العمل المتقن
األخوات واإلخوة الزمالء األعزاء ...
قال خاتم النبيين صلى اهلل عليه وسلم
«إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه»
مما ال شك فيه أن للمؤسسات التشريعية في مختلف دول
ً
ً
ً
وبالغا على تلك الدول ومجتمعاتها
مباشرا
تأثيرا
العالم
بشكل عام نظرا لتأثر هذه المجتمعات بما يصدر من
تلك المؤسسات من أعمال وق ــرارات وتشريعات تؤثر
بشكل واضح وجلي ومباشر على المواطنين والمقيمين
فيها فهي أعمال منوط بها تنظيم جميع مناحي الحياة
وترتيبها بشكل عادل ومناسب لطبيعة هذه المجتمعات.
ومــن المعلوم أن مجلس األمــة الكويتي واحــد من أهم
البرلمانات والمؤسسات التشريعية ليس فقط بالخليج
والوطن العربي بل على مستوى الشرق األوســط وعلى
هذا األساس كان ال بد أن يتحلى العاملون فيه بدرجة
عالية من اإلتقان أثناء تأديتهم لألعمال المطلوبة منهم.

وقد أولت األمانة العامة لمجلس األمة لإلتقان اهتماما
كبيرا فقد اعتمدت قيمة االتقان بالعمل كواحدة من أهم
القيم التنظيمية فيها وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها في
أن تكون مثاال ُ
يحتذى به.
وال يسعني في هــذا المقام إال أن اتوجه لكم بجزيل
الشكر وعظيم االمتنان على سعيكم الدائم ألداء اعمالكم
ووظائفكم بإتقان تام األمر الذي أكسب األمانة العامة
ً
ً
واضحا بين
وتميزا
لمجلس األمة الكويتي سمعه طيبة
مثيالتها في برلمانات المنطقة والعالم ،فبفضل من
اهلل ثم بفضل جهودكم المتميزة نالت األمانة العديد من
الجوائز واالشادات البرلمانية في األعوام األخيرة.
هذا وأوصيكم باالستمرار في العطاء وبذل المزيد من
الجهود والحرص على إتقان العمل بشكل دائم لتحقيق
رؤيتنا في أن نكون مثاال يحتذى به.
		

عـالم عـلي الكـندري
أمين عام مجلس األمة
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أخبار األمانة

الغانم :برلمان الطالب منتدى ديمقراطي شبابي مفتوح
وشفاف ومنصة للتعبير الحر وفضاء للتفاعل بين األجيال

الغانم متوسطا أعضاء برلمان الطالب

أكد رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم على «ان برلمان الطالب منتدى

الطالبي من التعليم العام والخاص ومن فئة ذوي اإلعاقة ان برلمان الطالب

ديمقراطي شبابي مفتوح وشفاف ومنصة للتعبير الحر وفضاء للتفاعل بين

فرصة سانحة ومناسبة مواتية ألن يبدي الطالب ما يشاؤون من آراء ورسائل

األجيال».

وأفكار ورؤى ومفاهيم وفق الالئحة وجدول األعمال وفي اطار الدستور.

وقال الغانم في كلمته خالل افتتاح جلسة برلمان الطالب السادس يوم االثنين

وأكد أن «االنفتاح على كل فكرة جديدة لتطوير فكرة برلمان الطالب كان شعارنا

 15/4/2019في قاعة عبد اهلل السالم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي

منذ البداية لذلك كان الباب على الــدوام مفتوحا على مصراعيه لكل فكرة

وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات الهيئات الشبابية والطلبة أعضاء البرلمان

جديدة ورؤية مختلفة وزاوية مهمة مهملة».

لمشاهدة الفيديو
أمين عام برلمان الطالب تتلو جدول األعمال
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جانب من جلسة برلمان الطالب

الغانم متوسط ًا الطالبات المشاركات في برلمان الطالب

وأضــاف «لقد بدأنا برلمان الطالب بتمثيل حصري على طالب وطالبات
المدارس الحكومية وبعد سنوات عدة من العمل قررنا العام الماضي ضم
طالب وطالبات المدارس الخاصة وفكان التمثيل موسعا ومعبرا عن اغلبية
الشريحة الطالبية بالكويت».
وأوضح الغانم «اننا نعقد برلمان الطالب اليوم ضامين إلينا ابناءنا الطلبة من
ذوي اإلعاقة فنكون بذلك شملنا كل مدارسنا وشرائحنا المنخرطة في سلك
التعليم وحققنا وعدنا الذي ألزمنا أنفسنا به وهو عدم اهمال أو تجاهل أي
فئة طالبية».
يذكر أن مجلس األمة عقد  5جلسات لبرلمان الطالب بهدف إشراك الطلبة في
اتخاذ القرار وتجسيد قيم الحوار وتبادل اآلراء والرقي بلغة الخطاب ،وعقدت
الجلسة األولى في أبريل .2014

طالب يلقي كلمته

جانب من الحضور

طالبة تتحدث في برلمان الطالب
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أخبار األمانة

تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

األمين العام لمجلس األمة عالم علي الكندري واألمناء العامون المساعدون

اقامت األمانة العامة لمجلس االمة وجريا على عادتها السنوية استقباال لتبادل
التهاني بين موظفيها بمناسبة عيد الفطر السعيد في قاعة االجتماعات
الكبرى بمبنى المجلس ،وذلك بحضور امين سر المجلس النائب الدكتور عودة
الرويعي واألمين العام للمجلس عالم الكندري.

وحضر الحفل األمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت
واألمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني واألمين العام المساعد
لقطاع المعلومات خالد المطيري ،واألمين العام المساعد للشؤؤن المالية لمى
الدخيل واألمين العام المساعد لقطاع االعالم بالتكليف امل المطوع.

لمشاهدة الصور
األمين العام لمجلس األمة عالم علي الكندري يلقي كلمته بمناسبة عيد الفطر السعيد
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جانب من الحضور

عيد الفطر

أخبار األمانة

المطوع :طباعة الدستور بطريقة (برايل) يزيد من الثقافة
القانونية والدستورية للمكفوفين
وتوعيتهم بهذه الركيزة األساسية مؤكدة أن ذلك سيسهم بال
شك في زيادة ثقافتهم الدستورية والقانونية والسياسية.
وكشفت المطوع عن أن فريق حملة (أمانة) القائم على
هذا العمل سيقوم خالل الفترة المقبلة بالتواصل مع
الجهات كافة المعنية بفئة المكفوفين إليصال وتوزيع
تلك النسخ.
يذكر أن حملة (أمــانــة) تهدف إلــى عــرض ونشر رؤيــة
ورسالة األمانة العامة وقيمها التنظيمية بين العاملين
في األمانة والجهات ذات التعامل المتواصل معها وذلك
بالعمل على خلق مناخ إيجابي من خالل أعضاء وسفراء
الحملة لتعزيز ودعــم نشر تلك القيم وتسويقها بين
المستهدفين بالحملة.

قالت األمين العام المساعد لقطاع اإلعــام بالتكليف
رئيسة حملة (أمانة) أمل حمد المطوع إن األمانة العامة
لمجلس األمة قامت بطباعة نسخة من دستور دولة الكويت
بطريقة (بــرايــل) مبينة أن النسخة تشتمل على اللغتين
العربية واالنجليزية.
وأضافت المطوع في تصريح صحافي اليوم أن طباعة
الدستور بطريقة (برايل) جــاءت بتوجيهات مباشرة من
رئيس مجلس األمة مــرزوق علي الغانم ومكتب المجلس
اهتماما وحرصا منهم على فئة ذوي االعــاقــة ال سيما
المكفوفين.
وذكرت المطوع أن هذا العمل يعد إحدى ثمار حملة (أمانة)
ويهدف إلى تسهيل تعلم فئة المكفوفين الدستور الكويتي

5

أخبار األمانة

األمانة العامة نظمت حفلها السنوي بمناسبة
األعياد الوطنية
جـ ـ ــريـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى عـ ــادت ـ ـهـ ــا
السنوية نظمت األمانة
الـعــامــة لمجلس األمــة
ال ـي ــوم ،ح ـفــاً بمناسبة
األع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
ب ـح ـضــور األم ـي ــن ال ـعــام
ل ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ع ــام
الكندري.

األمين العام مع الزميل المالزم أول إبراهيم شهاب وأسرته

وأكــد الكندري في كلمة مقتضبة له خالل
الحفل ضرورة اإلخالص للوطن وتقديم الوالء
للمؤسسة ،مستذكرا الجهود والعمل والتفاني
الذي قام به مسؤولو األمانة العامة السابقين.
وأشـــــاد الــكــنــدري ب ــال ــدور الــكــبــيــر لــهــؤالء
المسؤولين في احلك الظروف التي مرت بها
البالد خالل الغزو العراقي الغاشم ،وجهدهم
فــي إع ــادة ترميم مبنى مجلس األمــة جــراء
الضرر الذي لحق به نتيجة هذا العدوان.
األمين العام مع الزميل حسين أشكناني وأسرته
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الزمالء من قطاع الحرس

األمين العام مكرم ًا عبداللطيف الصقر

وقامت األمــانــة بعرض فيلم وثائقي بعنوان «صمود مجلس» من انتاج
تلفزيون ،يبين الدور الذي قام به مسؤولو األمانة العامة آنذاك في إعادة
اعمار وترميم مبنى مجلس األمة بعد الغزو العراقي.
وفي ختام كلمته تقدم الكندري بخالص التهاني والتبريكات لصاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ولولي عهده
األمين الشيخ نــواف األحمد الجابر الصباح ولرئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ولسمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك.
وقام األمين العام بتكريم عدد من المسؤولين السابقين في األمانة العامة
منهم عبداللطيف الصقر والمهندس مساعد الحليل والمهندس ناصر
الخزام والمهندس عبداهلل الحجي  ،نظرا لجهودهم الكبيرة في إعادة
احياء بيت االمة من الضرر الذي تعرض له جراء العزو العراقي الغاشم.

األمين العام مكرم ًا ناصر الخزام

وأقيم على هامش الحفل فقرات عــدة منها معرضا للمشروعات
الصغيرة في خيمة مجلس االمة ومسابقات وتوزيع جوائز بحضور أبناء
وأهالي موظفي األمانة العامة .
وحضر االحتفال إضافة الى األمين العام لمجلس االمة ،األمين العام
المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري واألمين العام المساعد
لقطاع اللجان نادية القطامي واألمين العام المساعد لقطاع االعالم
بالتكليف امل المطوع.
األمين العام مكرم ًا عبداهلل الحجي
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ملف العدد

إعداد :دالل الشايجي  -لولوة القطان

األمانة العامة لمجلس االمة تودع مجموعة من الزمالء
العاملين في الخدمات المساندة

األمين العام يكرم معاوني الخدمات

ودعت األمانة العامة لمجلس األمة مجموعة من الزمالء العاملين في مجال الخدمات األساسية والمساندة ومعاوني الخدمات
ممن مضى على خدمته  30عاماً ووصل إلى سن التقاعد.
إن مشاركة زمالئنا معاوني الخدمات في العمل لدى مؤسستنا التشريعية محل
تقدير واعتزاز عند المسؤولين في األمانة والزمالء العاملين فيها فسبق وإن
احتفى كل قطاع من قطاعات األمانة بتكريم معاوني الخدمات العاملين في

,,

معاوني اخلدمات العامة عن قرب

القطاع وتقديم كافة أشكال الدعم لهم  ،باإلضافة إلى تكريم األمين العام
لمجلس األمة عالم الكندري لمعاوني الخدمات في فعالية خاصة بمناسبة اليوم
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ً
مؤكدا ان نجاح
العالمي لحقوق االنسان حيث أثنى في كلمته على جهودهم
األمانة العامة لمجلس االمة مرتبط بهؤالء العاملين الذين شاركونا النجاح في
العمل النيابي و اإلداري.
وتستذكر «تواصل» مع قراءها في هذا اللقاء مشوار العمل لبعض زمالءنا ونقل
مشاعرهم لهذه المؤسسة التشريعية ولبقية الزمالء .
بداية يحدثنا الزميل شرقاوي الجنايني عن بداية تعيينه في مجلس األمة عام
 1997في إدارة اإلعالم والتي عمل بها لمدة ثماني سنوات ثم انتقل لمكتبة
مجلس األمة .
وعبر زميلنا شرقاوي عن امتنانه واعــتــزازه بالعمل بكل اخــاص وجهد في

شكر وتحية من الوافدين
للبالد الطيبة وصدر الحنين
أهل الكويت بالحب آمين
وعلى راحة الضيوف سهرانين
بالد العطاء تدوم ماليين السنين
يا تاج اإلنسانية
بالرجال المخلصين
وحب الكويت في القلوب كبير
اهلل يحفظ شعب الكويت
من الكبير للصغير
بالفرح والسرور
والعلم والتطوير
> شرقاوي الجنايني

األمين العام مكرم ًا الزميل الشرقاوي

مؤسسة عريقة كمجلس االمة وسط أناس يسعد بوجوده معهم .
يهوى شرقاوي كتابة الشعر والخواطر وفي مناسبات عدة أتيحت له الفرصة
ً
ومؤخرا كتب شرقاوي خاطرة بمناسبة
إللقاء القصائد أمام قيادي مجلس األمة
األعياد الوطنية على وطننا الحبيب الكويت نستعرضها وإياكم:

وتكريمه المستمر لموظفي الخدمات المعاونه وتقديره لعملهم ولدولة الكويت
وشعبها الكريم .
بلغته العربية البسيطة حدثنا الزميل محمد عفتال عن بداية تعيينه في مجلس
األمة منذ عام  1997في إدارة شؤون الموظفين ً
أوال ثم انتقاله إلدارة تقنية
ً
وأخيرا الشؤون الهندسية .
المعلومات

عمل الزميل فاروق محمد في مجلس األمة عام  1992بقطاع حرس مجلس
ً
وأخيرا مراسل
األمة ثم انتقل للعمل في لجنة حقوق اإلنسان لمدة عشر سنوات
في السجل العام .

يقول محمد زاملت خالل سنوات العمل العديد من الزمالء الكويتيين ولم أجد

جاءت كلمات فاروق مليئة بمشاعر الشكر والثناء على دولة الكويت التي يصفها
ب « أم الخير «  ،فيقول «بفضل اهلل وبفضل الكويت استطعت أن أمكن أمي وأبي
ألداء مناسك الحج وبفضل خير الكويت تمكنت من أن أمتلك منزل في بلدي
الصومال وأن يتلقى أبنائي أفضل تعليم فهذا جميل لن أنساه «

بيئة العمل يف مجلس األمة منظمة ومريحة لكل موظف

منهم إال مشاعر االحترام والتقدير  ،شكرأ مجلس األمة .

وختم حديثه بالشكر لألمين العام لمجلس األمــة عالم الكندري على دعمه

ً
عاما حيث التحق للعمل في
عاصر الزميل محمد غنيم مجلس األمة منذ 36
األمانة عام  1983بمكتب رئيس مجلس األمة حينها محمد يوسف العدساني
رحمه اهلل ثم انتقل للعمل في إدارة شؤون الموظفين  ،وبعد التحرير عاد محمد
ً
للعمل في إدارة البحوث لمدة ً 15
مؤخرا في تلفزيون المجلس .
عاما ليستقر

أما على صعيد العمل فيرى فــاروق أن بيئة العمل في مجلس األمــة منظمة
ُ
مكتسبا من خالل العمل هنا العديد من العالقات الشخصية
ومريحة لكل موظف
واألصدقاء من مختلف الجنسيات .

,,
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جن ــاح الع ــمل يتحقق حـ ــينما تعـ ــمل بأجـ ـ ــواء األس ـ ــرة الواح ــدة.

يعود محمد بذاكرته ليحكي لنا عن مواقف جميلة جمعته مع شخصيات سياسية
واجتماعية مرموقة في البالد كالمغفور له الشيخ سعد العبداهلل الصباح و رئيس
مجلس األمة السابق محمد يوسف العدساني فيقول « كانوا يدعونني لتناول
وجبة الغداء ويجعلوني أجلس معهم على نفس الطاولة بكل تواضع وكرم « .

طالت أوقات العمل كان يحيطنا شعور البهجة واإلنجاز» .
وفي كلمته االخيرة عبر محمد غنيم عن شكره لزمالئه الموظفين ولكل من
ً
مثمنا مواقفهم الطيبة معه وبأنهم سيبقون ذكرى
عاصرهم في مجلس االمة
جميلة راسخة في ذاكرته لما وجده منهم من معاملة راقية واحترام متبادل .
عمل الزميل عبدالكريم محمد عثمان كسائق في إدارة الخدمات العامة بمجلس
األمة منذ عام . 1996

صورة جماعية مع األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري واألمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري

وعن العمل في إدارة البحوث حيث تخصص محمد في مجال أرشفة البحوث
واعتمادها وتوزيعها على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

,,

مجلس األمة ذكرى جميلة راسخة يف الذاكرة.

والتدريب  ،يرى محمد أن «نجاح العمل يتحقق حينما تعمل بأجواء األسرة
واحدة ابتداء من المدير والمستشارين حتى أصغر موظف في اإلدارة فمهما
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يستذكر عبدالكريم موقف األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري منذ أن كان
ً
موظفا في اإلدارة المالية حتى تقلده منصب األمين العام فكان وال يزال من أكثر
الداعمين لموظفي الخدمات المعاونة مما كان له أكثر األثر االيجابي والحافز
لبذل المزيد من الجهد النجاز العمل .
ولم ينس عبد الكريم بقية القياديين الذين لم يبخلوا عليه بالنصح واإلرشاد
كرئيس قسم الخدمات المساندة طالل الحبشي الذي خصه بالشكر والثناء.
«سنفتقد الكويت بلدنا الــذي أكرمنا وأتــاح لنا فرصة العمل « هكذا ختم
ً
متمنيا للكويت كل تقدم وازدهار .
عبدالكريم حديثه

لقاء مع سفير
إعداد :لولوة القطان

االسم :عايشه بوزبر
المسمى الوظيفي :باحث قانوني
اإلدارة والقسم :إدارة اإلعداد البرلماني  -قسم الكتب والعرائض والشكاوى
ما هو دورك في حملة أمانة؟
خــال عــام  2017أطلقت األمــانــة العامة لمجلس األمــة حملة
تحت شعار « أمانة  »2017حيث تم اختياري كسفير يمثل قطاع
الجلسات ،كان لي دور بــارز في التسويق لرؤية ورسالة وقيم
األمانة السبعة بين العاملين في المؤسسة باإلضافة إلى خلق
مناخ إيجابي لتهيئة موظفي األمانة لقبول ثقافة وبيئة العمل
المطلوبة ،مع دراسة واقتراح كل ما يعود بالمنفعة على المؤسسة
والعاملين فيها.
قمت بها خالل حملة أمانة؟
ما هي اإلنجازات التي ِ
شاركت في عــدة فعاليات أقامتها الحملة بهدف ربطها بقيم
األمانة منها :يوم السكر العالمي ،اليوم العالمي للمسنين ويوم
الخدمة ،باإلضافة إلى مشاركتي في فريق مشروع بوابة االبتكار
والذي يسعى إلى تشجيع منتسبي األمانة العامة على تقديم أفكار
ومشاريع ومبادرات مبتكرة تساهم في تطوير األعمال والخدمات
في مختلف الــوحــدات التنظيمية وتحسين بيئة العمل وتعزيز
الثقافة المؤسسية بما يحقق رؤية ورسالة األمانة.
ً
ومؤخرا كان لي دور في تنظيم وإقامة معرض المشاريع الشبابية
الذي ُأقيم في العيد الوطني.

مــا هــي الـمـشــاريــع المستقبلية الـتــي ستقومين بها كسفير في
األمانة العامة لمجلس األمة؟
ً
دائما إلى عقد اجتماعات مثمرة في الوقت الحالي لوضع
نسعى
خطة المشاريع المستقبلية.
ماذا تطمحين له كسفير في األمانة العامة؟
أطمح أن نكون مثال يحتذى به داخــل وخــارج المؤسسة ،وأن
نستطيع إيصال رؤية ورسالة الحملة على أكمل وجه.
هل حققت النجاح المطلوب من خالل الحملة؟ كيف؟
تفاعل وتعاون الموظفين في عدة مشاريع عملنا بها كأول مرة
يدل على نجاح الحملة ،وكان لننا تأثير إيجابي على الموظفين من
خالل إقناعهم بالرؤية والرسالة التي تهدف لها المؤسسة وتعزيز
الوالء المؤسسي.
كلمة أخيرة.
أشــكــر الــســيــد رئــيــس مجلس االمـــة واألمــيــن الــعــام واألمــنــاء
المساعدين على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذه الحملة
ً
روادا
كسفراء لقطاعاتنا وتشجيعهم المستمر لنا .نأمل أن نكون
ً
ً
ً
وخارجيا.
داخليا
ونموذجا يحتذى به
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وصل حديث ًا

كتب وصلت حديثا لمكتبة مجلس االمة
قامت مكتبة المجلس بالتزويد من معرض الكتاب الدولي الذي أقيم مؤخرا في نوفمبر
 ،2018واقتناء المصادر التي تغطي كافة المجاالت والموضوعات المطروحة ،وقد حرصت
المكتبة على التواصل المستمر مع الزمالء الموظفين في األمانة العامة لمجلس االمة
من أجــل المساهمة الفعالة في إثــراء المكتبة وإشراكهم في اختيار الكتب والمراجع
الحديثة التي تستهدف احتياجاتهم المعرفية وتناسب مجال العمل والتي من شأنها
تعزيز ودعم العملية التشريعية ومتخذي القرار ،يأتي ذلك انطالقا من رسالة األمانة
العامة بتقديم أفضل وأحــدث الدعم المعرفي ،وتحقيقا ألهــداف مكتبة المجلس التي
منها التزود بالمصادر الحديثة واثراء المكتبة ،ونعرض لكم مجموعة مختارة من الكتب
التي وصلت حديثا ومتاحة للجميع لالستفادة منها:
وصل حديثاً في مجال العلوم السياسية:
(سياسة الكويت الخارجية  2016 - 1991م )
إنـ ـ ـج ـ ــازات الـ ـم ــاض ــي ..تـ ـح ــدي ــات الـ ـح ــاض ــر ..وآف ـ ــاق
المستقبل
للمؤلف :أ.د .عبدالرضا أسيري
الطبعة األولى  2017م
اشتمل الكتاب على عشرة فصول ،شرح من خاللها
الكاتب سياسة الكويت الخارجية من حيث التعريف
والمضمون والفرق بينها وبين العالقات الدولية،
كما شــرح مــحــددات سياسة الــكــويــت الخارجية،
ســرد الدكتور في الفصل الثاني من الكتاب أبرز
محطات سياسة الــكــويــت الخارجية منذ النشأة
وحتى االستقالل ،وتناول في الفصل الثالث سياسة
الكويت الخارجية منذ االستقالل حتى الغزو العراقي،
في حين احتوى الفصل الرابع على امتداد لسياسة
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إعداد :أنفال عيسى القالف

الكويت الخارجية عقب التحرير حتى يومنا الحالي ،لم يغفل المؤلف عن
تسليط الــضــوء على أثــر الــدائــرة الخليجية على سياسة
الكويت الخارجية ،حيث ســرد جانبا من األدوار
التي قامت بها الكويت على صعيد تجربة التكامل
االقتصادي ورأب الصدع الخليجي ،ثم انتقل الكاتب
في فصل كتابه السادس إلى النطاق األشمل وهو
الدائرة العربية في سياسة الكويت الخارجية موضحا
مواقف الكويت من بعض القضايا العربية ،استرسل
المؤلف في الفصل السابع في دور الكويت سياسيا
على المستوى اإلقليمي ،أما في الفصل الثامن فقد
طرح المؤلف أدوار الكويت الخارجية تجاه دول القوى
الكبرى ،كما كان للمنظمات اإلقليمية والدولية نصيب
من الكتاب ،ختم الدكتور كتابه بطرح أبرز التحديات التي
تواجه سياسة الكويت الخارجية من وجهة نظر علمية
وأكاديمية ،وألحق ذلــك بعدد من المالحق والجداول
واألشكال المعززة ألطروحاته.

وصل حديثاً في مجال المحاسبة:
(مـعــايـيــر الـمـحــاسـبــة الــدولـيــة
في القطاع العام) IPSASs
الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف :د.خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد جـ ـم ــال
الجعارات
الطبعة األولى  2018م
الكتاب في جزئه األول يعتبر
مرجعا أساسيا للمحاسبيين
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــعــام
كــمــا وجــهــه الــدكــتــور لحرصه
بداية على ســرد االختصارات
المحاسبية المهمة بين طيات
جملة من التعاريف
كتابه ،و احــتــوى الفصل األول على
واألغراض المحاسبية و التنظيمات اإلدارية ومزايا تطبيق معايير المحاسبة
الدولية والتطور المستمر لها وغيرها ،أما الفصل الثاني فكان يدور في نطاق
إعداد التقارير المالية ذات األغــراض العامة من قبل منشآت القطاع العام،
وعرض تلك القوائم في الفصل الثالث بإسهاب ،في حين انتقل في الفصل الرابع
إلى موضوع التدفقات النقدية مالها وما عليها ،وعرج في الفصل الخامس على
السياسات المحاسبية و التغيرات في التقدير المحاسبي ،وناقش آثار التغيرات
في أسعار صرف العملة األجنبية في الفصل السادس ،في حين اشتمل الفصل
السابع على موضوع :تكاليف االقتراض ،لم يهمل الدكتور جوانب محاسبية
أخرى تندرج تحت المظلة العامة للمحاسبة الدولية من أمثلتها :اإليــراد من
العمليات التبادلية ،التقارير المالية في االقتصاديات نشطة التضخم ،عقود
البناء ،المخزون ،اإليجارات ،وغيرها.
يعتبر اإلصدار مرجعا متكامال للمحاسبين والمهتمين وطلبة الدراسات العليا.

وصل حديثاً في مجال القانون:

طرح المؤلف في الفصل األول مالمح النظام
الــســيــاســي فــي الــدســتــور الكويتي
مقسما الــنــظــام الــســيــاســي إلــى:
النظام البرلماني ،النظام الرئاسي،
والمركز القانوني لرئيس مجلس
الــــوزراء الــكــويــتــي ،تــنــاول الكاتب
بشيء من التفصيل طــرق اختيار
األمــيــر «رئــيــس ال ــدول ــة» موضحا
ســلــطــات األم ــي ــر كــمــا جـ ــاءت في
دستور 1962م ،انتقاال إلى الحكومة
وسلطات األمير في اختيار رئيس
مــجــلــس الـــــــوزراء ،واخــتــصــاصــات
الحكومة مقارنة بسلطات األمير،
وشـ ــرحـ ــا تــفــصــيــلــيــا ح ـ ــول مــفــهــوم
(الحصانة األميرية ) ونطاق مسؤولية رئيس مجلس الوزراء.
( الموجز في قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي )
المؤلف :د .اقبال القالف
طبعة  2018 - 2017م
الكتاب عبارة عن دراسة مقسمة إلى أربع محاور أساسية ،بدءا من المبادئ
األساسية لقانون اإلجــراءات الجزائية ،مرورا بالضابطة القضائية والدعوى
الجزائية والتحقيق االبتدائي ماله وما عليه ،انتقاال إلى التحقيق النهائي
وكيفيته ،وصوال إلى آلية صدور االحكام وطرق الطعن فيهــا.
الكتاب مهم لطلبة القانون والحقوقيين وطلبة الدراسات العليا في هذا المجال.
بعض الكتب األجنبية التي وصلت حديثا لمكتبة المجلس:
AUTHOR
Erwin
Chemerinsky

Jo Eric Khushal
Murkens

( رئيس مجلس الوزراء في الدستور الكويتي  -دراسة مقارنة )

Mary Ann
Tétreault

الطبعة األولى  2018م

John Henry
Merryman

المؤلف :د.هيثم أحمد العـون

TITLE
Constitutional Law: Principles and Policies
Public Law: Text, Cases, and Materials
Stories of Democracy: Politics and Society in
Contemporary Kuwait

3rd Edition: An Introduction ,The Civil Law Tradition
3rd to the Legal Systems of Europe and Latin America
Edition
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وثيقة برلمانية

قانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة برلمانية هامة في تاريخ
مجلس االمة بدولة الكويت وهي قانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
وترسيخا لحقوق المعاقين وتطور احتياجاتهم والتي لم يعد يفي بها القانون
رقم  49لسنة  1996بالحقوق األساسية التي كفلها الدستور الكويتي وأكدتها
المواثيق الدولية ،وانطالقا من المفهوم اإلسالمي القائم على التكافل والتضامن
واعتبار رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ليست منة أو شفقة وإنما هي واجب
على المجتمع والتزاما باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة
بحقوقهم المدنية والسياسية إذ هم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم
ذات الحقوق على قد المساواة مع االخرين من غير ذوي اإلعاقة دون تمييز
بسبب اعاقتهم ،تقدم رئيس مجلس األمة السيد /مرزوق علي الغانم والسادة
األعضاء /عبداهلل يوسف الرومي وعلي فهد الراشد وسلوى عبداهلل الجسار
ومخلد راشد العازمي ،في دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
الثالث عشر بتاريخ  30/8/2009باقتراح بقانون في شــأن حقوق ورعاية
المعاقين ،ويهدف هذا االقتراح إلنشاء هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة بوزارة
الشؤون االجتماعية والعمل تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة « ويكون
لها الشخصية االعتبارية وتخضع إلشراف الوزير المختص.
وفي تاريخ  21/2/2010صدر القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وجاء في الفصل الثامن من القانون بالمادة رقم ()47
بإنشاء هيئة تعني بشئون ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمي «الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة « تخضع إلشراف النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وتختص الهيئة بالقيام بجميع االعمال والمهام الكفيلة برعاية األشخاص ذوي
اإلعاقة.
يحتوي القانون على عشرة فصول و ( )72مــادة تغطي كل ما يخص حياة
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إعداد /إنتصار سليمان السعيد
مدير إدارة التوثيق والمعلومات

األشخاص ذوي اإلعاقة بما يوفر لهم الحياة الكريمة وحصولهم على كافة
الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع االخرين دون تمييز.
إن قانون  8لسنة  2010يعتمد على مفهوم منظمة الصحة العالمية في تحديد
اإلعاقة بما يتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والمنظمة لها دولة الكويت ،وقد صدر القانون في عشرة فصول حيث تناول
الفصل األول نطاق تطبيق القانون ،فيما افرد الفصل الثاني للخدمات وتناول
الفصل الثالث حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتطرق الفصل الرابع الى التأهيل
والتشغيل بينما ركز الفصل الخامس على االندماج في المجتمع ودار الفصل
السادس حول الرعاية االجتماعية وتناول الفصل السابع المزايا واالعفاءات
وافرد الفصل الثامن عن الهيئة لشؤون ذوي اإلعاقة ونص الفصل التاسع الى
العقوبات وفيما وردت االحكام العامة في الفصل العاشر.
وتأكيدا على التزام الحكومة بتقديم خدمات تعليمية وتربوية والوسائل التعليمية
لألشخاص ذوي اإلعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبة التعلم،ومساواة
االب واالم في احقية رعاية المعاق وان لم تتوفر الرعاية يكون المكلف بها
قانونيا احد اقاربه المقيمين بالكويت صدر بذلك القانون رقم  5لسنة 2016
والــخــاص بتعديل بعض احكام القانون رقــم  8لسنة  2010في شــان حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وللمزيد من التفاصيل واستعراض الوثائق المرتبطة في هذا الموضوع ولالطالع
على اهم إنجازات مجلس االمة منذ المجلس التأسيسي حتى الفصل التشريعي
الخامس عشر الحالي يمكنكم زيارة النظام االلي للمعلومات البرلمانية إلدارة
التوثيق والمعلومات على الرابط .searsh.kna.kw
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تهنئة

للزميلة سارة ناصر األرملي

قطاع اللجان
إدارة مكاتب اللجا ن
لجنة حماية األموال العامة
المسمى :باحث أول محاسبة

بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة حـ ـص ــولـ ـه ــا ع ـلــى
درج ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــاجـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــر ف ــي
الـمـحــاسـبــة م ــن كـلـيــة الـعـلــوم
االداري ـ ــة مــن جــامـعــة الكويت

للزميل فواز محمد صقر الخرينج

باحث اول قانوني
قطاع الجلسات
قسم الموجز والقرارات

ب ـم ـن ــاس ـب ــة حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه
بالقانون الـعــام مــن جامعة عين شمس
بجمهورية مصر العربية بعنوان «حدود
طــاعــة الـمــوظــف الـعــام للرئيس اإلداري
في القانون المصري» تحت اشــراف كل
م ــن :رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـش ـعــب الـمـصــري
واستاذ القانون العام أ .د .علي عبدالعال
سيد احمد أستاذ القانون العام ووكيل
الكلية األسبق أ .د .ربيع أنور فتح الباب.
وتحدث الباحث في رسالته عن احد اهم الواجبات الوظيفية وهي واجب الطاعة للرؤساء فالطاعة لها أهمية كبيرة في تسيير المرفق
العام وهي الضمان لوحدة الدولة وصالبتها واالساس الجوهري للنظام في العمل وحيويته واستمراره فواجب الطاعة يتحدد في كنفة
ً
صونا لها من التبذير واالختالس والحفاظ على
بالضرورة واجبات وظيفية أخرى ،كواجب أداء العمل والحفاظ على األموال العامة
االسرار الوظيفية.
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مقال

قاعدة  80/20و 64/4

بقلم :عبدالعزيز الهديب

علم االقتصاد هو من العلوم اإلنسانية التي ممكن أن نستفيد منها في جميع
جوانب حياتنا ،فمبادئ هذا العلم قد يطبق على اإلنسان واألسرة والدولة ومن
أشهر تلك المبادئ «مبدئ باريتو».
وباريتو هو عالم اقتصاد إيطالي ولد في باريس وعاش بالقرن التاسع عشر
ميالدي ،ومن أشهر القواعد التي وضعها هي «مبدئ باريتو» والتي تشير إلى أن
( % 20من األسباب تؤدي إلى  % 80من النتائج) ،وقد الحظ هذه المبدئ عندما
رأى أن  % 80من ثروة إيطاليا يملكها  % 20من السكان ،ومن ثم قام بتطبيق
هذه القاعدة على أمور مختلفة فوجد أن  % 80من الجرائم يقوم بها  % 20من
المجرمين و % 80من األدوية يتم استخدامها  % 20من المرضى و % 80من
المسرحيات تؤدى من قبل  % 20من الممثلين.
وهذا المبدأ كان في البداية يعتبر «نظرية» وقام العلماء بإجراء مجموعة من
الدراسات عليه إلى أن تأكدت صحتها فتحولت إلى «قانون» ،وقد قام خبراء
المال واإلدارة باستخدام هذا القانون في قطاع األعمال فاكتشفوا أن  % 20من
العمالء هم سبب  % 80من األرباح ولذا ينصحون بالمحافظة وتطوير العالقة

مع هؤالء العمالء ،وشاهدوا أن  % 20من الموظفين هم سبب  % 80من اإلنتاج
ً
وأيضا  % 20من
وينصحون حينها بترقيتهم ومنحهم مزيد من المكافئات
الموظفين هم سبب  % 80من المشاكل وهؤالء يجب فصلهم عن العمل.
ولالستفادة من هذه القاعدة على المستوى الشخصي يجب أن ندرك أن % 80
ً
حريصا في
من األوقات نقضيها مع  % 20من األصحاب فيجب أن يكون المرء
ً
وأيضا  % 80من إنتاجنا يكون في  % 20من الوقت وحينها يجب
اختيار هؤالء،
أن نتعرف على هذه األوقات التي نبلغ فيها ذروة طاقتنا لكي نستغلها أفضل
استغالل ،ويضيف آخرون أن  % 80من أموالنا تذهب على  % 20من مشترياتنا
مما يلزم علينا التقليل من تلك المشتريات.
ومع الوقت تطور هذا القانون فوجدوا أن ( % 20من  % 20أي  % 4من العوامل
هي سبب  % 80من  % 80أي  % 64من النتائج) ف  % 4من العمالء هم سبب
ً
وأيضا  % 4من
 % 64من األرباح و % 4من الموظفين هم سبب  % 64من اإلنتاج
الموظفين هم سبب  % 64من المشاكل.
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ثقافة دستوررية

االستجواب البرلماني في ضوء نصوص
الدستور والالئحة الداخلية
تتولى المجالس النيابية سلطة التشريع وسن القوانين ،وسلطة الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية.
وتـحــدد الدساتير وغيرها مــن التشريعات المنظمة ألعـمــال البرلمان وسائل
وأســالـيــب مـمــارســة هــاتـيــن الوظيفتين ،كـمــا تنظم أح ـكــام وقــواعــد ممارستها،
وتنظيم العالقة بين السلطات المختلفة فيما يختص بمباشرة هــذه المهام
التشريعية والرقابية.
وإذا كانت وســائــل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تتسم بتعددها
وتدرجها حسب النصوص الدستورية والالئحية ،حيث تتمثل أهم هذه الوسائل
في األسئلة ،وطلبات اإلحاطة وطلبات المناقشة العامة ولجان تقصي الحقائق
واالستجوابات.
فإن االستجواب باعتباره أحد هذه الوسائل يعد من أخطرها مضموناً وأثراً إذ أنه
يمثل مساءلة ومحاسبة للحكومة عن أخطاء ارتكبت ،فإذا ما ثبتت صحة هذه
األخطاء موضوع المساءلة فإن العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
تكون في الميزان؛ فإما أن ُيجرى سحب الثقة من الحكومة أو أن ُيحل البرلمان.
ومــن هــذا المنطلق تنبع أهمية عــرض الـمــواد الـتــي تنظم أحـكــام االستجواب
البرلماني من واقع نصوص الدستور والالئحة الداخلية.
االستجواب في ضوء نصوص الدستور:
المادة  100من الدستور :لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في
اختصاصاتهم .وال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على
األقــل من يوم تقديمه ،وذلــك في غير حالة االستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين  101و 102من الدستور يجوز أن يؤدي االستجواب
إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة  101من الدستور :كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة عن أعمال
وزارته ،وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من
تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ،وال يجوز طرح موضوع الثقة
بالوزير إال بناء على رغبته أو طلب ّ
موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة
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إعداد /إسراء القطان

استجواب موجه إليه .وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة
أيام من تقديمه .ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية األعضاء الذين يتألف
منهم المجلس فيما عدا الوزراء .وال يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة  102من الدستور :ال يتولى رئيس مجلس الــوزراء أي وزارة ،وال
يطرح في مجلس األمة موضوع الثقة به .ومع ذلك إذا رأي مجلس األمة
بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس
مجلس الــوزراء ،رفع األمر إلى رئيس الدولة ،ولألمير في هذه الحالة أن
يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ،أو أن يحل مجلس األمة.
وفي حالة الحل ،إذا قرر المجلس الجديد بذات األغلبية عدم التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزال منصبه من تاريخ قرار المجلس
في هذا الشأن ،وتشكل وزارة جديدة.
االستجواب في ضوء نصوص الالئحة الداخلية:
المادة  133من الالئحة الداخلية :لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من األمور الداخلة في اختصاصاتهم .
المادة  134من الالئحة الداخلية :يقدم االستجواب كتابة للرئيس ،وتبين فيه
بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ،وال يجوز أن يقدمه أكثر
من ثالثة أعضاء ،كما ال يجوز توجيهه إال لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.
ويجب أال يتضمن االستجواب عبارات غير الئقة أو فيها مساس بكرامة
األشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبالد.

المادة  135من الالئحة الداخلية :يبلغ الرئيس االستجواب إلى رئيس
مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول
جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقــوال من وجه إليه
االستجواب بهذا الخصوص.
وال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األقل من يوم
تقديمه ،وذلك في غير حالة االستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو
الوزير حسب األحوال.
ولمن وجه إليه االستجواب أن يطلب مد األجل المنصوص عليه في الفقرة
السابقة إلــى أسبوعين على األكثر فيجاب إلــى طلبه ،ويجوز بقرار من
المجلس التأجيل لمدة مماثلة ،وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
المادة  136من الالئحة الداخلية :تبدأ مناقشة االستجواب في الجلسة
المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خالل مدة ال تجاوز ساعة
ً
مقدما
واحدة وثالثين دقيقة ،وبحد أقصى ثالث ساعات إذا كان االستجواب
من أكثر من عضو ،وإذا تعدد المستجوبون كانت األولوية ألسبقهم في طلب
االستجواب ،ثم يجيب الوزير وال يجوز أن تجاوز مدة كالمه المدة المحددة
للمستجوبين بحسب األحوال ،وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على أال
ً
ً
واحدا وال
عضوا
تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب
أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك ،كما ال يجوز أن
تجاوز مدة كالم الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب األحوال،
ً
واحدا
ثم يتكلم األعضاء المؤيدون لالستجواب والمعارضون له بالتناوب
ً
واحدا.

وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما ال يجاوز ربع ساعة.
وال يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح االستجواب كما ال يجوز للوزير
أن ينيب غيره في الجواب عليه.
المادة  137من الالئحة الداخلية :تضم االستجوابات ذات الموضوع
ً
ً
وثيقا ،وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد
ارتباطا
الواحد أو المرتبطة
بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس
يصدر من المجلس دون مناقشة.
المادة  138من الالئحة الداخلية :بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب
يعرض الرئيس االقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك
اقتراحات ،أعلن انتهاء المناقشة واالنتقال إلى جدول األعمال ويكون لالقتراح
باالنتقال إلى جدول األعمال األولوية على غيره من االقتراحات ويبت المجلس

في هذه االقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى
اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
المادة  139من الالئحة الداخلية :لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس
الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة باالستجواب المعروض على المجلس ويقدم
هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.
المادة  140من الالئحة الداخلية :ينظر المجلس االستجواب عقب
األسئلة وذلك باألسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول األعمال ما
لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة  141من الالئحة الداخلية :إذا تنازل المستجوب عن استجوابه
أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فال ينظره المجلس إال إذا تبناه في
الجلسة أو قبلها أحد األعضاء.
المادة  142من الالئحة الداخلية :يسقط االستجواب بتخلي من وجه
إليه االستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم االستجواب أو بانتهاء
الفصل التشريعي.
وفي غير األحوال السابقة إذا انتهى دور االنعقاد دون البت في االستجواب
يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.
المادة  143من الالئحة الداخلية :يجوز أن يؤدي االستجواب إلى طرح
موضوع الثقة بالوزير على المجلس ،ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على
رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة االستجواب الموجه إليه،
وعلى الرئيس قبل عرض االقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.
المادة  144من الالئحة الداخلية :يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية
األعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ،وال يشترك الوزراء
في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين وال يجوز
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
المادة  145من الالئحة الداخلية :قبل التصويت على موضوع الثقة
يأذن الرئيس بالكالم في هذا الموضوع ألثنين من مقدمي االقتراح بعدم
الثقة أو من غيرهم على أن تكون األولوية لمقدمي االقتراح بترتيب طلبهم،
وكذلك أثنين من معارضين ،ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم ألكثر من هؤالء
األعضاء األربعة.
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موظف وهواية

إعداد :مريم العبيدلي

راق
تشكيل الزجاج فن ٍ
بأنامله الذهبية يخلق من الزجاج اشكاال وتحفا فنية رائعة األلوان والمنظر
بعد أن تمرس على يد أشهر المدربين العالميين في مجال « فن الزجاج».
وما بين لهب النار وبرودة الماء يطوع فناننا محمد الدويسان مواد الزجاج
الخام الى قطع فنية وتحف مميزة تأسر العيون بجمالها ودقة انتاجها.
المبدع محمد الدويسان مدير إدارة المكتب اإلداري مكتب الرئيس بمجلس
األمة من المحترفين في مجال صناعة الزجاج الذي تلقى فنونه على يد
أبرز فنانيه العالميين مثل توم غالبراثيو سيمونكر ستاني وغيره االمر الذي
أكسبه خبرات واسعة مكنته من أن يكون مبدعا من بلدي الكويت في هذا
المجال النادر على مستوى العالم .

محمد الدويسان :مدير إدارة المكتب اإلداري  -مكتب الرئيس

,,

الدويســان :فــن تشــكيل الزجــاج هــو أرقــى أنــواع الفنــون
ويقول الدويسان لـ «تواصل» ان هذا الفن المميز يعتمد على عدة عوامل فعوضا
عن الناحية الجمالية والفنية هناك عوامل الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا التي
تشكل مجتمعة قواعد واصول فن صناعة الزجاج إضافة الى الغازات والزجاج
ودرجــات الــحــرارة المختلفة ونــوع اللهب ومــن خاللها تظهر الدقة والمهارة
وتصميم الفكرة لتخرج في النهاية قطعة مميزة تستحق التعب الذي يصاحبهما .
ويضيف الدويسان أن ميزة صناعة الزجاج إنما تتم في نفس الوقت فال مجال
للتعديل أو االنتظار سيما وأن كل قطعة فنية تكاد تكون منفردة في تصميمها
وحرفيتها عــن غيرها من
الــقــطــع ويــصــعــب تــكــرارهــا
بنفس التفاصيل االمر الذي
يزيد من قيمتها الفنية .
ويشير الدويسان الــى أن
الــزجــاج مــادة ال بديل لها
تــدوم الــى ماليين السنين
وغير ضارة للبيئة كما أن
الــكــل يستخدمها بشكل
يومي وواسع .
تميز الدويسان في نشره
لهذا النوع من الفنون في
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الكويت وتدرب على يده عدد من الهواه حيث أنه يقدم عدداَ من الورش المميزة
والتي تعتبر األولى من نوعها في الخليج العربي والتي صممت خصيصا لتعليم
صهر ونفخ وتشكيل الزجاج باإلضافة الى سالمة الشعلة واستخدامها وكيفية
التعامل مع المواد وتشكيل وإنشاء أشكال وتحف واحجار زجاجية .
لبلوغ الغاية التي يرمي إليها الفنان التشكيلي يطمح الدويسان ومجموعة من
الفنانين الكويتيين في فنون تشكيل الزجاج إلى تطوير ونشر هذا النوع من
الــفــنــون ف ــي دولــــة الــكــويــت
وإنشاء مراكز متخصصة لها
وتبني الهواية وتحويلها إلى
حرفة في دولة الكويت .
باإلضافة إلى أن هناك خطة
لــتــطــويــر هـ ــذا الــفــن خــال
الخمس سنوات القادمة لكي
يصل إلى العالمية من خالل
الــمــشــاركــة ف ــي الــمــعــارض
العالمية وورش العمل داخل
المدارس وذلك إلعداد جيل
فنان مبدع في هذا المجال
بمختلف تخصصاته.

وجه من المجلس

إعداد :محمد العوض

االسم  /سحر يوسف جعفر
تاريخ االنتساب لألمانة العامة 1993
اإلدارة الهندسية – رئيس قسم الهندسة االلكترونية 2016
قطاع الجلسات – رئيس قسم شؤون قاعة عبداهلل السالم
س  1ما هي مهام قسم شؤون قاعة عبداهلل السالم ؟

من مهام القسم التحضير واالستعداد لجلسات مجلس األمة من الجوانب اإلدارية
والفنية عن طريق التنسيق بين القطاعات واإلدارات المختصة بعمل الجلسة
كالتواصل مع إدارة الخدمات او االهتمام بنظافة القاعة والقاعات المجاورة لها
كاستراحة األعضاء واستراحة الــوزراء وقاعة صاحب السمو وقاعة االحتفاالت
الكبرى وهي تدخل في اختصاصاتنا.
ونحن كقسم لشؤون قاعة عبداهلل السالم نتابع العمل باستمرار مع قطاعات أخرى
حال وجــود اجتماع او استقبال في أي قاعة من القاعات ويتم ابالغنا من قبل
العالقات العامة او غيرها من القطاعات لكي يتم التأكد من جاهزيتها.

س  2ما هي المشاريع والتطوير التي قام بها القسم ؟

لقد قمنا بتطوير استراحة األعــضــاء داخــل القاعة وتجهيزها وكــذلــك مكاتب
الصحفيين الموجودة بالقاعة والقاعة االميرية بحيث يخدمها من كافة الجوانب
وكذلك قاعة االحتفاالت الكبرى بنظام جديد بالتعاون مع اإلدارة الهندسية

س  3هل تتم متابعة اعمال صيانة وغيرها قبل االفتتاح ؟

نعم هناك الكثير من االعمال يتم العمل عليها باستمرار وتطويرها والتنسيق بين
القطاعات المعنية مستمر طيلة العام والصيانة مستمرة بشكل دوري.

س  4ما هي الخدمات المقدمة للنواب داخل القاعة ؟

تم عمل علبة (علبة خشبية) لكل نائب
يضم الالئحة الداخلية والدستور إضافة
الــى عملية الضيافة ونحن متواجدين
طوال وقت الجلسة في حال وجود أي
طلب اثــنــاء الجلسة نتواصل مــع باقي
الــقــطــاعــات لــتــوفــيــر الــطــلــب الــخــاص
بالرئيس او األمين العام ونكون متواجدين
حتى نهاية الجلسة كما انــنــا معنيون
بتوفير كراسي للضيوف بالتنسيق مع
العالقات العامة او التشريفات وكذلك
التنسيق مــع إدارة الــخــدمــات لتوفير
عمال النظافة والخدمات بشكل مستمر
وكذلك اعمال التشغيل االلكتروني مثل
الصوت والتكييف اثناء الجلسة.

سحر يوسف جعفر
رئيس قسم الهندسة االلكترونية

س  5ما هي العقبات التي واجهتها بالقسم وكيف تم حلها ؟

في البداية كان دور القسم غير واضح بالنسبة لباقي القطاعات واإلدارات المعنية
بإدارة الجلسة ولكن بعد فترة تم تفهم القطاعات لدورنا كقسم والتنسيق بين اإلدارات
لتسهيل عملية الجلسة ونحن نعمل باستمرار مع قطاعات المالية والهندسة والخدمات.

س  6هل هناك أفكار لتطوير اعمال القسم في المستقبل ؟

ً
جهودا مضاعفة
نعم فنحن نطمح لعدم استخدام الورق حيث انها مكلفة وتستغرق
ً
واستخدام النظام االلكتروني داخل القاعة ً
واحيانا في
مثال يوفر الوقت والجهد
حال طلب العضو لورقة معينة يمكن طباعتها داخل القاعة اال اننا نطمح باستخدام
التشغيل االلكتروني الخاص بكل ما يحتاجه النواب والجلسة.

س 7هل يوجد موقف طريف تعرضت له اثناء العمل ؟

نعم عادة بعد انتهاء الجلسة يتم التدقيق
على مكاتب األعضاء بالقاعة فتكون هناك
ح ــاالت نسيان لنقال او شنطة لــلــوزراء
او أوراق او نظارة وغيرها من أغــراض
خاصة بهم فنكون على دراي ــة بأماكنهم
دائما ونحرص على ايصالها الى صاحب
العالقة.

هل من كلمة أخيرة ؟

ً
ختاما اود ان اتوجه بالشكر لألمين العام
المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني،
فهو دائــمـ ًـا داع ــم لنا بالتطوير والنصح
واالرشــــــاد وكــذلــك اشــكــر فــريــق العمل
المصاحب لي وهم م .ناصر الصايغ وشهد
بهمن ودانة المريفع والسكرتير وائل.
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دراسة

إعداد /مريم العبيدلي

خمس طرق قائمة على العلم ستجعلك تبدو أقوى

عن موقع مجلة التايم

ّ
محط األض ــواء .إليك هنا طرقاً يرى
مهما كــان عملك أو موقعك في العمل يمكنك أن تجعل نفسك
علماء االجتماع أنها تجعل الناس يرونك شخصاً ذو شخصية قوية.
الجانبين ،وعند الجلوس يمد
يديه ورجليه.
“تـ ــتـ ــرافـ ــق وضـــعـــيـــات ال ــق ــوة
هـ ــذه ب ــارت ــف ــاع ف ــي هــرمــونــات
ت ــس ــت ــوس ــت ــي ــرون ،وان ــخ ــف ــاض
الــكــورتــيــزول ،وبشعور زائــد من
القوة” يكتب ياب“ .تخيلوا الكم
الكبير والفوري من القوة الذي
يحصل عليه الشخص من مجرد
ال ــوق ــوف بــهــاتــيــن الوضعيتين
لدقيقة واحدة ،إنه أمر سيتحق
التفكر به ل َم فيه من فائدة في
العالم الواقعي”.
ويــقــول العلماء الــذيــن درســوا
تـــأثـــيـــر ال ــت ــغ ــي ــي ــر ف ـ ــي هـــذه
ال ــه ــورم ــون ــات أن ــه ــا مــرتــبــطــة
بــشــخــصــيــة األشـ ــخـ ــاص الــتــي
يتمتعون بمكانة عالية وبالقيادة
والسلطة –ستحصل على كل هذا
إذا مددت يديك ورجليك فقط.

خذ مساحة واسعة
يقول الباحث في معهد ماساتشوستس للتكونولوجيا آندي ياب أن طريقة وقوفنا
ً
انطباعا بأننا أقوياء ،وعلى وجه التحديد
أو جلوسنا تعطينا نحن ومن حولنا
عندما نأخذ إحدى ما يعرف باسم “الوضعيات التمددية” التي يحتل الشخص
فيها مساحة واسعة عند الوقوف ،ويضع يديه على الورك بدل إسدالهما على

22

ّ
جرب تأثير «الحذاء األحمر»

بسبب هذا التأثير ال يتلقى مارك زكربيرج انتقادات الرتدائه كنزته الشهيرة ذات
القبعة.فقد درس مجموعة من الباحثين في جامعة هارفرد التأثير اإليجابي
الناتج عن الظهور بشكل مختلف عن اآلخرين حولنا“ .في بعض األحيان ،يكون
عدم امتثالنا للقواعد المطلوبة أكثر فائدة من بذل الجهود لنكون مثل اآلخرين،

فهذا يوحي أننا نتمتع بحالة اجتماعية قوية ويعطي إشــارات لآلخرين بأننا
ً
حذاء أحمر في
مثاال عن شخص يرتدي
منافسون اقوياء”( .يعطي الباحثون
ً
اجتماع رسمي) .ألن أغلبنا يحاول االلتزام بقواعد السلوك االجتماعية ،فإننا
على األغلب سننظر إلى األشخاص الذين يخالفونها متعمدين بأن لديهم من
المكانة االجتماعية ما يكفي لعدم االكتراث بما يقوله اآلخرون عنهم.

تكلم بنظرة شاملة لألمور.
ال شــك أن االنتباه للتفاصيل أمــر مهم ،لكن عندما تتواصل مــع أحــد ما
ّ
فكر بنظرة أوســع األم ــور ،ألن هــذا يجعل الناس يعتقدون أنــك أكثر قوة.
فقد اكتشف الباحثون أن الناس ينظرون لألشخاص الذين يتحدثون بلغة موجزة
ً
جمال قصيرة بأنهم ذوو شخصية قوية أكثر
في عباراتهم وكالمهم ،ويستخدمون
من األشخاص الذين يميلون لإلسهاب بالكالم.

كن صاحب القرار في التواصل البصري
وجد علماء االجتماع أن األشخاص ذوي المكانة األقل يبقون على التواصل
البصري أكثر من األشخاص ذوي المكانة األعلى ،قد يكون ذلــك سببه أن
الشخص صاحب المكانة األعلى ال يحتاج للحصول على الموافقة من أحد أو ال
يهمه كيف تكون استجابة الشخص اآلخر .كما أن األشخاص األقوياء ال يخشون
كسر االتصال بالبصر ،يقول أودري نيلسون من موقع .Psychology Today
“وجدت المحققون في هذا األمر أن األشخاص ذوو السلطة القوية يكسرون
عدداَ أكبر من التواصل النظري مقارنة باالشخاص التابعين أو منهم في موقع
ً
تماما كما وجد آنــدي ياب حول أجسامنا ،حجم
قليل القوة” .تقول أودري.
المساحة التي تأخذها نظرتنا تحمل مها رسائل عن مدى القوة الذي نتمتع به
في المنظمة أو المجتمع.

قف في آخر المصعد
في دراســة أسترالية ،وجــدت الباحثة ربيكا روســي ،وهي طالبة دكتوراه في
جامعة جافاسكيال في فنلندا ،راقبت تفاعالت الناس في مصعد أحد مجمعات
ً
نسقا
المكاتب ” .في  30جولة بالمصعد ( 15في كل بناء) ظهر بوضوح أن هناك
ً
اجتماعيا في المكان الذي يختاره كل شخص للوقوف” .فقد وجدت أن المدير
األول تعود على الوقوف عند الحائط في آخر المصعد.
* نشر هذا المقال باللغة اإلنجليزية في موقع مجلة التايم.
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تواصل اجتماعي

انستغرام
Kwislamicarts
إن كنت تبحث عن ثقافة الفنون اإلسالمية كالخط
العربي والعمارة اإلسالمية وغيرها فيعد مركز
الكويت للفنون اإلسالمية مصدر ثقافي غني بما
يوفره من دورات وورش عمل باإلضافة إلى المكتبة
المتخصصة واإلص ـ ــدارات المتنوعة للمهتمين
والدراسين للفنون اإلسالمية ،،تعرف أكثر على
هذا المركز عبر صفحتهم في االنستغرام.

تويتر

إعداد :لولوة القطان

تطبيقات Apps
 Haraminحرمين
منصة تابعة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد الــنــبــوي ،يــوفــر التطبيق
مــعــرفــة مــنــاســك وآداب زيــــارة كل
مــســجــد بــشــكــل مــبــســط ومختصر
كما يم َكنك التطبيق من استخدام
الخدمات االلكترونية للحرمين الشريفين كخدمات دافعي العربات باإلضافة
إلى خاصية االستدالل على األماكن المراد زيارتها في أركان الحرم باإلضافة
إلى مشاهدة واستماع خطبة الجمعة و الصلوات مباشرة وبشكل يومي.

مجلة العربي

@seeon
قصص وأخبار ومعلومات مصورة في فيديو قصير
ال يتجاوز الدقيقتان ينشر على تويتر فيتلقاه المتابع
بشكل سريع وجاذب.
@Hsoub
حساب يهتم في تنمية وتطوير المشاريع الشبابية والشركات الناشئة وتثقيف
الشباب بمهارات جديدة تساعدهم في إدارة مشاريعهم والتسويق لها بالشكل
الصحيح.

أطــلــت مجلة الــعــربــي للجمهور الــعــربــي في
نسختها الورقية عام  1958ومنذ ذلك الوقت
حتى يومنا هذا ظلت مجلة العربي رائدة وقائدة
للفكر والثقافة واألدب والفنون وجاء اليوم الذي
تواكب فيه هذه المجلة العريقة متغيرات العصر
والتكنولوجيا لتطل عليكم بتطبيقها المتميز
الذي يحتوي على أعدادها منذ عام  1958حتى
عدد هذا الشهر.

 Zidneiزدني
تطبيق كويتي يساعد فــي تعزيز الــقــدرات
المعرفية للطلبة في مواد الرياضيات والكيمياء
و الفيزياء واللغة االنجليزية وامتحان القدرات
الجامعي وااليلز ،كما يحتوي على اختبارات
األعـ ـ ــوام الــســابــقــة و الــحــلــول واإلج ــاب ــات
النموذجية للواجبات ،باإلضافة إلى التدريبات
ومراجعات االختبارات والفيديوهات التعليمية بصورة محدثة ً
أوال بأول.
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خـير جليس

إعداد :لمياء السمحان

الكتاب :ال تكن لطيف ًا اكثر
من الالزم
المؤلف :ديوك روبنسون
ان السلوك المنطوي على نية حسنة ضروري
للمجتمع ،ولكن له جانب سلبي ،فكون الشخص
ً
ً
غالبا يعني ان يتحمل الكثير ويحاول
لطيفا
جــاهـ ً
ـدا االقــتــراب مــن الكمال ،ويقع ضحية
لسلوكيات أخــرى ضــارة بالنفس والسالمة،
في الكتاب يلخص روبنسون األخطاء التسعة
ً
يوميا
التي يغفل عنها الناس اللطفاء ويفعلونها
ويبين لنا كيف نصلح هذه األخطاء.

الكتاب :ملهمون
المؤلف :صالح محمد الخزيم
ً
منتجا
ان الــنــجــاح ليس عطية تعطى ،وال
يشترى ،وال إرثا يورث ،بل هو نتاج عمل جبار
وسهر بالليل والنهار وتدريب وإصرار حتى تم
تحقيقه بعد توفيق من اهلل
هــذا الكتاب سيعرض قصص نــاس حققوا
النجاح رغم الصعاب.

الكتاب :نظرية الفستق
الكتاب :ال تهــتم بصـغـائر
األمور
المؤلف :ريتشارد كارلسون
كتاب يعلمك كيف تبتعد عن صغائر األمور التي
تؤثر سلبيا على حياتك وتدفعك الى اإلتيان
بأفعال غير سليمة أمام األخرين ،حيث يكشف
مؤلف هــذا الكتاب بلغة متعمقة األساليب
والطرق التي تجعل منك إنسانا هادئا في حياة
مليئة بالقلق وضغط األعصاب.
من خالل هذا الكتاب يمكن أن تتعلم كيف تتبصر
في األمور وذلك بتطبيق التغييرات البسيطة الني
يقترحها المؤلف باإلضافة الى بعض النصائح
التي يسديها إليك ..وكيف تعيش اللحظة التي
أنت فيها ،وأن تعيش يومك كما لو كان هو أخر
يوم في حياتك ..كما يشرح لك المؤلف بطريقة
سهلة ومبسطة الطرق التي تجعل قراراتك أكثر
أمنا وحياتك أكثر سهولة ويسر.

المؤلف :فهد عامر االحمدي
كتاب سيغير طريقة تفكيرك وحكمك على
األش ــي ــاء ،يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة مــقــاالت
تتمحور غالبا عن تطوير الــذات والبرمجة
اللغوية العصبية وط ــرق التفكير والــوعــي
والسلوك االنساني.

الكتاب :فن إدارة المواقف
المؤلف :محمد بن عبداهلل الفريح
ً
ً
قصصيا كما هو حال
سردا
هذا الكتاب ليس
كتب أخــرى وليس لمجرد التسلية والمرح
وانما تجد فيه تجارب واقعية ألنــاس نقف
على خالصة تجربتهم لنستفيد منها.
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مـن األرشيف

إشراف :مسلط السبيعي

الزميلين محمد العوض ونواف العنزي شهر اكتوبر 2002

الزمالء غنام الحمود ونواف الجاسر شهر يونيو 2000

الزمالء وليد العبدالرزاق ومحمد الدويسان وسعود الزبن وعادل العوض شهر مايو 2002

الزمالء طالل عصري وعودة الشمري وجمال الشالحي وعماد الدمخي ومسلط السبيعي يناير2001
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متسابقي
«تواصل»
مبروك

< انفال صنت المطيري  -الفائز الثالث

< رحاب محمد عطوة  -الفائز االول

< عبدالرحمن شعيب  -الفائز الثاني

< نجود عبدالجليل الغربللي  -الفائز الرابع

< طالل عصري العنزي  -الفائز الخامس
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مسابقة

تواصل
السؤال األول :خمس أشخاص
يجلسون تحت نخلة ....
األول أعـ ـ ـم ـ ــى ,الـ ـث ــان ــي أبـ ـك ــم,
الثالث أصــم ,الــرابــع بــا يدين,
الخامس بال رجلين..
إذا سقطت تفاحة مــن األعلى،
(مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـي ــا) م ـ ــن س ـي ـس ـت ـط ـيــع
إلتقاطها ً
أوال؟

شروط المسابقة
ً
اوال :ال يجوز المشاركة بأكثر من كوبون واحد
للمسابقة الواحدة.

الــســؤال الثاني :أي رق ــم ي ـجــب أن ي ـحــل م ـحــل عــامــة
اإلستفهام ليكتمل اللغز؟
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ثانياً  :ال يحق ألسرة مجلة «تواصل» المشاركة في
المسابقة.
ثالثاً  :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة.
رابعاً  :يتم تعبئة النموذج المخصص لإلجابة،
وتــرســل اإلجــابــات الــى ســكــرتــاريــة إدارة
اإلعالم.
خامساً  :سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط
لكل مسابقة ويتم اختيارهم عــن طريق
السحب ،ويعلن عن أسماء الفائزين في
المسابقة في العدد التالي لمجلة «تواصل»
ولكل موظف حق الفوز مرة واحدة فقط.

السؤال الثالث :يوجـ ــد في اسـ ـ ــتراليا و امــريك ـ ــا و اوروب ـ ــا
وال يوجد في آس ـ ـ ــيا ..فما ه ـ ــو؟
كوبون المشاركة في مسابقة «تواصل»:
إسم الموظف ..............................................................................................................................:اإلدارة .......................................:الرقم الداخلي.:

............................................

إجابة السؤال األول.:

............................................................................................................................................................................................................................................................

إجابة السؤال الثاني.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

إجابة السؤال الثالث.:

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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