو الرسم الذي تفضله؟

أن� � ��ا احــب وأفضـــ� � ��ل وابـــدع في الف� � ��ن الــــواقــــــع� � ��ي واعني به فن
محاكـــ� � ��ات الطبيعة كالصحراء والبحر والطبـيعة ،حيث ان املدارس
الفنية متعددة ومنها (الفن السريالي) و(الفن التجريدي التعبيــــــــري)
و (الفن الواقعي) …

< من أعمال جاسم الكندري

من لوحاتي املميزة جتربة الرس� � ��م مبس� � ��احات كبيرة قمت بعمل لوحة فنية عبارة عن اشجار صحراوية كبيرة مع شجيرات مبعثرة وخلفيتها تتشكل
من الغيوم والسحب ،وهذه اللوحة على حائط طوله  12متر وارتفاع  3أمتار استخدمت فيها حائط املزرعة لتنفيذها.
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بــأقـــالمهــم

سؤال إجابته فى الضمير
يص����ل ع����دد املؤظف��ي�ن الكويتيون في الدولة إلى حوال����ى ( )360ألف منهم ( )190ألف من الذك����ور ،و( )170ألف من
اإلناث ،بينما عدد املسئولني يصل إلى ( )7000مسئول منهم ( )2000من اإلناث و( )5000من الذكور.
إلى هذا اليوم الزالت الدولة تعاني من كثرة التغيبات دون إذن ومن كثرة التهرب والتسلل إلى خارج العمل ومن كثرة
ضياع س����اعات العمل دون إنتاج ومن حجم تأخير إجناز املعامالت الرس����مية وكثرة التمارض ،ويأتي الس����ؤال هنا :من
املسئول عن ذلك ،املوظف أو املسؤل؟
بالطبع كل طرف س� � ��يتهم اآلخر دون تردد يهمني تواجدكم إال في وقت حاجة العمل إليكم واليهمني س� � ��وى تسجيل حضوركم
< بقلم أحمد الهاجري
وكل طرف س� � ��يتالعب بالكلم� � ��ات ويلحن وانصرافك� � ��م أم� � ��ا عدا ذلك فإذهبوا حيثما ووقتما ش� � ��ئتم فأنت� � ��م طلقاء أحرار وال
اجللسات
االمني العام املساعد لقطاع
املبررات على حسب أوتاره ،لهذا ستختلط يعلم هذا املس�� ��ئول الفاش�� ��ل بأنه قد ظلم نفسه ألنه حرض اآلخرين على عدم
األحلان وستنزعج من طنينها اآلذان!
اإلخ� �ل��اص وخان أمانت� � ��ه املؤمتن بها من الدولة وظل� � ��م غيره من املوظفني
ولكي نكون منصفني ألنفسنا وللكويت ،هذا الوطن الذي كان والزال يعطينا ويكرمنا امللتزمني بساعات وواجبات العمل ،والله يعينه على احلساب!
منذ والدتنا وإلى ما بعد وفاتنا ،ال بدلنا من أن نحاسب ًأنفسنا كموظفني ومسئولني نصيح� � ��ة لكل موظف :ال تصنع من نفس� � ��ك آلة للرد فق� � ��ط على ما يطلبه
قبل أن نحاس� � ��ب غيرنا وقبل أن يحاس� � ��بنا أحد ،ولنبدا بسؤال مهم :هل نحن نعمل
املس� � ��ئول وال تقتنع فق� � ��ط بالعمل املطلوب منك وإمنا ب� � ��ادر وإبتكر وناقش
من اجل املسئول أو من أجل الكويت؟
وإبحث ألن الكويت وطنك مثلكا هي وطن املسئول.
ومن خالل اإلجابة س� � ��نتعرف على م� � ��دى إخالصنا في العمل ،فم� � ��ن املفترض بنا
كموظفني ومسؤلني أن نربط إلتزامنا وإخالصنا بالعمل من أجل الوطن ال من أجل نصيحة أقدمها لكل مس� � ��ئول :ال جتعل من نفسك سيفاً مسلطاً على رقاب
املسئول ،وعلينا أن نلتزم بالعقد املبرم بيننا وبني الدولة بأن نؤدي واجباتنا الوظيفية املوظفني وال تكن من شريحة (آخر من يعلم) بل كن كتاباً يفيد كل من يقرآه
كاملة دون نقصان وأن نلتزم بس�� ��اعات العمل احملددة واملتفق عليها بالعقد ونتلقى وجتاوز عن توافه األمور وال تتش� � ��دد ف� � ��ي مواقف الرخاء وتلني في مواضع
نظير ذلك أجراً ماليا ،وليس�� ��أل كل مس�� ��ئول وكل موظف نفسه :كم دقيقة أو ساعة الشدة ،وإياك أن في حتكم مسألة وأنت غاضب.
أضاعها على العمل دون وجه حق سواء بالتسلل إلى خارج العمل أو باللهو بأمور ال
يتطلها العمل ورغم ذلك أخذ راتبه الش�� ��هري كامال دون نقصان ،والسؤال األخطر معادلة ال بد من تطبيقها ...
هو على من أنفق هذا الراتب وهل استشعر ببركته؟
إذا كنت مم� � ��ن يتأثرون بالنقد وتوافه الكالم فل� � ��ن تتحرك مترا واحدا من
لهذا فاملس�� ��ألة ليس�� ��ت سهلة ال على املوظف وال على املس�� ��ئول ،فاملوظف يقع عليه مكانك ،ألنك حتما ستكون مهزوز لكل ما تسمعه ،فاترك اآلخرين ينشغلون
ماجتنيه يداه أما املس�� ��ئول فإنه يتحمل ما يق�� ��ع عليه ،وما يقع على املوظف إن كان ب� � ��ك ومبراقبتك وبس� � ��ذاجاتهم وتوافههم وتفرغ أنت لوحدك في الس� � ��احة
م�� ��دركا لألمر ،فكم من مس�� ��ئول خان األمان�� ��ة املوكلة إليه من قب�� ��ل الدولة فتجده لتحقيق جناح� � ��ك وطموحاتك ،واتركهم يقذف� � ��ون أحجارهم باجتاهك فلن
كاألطرش في الزفة ال يتحس�� ��س مش�� ��كالت وحاجات موظفيه وال يسعى إلى حلها يس� � ��تطيعوا إصابتك ألنك بكل بساطة أنت في قمة اجلبل وهم ال زالوا في
وتذلي�� ��ل الصعاب الت�� ��ي يواجهونها وال يعلم من دخل ومن خ�� ��رج ومن عمل ومن لم الوادي السحيق.
يعمل وال يفرق بني س� � ��اعات العمل وواجبات الوظيفة ،فتجده يقول للموظفني أنا ال
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حوار على جدران
مجلس األمة
احتفل� � ��ت األمانة العامة ملجلس األم� � ��ة بالذكرى الـ 48
لدستور دولة الكويت في احلادي والعشرون من نوفمبر
املاض� � ��ي بإقامة ن� � ��دوة بعنوان «الدس� � ��تور … عطاء» في
قاعة االحتفاالت الكب� � ��رى باملجلس ،أثار عنوان الندوة
فضولي للتعرف على من تلو صاحب الصورة الش� � ��هيرة
الت� � ��ي جتمعه م� � ��ع املغفور له الش� � ��يخ عبدالله الس� � ��الم
الصباح أثناء تس� � ��لمه دس� � ��تور البالد من رئيس املجلس
التأسيس� � ��ي عبداللطيف ثنيان الغ� � ��امن الذي عكف هو
ورفاقه من أعضاء التأسيسي على صياغة مواد دستور
دولة الكويت.
أسماء من ساروا على الدرب

< بقلم  :وليد الزهيري

توجهت إل� � ��ى املمر املفضي إلى قاعة عبدالله الس� � ��الم
حيث ُعلق� � ��ت ص� � ��ورة عبداللطيف ثنيان الغ� � ��امن مييناً
وأسفل منها قائمة بأسماء أعضاء املجلس نواب ووزراء،
يل� � ��ي تلك القائمة صور لرؤس� � ��اء املجالس التش� � ��ريعية
املتعاقبة وقوائم بأعضائها ،تعرفت أكثر على أسماء من
س� � ��اروا على الدرب حتى وصلت لقائمة أعضاء املجلس
التش� � ��ريعي األخير ،كل هذه الهامات املرفوعة اسهمت
في بناء مسيرة الدميقراطية الكويتية.
وبنظرة أعم وأش� � ��مل لكل تل� � ��ك القوائم جميعاً ،دار في
ذهن� � ��ي س� � ��ؤال جدلي … م� � ��اذا لو ترجل ه� � ��ؤالء جميعاً

من قوائمهم ودخلوا قاعة عبدالله الس� � ��الم في جلس� � ��ة
احتفالية بالذكرى الـ  48للدستور؟
ترى ما الذي سيدور في تلك اجللسة؟ والتي سيترأسها
رئيس املجلس التأسيس� � ��ي عبداللطيف الغامن ،وكيفية
النق� � ��اش الذي س� � ��يحدث بني أعضائها؟ وهل س� � ��تؤثر
أيدولوجي� � ��ات وهموم أعضاء كل فصل تش� � ��ريعي على
مضمون احلوار؟ إذ منهم من كان يؤمن بالفكر االشتراكي
الذي سقط اآلن؟ والبعض اآلخر شهد القومية العربية
حني كانت ف� � ��ي أوج مجدها ،وبقية التي� � ��ارات املختلفة
الذي يسعى كل منهم إلى تطوير املجتمع من منظوره.
وهل النقاش بينهم س� � ��يكون سجاالً بني أعضاء املجلس
الواحد بشكل أفقي؟ أم أنه سيكون بني أعضاء املجالس
املتعاقبة ليأخذ احلوار شك ً
ال رأسياً؟
وهج الدميوقراطية  ...تنعم به الكويت

إنها حقاً جللس� � ��ة تاريخي� � ��ة إن … حدثت ،تعكس بذلك
مدى الوه� � ��ج الدميوقراطي الذي تنع� � ��م به الكويت في
جتربة فريدة بني دول املنطقة ،لتأتي تلك الدميقراطية
تطبيق � � �اً لقوله تعالي « وأمرهم ش� � ��ورى بينهم « ،وقول
الفيلسوف الفرنسي فولتير « قد أختلف معك في الرأي
لكني على اس� � ��تعداد أن أجود بحياتي دفاعاً عن حرية
رأيك «.
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خير جليس

اسم الكتاب :اليهود الموسوعة المصورة.
الكاتب :د .طارق السويدان.
الناشر  :اإلبداع الفكري.

< إعداد  :ملياء السمحان

مقوالت في
النجاح:

عندما تقرأ كتاب "اليهود املوسوعة املصورة" ملؤلفه طارق السويدان فستتذكر :أن الصورة أفضل
من كتابة ألف كلمة» .فالكتاب ملخص شامل يحكي ويؤرخ لليهود وتاريخهم وتفصيل لعقيدتهم
واالنحرافات التي طرأت عليها ،كما يطلعنا الكاتب على شرائع اليهود كالصالة والقيام وفقه
الطهارة واألطعمة وغيرها ،ويشرح التوراة والتلمود وأجزائها ومؤلفيها ومحتوياتها ،والتعريف
باللغة العبرية وتوضيح أنواع الفرق والطوائف اليهودية والصهيونية واملنظمات التاريخية وما
تتمتع به من دعم إعالمي من مطبوعات وكتب ومؤلفات ومواقع على اإلنترنت وهي تهدف
لتعزيز وتوطيد دعائم الدولة الصهيونية في كل أنحاء العالم ومن األمور التي حاول مؤلف
املوسوعة إبرازها النظام االقتصادي والتعليمي باألرقام واإلحصاءات والنظام العسكري
واألمني واالستخباراتي والسجون ،كما يسلط الضوء على الشخصيات اليهودية والسياسية
والعسكرية والعلمية والفنية.
كل هذا وغيره الكثير في موسوعة مشوقة تضم  35ألف صورة وخريطة ،منها ما هو نادر،
وبعد قراءة أكثر من  80كتاباً أجنبياً منها  60كتاباً ألفه علماء يهود استطاع عشرات الباحثني
والعاملني في املوسوعة إخراجها بهذا الشكل الرائع.

> هناك اختياران مبدئيان في احلياة:
إما أن تتقبل ظروف الوضع احلالي كما
ه����ي ،أو أن تتقبل مس����ئولية تغيير هذا
الوضع.
(د .دين����س ويتل����ي ،كات����ب ومحاض����ر
أمريكي في التحفيز والنجاح).

تواصل

> الش����خص احملت����رف ه����و م����ن يفع����ل
أفض����ل م����ا بوس����عه ،ح��ي�ن ال يش����عر أنه
يريد ذلك.
> ال يه����م مق����دار تعلم����ك ،ف����إذا كن����ت
تعلم مت����ى تتكلم ومتى تصمت ،ففرص
جناحك إلى ازدياد.

> ال أظ����ن هناك صفة ضرورية للنجاح
أكثر أهمية من صفة املثابرة واإلصرار،
فهي ت����كاد تتغلب على كل م����ا يعاندها،
رمبا حتى قوانني الطبيعة.
(جون روكفلر ،صناعي أمريكي من رواد
االستثمارات النفطية).

خير جليس
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اسم الكتابThe power of now :
الكاتبEckhort Tolle :
إيكهارد توللي ،كاتب ناجح يصطحبنا في هذا الكتاب في رحلة مؤثرة وغير عادية الكتشاف قوة احلاضر
اآلن ويعلمنا كيف نلتمس طريقنا نحو النجاح رغم األلم واملشاق التي نوجهها.

اسم الكتاب :معجم آللئ األمثال والحكم المقارنة.
الكاتب :خالد جميل الصدقة.
يستمد هذا املعجم معلوماته من عشرات املراجع اإلنكليزية القدمية واحلديثة و 450مرجعاً عربياً من
كتب األمثال واألدب واللغة للحديث والدواوين والتراجم .ويتمثل بأشعار أكثر من  600شاعر عربي،
بعضهم مغمور لم يسمع به إال قلة من املتخصصني ،ويحدد الفترة الزمنية التي عاش بها كل شاعر .كما
يقارن األمثال اإلنكليزية مبا وجده من نظائرها وأشباهها في القرآن الكرمي واألمثال العربية الفصيحة
واألقوال املأثورة عن بلغاء العرب وحكمائهم وقصائد شعرائهم .ويسجل أيضاً التاريخ الذي تبلورت صيغة
املثل اإلنكليزي الشائعة في عصرنا ،كما يذكر أسم قائله أو مدونه ،ويورد أحياناً بعض صيغه القدمية
ويترجم املثل اإلنكليزي إلى العربية ،ويشرح معناه إن كان غامضاً .كما يشير إلى األمثال اإلنكليزية
املقتبسة من العربية وغيرها من اللغات.

تواصل
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< أجرى اللقاءات:
وليد الزهيري

تواصل ...
مع الموظفين الوافدين
سعدية حسين:

أقوم بطباعة مكاتبات الشعبة البرملانية العربية منها واالجنليزية والفرنسية

سعدية حسين
طباعة

قالت س� � ��عدية حس� �ي��ن أن عملها بقطاع الش� � ��عبة البرملانية ملجلس األمة على قدر كبير من األهمية ألن هذا القطاع هو
الواجه� � ��ة اخلارجية ملجلس األمة ،إذ أن مخاطب� � ��ات معالي رئيس مجلس األمة واألمني العام اخلارجية معظمها يصدر
م� � ��ن قطاع الش� � ��عبة البرملانية ،إضاف� � ��ة إلى تقارير وفود الش� � ��عبة البرملانية املمثلة ملجلس األم� � ��ة للمؤمترات والندوات
واالجتماعات منها الدولية والعربية واإلسالمية وجلان الصداقة البرملانية.
وأش� � ��ارت في حديث لها مع «تواصل» إلى أنه منذ أن مت تعيينها وهي تعمل بقطاع الش� � ��عبة البرملانية ،إذ اس� � ��ند إليها
طباعة مكاتبات الشعبة سواء باللغة العربية أو االجنليزية أو الفرنسية .
وأوضحت أن دراستها اجلامعية وحصولها على بكالوريوس التجارة أسهم في تكوين رؤية عامة آللية العمل لديها مما
انعكس إيجاباً على تعاملها مع كافة زمالئها بالش� � ��عبة البرملانية عبر تفانيها في أداء عملها بش� � ��كل إداري منظم قائم
عل� � ��ى كيفية إجناز العمل املطلوب بأفضل أداء ممكن ملا متثله الش� � ��عبة البرملاني� � ��ة من أهمية كأحد أهم القطاعات في
األمانة العامة ككل.

محمد خليل:

الدقة واالنضباط صفاة األمني العام

محمد الوكيل
مندوب

تواصل

يعم� � ��ل محم� � ��د خليل منذ زمن طويل مع األمني العام عالم الكندري الذي يصفه بالدقيق في عمله ،يش� � ��رف ش� � ��خصياً
عل� � ��ى تقدمي «الدلة» إلى مكتب األمني العام عالوة على توزيع البريد الصادر من مكتبه إلى بقية إدارات األمانة العامة
ملجلس األمة.
خليل أوضح أن «أبوأنس» وهو اللقب احملبب لألمني العام ش� � ��خص متواصل ويس� � ��أل عن العاملني وأحوالهم منذ توليه
إدارة الشئون املالية وهي سنة وخصلة طيبة مشيراً إلى أنه يحب «الشاي األخضر» واحلضور مبكراً ملقر عمله.
وأك� � ��د خليل في حواره مع «تواصل» أن طبيعة عمله مبكتب األم� �ي��ن العام ملجلس األمة تتطلب قدر عالي من احلرص
واليقظ� � ��ة في العمل ،ومن أهم أس� � ��باب جناح� � ��ه التزامه مبواعيد العمل والوفاء بالواجب� � ��ات املنوط بها ،وحتمله لكافة
األعباء الوظيفية دون كلل أو ملل.
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الماضي يكرم
العتيبي
كرم األمني العام املساعد لشئون اللجان مبجلس األمة سليمان املاضي ،املوظف في
إدارة التنسيق واملتابعة فيصل العتيبي على جهوده ومتيزه في أداء عمله وجهوده
احلثيثة لالرتقاء بأعباء عمل اإلدارة.

ضمن أنشطة إدارة االعالم في املدارس

مدرسة «ابن رشد»
تكرم دشتي

ش� � ��اركت إدارة األع� �ل��ام باألمان� � ��ة العامة ملجل� � ��س األمة بندوة ثقافية عن املس� � ��يرة
الدميقراطية بالكويت مبدرس� � ��ة «ابن رش� � ��د» مبحافظة العاصمة ملدرس� � ��ات مادة
االجتماعيات والتربية الوطنية … ويظهر في الصورة رئيس قس� � ��م االجتماعيات مها
املطيري تكرم احملاضر إبراهيم دشتي املوظف بإدارة االعالم باألمانة العامة.

كأس خليجي  20في
مجلس األمة
جرياً على عادته واهتمامه بالشأن الرياضي ،أحضر الزميل بإدارة شئون اللجان
سعود اإلبراهيم كأس اخلليج لكرة القدم الذي فازت به دولة الكويت في اليمن
مؤخراً إلى األمانة العامة ملجلس األمة لالحتفاء به وألخذ الصور التذكارية معه.

تواصل
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مجتمع األمانة

مجتمع االمانـة

اص ٌ
ل
ت َ َو ُ

بقلم فاطمة العبيدان
مستشـــارة قانونيــــــــة
		
تَواصــــ ّل يجمعـــنــــــا

ب� � ��ال� � ��و َّد واإلخ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ا ْء

		
ــــــس يضمنـــا
ومجـــل ٌ

ب���اخل� �ي���رِ وال���وف� �ـ� �ـ���ا ْء

		
ــــن يســـــــ ُكنــــُنـــا
ملوط ٍ
نـراهُ جنمــــــــاً عاليــاً
		
		
بَنَـــــاهُ آبــــــــــــــا ٌء لَنــــا

بالنـــــــــورِ والضــيـــــــــــــا ْء
يشــــ ُّع في الســمـــــــــــــا ْء
ب� ��ال � �ع � � َّز واإلب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ْء

		
ـــروح ُه شــامخــــ ٌة
ص ُ
ُ

تشـــــــــــــــر ُق بالبهـــــــــــــا ْء

		
راسخــــــــ ٌة جــــذورهُ

وال� �غ� �ص� � ُن ف���ي منـا ْء

		
أبنـــــــــا ُؤه ُزهـــــــــــو ُرهُ

تَ � �ن � �ع � � ُم ب ��ال� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��روا ْء

		
أمجـــــــا ُدهُ عظيمــــ ٌة

		
حب صادق
من نبع ًّ
ض َم ُن َعيْشاً راغداً
		
يَ ْ

ق� � ��وي�� � � ُة ال� �ب� �ن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ْء

يـــــــــــــدو ُم بالصـــفـــــــــا ْء
بالسعــــــــــدِ والهنـــــــــــا ْء

		
جنني ثمـــــــا َر خيــرِ ِه

َ
ــــــــارك العـــــطـــــا ْء
مــــــب

		
من ربـــــنا الباري لـه

نسجـــــــــــ ُد في رجـــــــا ْء

ليحف َ
		
ـــــــــظ الل ُه لنـــا

تواصل

�ت ف��ي رخــــــــا ْء
ال�ك��وي� َ

< رزق الزميل "عبدالله سعود مروي املطيري" املوظف في إدارة اإلعالم مبولود أسماه
"سعود" جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " جمال دبيان املطيري" املوظف في إدارة اإلعالم مبولود أسماه "ثامر"
جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزقت الزميلة "صفاء عباس احملميد" املوظفة في إدارة اإلعالم مبولود أسمته
"سليمان" جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " محمد عبدالله محمد حسني" املوظف بإدارة اخلدمات الهندسية مبولود
أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " علي عبدالله علي محمد عبدالله علي" املوظف في إدارة التدريب مبولودة
أسماها "مريم" جعلها الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " سالم محمد سالم العدل" املوظف في إدارة اخلدمات العامة مبولودة
أسماها "روان" جعلها الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " جمال ناصر أحمد املنيفي" املوظف في قطاع اللجان مبولود أسماه
"سعد" جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " محمد حميد الشمري" املوظف في إدارة احملاسبة العامة مبولود أسماه
"ناصر" جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل " مخلد الفي بطي املطيري" املوظف في
إدارة احملاسبة مبولود أسماه "محمد" جعله الله من الذرية
الصاحلة.
< رزق الزميل " حسني جويعد العجمي" املوظف في قطاع
اجللسات مبولودة أسماها "بتول" جعلها الله من الذرية
الصاحلة.
< رزقت الزميلة "شروق بورسلي" املوظفة في إدارة الدراسات
والبحوث مبولودة أسمتها "لولوه" جعلها الله من الذرية
الصاحلة.
 ...لولوه
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أرشيف المجلس

< ناصر اجلحمة ،سلطان ماجد ،عماد الدمخي.

< (الهند س� � ��بتمبر  )1993أحمد األذينة ،جعفر عباس ،توفيق
الوهيب ،باسم اللوغاني امللحق االعالمي بالهند
ويالحظ باخللف :جمال الدغيشم ،جمال اخلميس.

< (مؤمتر دولي ،يوليو  )1995خالد العلي ،جمال الدغيشم  ،سهيل الرشيد ،عبدالوهاب املزيني.

من هو

؟

يعمل ف� � ��ي األمانة العام� � ��ة منذ العام
 ،1990عم� � ��ل ف� � ��ي إدارة اللج� � ��ان،
ومسماه احلالي مدير إدارة.

يعمل في األمانة العامة عام  ،1997بدأ
في إدارة الشئون اإلدارية ،ويعمل حالياً
في إدارة مختصة بتطوير العمل.

يعمل ف� � ��ي األمانة العامة منذ ،1993
ومسماه احلالي مدير إدارة.

تواصل
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مسابقة تواصل

شكر ًا للنقابة

تتوجه أسرة «تواصل» بالشكر اجلزيل لنقابة العاملني باألمانه العامة على مشاركتها في تقدمي اجلائزة األولى
والتي هي عبارة عن حاسب آلي شخصي (الب توب)

(أ)

(ج)

(ب)

إجابة سؤال
المسابقة في
العدد الثامن:

و

« »
(د)

(و)

(هـ)

شروط المسابقة :

فكرة المسابقة:

اوال :ل ��كل موظ ��ف ف ��ي األمان ��ة العامة ملجلس
األم ��ة ل ��ه احلق ف ��ي املش ��اركة مرة واح ��دة لكل
مسابقة ،في حالة املشاركة باكثر من مرة واحدة
في نفس املسابقة ،سيتم إلغاء االجابة.
ثانيا :أس ��رة مجلة تواصل اليحق لها املش ��اركة
في املسابقة.
ثالث ��ا :ل ��كل س ��ؤال إجاب ��ة واح ��دة فق ��ط

في الشكل املوضح امامك هنالك جزء
ناقص من الش ��كل غي ��ر موجود ،ماهو
اجلزء املفقود من الشكل اعاله؟
أختر اإلجابه املناس ��بة م ��ن اخليارات
التي ظاهرة أمامك.

مبــــروك

كوبون المشاركة في مسابقة تواصل
إسم املوظف:
رقــــم امللـــــف:
اإلجــــــابـــــــــة:

تواصل

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

صحيحة.
رابع ��ا :يتم تعبئة النم ��وذج املخصص لالجابة،
وترسل االجابات الى مكتب مجلة «تواصل».
خامس ��ا :س ��وف يك ��ون هن ��اك خمس ��ة فائزين
فقط لكل مس ��ابقة ويت ��م اختيارهم عن طريق
الس ��حب ،س ��يتم إع�ل�ان أس ��ماء الفائزي ��ن في
املسابقة في العدد التالي ملجلة «تواصل».

(و)

أسماء
الفائزين
بمسابقة
«تواصل» في
العدد السابق

عب ��د اللطي ��ف الغريب
خالـــــــ ��د عل ��ي العـــــــلي
نايفــــة غ ��ازي املطيـــري
فاطم ��ه صال ��ح الغريب
عبــــــدالعــــزيـز العنــــزي

وسائل اإلعالم المختلفة ( تلفزيون وفوتوغرافي وإذاعة ) تغطي جلسات المجلس

التصوير الفوتوغرافي والتلفزيون للجلسات في الماضي

إذاعة دولة الكويت في تغطية إحدى الجلسات في الماضي

لت ــواصل ـ ــكم ومشــارك ــاتكـ ــم .ت22022854 .

