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في نوفمبر املقبل تدخل مجلة «تواصل» عامها الثالث على التوالي بفضل جهود العاملني في ادارة االعالم
ومساهمات موظفي األمانة العامة الذين يشكلون مادتها الصحفية ،فما الذي ميكن أن نقوله بحق مطبوعة
بسيطة ومحدودة التداول بني بضع مئات من موظفي مجلس األمة؟
تعد «تواصل» رئة ومتنفس لكافة العاملني في األمانة العامة للمجلس من أبسطهم الى أعالهم مرتبة
 ...وهي محاولة لكشف اجلانب اآلخر من حياة املوظفني ،اذ من الصعب ايجاد قنوات اجتماعية تربط
املوظفني ببعضهم في القطاعات املختلفة وجتعلهم يتعرفون على جوانب شخصية في حياة بعضهم البعض
بسهولة خاصة مع تسارع وتيرة ضغوط العمل اليومي ،فالكل يتعجل للوصول الى مكتبه في الصباح ويتوق
للذهاب الى بيته بعد انتهاء ساعات العمل في حركة ميكانيكية يومية جافة.
تنقضي األشهر والسنوات من حياتنا الوظيفية ونلتقي يوميا بوجوه مختلفة من موظفني في ادارات مختلفة
عند دخولنا أوخروجنا من مبنى مجلس األمة وال تتاح لنا فرص التعرف على بعضنا ،ورمبا نسمع عن أسماء
من اجلنسني ممن ميلكون خبرات حياتية أو ميارسون هوايات وأنشطة خارج أسوار املكاتب الرتيبة لكننا
النعرف تفاصيل كثيرة عنها ،ومن هنا تأتي قيمة مطبوعتنا البسيطة «تواصل» لتقوم بهذه املهمة االجتماعية
ومتد جسورا فيما بني العاملني في األمانة العامة ملجلس األمة فتعرض صورهم أيام الطفولة وتعلن عن
أسماء مواليدهم اجلدد وتكشف عن هواياتهم والتنسى نشاطهم الوظيفي في ملف يتضمنه كل عدد.
«تواصل» خرجت من رحم ادارة االعالم لكنها مجلة اجلميع وهي حتيا بتواصلهم معها وتغذيتها بكل جديد،
وكل جناح ينسب لها يعكس مدى اهتمام املوظفني بها فهي منهم ولهم.
وأخيرا فان طاقم التحرير في مجلتكم يحرص على تطوير أبوابها على الدوام ويدعو اجلميع للمساهمة في
ابداء املقترحات واآلراء الضافة مواد وأفكار جديدة جتعلها أكثر قرباً من اجلانب اآلخر حلياة املوظفني.

مدير إدارة اإلعــالم

مظفر عبد الله راشد
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قطاع الجلسات:
ثالثة إدارات تقوم بالتجهيز للجلسات وتوثيقها ونشرها
فريق ملف العدد :محمد السبيعي  -هديل بوحيمد ـ ـ ملياء السمحان
التصوير :مسلط السبيعي  -يوسف اخلالدي
يعد قطاع اجللسات في األمانة العامة ملجلس األمة من األركان األساسية التي يقوم عليها
املجلس حيث تعتبر جلس���ات املجلس هي خالصة وجوهر عمل املجلس التي يش���رف قطاع
اجللس���ات عل���ى كل م���ا يتعلق فيها ،وحول طبيع���ة ودور هذا القطاع كان لن���ا لقاء مع األمني
العام املساعد للقطاع أحمد الهاجري.

أحمد الهاجري:
األمني العام املساعد لقطاع اجللسات

< قطاع الجلسات ركن رئيسي في
المجلس وحساسيته ال تحتمل وقوع
الخطأ.
< نشر المضابط على  C.Dوفر على
المجلس تكاليف كبيرة ولقي
استحسان النواب.

< ماهي طبيعة عمل قطاع الجلسات
في األمانة العامة ؟
يعد قطاع اجللسات ركن ًاَ رئيسي ًا من أركان مجلس
األم����ة ومن دونه ال ميكن أن يق����وم املجلس بعمله
فجميع القرارات والقوانني ال تصدر إال من خالل
جلس����ة املجل����س التي يش����رف عل����ى التحضير لها
واإلعداد لها وتوثيقها قطاع اجللس����ات فهو قطاع
حس����اس ال يحتم����ل اخلطأ ،وينقس����م القطاع إلى
ث��ل�اث إدارات :هي إدارة اجل����داول والقرارات ،وإدارة
املضابط ،وإدارة املطبعة.
ول����كل إدارة م����ن ه����ذه اإلدارات دور ب����ارز ومه����م في
بداي����ة انعق����اد جلس����ات مجل����س األم����ة وأثن����اء
انعقادها وعند انتهاءها.
ف����إدارة اجل����داول والق����رارات تخت����ص ف����ي جتهيز
ج����دول أعم����ال اجللس����ة ال����ذي س����وف تعق����د بعد
أن يدع����و إليه����ا رئي����س املجلس ويعتمده����ا ،وبعد
جتهي����ز جدول األعم����ال يتم توزيعه����ا على جميع
األعضاء باالس����م أو عن طريق نشرها على املوقع

اإللكتروني مبجلس األمة وبعد ذلك تقوم اإلدارة
بتوزيع اجلدول الورقي على األعضاء.
أما عن دور هذه اإلدارة أثناء اجللسة فيتركز على
املس����اعدة اإلداري����ة لألمني الع����ام ورئيس املجلس،
وتس����جيل حض����ور وانص����راف األعضاء وتس����جيل
كالم الن����واب و التصوي����ت وأخي����ر ًا الش����طب وفق���� ُا
لالئحة.
وبع����د االنته����اء م����ن اجللس����ة تق����وم ه����ذه اإلدارة
بإص����دار موج����ز الق����رارات الت����ي اتخ����ذت أثن����اء
اجللس����ة وت����دون في مذك����رة ثم توزع عل����ى أعضاء
املجل����س واملستش����ارين ،كما وتقوم بأرش����فة جميع
القرارات التي أصدرت في اجللسات السابقة .
أما إدارة املضابط فتقوم بتدوين وحترير مضبطة
كل جلس����ة ف����كل كلمة تقال من عض����و أو وزير يتم
تدوينه����ا وبع����د جتميعه����ا تق����دم لألمني املس����اعد
لقطاع اجللس����ات ثم إلى األمني العام الذي يقوم
بالتصديق عليها ومن ثم يتم نشرها ،وتعتبر هذه
اإلدارة مفخرة ألمانة املجلس حيث استطاعت أن
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تنج����ز مضبطة اجللس����ة في غضون س����اعات في
حني أنها كانت تستغرق أيام ًا في السابق .
أما إدارة املطبعة فهي إدارة قائمة بذاتها يعمل بها
موظفني كويتيني ذو خبرة عريقة بشئون املطبعة
والطباعة ،ودورها يختص في طباعة وتغليف كل
ورقة رسمية جلميع قطاعات املجلس .

تعتبر إدارة شئون اجلدول والقرارات من اإلدارات
الهام����ة والرئيس����ية التي لها دور أساس����ي في دعم
إج����راءات عم����ل مجلس األمة الكويت����ي وذلك من
خ��ل�ال اختصاص����ات هذه اإلدارة والت����ي تتمثل في
اآلتي-:

< هل هن�اك خطة موضوع�ة لتطوير
العمل في القطاع؟
نعم هناك خطة لتطوير هذا القطاع من ش����أنها
أن تدف����ع من مس����توى اإلدارات ف����ي القطاع ورفع
كفاءة العمل فيها ،فقد صدر قرار ًا بأن يتم نش����ر
املضاب����ط عل����ى أق����راص مدمج����ة ( )CDال����ذي
بدوره أدى إلى توفير الكثير من التكاليف وكذلك
لق����ي ه����ذا الق����رار موافق����ة واستحس����ان النواب،
وم����ن ضم����ن اخلط����ة أن يك����ون ج����دول األعم ــال
إلكتروني ًا وكذلك يتم توزيعه عن طريق اإلمييل
أو الـ  ، CDكما أن هناك طموح ألن يكون هناك
مبنى خاص وجدي����د للقطاع وذلك لتوفير بيئة
عمل صحية للموظفني تس����هم في رفع مس����توى
الكفاءة واإلنتاجية.

حي����ث تعتب����ر دع����وة اجتم����اع املجل����س أول عم����ل
إجرائ����ي تقوم به اإلدارة ،وتكمن أهمية الدعوة في
أنها تقوم ببالغ الس����ادة األعضاء مبوعد االجتماع
وس����اعته ومكان����ه احمل����دد ،كما أنه����ا تعتب����ر إبالغ ًا
رس����مي ًا لألعض����اء حلض����ور االجتم����اع ،وتختل����ف
الدع����وات باخت��ل�اف نوعه����ا ،فهن����اك دع����وة عادية
وهي الدعوة التي توجه لعقد جلس����ة عادية ضمن
اجللس����ات املتف����ق عليه����ا واحمل����ددة ف����ي الالئح����ة
الداخلية للمجلس ،وهناك دعوة اجتماع جللس����ة
خاصة في غير موعد االجتماع العادي للمجلس،
ويشترط لهذه الدعوة حسب ما ذكرته املادة ()72
م����ن الالئح����ة أنه يج����وز طل����ب عقدها بن����اء على
طلب رئيس املجلس أو احلكومة أو طلب موقع من
عش����رة أعضاء ،كما يش����ترط كذلك أن يتم حتديد
املوضوع الذي س����يتم مناقش����ته في هذا االجتماع
اخل����اص ،كما ال يجوز إضافة أي موضوع آخر غير
املوضوع احمل����دد في الطلب ،لذل����ك تعتبر الدعوة
املوجهة لألعض����اء الجتماع املجلس من أهم وأول
األعمال الداعمة إلجراءات عمل املجلس.

< كي�ف ترى التقدير الذي يحصل عليه
موظفي القطاع؟
أن����ا من املؤمنني بضرورة أن يكون هناك تش����جيع
للموظفني داخل األمانة وأن تقدم إليهم احلوافز
املادية واملعنوية وخصوص ًا قطاع اجللس����ات ألنه
قط����اع يحت����اج إل����ى الكثي����ر م����ن اجله����د والعمل
ال����دءوب وألن العم����ل ف����ي هذا القط����اع قد ميتد
إلى س����اعات الفجر ،حي����ث أن جناح املوظفني هو
جن����اح للمس����ئول وأن املوظف يحت����اج إلى الدعم
والتقدير ليتمكن من العمل واإلبداع.
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< إعداد دعوة اجتماع املجلس:

عادل اللوغاني:
مدير إدارة شئون اجلداول والقرارات

< إدارة شئون الجداول والقرارات من
اإلدارات الهامة والرئيسية في قطاع
الجلسات وقرار تحويلها إلى إدارة خلق
المجال لإلبداع والتطوير في عملها.
< التنسيق بيننا وبين اإلدارات المختلفة
في األمانة العامة يقوم على الوجه
األكمل.
ً
���تكماال ملعرف���ة طبيع���ة عم���ل كل إدارة م���ن
اس
إدارات قط���اع اجللس���ات كان لن���ا لق���اء مع مدير
إدارة شئون اجلداول والقرارات عادل اللوغاني

< م�ا ه�ي طبيعة عمل إدارة ش�ئون
الج�داول والق�رارات ف�ي قط�اع
الجلسات؟

< إعداد جدول أعمال اجتماع املجلس:

تخت����ص إدارة ش����ئون اجل����دول والق����رارات بإع����داد
جدول األعمال اخلاص بكل اجتماع من اجتماعات
املجلس سواء كان هذا االجتماع عادي ًا أو اجتماع ًا
خاص���� ًا أو غي����ره م����ن االجتماع����ات ،ويعتبر جدول
األعم����ال من أهم األعمال التي لها دور أساس����ي
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وه����ام ف����ي دع����م إج����راءات عم����ل املجل����س،
فج����دول األعمال ه����و من املوضوع����ات التي
سوف يناقشها املجلس في اجتماعه ولذلك
تك����ون أهمي����ة ج����دول األعمال ف����ي أنه يقوم
بترتيب وتنظيم املوضوع����ات املختلفة التي
سيناقش����ها األعض����اء ف����ي اجتماعه����م مثل
األوراق والرس����ائل الواردة وطلبات املناقش����ة
واالس����تجوابات وتقاري����ر اللج����ان املختلف����ة
وغيره����ا م����ن املوضوعات حس����ب م����ا حددته
الالئحة الداخلية للمجلس وحسب قرارات
املجلس في تقدمي موضوع على آخر.
كم����ا تكم����ن أهمية ج����دول األعم����ال في أنه
يعطي السادة األعضاء صورة عن املوضوعات
التي ستناقش قبل موعد االجتماع بهدف أن
يقوم السادة األعضاء بتحضير مالحظاتهم
واقتراحاته����م وتعديالته����م املقترح����ة عل����ى
املوضوعات التي سوف تناقش.
وجل����دول األعم����ال أهمية كب����رى في تنظيم
س����ير اجللس����ة نفس����ها وترتي����ب املوضوعات
والفق����رات املختلفة بحس����ب تسلس����ل معني
حتتف����ظ املوضوع����ات بترتيبه����ا بحس����ب
وروده����ا ،ف��ل�ا يت����م تق����دمي موض����وع عل����ى
آخ����ر إال ف����ي حالة ص����دور قرار م����ن املجلس
بإعطاء هذا املوضوع األولوية على غيره من
املوضوعات.
وتق����وم اإلدارة بإع����داد ج����دول األعمال لكل
اجتم����اع م����ن اجتماع����ات املجل����س ،ويت����م
رف����ع املوضوع����ات الت����ي انته����ى املجلس من
مناقش����تها أو الت����ي ق����رر املجل����س رفعها من
جدول األعمال ،كما يتم إضافة املوضوعات

اجلدي����دة التي تنته����ي اللجان من دراس����اتها
أو املوضوع����ات الت����ي تطلبه����ا احلكوم����ة أو
املوضوعات التي يطلبها السادة األعضاء.

< إع���داد ملخ���ص مل���ا دار ف���ي كل اجتم���اع
(القرارات واملوجز):

ومن األعمال التي تسهم بشكل كبير في دعم
إجراءات عمل املجلس ما تقوم به إدارة شئون
اجلدول والق����رارات من إصدار موجز بعد كل
اجتم����اع م����ن اجتماعات املجل����س على وجهة
الس����رعة ،ويقصد باملوج����ز هو تدوين ملخلص
مل����ا دار في اجتماع املجل����س واملوضوعات التي
ناقش����ها والقرارات التي صدرت عنه ،والهدف
م����ن إص����دار املوجز هو تس����هيل الوص����ول إلى
املوضوع����ات الت����ي نوقش����ت ف����ي كل اجتم����اع
والق����رارات الت����ي ص����درت عن����ه ب����د ً
ال م����ن
البح����ث في مضبطة اجللس����ة التي أخذ وقت ًا
إلصدارها.
وتكم���ن أهمية املوجز ف���ي أن العديد من إدارات
املجلس املختلفة تعتمد عليه في أعمالها ،فعلى
سبيل املثال حترص إدارة اللجان على االعتماد
عل���ى املوج���ز ملتابع���ة وتنفي���ذ الق���رارات الت���ي
اتخذه���ا املجل���س بعد كل اجتم���اع فيما يخص
اللجان ،كما حترص إدارة القرارات التش���ريعية
على املوجز وذلك بهدف صياغة الكتب املوجهة
إلى احلكوم���ة أو جلان املجلس بعد كل اجتماع
فيما يخص اللجان ،كما حترص إدارة القرارات
التش���ريعية عل���ى املوج���ز وذلك به���دف صياغة
الكت���ب املوجهة إلى احلكوم���ة أو جلان املجلس
أو دي���وان احملاس���بة متضمن���ة ق���رارات املجلس
املتعلقة بتلك اجلهات.

كي�ف ت�رون التنس�يق بي�ن اإلدارة
وباق�ي اإلدارات ف�ي األمان�ة
العامة؟
العمل يستدعي التنسيق مع إدارات مختلفة
ف����ي األمان����ة العامة وأهمه����ا إداراتي اللجان
والشئون البرملانية والتعاون بيننا وبني هذه
اإلدارات يقوم على الوجه األكمل.
< تع�د إدارة ش�ئون الج�داول م�ن اإلدارات
المس�تحدثة ف�ي الهي�كل اإلداري الجديد
لألمانة حيث كانت سابق ًا قسم في إدارة
الجلس�ات كيف ترون انعكاس هذا التغير
على طبيعة العمل؟
إن حتوي����ل القس����م إل����ى إدارة ضم����ن الهي����كل
اإلداري اجلدي����د يع����د خط����وة موفقة حتس����ب
لألمانة العامة حيث س����هلت م����ن عمل اإلدارة
وخلق����ت املج����ال لإلبداع والتطوي����ر في عملها
وأود ف����ي هذا الصدد أن أتقدم بجزيل الش����كل
لألم��ي�ن الع����ام ع��ل�ام الكن����دري واألم��ي�ن العام
املساعد أحمد الهاجري.
< هل هناك مشاكل أو مطالب لدى
العاملين في اإلدارة؟
ال نعاني من أي مش����اكل س����وى نق����ص في أجهزة
الكمبيوتر لعدد من املوظفني والعمل جاري على
توفيرها لهم بالتنسيق مع إدارة احلاسب اآللي.
<<<<<
وف���ي مقابل���ة مع مدي���ر إدارة ش���ئون املضابط
يعق���وب الكن���دري وس���ؤاله ع���ن طبيعة عمل
إدارة املضابط أجاب -:

يس���تند عمل إدارة املضابط على  3مراحل قبل

تواصل

ملف العدد
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وبالنهاي���ة يتم جتميع األجزاء لتخرج بالش���كل
النهائ���ي وف���ي املرحل���ة الثالثة بعد يوم اجللس���ة
يقوم املوظفني املس���ئولني عن تصحيح ومراجعة
األخط���اء اإلمالئي���ة باملراجعة ويت���م التصحيح
للم���رة الثاني���ة ويرق���م الفه���رس بع���د إضاف���ة
اإلحاالت وتتم املراجع���ة النهائية من قبل املدير
وخصوص ًا التركي���ز والتدقيق على كالم الرئيس
وم���ن املهام األخ���رى التي تقوم به���ا اإلدارة وضع
املضبطة على أق���راص مدمجة ( )CDوتوزيعها
على األعضاء قبل  48ساعة من انعقاد اجللسة
مع إضافة املرفقات وجدول األعمال .

يعقوب الكندري:
مدير إدارة شئون املضابط

< عمل إدارة المضابط يتم على 3
مراحل … قبل واثناء وبعد الجلسة.
< تقوم اإلدارة بوضع المضبطة على
 C.Dوتوزيعها على األعضاء قبل 48
ساعة من انعقاد الجلسة.
اجللسة وأثناء وبعد اجللسة ،ففي املرحلة األولى
يتم إعداد الرس���ائل الواردة واألسئلة املتوقعة من
الن���واب واإلحاالت يتم إدخالها بالكمبيوتر حتى
يقوم الرئيس بإحالتها ثم تثبت باملضبطة.
املرحلة الثانية هي اإلش���راف على نوبة املوظفني
الذي يقومون بطباعة اجللسة إذ أن لكل موظف
 10دقائق من اجللس���ة لطباعته���ا ويتم التناوب
فيما بينهم حلني انتهاء اجللسة.
حي���ث يت���م أثن���اء اجللس���ة تفري���غ كل م���ا ي���دور
باجللس���ة وم���ن ث���م مراجعته���ا وتصحيحه���ا.

تواصل

عيسى الكندري:

< ما هي التطورات الجديدة التي
استحدثت في إدارة المضابط؟
قام����ت اإلدارة باس����تحداث نظ����ام جدي����د يتم من < إدارة المطبعة تقوم بتغليف وتصوير
خالله توفير الوقت واجلهد وذلك عن طريق عدم جميع إصدارات إدارات المجلس.
نش����ر التقارير واإلحاالت واملرفق����ات في املضبطة
ويت����م مناقش����تها داخ����ل اللجنة ومن ثم نش����رها،
وبذلك أصبحت املضبطة أصغر حجم ًا مما قبل .الطباع���ة والتجلي���د ،وتق���وم بتصوي���ر تقاري���ر
وهن���اك إضاف���ة جديدة ب���اإلدارة هو اس���تخدام اللجان واملرفقات للسادة األعضاء باإلضافة إلى
برنام���ج جديد وه���و  Chat Pointليكون لكل تغلي���ف وتصوير جميع إص���دارات إدارات املجلس
موظ���ف  Passwordل���ه احل���ق بالدخول إلى وتقارير الشعبة البرملانية.
املضبط���ة واإلط�ل�اع عليها وبذل���ك يكون هناك < ه�ل هن�اك اختالف ف�ي ظروف
حماي���ة للمضابط من التس���ريب وكذلك هناك العم�ل وتط�وره ع�ن الفت�رات
برنام���ج جدي���د ف���ي الكمبيوت���ر مت م���ن خالله السابقة قال الكندري:
إختص���ار الوصف التفصيلي للمضبطة بعد أن نع���م هناك اختالف ففي الس���ابق كان تصوير
كان يوضع في سجالت ضخمة.
املضاب���ط يأخ���ذ فترة وجه���د كبيري���ن أما في
الوقت احلاضر فنقوم بنسخ املضابط وجدول
<<<<<
وختام��� ًا كان اللقاء مع مدير إدارة املطبعة األعم���ال وحتميله���ا عل���ى أق���راص مدمج���ة
( )CDوإرس���الها للسادة األعضاء في املجلس
األمة عيسى الكندري ،حيث أكد بأن:
إدارة املطبع���ة تض���م فني�ي�ن متخصص�ي�ن ف���ي باستثناء نسخة ورقية لألرشيف.
مدير إدارة املطبعة
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بمناسبة شهر رمضان المبارك
االمين العام يتبادل التهاني مع موظفي االمانةالعامة
كعادته السنوية اقام أمني عام مجلس األمة
عالم الكندري حفل استقبال املهنئني بشهر
رمضان الكرمي ،وفي كلمة مختصرة ألقاها
ف��ي ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،عبر فيها ع��ن متنياته
باستمرار ه��ذا ال��ت��واص��ل االجتماعي بني
اجلميع املوظفني العاملني باألمانة العامة،
ومتنى للجميع التوفيق والنجاح بالعمل.
< الكندري يلقي كلمته

< املهنئني بالشهر

< من اليمني عالم الكندري ،سليمان املاضي ،انور العبيدان ،خالد العلي

< األمني العام وعدد من قيادات األمانة

< جانب من احلضور

< بعض املسؤلني واملوظفني في االمانة العامة

تواصل

مجتمع االمانه
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بمناسبة صدور كتاب «دستورنا سورنا» الخرافي يستقبل وفد “الفنون التشكيلية”
استقبل معالي رئيس مجلس األم��ة جاسم
محمد اخلرافي كل من أمني عام املجلس عالم
الكندري ورئيس جمعية الفنون التشكيلية
عبدالرسول سلمان والفنان عبدالرضا كمال
وذل��ك مبناسبة إجن��از إدارة اإلع�ل�ام للكتاب
ال��ت��رب��وي “دستورنا سورنا” ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلمعية امل��ذك��ورة ،ويأتي ه��ذا الكتاب كجزء
من التوعية الدستورية لوفود طلبة املدارس

تكريم إدارة اإلعالم

كرم معالي رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي
كل من رئيس قسم الصحافة والنشر أمل حمد املطوع
ورئيس قسم التصوير واملونتاج مسلط عمر السبيعي
وامل��وظ��ف ج��م��ال دب��ي��ان امل��ط��ي��ري العاملني ف��ي إدارة
زك�����������ت ج���م���ع���ي���ة
األم���ن���اء العامني
للبرملانات العربية
ال����زم����ي����ل ن���اص���ر
العبداجلادر أمين ًا
ع��ام�� ًا ل��ه��ا ،،وذلك
ف�����ي اجتماعها
ال���ذي عقد ف��ي سبتمبر  2010ف��ي الكويت.
جدير بالذكر ان العبد اجلادر له مساهمات في
عمل اجلمعية واجتماعاتها منذ تأسيسها …
أسرة «تواصل» تبارك للعبداجلادر.

تواصل

حصلت الزميلة
م���������ه���������ا ع�����ل�����ي
اخل��ط��ي��ب على
من إدارة اإلعالم
م�����اج�����س�����ت�����ي�����ر
ال���ت���رج���م���ة من
ك���ل���ي���ة اآلداب
بجامعة دمل���ون للعلوم والتكنولوجيا في
مملكة البحرين بتقدير ع��ام ام��ت��ي��از مع
مرتبة الشرف … أسرة «تواصل» تهنئ
الزميلة.

الزائرة ملجلس األمة.
وكان األمني العام قد استقبل وفد اجلمعية
وقدم لها شكره وعرفانه الجنازها للمشروع
وقد حضر االستقبال من إدارة اإلعالم كل من
مدير اإلدارة مظفر عبدالله راش��د ،ورئيس
قسم الصحافة والنشر أمل املطوع ،والباحثة
اإلعالمية هديل بوحيمد.

اإلع�لام باألمانة العامة ملجلس األم��ة ،وذل��ك تقدير ًا
للدور الذي يقومون به من أجل االرتقاء بالعمل.
حضر التكرمي أمني عام مجلس األمة عالم الكندري
ومدير إدارة اإلعالم مظفر عبدالله راشد.
وكان األمني العام قد استقبل موظفي االدارة في مكتبه
وقدم لهم الشكر.

ح��ص��ل الزميل
محمد العوض
من إدارة التدريب
ع�����ل�����ى ش�����ه�����ادة
ب�����ك�����ال�����وري�����وس
إدارة أعمال من
جامعة اجلزيرة
ف���ي ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة … وأسرة
«تواصل» تبارك للعوض.

أسرة «تواصل» تهنئ الزميل محمد حمدان العامل في إدارة مكتب
نائب الرئيس مبناسبة والدة ابنه «ي ــوس ــف»
جعله الله من الذرية الصاحلة

أن���ه���ى الزميل
ع�������ب�������دال�������ل�������ه
امل���������ط���������ي���������ري
م���������واد دراس�������ة
امل��اج��س��ت��ي��ر في
ت��خ��ص��ص إدارة
اإلع���م���ال وبدء
كتابة الرسالة حتت عنوان “أثر العوامل
اإلستراتيجية في حتقيق امليزة التنافسية
ف��ي التفوق والتنافس” وذل��ك ف��ي جامعة
الشرق األوسط باململكة األردنية الهاشمية
… وأس�����رة «تواصل» تتمنى ل��ه دوام
التوفيق.
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تكريم موظفي إدارة الخدمات العامة

< االمني العام يتوسط خالد العلي وجاسم اجلاسم وكوكبه من املراسلني

< الكندري :نتمنى المحافظة على أدائكم الوظيفي المتميز
أجرى اللقاء :وليد الزهيري

كرم األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري
بعض العاملني ف��ي إدارة اخل��دم��ات العامة
باألمانة العامة ملجلس األمة ،وشمل التكرمي
كل من محمد عقيل ،عبدالله عمر املشجري،
ول��ي��د ع��ب��دال��رازق ش���م���روخ ،محمد صادق،
يوسف محمود ،سالم محسن املهري ،حضر
التكرمي األمني العام املساعد للشئون اإلدارية
واخلدمات خالد العلي ومدير إدارة اخلدمات
العامة جاسم اجلاسم.
كما استقبل نائب رئيس مجلس األمة عبدالله
ي��وس��ف ال��روم��ي امل��ك��رم�ين وأش���اد بجهودهم
داعياً إلى بذل املزيد اجلهد من أجل النهوض
بأعباء العمل والسعي لتطويره مبا يليق بالدور

املنوط باملؤسسة التشريعية.

ملجلس األمة أو السادة أعضاء املجلس.

وأوضح وليد عبدالرزاق شمروخ إلى أن هذه
هي املرة الثانية التي يتم تكرميه فيها بعد عام
 2007مضيفاً أن هذا يدل على ثقة رؤسائي
فيما أقوم به من عمل وجهد أنا وزمالئي في
قسم السجل العام والذي يعد هذا التكرمي لهم
أيضاً ودافعاً لنا جميعاً من أجل بذل املزيد من
العمل واجلهد.

وقد كان لـ “تواصل” هذا اللقاء مع املكرمني،
قال محمد عقيل أن هذا التكرمي جاء ثمرة
مجهود كبير م��ن العمل ف��ي قسم النقليات
ب���إدارة اخل��دم��ات العامة ،وحتمل الكثير من
األعباء الوظيفية وااللتزام التام مبا يوكل إلي
من مهام من قبل امل��رءوس�ين ،كما أن تعاون
زمالئي معي كان هو العامل الرئيسي في هذا
التكرمي.
وأش���ار محمد ص��ادق إل��ى أن لقاء املكرمني
من جانب آخر أشار عبدالله عمر املشجري مع نائب رئيس مجلس األمة عبدالله يوسف
إل��ى أن مدير إدارة اخل��دم��ات العامة جاسم الرومي كان ودوداً للغاية وأنه بادلهم كلمات
اجلاسم أشاد بالدور الذي نقوم به في قسم ال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ب���ذل م��زي��د م���ن اجل��ه��د من
النقليات وأن عملنا متواصل على مدار الساعة أجل النهوض بأعباء العمل والسعي لتطويره
س��واء ف��ي مرافقة ال��وف��ود البرملانية الزائرة ملواكبة التطورات املتالحقة ،وأشاد مدير إدارة

تواصل

مجتمع االمانه
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اخل���دم���ات العامة
ت���ت���ع���ل���ق بتجهيز
اخل��دم��ات اخلاصة
ب���ق���اع���ة عبدالله
ال�����س�����ال�����م وجل���ن���ة
ال����ش����ئ����ون املالية
واالقتصادية وجلنة
امليزانيات واحلساب
اخل��ت��ام��ي وتصوير
وجت����ه����ي����ز ملفات
ال����س����ادة األعضاء
< نائب الرئيس عبدالله الرومي يستقبل املوظفني املكرمني
وض����ي����وف اللجنة
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ج��اس��م اجل��اس��م بدور
وت���ق���دمي اخلدمات
املراسلني في السجل العام م��ؤك��داً على ال�لازم��ة لقاعة االح��ت��ف��االت الكبرى في
أنهم اجلنود املجهولني باملجلس.
حال انعقاد أي مؤمتر صحفي بها وأيام
وبني يوسف محمود أن طبيعة عملة بقسم اجللسات بقاعة عبدالله السالم.

وأضاف بأن هذه هي املرة الثانية التي يكرم
فيها من قبل األمانة العامة ملجلس األمة،
كما أن رئيس جلنة امليزانيات واحلساب
اخل��ت��ام��ي ال��ن��ائ��ب ع���دن���ان عبدالصمد
وأع��ض��اء اللجنة وج��ه��وا الشكر ألعضاء
املكتب الفني باللجنة وذكروني باالسم في
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد املاضي.
واختتم سالم محسن املهري بأنني علمت
بأمر التكرمي من رئيس قسم اخلدمات
املساندة ط�لال احلبشي كما أن األمني
العام توجه بالشكر إلينا قائ ً
ال :أنتم األكثر
متيزاً وحافظوا على أدائكم الوظيفي حتى
يرتقي أداء زمالئكم ف��ي العمل لينالوا
شرف التكرمي.

اللجان تكرم
الصايغ

< الصايغ يتوسط مدير إدارة اللجان وسليمان املاضي

تواصل

كرم األمني العام املساعد لشئون اللجان مبجلس
األمة س������ليمان عبدالعزيز املاضي ،املوظف في
جلنة الش������ئون اخلارجية أحم������د الصايغ على
جهوده ومتيزه في أداء عمل������ه وجهوده احلثيثة
لالرتقاء بأعباء عمل اللجنة ،ويأتي هذا التكرمي
في ضمن إطار تش������جيع الطاقات الش������ابة في
األمانة العامة ملجلس األمة.
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ثقافة قانونية
ترحب أسرة «تواصل» بإنضمام الزميلة إسراء القطان الى كتاب المجلة
المساحة التي تخصصها «تواصل» لتعزيز الثقافة القانونية واالدارية
للموظفين باالمانة العامة لمجلس األمة وفيما يلي عدد من األسئلة
والرد عليها:
املسئولية أن امل��وظ��ف يتعمد أو ال يبالي
مب��واع��ي��د العمل بعد لفت ن��ظ��ره ,ويعتبر
عدم التزام املوظف ب��أداء فترة عمل فعلية
ملدة ساعتني على األقل من قبيل عدم املباالة
مبواعيد العمل.
< اعداد :إسراء القطان
(باحث قانوني)

ســؤال
جواب
س :ماهي حاالت التأخير التي يشكل إتيانها مخالفة
إدارية تستوجب اإلحالة إلى التحقيق؟
ج :هي احلاالت املنصوص عليها في التعميم رقم ()1
لسنة  2010ال��ص��ادر بتاريخ  2010/4/29وه��ي كما
يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1االنصراف املبكر من العمل دون إذن.
2زي��ادة ساعات التأخير في اليوم على أربع
ساعات.
3األن��ص��راف املبكر قبل حلول املوعد احملدد
لالستئذان املمنوح للموظف أو عدم العودة
بعد انتهائه.
4إذا تكرر جت��اوز تأخير املوظف خ�لال اثني
عشر شهر ًا أربعة عشر ساعة عمل بالشهر.
5إذا بلغ تأخير املوظف خ�لال شهر مايزيد
على ( )21ساعة عمل.
6إذا ق���رر ال��رئ��ي��س امل��ب��اش��ر أو م��ن ي��ل��ي��ه في

س:لقد مت لفت نظري بعد التحقيق الذي أجري معي،
فما أثر لفت النظر على تقييم األداء ،وهل يحرمني
من تقدير االمتياز؟

ج :العقوبات التأديبية محددة على سبيل احلصر
في قانون اخلدمة املدنية ،وكذلك في الئحة النظام
اإلداري الوظيفي ملجلس األمة ،ولفت النظر ليس
عقوبة تأديبية فهو مبثابة تنبيه للموظف بعدم
تكرار التصرف ال��ذي ارتكبه ،وإال ستُ تَّخَ ذ بحقه
إجراءات قانونية أشد مستقب ًال.
فإذا مامت اعتماد تقييم أداء املوظف بتقدير ممتاز
من مسئوليه أصحاب االختصاص فال يعد لفت
النظر سبب ًا في حرمانه منه وخفض تقديره.
س:أرغ��ب في التمتع بإجازة أمومة وأخشى التقييم
احلكمي في حال قلت مدة خدمتي الفعلية خالل عام
التقييم عن  120يوم ًا؛ فكيف ميكنني احتساب مدة
خدمتي الفعلية؟

ج :وضحت الئحة النظام اإلداري الوظيفي في
بابها الثالث املتعلق بـ ـ ـ ـ (تقييم األداء) وحتديد ًا
ف��ي امل���ادة ( )7منه كيفية اح��ت��س��اب م��دة العمل
الفعلية وذلك باستبعاد مايلي :
1 .1مدد االنقطاع
2 .2الوقف عن العمل

.3
.4
.5
.6

3اإلعارة
4التفرغ
5اإلج�������ازات ب��ك��اف��ة أن���واع���ه���ا (ع����دا اإلج����ازة
الدورية)
6أي��ام العطالت الرسمية واألسبوعية وأيام
الراحات.

س:ه��ل تقدمي بنموذج طلب إج��ازة دوري��ة واعتماده
من رؤسائي يعد سند ًا كافي ًا لتمتعي بها ؟

ج :ال ي��ج��وز للموظف التمتع ب��اإلج��ازة الدورية
إال بعد إبالغه باملوافقة عليها ،فاعتماد اإلجازة
الدورية من الرؤساء ال يعد كافيا للتمتع بتلك
اإلج���ازة إال بعد اإلخ��ط��ار باملوافقة عليها وذلك
بصدور قرار املنح.
س:هل يحق لي احلصول على إجازة تعزية في حالة
وفاة عمي ،أم أنه يجب علي أن أحصل عليها من رصيد
إجازاتي الدورية؟

ج :نعم يستحق املوظف إجازة تعزية في حالة وفاة
العم ،حيث أقرت الئحة النظام اإلداري الوظيفي
ملوظفي األم��ان��ة العامة ملجلس األم��ة احل��ق في
احلصول على إجازة تعزية مدتها أربعة أيام مبرتب
كامل في حال وفاة الزوج أو أحد األقارب بالنسب
أو املصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
س:ه����ل وف����اة امل��وظ��ف أث��ن��اء اخل��دم��ة ي��ت��رت��ب عليها
حقوق ًا مادية؟

ج :نعم  ،فاملادة ( )8من الباب الثاني عشر املتعلق
ب ـ ـ (انتهاء اخلدمة) أقرت صرف منحة وفاة تعادل
املرتب الشامل عن ثالثة أشهر.

تواصل
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مدير إدارة التوثيق واملعلومات

المطيري :إنجاز «المشروع الوطني البرلماني
لتوثيق مضابط مجلس األمة»  ..نقلة نوعية
< «تواصل» تلتقي املطيري

كتب :حمد السبيعي
حقق قطاع البحوث واملعلومات باألمانة العامة ممث ًال
ب��إدارة التوثيق واملعلومات إجن��از ًا كبير ًا بنجاحه في
القيام بأرشفة جميع مضابط مجلس األمة آلي ًا ضمن
“املشروع الوطني البرملاني لتوثيق مضابط مجلس
األمة”.
حول هذا املشروع كان لـ “تواصل” هذا اللقاء مع مدير
إدارة التوثيق واملعلومات املهندس خالد املطيري:

< م�ا ه�ي فك�رة “المش�روع الوطن�ي
البرلماني لتوثيق مضابط مجلس األمة”؟
انطالق ًا م��ن عمل إدارة التوثيق واملعلومات الهادف
إلى توفير املعلومة ملتخذ القرار بأسرع وأفضل طريقة
ممكنة ج��اءت فكرة املشروع الوطني البرملاني لتوثيق
مضابط املجلس وال��ت��ي تتلخص ف��ي حت��وي��ل جميع
ال��وث��ائ��ق ال��ورق��ي��ة إل��ى وث��ائ��ق الكترونية عبر برنامج
آل��ي متطور يحتوي على قواعد بيانات لكافة أعمال
املجلس ،وعمل ال��دورة املستندية للوثيقة البرملانية ـ
التي ميكن أن تكون مضبطة أو سؤا ًال برملاني ًا أو تقرير ًا
وغيرها ـ بحيث ترتبط الوثيقة بكافة بياناتها سواء عن
طريق املوضوع أو التاريخ أو رقم برملاني بنظام موحد
ميكن الباحث من استرجاعها عبر أحد هذه الطرق ،وال
يخفى عليكم أنه بإجناز هذا املشروع متكنا من توفير
الوقت واجلهد حيث أصبح التوصل إل��ى املعلومة ال
يستغرق أكثر من ثوان معدودة في حني كان الوصول
إليها سابق ًا يتطلب عدة أيام.
كما أن هذا املشروع ليس مجرد أرشفة للوثائق بل يعتبر

تواصل

كذلك محرك بحث متطور حيث أن��ه ق��ادر على ربط
الوثائق البرملانية فيما بينها فيمكن عن طريق البحث
بكلمة واحدة أن يجمع كل ما يندرج حتتها من وثائق
برملانية ،كما أن من فوائد هذا املشروع حفظ الوثائق
عند تعرض األصل إلى الفقدان أو التلف.
< كيف جاءت فكرة هذا المشروع؟
لقد تبلورت فكرة هذا املشروع لدي منذ كنت في دورة
تدريبية ف��ي الكونغرس األمريكي سنة  2004حيث
اطلعت على جتربة الكونغرس في تطبيق برنامج آلي
يحتوي على كافة الوثائق البرملانية وبعد عودتي من
ال���دورة طرحت فكرة تطبيق مثل ه��ذا البرنامج في
مجلس األمة على مدير إدارة البحوث ـ آنذاك ـ عبدالله
جبر الشريف ال��ذي حتمس للفكرة وساهم في وضع
أول خطوة في حتقيق امل��ش��روع إال أن��ه صادفتنا عدة
عقبات منها ع��دم وج��ود هيكل تنظيمي واض��ح يحدد
االختصاصات املنوطة بتحقيق
امل���ش���روع وع����دم وج����ود ميزانية
كافية لتنفيذه ولكن مع الهيكل
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي اجل����دي����د لألمانة
العامة سنة  2007ووج���ود إدارة
مختصة بالتوثيق متكننا من
جتاوز العقبة التنظيمية كما قام
معالي رئيس مجلس األمة جاسم
محمد اخل��راف��ي بتوفير الدعم
امل����ادي وامل��ع��ن��وي ال��ل�ازم إلجناح
امل��ش��روع وأود ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن
أتقدم له بجزيل الشكر على هذا
àQBÂmÂ

SG[Â¨1
S q[Â¨2
oS^E&Â1ÂqEÂhÌQ=¨3
SqF$Â
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الدعم الالمحدود.
وفي ختام حديثه توجه املطيري بالشكر اجلزيل لألمني
العام املساعد لقطاع البحوث واملعلومات عبدالله جبر
ال��ش��ري��ف على ت��ع��اون��ه ودع��م��ه للمشروع منذ بدايته
وكذلك لفريق العمل الذين ساهموا في حتقيق هذا
املشروع بجهودهم.
اعضاء فريق التوثيق
رئيس قسم التوثيق انتصار سليمان السعيد،
رئ��ي��س قسم املعلومات سعد ال��ش��م��ري ،طالل
الصبحان ،محمد احل��م��ي��دي ،يوسف العرج،
فاطمة الناصر ،شيخة احملمود ،فاطمة الراشد،
أح��م��د ف����ؤاد ،محمد إدري�����س ،ب��اإلض��اف��ة إلى
املهندسة املشرفة على املشروع في إدارة تقنية
املعلومات خولة البلوشي.
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المعينيين الجدد

إنضم عدد من اخلريجات واخلريجني الكويتني اجلدد إلى طاقم موظفي األمانة العامة مبجلس األمة ،والذي سيكون لهم دور كبير في دعم
األمانة العامة من خالل تخصصاتهم الهامة ،مايساهم في االرتقاء بالعمل وتطويره.

انفال البراعصي

حنان الدغيشم

شريفة الرشيد

عائشة الدعيج

باحث قانوني

باحث قانوني

باحث قانوني

باحث قانوني

عبدالعزيز
الهبيدة

عبدالوهاب
اسماعيل

فهد الرشود

عمر العجيل

باحث قانوني

باحث قانوني

باحث قانوني

باحث قانوني

حوراء ميرزا

محمد النجدي

عبدالله الشعالن

حوراء احلرز

مصحح لغوي

مصحح لغوي

مصحح لغوي

مصحح لغوي

فاطمة اجلسار

حسني عابدين
حسني

فاطمة القزويني

مرمي الشمري

مهندس مدني

مترجم اجنليزي
فوري

مترجم اجنليزي
فوري

باحث تطوير
إداري

تواصل
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شهد القاشم

اسماء الشمري

حويل العنتري

سالم العدل

منسق تطوير إداري

مهندس حاسوب

مهندس حاسوب

سكرتير

زهراء محمد

منار سعود
عبدالله السميري

احمد حيدر
احمد الصفار

منى الرشيدي

مهندس حاسوب

صائغ برامج

مصنف وثائق

كاتب حسابات

في السنان

عائشة بوزبر

عبدالله الفضلي

علي الشيخ

مساعد باحث قانوني
مساعد باحث قانوني

مساعد باحث قانوني

مساعد باحث قانوني

حصه اللهو

شريفة ال بن علي

هناء عبدالكرمي

بدرية الزيد

مساعد مهندس
حاسوب

مساعد صائغ برامج

سكرتير

كاتب حسابات

نورا العامر

وصايف الشمري

وليد الدويسان

عائشة املطيري

كاتب حسابات

مهندس كهرباء

مهندس ميكانيك

مهندس كهرباء

تواصل
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بأقالمهـــم

وراء كل باب حكاية
بقلم :أ/صبيحة عبد الرحمن الفرحان
اختصاصي أول مصحح لغوي  -إدارة اللجان

لألوطان أبواب ،وللبيوت أبواب ،وللكتب أبواب ،وللقلوب أبواب ،وللجنة
والنار أب��واب ،ووراء كل باب ت��روى قصه ،ويسطر التاريخ جلهاد وكفاح
ال��ش��ع��وب ،وال��ب��واب��ة حت��ف��ظ األس�����رار وحت��م��ل األش���ي���اء ورم����ز للبيوت
وداللتها.
والباب(1 :كما جاء في تاج العروس (مبعنى املدخل ،والطاق الذي يدخل منه ومبعنى مايغلق به ذلك
وغيره(ج:أبواب).
املدخل من اخلشب
ٌ
وترددت كلمة (باب ،ابواب) في أكثر من موضع في سورة يوسف ( 2وراودته التي هو في بيتها عن نفسه،
وغلقت األبواب) و (استبقا الباب) و (قال يبني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة).
حيث روى القرطبي  3في تفسيره أن أبواب قصر عزيز مصر سبعة أبواب.
واحتلت األب��واب أهمية عبر مسيرة التاريخ في املجاالت العسكرية والتجارية والعمرانية ،فصدت
هجمات الغزاة ومنعتهم من اقتحام املدن وفتحت األبواب الستقبال التجار وقوافلهم محملة بأنواع
البضائع لتساهم في ازدهار املدن وتطور ها.
وب���رزت (األب����واب) ف��ي فنون العمارة اإلسالمية لتأخذ طابعا متميزا وللقلوب بوابة مفتاحها االبتسامة والكلمة الطيبة والعاطفة الصادقة
انعكست فيه مالمح الطابع اإلسالمي الذي يبعث الهدوء والسكينة في والدعوة باملوعظة احلسنة ،ومحبة البذل والعطاء.
النفس ملا تتميز به من البساطة والذوق واإلحساس املتأصل باجلمال ،ورحم الله االمام الشافعي قائال :
وخلوه من التماثيل والقالع واحلصون ألنها بنيت بحجارة العقيدة
إذا ُرم������ت أن حت���ي���ا س���ل���ي���م��� ًا م����ن ال�����ردى
والعدالة ولبنات األمن والعاطفة الصادقة.
ً
وللكعبة املشرفة أول بناء وضع على وجه األرض ،وقبلة املسلمني أبوابا
ودي���������ن���������ك م���������وف���������ور وع���������رض���������ك ص�ي�ن
متعددة تعددت وتغيرت أسماؤها عبر التاريخ منها :باب امللك عبد العزيز،
ف��ل��اي�����ن�����ط�����ق م�����ن�����ك ال������ل������س������ان ب����س����وء
امللك فهد ،وباب الفتح ،وباب النبي [ وغيرها.
وللوطن بوابات اشترك الكويتيون بجميع أطيافهم ببناء س��وره ،وهو
ف�����ك�����ل�����ك س����������������وءات ول������ل������ن������اس أل����س����ن
من الطني اخلالص ،إلحاطة الكويت بسور منيع يصد هجمات األعداء
من القبائل التي حاولت غزو الكويت في تلك احلقبة ،ومنها  :بوابة وع�����ي�����ن�����اك إن أب����������دت إل�����ي�����ك م���ع���ات���ب��� ًا
البريعصي ،بوابة املقصب ،بوابة الشامية ،ويطلق لفظ (الدروازة) على
ف����دع����ه����ا وق��������ل ي�����اع��ي��ن ل����ل����ن����اس أع��ي�ن
بوابات السور.
ومن أشهر البوابات تاريخيا (باب زويلة) فمنه دخل أمير املؤمنني اخلليفة وع����اش����ر مب����ع����روف وس����ام����ح م����ن اع���ت���دى
الفاطمي (املعز لدين الله) لعاصمتها القاهرة وعلى باب زويلة أيضا مت
وداف��������������ع ول������ك������ن ب�����ال�����ت�����ي ه�������ي أح����س����ن
شنق السلطان طومان باي.

تواصل

بأقالمهـــم
شعـــر

لماذا ؟

بقلم :فاطمه العبد الله العبيدان

مل�����اذا ت��س��ت��ق��ي ُ��ل زه�����و ُر داري؟
وم��������ازال ال����ت����أَ ُّل ٌ
����ق بالنَّضار
��اع ِ��د ع��ن�� َد بدءٍ
أن���ا ِض ُّ
����د ال��ت��ق ُ
ِل��ق ْ
���ت ف��ي ِ��ه ثماري
َ��ط ٍ��ف أَ َي��� َنْ��� َع ْ
فكيف يهون غرس الفكر حين ًا
حسار
�����زر ف��ي ِ��ه َب��ح��ري ِب ِان
َو َج ٌ
ِ
وه��ذا اجليل عانى في صعود
ل��ع��ل��ي��اء ب��ه��ا جن���م الصحاري
يضيء على الكويت بنور علم
����������ان ب�����ه زاد اع���ت���ب���اري
وأمي ٍ
ومجلسنا إليكم ف��ي احتياج
ول���وم���ي للتعجل ف���ي القرار
ول����ك����ه اإلل��������ه ق����ض����ى ب����أم ٍ����ر
ي�����ق�����دره ل����ن����ا دون اخ���ت���ي���ار
أودع������ك������ن ف�����ي ح���ف���ل بهيج
وأدع����و ال��ل��ه ف��ي وض���ح النهار
ل���ي���رز ق���ك���ن خ���ي���را ف����ي ب�ل�اد
دع��������وت ل���ه���ا ب���ع���ز وازده���������ار
ك��ب��ي��ر إخ��ت��ص��اص��ي�ين ق��ان��ون��ي -
جلنة الشباب والرياضة

تواصل
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من كنوز
المكتبة
< تقدمي  /احمد السهو

تاريخ التعليم في الكويت:
ع��ب��ارة ع��ن دراس���ة توثيقية تتكون م��ن ست
م��ج��ل��دات ب���إش���راف وزارة ال��ت��رب��ي��ة ونشر
بواسطة مركز البحوث والدراسات الكويتية
عام 2002م .
املجلد االول يحمل عنوان
"التعليم منذ نشأته حتى 1936م"
ويتحدث عن موقع ونشأة الكويت وبدايات
التعليم ف��ي امل��س��ج��د وال��ك��ت��ات��ي��ب  ،وظهور
التعليم النظامي واملدارس .
املجلد الثاني بعنوان
"مجلس املعارف في  25عام"
ويتضمن ن��ش��أة مجلس امل��ع��ارف والبعثات
الطالبية وطالئعها وظهور السلم التعليمي
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وظ���ه���ور االن���دي���ة االدبية
واملجالت .
املجلد الثالث عنوانه
"االستقالل وقيام وزارة التربية"
ال��ت��ط��ور ال��ت��رب��وي بعد االس��ت��ق�لال وتنظيم
الهيكل االداري وامليزانية والبعثات الدراسية
ومحو االمية وتعليم الكبار .

املجلد الرابع عنوان
"وزارة التربية عام 1972م وما بعده"
وي��ت��ض��م��ن ال���ت���زاي���د ال��ك��م��ي ف���ي التعليم
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��س��ي��اس��ة ال��ت��رب��وي��ة واملهن
املرتبطة في التعليم كاخلدمات االجتماعية
والنفسية .
املجلد اخلامس عنوانه
"تاريخ التعليم الفني والتدريب املهني
والتطبيقي"
ويتكلم عن كليات ومعاهد املعلمني وانشاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والكليات واملعاهد التابعة له .
امل��ج��ل��د ال���س���ادس وي��ح��ت��وي ع��ل��ى التعليم
ال��ع��ال��ي وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وت��اري��خ التعليم
الديني وكارثة االحتالل العراقي و أثر ها في
املؤسسات التعليمية .

خير جليس
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أجنحةمن نار
كتاب أجنحةمن ن��ار ه��و السيرة ال��ذات��ي��ة لزين العابدين عبد ال��ك�لام رئيس
جمهورية الهند ورائد املشروع النووي الهندي.
حرر السيرة وكتبها مع املؤلف  :أرون تيواري

> اعداد :ملياء عبدالعزيز السمحان

ترجمة  :د .صهيب عالم
ه��ذا الكتاب هو تسطير لتجربة رائعة وس��رد ألح��داث النجاح وخيبة اآلمال
للمؤسسات العلمية في الهند احلديثة التي تناضل من أجل إثبات نفسها في
اجلبهة التكنولوجية ،وهي أيض ًا قصة الهند الباحثة عن االكتفاء الذاتي في
املجال العلمي.
ويدعو الكاتب للتفكير اإليجابي في كل نواحي احلياة فقد تعرض عبد الكالم
لظروف صعبة من طفولته بسبب فقر أسرته حتى محاوالته احملبطة ليكون
طيار ًا في سالح اجلو وكيف أصبح مهندس ًا للصواريخ.

م ـق ـ ـ ــوالت
في النجاح

ويصف محرر الكتاب أرون تيواري الدكتور عبد الكالم بأنه يتمتع بألفة بديهية
مع بسطاء الناس وكان يأسر من أمامه بعمق تفكيره ومدى تبصره ،كان يقول
دائم ًا "أن جوهر احلياة يكمن في مواجهة الصعوبات والتغلب عليها بشجاعة"
وهي كلمات تلهم وتعلم وتشجع أن نفعل األشياء التي نحن ميكن أن نفعلها
ولكن لم نحاول أبد ًا فعلها.

في كل م��رة ت��رى فيها شخصا ناجحا أكثر
منك اعلم أنه يفعل شيئا ما التفعله أنت.
مالكوم اكس ،اشهر مسلم امريكي من اصل افريقي

< غالف الكتاب
اذا جنحت من أول مرة  ،جرب شيئ أصعب
روبرت كايوساكي ،مؤلف ومحاضر امريكي

تواصل

هوايـــــــة

17
أجرت اللقاء :مها اخلطيب

زميلنا في هذا العدد السكرتير في إدارة اللجان جعفر إبراهيم جمعة ،شاب في مقتبل العمر ( 23عام ًا)
ومستهل الطريق يطمح إلى تكسير القيود وتقدمي كل ما هو جديد وممكن ومفيد لديه عشق للمغامرة
والتحدي والبذل في األعمال التطوعية وممارسة مختلف الهوايات بتشجيع من األهل واألصدقاء.

< جعفر إبراهيم جمعة

جعفر إبراهيم :الحركة الكشفية والتصوير
والغوص من أهم هواياتي

س :علمت أن لديك هوايات متعددة ،فحدثنا
عن بداياتك.

ج :لدي هواية متأصلة في نفسي منذ الطفولة
وه��ي ه��واي��ة احل��رك��ة الكشفية  ،ث��م تطورت
ملرحلة اجلوالة حتى أصبحت مساعد قائد
للجوالة .وشاركت في مخيمات داخل وخارج
الكويت مثل اللقاء التجوالي الــ 17للدول
العربية باليمن ع��ام  2008وال��ل��ق��اء الــ18
في سلطنة عمان عام  .2009كما شاركنا مع
بعثات احلج الكويتية التابعة لوزارتي األوقاف
والصحة من أجل تيسير عمليات احلجاج في
عرفات ومنى ومزدلفة ،باإلضافة إلى قيامنا
بعملية احلراسة؛ وقمت مبساعدة طلبة كلية
التربية األس��اس��ي��ة بالتعليم التطبيقي في
مادتهم الكشفية وتدريباتها وعمل مجسمات
املشاريع الكشفية املختلفة.

< لقطة ملجلس األمة من البحر

امل��راك��ب الغارقة وإزال���ة الشباك العالقة في
س :وما هي هواياتك األخ��رى التي متارسها ال��ش��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة وع��م��ل م��راب��ط للبويات
حلماية امل��رج��ان م��ن التكسر؛ أم��ا بالنسبة
بانتظام؟
ج :أم���ارس هوايتي ال��غ��وص والتصوير ،فقد لهواية التصوير فقد بدأتها عام  2006حيث
ب��دأت ه��واي��ة ال��غ��وص ع��ام  2002وانضممت التحقت في العديد من الدورات ألمنيها.
س :هل سبق وأن اشتركت في معارض لهواة
للعديد من الدورات حتى أتقنته ثم التحقت س :ما الذي جذبك إلى هواية التصوير على التصوير؟
بفريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي وجه اخلصوص؟
ج :لم أشترك حتى اآلن ولكن لدي نية املشاركة
ح��ي��ث أش�����ارك م��ع��ه��م ف���ي ع��م��ل��ي��ات انتشال ج :ت����رددي ع��ل��ى امل��ع��ارض ب��اس��ت��م��رار ووجود في املستقبل.

تواصل

أصدقاء حولي يهون التصوير ساعدني في
م��ع��رف��ة امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن العدسات
والكاميرات وفن التصوير .كما قمت بالتصوير
حتت املاء وأنا أمارس رياضة الغوص.
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ارشيف االمانة

األمانة العامة  ..تاريخ في صور

من أرشيف الزميل :مسـلـ ـ ــط الس ـ ــبيـع ــي
رئيس قسم التصوير واملونتاج
		

عام 1993

عام 1992

< ص��ورة جتمع العديد م��ن موظفي االم��ان��ة العامة ف��ي إح��دى املهام
الرسمية في لبنان وهم:
مكتب األمني العام
		
•أحمد الهاجري
موظف سابق في إدارة اللجان
		
•نواف احلجمة
العالقات العامة
•جمال الدغيشم
مدير إدارة مكتب رئيس املجلس آنذاك
		
•حسني التمار
الشعبة البرملانية
		
•جعفر عباس
لقطة جتمع االم�ي�ن ال��ع��ام السابق
مل��ج��ل��س االم����ة اب��راه��ي��م العسكري
واالم��ي��ن ال���ع���ام امل��س��اع��د ف���ي ذلك
الوقت شريدة املعوشرجي

< في إح��دى املناسبات التي أقيمت في مجلس االم��ة "حفل عشاء"
لالعضاء السابقني واحلاليني ويالحظ:
•االمني العام السابق لشئون حرس املجلس اللواء عبدالعزيز املخلد
•االمني العام السابق للشئون االدارية واملالية عبدالوهاب املزيني
•في اخللف:
• مطر العتيبي مدير إدارة مكتب أمني عام املجلس
•عالم الكندري مدير إدارة الشئون االدارية
•فريد العصفور "رحمه الله" إدارة اللجان

عام 1986

تواصل

ارشيف االمانة

عام 1994

19
< حفل إفتتاح دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس
1994/10/27

ويالحظ في املقدمة:
•أمني عام مجلس االمة عالم الكندري
•املستشار د .عبدالفتاح حسن
•املستشار صفوت عباس
في اخللف:
•النائب احلالي حسني مزيد عضو املجلس البلدي السابق
الصف الثالث:
•هاشم املوسوي األمني العام املساعد لقطاع العالقات العامة
واالعالم حالياً
•حسن كاظم  -موظف سابق في االمانة العامة
•السيد العضو حسني مزيد الديحاني
•ناصر العبد اجلادر

تتضمن اللقطة صورة احد الرواد وهل تعلم

من هو..؟
تواصل
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مسابقة تواصل
< اعداد :هب ــه العميــري

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

شروط المسابقة :

فكرة المسابقة:
ف���ي الش���كل املوضح امام���ك هنالك جزء
ناق���ص م���ن الش���كل غي���ر موج���ود ،ماهو
اجلزء املفقود من الشكل السفلي؟
أختر اإلجابه املناسبة من اخليارات التي
ظاهرة أمامك.

لكل موظف في األمانة العامة ملجلس األمة له
احلق في املش���اركة مرة واحدة لكل مسابقة ،في
حال���ة املش���اركة باكثر من مرة واح���دة في نفس
املسابقة ،سيتم إلغاء االجابة.
أو ًال :اليحق ألسرة مجلة «تواصل» املشاركة في
املسابقة.
ثاني ًا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة.

مبـــــروك

كوبون المشاركة في مسابقة «تواصل»
إسم املوظف:
رقـ ــم املل ـ ــف:
اإلجـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة( :أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

رابع���ا :يتم تعبئة النم���وذج املخصص لالجابة،
وترس���ل االجاب���ات ال���ى س���كرتارية مجل���ة
«تواصل».
خامس���ا :سيعلن عن خمس���ة فائزين فقط لكل
مس���ابقة ويت���م اختيارهم عن طريق الس���حب،
س���يتم إعالن أس���ماء الفائزين في املسابقة في
العدد التالي ملجلة «تواصل».

(و)

.1
أسماء
.2
الفائزين
.3
بمسابقة
.4
تواصل في
العدد السابق.5 :

1نايف���ة املطيري
2عبداللهالغريب
3الطاف عبدالله
4حن���ان الياقوت
5فاطمة الغريب

تواصل

< دعاية إنتخابية

تواصل
العدد الثامن  -سبتمبر

العدد الثامن  -سبتمبر

محتويات العدد

2010

تتعدد وسائل الدعاية االنتخابية اليوم وبتكاليف باهظة احيانًا ،فيما كانت في السابق من الزمن محدودة جدًا في
الشكل والتكلفة ،وتعتمد في اغلبها على العنصر البشري

2010

لندع الصور تتكلم ...
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أسرة التحرير:
أمـــل حمــد المـطـوع
ابــراهيـم محمد دشتي
جــمـــال الـمـطيــري
لمــيـــاء الــسمحــان
محـمــــد الـسـبيعــي

تكريم إدارة اإلعالم

ولــيــــد الـــزهيــــري
هــديـــل بـــوحيـمــد
م��ط��ل��ق ال��س��ه��ل��ي
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< “بانرات” ايام زمان  ....قابلة للمسح

م���ه���ا ال��خ��ط��ي��ب
التصوير

مســـلط السـبـيـعـي
ط���ل��ال ال���ع���ن���زي
ي���وس���ف ال��خ��ال��دي

األمانة العامة ..

تاريخ في صور

إدارة التوثيق واملعلومات بقطاع شئون البحوث واملعلومات

تنجز «المشروع الوطني البرلماني
لتوثيق مضابط المجلس»

< االطفال يساهمون في الدعاية للمرشحين
motaz@hb-group.net

< إزدحام مروري كثيف

