الريادة في التغيير
األخوات واألخوة الزمالء األعزاء....
إن السعي الدائم نحو التغيير والتطوير اإليجابي
هو ديدن املؤسسات واملنظمات العصرية فهو يتيح
لها ف��رص البقاء والنمو بشكل يتصف بالدميومة
واالستمرار ،ومما ال شك فيه أن األمانة العامة ملجلس
األم��ة حت��رص ك��ل احل��رص على مواكبة التغييرات
وال��ت��ط��ورات ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ب��ه��دف ضمان
استمرار اإلجنازات والنجاحات التي حققتها ونقلها
إلى مستقبل أكثر جناحاً ومتيزاً وبشكل يتماشى مع
التطورات املستمرة والهائلة التي يشهدها العالم يف
شتى املجاالت.
ولضمان جناح عمليات التغيير والتطوير يف األمانة
العامة وليكون التغيير هو نتاج عمل مؤسسي منظم
وليس لرغبات وح��االت فردية ،آثرت األمانة العامة
تبني قيمة "الريادة يف التغيير" لتكون واحدة من أهم
قيمها التنظيمية وامل���راد بها هو "ال��رص��د املستمر
ألفضل املمارسات البرملانية واإلداري��ة وتبني فرص

التغيير املناسبة وتنفيذ املبادرات اخلاصة بهدف جعل
األمانة العامة ملجلس األمة مثاالً يحتذى به".
إن تطلعاتنا وأهدافنا ورغبتنا يف أن نكون من املؤسسات
ال��رائ��دة واملتقدمة وغايتنا يف أن نواكب التطورات
والتغييرات وتبني كل الفرص املتاحة للتغيير والتطوير
ال ميكن أن يتحقق إال بوجود موظفني مميزين وعلى
قدر ٍ
عال من الكفاءة والعطاء  ،وهو األمر الذي مييز
مؤسستنا ،فلله احلمد نفخر يف األمانة العامة ملجلس
األم��ة بوجود ثله مميزة من املوظفني القادرين على
التطوير وامل��ب��ادرة وحتقيق األه���داف والطموحات
ومواكبة التغيرات وال��ت��ط��ورات مب��ا يكفل ب�لا شك
جناحنا ومتيزنا.
واهلل ولي التوفيق،،،

عالم علي الكندري
أمني عام مجلس األمة

ملف العدد
• إعداد /دالل الشايجي

قسم تطوير النظم يطبق  57نظام
آلي موزع على كافة قطاعات األمانة
مجلة تواصل تستكمل نشر الوعي حول قيم األمانة
العامة وتتناول قيمة الريادة يف التغيير يف ملف العدد.
تعد قيمة الريادة يف التغيير أحد أهم قيم حملة أمانة  2017والتي مت تعريفها
على أنها" :الرصد املستمر ألفضل املمارسات البرملانية واإلدارية وتبني فرص
التغيير املناسبة وتنفيذ املبادرات اخلاصة بها بهدف جعل األمانة العامة ملجلس
األمة مثاالً يحتذى به وبناء على ذلك مت اختيار قطاع املعلومات وقطاع اإلعالم
لتمثيل هذه القيمة حيث إن مواكبة التطور والتحديث املستمر هو أبرز ما
مييز هذين القطاعني ولتسليط الضوء على هذه القيمة كان لنا هذا اللقاء مع
العاملني يف قطاع املعلومات وقطاع اإلعالم :
لقاء مع رئيس قسم تطوير النظم (م.مهدي مال علي) :قطاع املعلومات
• مت اختيار قطاع املعلومات ليمثل قيمة الريادة يف التغيير  ،،برأيك ملاذا تفوق
القطاع يف حتقيق هذه القيمة؟
 قطاع املعلومات بشكل عام مبا يحتويه من إدارات وأقسام متفرعة منه يعتمد بشكلأساسي على التكنولوجيا وتطورها  ،فعلم التكنولوجيا وتقنية املعلومات يتًبع قاعدة أساسية
تقول " إذا لم تواكب التطور سوف يسبقك اآلخ��رون" فعملنا اليومي يعتمد على مواكبة
التطور والبحث عن كل ما هو جديد يف عالم تقنية املعلومات والعمل عليه فكما كان سابقاً
االنترنت والتواصل عن بعد يعد طفرة تكنولوجية أصبحت اآلن تطبيقات الهواتف الذكية
وحتدي أمن املعلومات طفرة تكنولوجية نعيشها اآلن وحتتم علينا مواكبتها بالتالي أرى أن
قيمة الريادة يف التغيير هي أفضل شعار يطلق على قطاع املعلومات وإدارة تقنية املعلومات
بشكل خاص بحكم طبيعة العمل.
• كونك رئيس قسم تطوير النظم ما هي أبرز النظم اآللية احلديثة التي عملت
اإلدارة على تنفيذها مؤخر ًا ؟
 يف البداية أود أن أشير إلى أن إدارة تقنية املعلومات حتتوي على ثالثة أقسام تعملمعاً لتحقيق أي تطور على النظم اآللية و هم  :قسم الشبكات والتشغيل  ،قسم الدعم
الفني وأخيراً قسم تطوير النظم فأي تطوير على النظام ال يتحقق دون عمل هذه األقسام
الثالثة بشكل جماعي  ،يف الفترة األخيرة كان أبرز حتدي يواجه جهات العمل احلكومية
ومجلس االمة حتديداً هو التحدي األمني لذلك جاءت تعليمات من األمني العام املساعد
لقطاع املعلومات خالد املطيري بأن يكون التركيز واألولوية على أمن املعلومات واحلماية
من أي اختراق قد تتعرض له املؤسسة التشريعية وألك��ون أكثر صراحة فال توجد أي
جهة محمية بشكل كامل يف جميع دول العالم لكن نحن نسعى لتطبيق أفضل وأحدث
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تقنية موجودة حلماية أمن املعلومات،
ل��ذل��ك مت تشكيل ف��ري��ق خ��اص ألمن
املعلومات وحماية موقع مجلس األمة
من االختراق ومؤخراً مت افتتاح مركز
معلومات جديد يعتبر من أفضل مراكز
املعلومات على مستوى الكويت حيث مت
إنشاءه بناء على معايير وأسس عاملية
كما مت تطبيق أنظمة جديدة حلماية
• م .مهدي مال علي
املعلومات بجهود العاملني يف القطاع
وبالتعاون مع شركات عاملية متخصصة
يف ح��م��اي��ة وأم���ن امل��ع��ل��وم��ات كشركة
مايكروسوفت التي درست وقيَمت وضع املعلومات يف مجلس األمة وبناء على رأيها قمنا
بشراء أجهزة ومعدات وغيرنا من بعض اخلطط واالستراتيجيات املعمول بها يف اإلدارة
لتتناسب مع املعايير الدولية حلماية وأمن املعلومات.
أما بالنسبة لقسم تطوير النظم فإنه يطبق  57نظام آلي موزع على كافة قطاعات األمانة
والقطاع األكبر املستفيد من النظم اآللية هو قطاع اجللسات بحكم طبيعة عمله البرملانية
حيث انه مرتبط بنظام قاعة عبداهلل السالم واملضبطة االلكترونية وأرشفة القوانني
وغيرها ومؤخراً قمنا بإصدار كتيب تعريفي يحتوي على كافة النظم اآللية املنفذة يف
األمانة وشرح مبسط لكل نظام آلي ونسبة استفادة كل قطاع منها .
كذلك قمنا بتطوير النظام اآللي يف قاعة عبداهلل السالم ليلبي احتياجات السادة األعضاء
أثناء اجللسة وكذلك مت إضافة بعض املميزات واخلصائص التي تساعد األمانة العامة
يف إجراءات اجللسة كما مت تغيير الواجهات يف جميع أنظمة األمانة العامة لتتالئم مع
الهوية املؤسسية اجلديدة هذا باإلضافة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات بعض القطاعات
واإلدارات يف األمانة.
ويعتبر مشروع مركزية قواعد البيانات أحد املشاريع اجلديدة التي تساهم يف أمن وحماية
املعلومات ،باإلضافة إلى تطوير نظام الدعم الفني على الهواتف الذكية ،وكذلك النظام
اآللي النتداب سكرتارية األعضاء وأيضاً مشروع الهويات املركزية ،ونحن اآلن نعمل على
مشروع متكامل للموارد البشرية وهو مشروع مهم وحيوي ونأمل أن نوفق إلجنازه يف أسرع
وقت ممكن.
• كيف ميكن ملوظف قسم تطوير النظم أن يواكب سرعة تكنولوجيا املعلومات؟
 عالم تقنية املعلومات عالم متسارع للغاية ويفرض على موظف القسم أن يكون متابعجيد ألحدث ما وصل إليه عالم التكنولوجيا وأن يطور من نفسه أوالً بأول ،فمث ً
ال لو أردنا
أن نطبق نظام معني فلن أطبق ما تعلمته أثناء دراستي اجلامعية بل البد من البحث عن
كل ما هو جديد يف هذا املجال وإيجاد أفضل احللول التقنية واملعلوماتية وأحدث البرامج
والتطبيقات التكنولوجية ،باإلضافة إلى تنمية املهارات الفنية لدى املوظفني من خالل
الدورات التدريبية فكل موظفي القسم حاصلني على دورات تخصصية وحضروا مؤمترات
داخلية وخارجية ،واملوظف ما إن ينتهي من دورة تدريبية معينة فإنه يقدم لإلدارة تقرير عن
مدى االستفادة من البرنامج التدريبي وكيف ميكن أن يطبق ما اكتسبه يف العمل باإلضافة
إلى مشاركتنا يف املؤمترات واحتكاكنا بشكل مباشر مع أصحاب اخلبرة يف املجال كذلك

ملف العدد
فإن من خالل املؤمترات اخلارجية تقوم الدول والشركات بعرض جتاربها ونحن بدورها
نستفيد منها ومن األفكار املعروضة والعكس صحيح فحني يستعرض مجلس االمة جتربته
يف مجال النظم اآللية وتكنولوجيا املعلومات تقوم بقية اجلهات والدول باالستفادة أيضاً
مما يساهم يف رفع املستوى الفني واملهني للموظفني.
• هل حترص على متابعة النظم اآللية املستخدمة يف البرملانات اخلارجية
وكيف تصنف النظام اآللي يف مجلس االمة بينها؟
 هلل احلمد فإن مجلس األمة يعتبر من اجلهات الرائدة يف تطبيق األنظمة اآللية املختصةباجلانب البرملاني واجللسات والتصويت االلكتروني واملضبطة االلكترونية ونظام قاعة
عبداهلل السالم وأهم ما مييز هذه األنظمة هي صياغتها واعتمادها وتنفيذها بأيادي
العاملني يف املجلس مما يعطينا حرية كاملة سواء يف التعديل أو التغيير أو حتديث النظام
مبا يتالئم مع احتياجات اإلدارة ،وقد قام مجموعة من الزمالء مؤخراً بزيارة بعض
البرملانات األوربية واخلليجية واإلطالع على برامجها وبشهادة اجلميع فإن نظام التصويت
اإللكتروني يف مجلس األمة يعد نظام فريد من نوعه ومن أفضل األنظمة يف املنطقة وقد
أثبت جناحه على مدى سنوات طويلة .كذلك فإننا متميزين بنظام قاعة عبداهلل السالم
والذي ميكن السادة األعضاء وعن طريق ملس الشاشة من قراءة جدول األعمال وتقارير
اللجان ومرفقاتها وحساب النصاب يف اجللسة واإلطالع على الوثائق البرملانية وغيرها
مما ميكن السادة األعضاء من احلصول على كل ما يحتاجونه من معلومات بأسرع وقت.
نظام املعلومات والوثائق البرملانية يعتبر من أهم األنظمة يف قطاع املعلومات حيث يحتوي
على أرشيف كامل جلميع الوثائق البرملانية منذ املجلس التأسيسي وحتى اآلن ،وقد قمنا
بتحديث اإلصدار األخير لهذا النظام مؤخراً ونسعى إلى عمل تطبيق خاص على الهواتف
الذكية لتسهيل استخدام هذا النظام.
• الريادة يف التغيير تعتمد على أفكار ومبادرات املوظفني فهل سبق وأن تقدم
أحد العاملني يف القسم بعرض أفكاره ومت االخذ بها؟
 جميع املشاريع واألنظمة املطبقة هي عبارة عن أفكار إما أن تكون بناء على احتياجتقدمت به إحدى اإلدارات أو أفكار جاءت من الزمالء العاملني يف القسم واإلدارة ،واألمثلة
على ذلك كثيرة ومنها نظام مركزية إصدار الهويات وأقرب مثال لذلك هو تطوير نظام
املضبطة لتتحول ملضبطة الكترونية حيث حققنا يف هذا املشروع جناح باهر ساهم يف
تطوير العمل يف املضابط بشكل كبير وأحدث نقله نوعية يف األمانة العامة.
كانت هناك فكرة بإنشاء موقع خاص مبكتبة مجلس االمة وبالفعل قام قسم تطوير النظم
بالتعاون مع املكتبة بتنفيذ املوقع الذي أصبح اآلن يف متناول اجلميع ويحتوي على كتب
واصدارات كثيرة وهو موقع غني باملعلومات البرملانية يستفيد منه املواطنني وخصوصا
الباحثني وطلبة اجلامعات.
• اخلطط املستقبلية؟
 نحن نعمل اآلن على مشروع متكامل للموارد البشرية وهو أحد املشاريع الكبيرة التينأمل أن ننتهي من تنفيذه قريبا ليخدم جميع موظفي األمانة العامة ويسهل أعمالهم ،كما

عملنا اليومي يعتمد على مواكبة التطور والبحث
عن كل ما هو جديد يف عالم تقنية املعلومات.

أن التوسع الكبير الذي تشهده األمانة العامة والتحديات األمنية يحتمان علينا العمل على
مشروع مركزية قواعد البيانات الذي بدأ العمل عليه قبل أشهر وسيتم االنتهاء منه خالل
السنة احلالية بإذن اهلل ،ونسعى إلى تطبيق التراسل االلكتروني بني قطاعات املجلس
وميكنة أعمال اللجان من خالل نظام متكامل ينقلنا من بيئة ورقية إلى بيئة ال ورقية،
وهو مشروع حيوي جاري اإلعداد له والعمل عليه والذي سيمثل نقله نوعية يف املؤسسة
بشكل عام.
وكذلك نسعى إلى تعميم بعض األنظمة التي أثبتت جناحها فعلى سبيل املثال نظام طلبات
الدعم الفني ميكن تطبيقه يف قطاعات أخرى تعمل بنفس الطابع ،ونعمل حالياً على تطوير
البوابة الداخلية ملجلس األمة التي أصبحت حتتوي على كافة النماذج التي يحتاجها املوظف
مبا يتالءم مع الهوية املؤسسية ملجلس األمة ويكون فيها جزء خاص بكل قطاع بحيث ميكن
لكل قطاع أن ينشر أعماله كمحتوى خبري أو فيديو ،باإلضافة إلى قسم خاص بحملة امانة
وأنشطتها كذلك سيكون هناك جزء ملكتبة مجلس األمة ونسعى يف املستقبل لتقدمي كل ما
هو أفضل ويخدم كافة القطاعات ويسهل أعمالهم.
• كونك أحد سفراء حملة أمانة هل تسعى ألن تنقل قيم األمانة وخاصة قيمة

الريادة يف التغيير لزمالئك من موظفي القسم؟
 يف البداية ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان للسيد األمني العام واألمنيالعام املساعد لقطاع املعلومات على اختيارهم لي ألكون سفيرا يف حملة أمانة ،والتي تعتبر
خطوة رائدة يف مجال التطوير املؤسسي وتنمية املهارات ،وباختصار أقول أن األمانة العامة
ملجلس األمة سلكت منهجاً جديداً يف االرتقاء باملؤسسة وجعلها مثاالً يحتذى به بني كافة
جهات الدولة وحملة أمانة تسعى إلبراز دور قطاعات األمانة وعملها واعتقد أن اجلميع
بات يشعر بأهمية هذه احلملة التي حققت أهدافاً ملموسة على أرض الواقع ،وبالنسبة
لقيم حملة أمانة بوجهة نظري فإن كافة تلك القيم متوفرة وموجودة بجميع القطاعات ولو
طبقنا القيم على قطاع املعلومات فالعمل اجلماعي مث ً
ال نراه من خالل عمل كافة أقسام
اإلدارة يف فريق واحد وهو فريق قاعة عبداهلل السالم والوالء املؤسسي يتجسد يف إدارة
تقنية املعلومات فنحن من يدير كافة أنظمة األمانة العامة ومن مهامنا األساسية احملافظة
على سرية العمل وغيرها من القيم املنعكسة على عملنا ،وبرأيي فإن بقية القطاعات أيضاً
بها من الكفاءات ما مييزها وتتوفر فيها كافة القيم.
• كلمة أخيرة...

 أشكر مجلة تواصل على هذا اللقاء وعلى جهودها املتميزة يف إبراز دور كل إدارةوكل قسم يف األمانة العامة ملجلس األمة  ،وأتقدم بالشكر لكافة الزمالء املوظفني
يف قطاع املعلومات فهم كفاءة وطنية شابة مميزة ميكننا االعتماد عليها يف حتقيق
كافة األعمال وبجودة عالية كما أشكر السيد األمني العام املساعد لقطاع املعلومات
م .خالد املطيري ومدير إدارة تقنية املعلومات م .بدر احلجيالن والشكر موصول
لكافة الزمالء العاملني يف اإلدارة على اجلهود التي حققت نقلة نوعية يف األمانة
العامة ونوعدكم مبزيد من األنظمة اجلديدة التي تسهل أعمالكم•
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ملف العدد
يعتمد اإلعالم الرقمي على االبداع
واالبتكار في األفكار بما يالئم الحدث
لقاء مع رئيس قسم اإلعالم الرقمي (هديل بوحيمد)  -إدارة اإلعالم
• مت اختيار قطاع اإلعالم ليمثل قيمة الريادة يف التغيير بوجهة نظرك كيف
تفوق اإلعالم الرقمي يف حتقيق هذه القيمة؟

 تفوق قسم اإلعالم الرقمي يف إدارة اإلعالم بتحقيق قيمة الريادة يف التغييرعن طريق سرعة نشر أخبار مجلس األمة واألمانة العامة يف مواقع التواصل
االجتماعي ( االنستغرام وتويتر وسناب شات) واملوقع االلكتروني باإلضافة إلى
تصميم الفيديوهات املبتكرة من قبل موظفي القسم حول أنشطة وفعاليات مجلس
األمة واألمانة العامة  ،كذلك مت توثيق احلسابات الرسمية لوسائل التواصل
االجتماعي ملجلس األمة (تويتر وانستغرام) وارتفاع نسبة املتابعني لها وهو ما يعد
أهم اجنازات القسم.

• يعد اإلعالم الرقمي من األقسام احلديثة نسبي ًا التي تعتمد على االبداع
واألفكار فكيف يتم التنسيق للخروج بفكرة وتنفيذها؟

 يتم ذلك من خالل تنسيق العمل مع موظفي القسم الذين ميتلكون مهارات عاليةيف حترير اخلبر ونشره بفترة زمنية سريعة مع القدرة على االبداع واالبتكار يف
األفكار مبا يالئم احلدث أو الفعالية وتنفيذها بشكل سليم.

• االعالم الرقمي يحمل على عاتقه مهمة سرعة نقل احلدث والنشر ومواكبة
األحداث على مدار الساعة فكيف ميكنكم عمل ذلك؟ وهل هناك معايير للنشر
أم تعتمد على التقدير الذاتي للموظف؟

 يتم نقل األحداث واألخبار على وسائل التواصل االجتماعي واملوقع االلكترونيعلى مدار الساعة بالتعاون والتنسيق وتوزيع العمل بني املوظفني الذين ميتلكون
الكفاءة العالية بنقل األخبار واألحداث بصورة سريعة ،أما بالنسبة لنشر اخلبر
فتوجد معايير محددة من قبل إدارة اإلعالم على املوظف أن يلتزم بها ويعمل من
خاللها لنشر اخلبر.

• كيف يتم تدريب املوظفني وتأهيلهم ملواكبة البرامج واملوقع االلكتروني
وغيرها؟

 مت تدريب املوظفني مسبقاً من خالل برامج تدريبية متخصصة على املوقعااللكتروني والبرمجة حتى يتمكن املوظف من إدارة الصفحة الرسمية ملجلس
األمة وتأهيله لهذه املسؤولية وللعمل االلكتروني بشكل عام.
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• كيف تصنف االع�لام الرقمي
ملجلس األمة مع بقية البرملانات
االوربية واخلليجية؟

 أرى إن اإلعالم الرقمي ملجلساألم�����ة ي��ق��ع يف م��ن��اف��س��ة كبيرة
م��ع م��واق��ع ال��ب��رمل��ان��ات االوربية
واخل��ل��ي��ج��ي��ة ون��س��ع��ى ألن نكون
األف��ض��ل م��ع اس��ت��خ��دام التقنيات
احل���دي���ث���ة وب����أف����ك����ار ال���ش���ب���اب
واالبتكارات املتطورة يف الصور واخلبر.

• هديل بوحيمد
رئيس قسم اإلعالم الرقمي

• يف حال رغبة قطاع ما بعمل تصميم ألي محتوى اعالمي فهل هناك آلية
محددة لذلك؟

 نعم ،فلعمل أي محتوى إعالمي مرئي أو مكتوب ألي قطاع أو إدارة البد من تعبئةاستمارة موجودة على الصفحة الداخلية ملوقع مجلس األمة يتم فيها تسجيل كافة
البيانات واملعلومات املطلوبة وتوجيها لقسم اإلعالم الرقمي للعمل على تنفيذها.
• اخلطط املستقبلية؟

 نسعى يف املستقبل لزيادة عدد املتابعني يف حسابات وسائل التواصل االجتماعيونسعى خللق املزيد من االب��داع و االبتكار للصور والفيديو وكل ما يتم نشره،
كذلك رفع مستوى املوقع االلكتروني وحتسينه لألفضل سواء من ناحية الصور أو
املعلومات وطرق البحث وترجمته للغة االجنليزية.
• كلمة أخيرة؟

 أشكر مجلة تواصل على إتاحتها الفرصة لشرح آلية العمل يف قسم اإلعالمالرقمي •

مت تدريب املوظفني
إلدارة املوقع االلكتروني
والبرمجة

ملف العدد
لقاء مع رئيس قسم المكتبة
(أميمة الرفاعي) :إدارة المكتبة -
قطاع المعلومات
• مت اختيار قطاع املعلومات ليمثل قيمة الريادة يف التغيير مبجلس االمة،
برأيك كيف متكنت مكتبة مجلس األمة من حتقيق هذه القيمة؟

 هناك تغيرات ساهمت يف إح��داث نقلة نوعية يف تطويراملكتبة واستحداثخدمات نوعية تتمثل يف:
 إنشاء مكتبة متخصصة بالوثائق البرملانية وق��د أطلق عليها إس��م (املكتبةالبرملانية) وهي حتتوي على جميع مضابط اجللسات وإصدارات األمانة العامة
كذلك حتتوي على أعداد جريدة الكويت الرسمية ( الكويت اليوم ) وتقارير اللجان
منذ املجلس التأسيسي حتى دور االنعقاد احلالي وذلك لتسهيل عملية اإلطالع من
قبل الباحثني واملهتمني بالعمل البرملاني.
 استحداث غرفة املصادر السمعية والبصرية :وحتتوي الغرفة على النسخااللكترونية للمضابط وجلسات مجلس األم��ة وهي مدعمة بأحدث الوسائط
املتعددة التي تتيح للباحث اإلطالع على املصادر غير الورقية.
 تدشني موقع املكتبة اإللكتروني :والذي يحتوي على الفهرس اآللي ونظام املعلوماتالبرملانية وميكن الباحث من الوصول السريع ملواقع الصحف واملجالت العاملية.
 االشتراك يف قواعد البيانات لتلبية احتياجات الباحثني باملجال الدستوريوالبرملاني واالجتماعي.

• حدثينا عن بروتوكول التعاون مع املكتبة الوطنية وما الفائدة املرجوة منه؟
 بروتوكول التعاون أتى إدراك�اً من إدارة التوثيق واملعلومات ممثلة بقسم املكتبة بأهميةالتعاون مع مراكز املعلومات األخرى ومت التوقيع على بروتوكول التعاون مع مكتبة الكويت
الوطنية لتحقيق العديد من الفوائد مثل تطوير الكادر البشري من خالل الدورات التدريبية
وورش العمل املشتركة كذلك تنمية املجموعات املكتبية من خالل عملية التبادل وإهداء
الكتب واملطبوعات واإلصدارات الورقية والرقمية وغيرها باإلضافة إلى تطوير اخلدمات
اآللية والنظم الفنية من خالل الفهارس واألرشفة االلكترونية والربط اآللي وإقامة الفعاليات
واملؤمترات الثقافية والعلمية ،وعن حرصنا لتوقيع البروتوكول مع املكتبة الوطنية حتديداً
فلكونها متثل املكتبة املركزية للدولة وتعد مركزاً لإليداع القانوني ملصادر املعلومات باإلضافة
إلى ذلك تعتبر املكتبة الوطنية ذاكرة وحافظة لألرشيف والوثائق الوطنية وال يعتبر البروتوكول
إجنازاً بقدر ما نعتبره آلية لتحقيق األهداف والغايات التي نسعى للوصول إليها.
• حدثينا أكثر عن مكتبة مجلس االمة وما الذي مييزها؟

 مكتبة مجلس األمة تعد من أقدم املكتبات الرسمية بالدولة حيث افتتحت عام 1963تزامناً مع افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي األول يف
عهد املغفور له الشيخ عبداهلل السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك وهي
مكتبة نوعية متخصصة باملجال البرملاني والدستوري نظراً لطبيعة العمل يف

ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون م��ع املكتبة
الوطنية سينعكس على تطوير
الكادر البشري وتنمية املجموعة
املكتبية.
نسعى الستحداث رك��ن للمكتبة
التراثية والتي ستحتوي على كتب
نادرة.

• أميمة الرفاعي

املؤسسة التشريعية وحتتوي املكتبة على (قاعة رئيسية) و(قاعة برملانية) ،هذا
باإلضافة إلى اخلدمات النوعية التي متيزها كخدمة التوجيه واالرشاد واخلدمة
املرجعية والفهرس اآللي باإلضافة إلى شاشات العرض التفاعلية وغيرها.

• الريادة يف التغيير تعتمد على أفكار ومبادرات املوظفني فهل سبق أن تقدم أحد
العاملني بفكرة ومت تطبيقها؟

 نعم ،تقدم الزميل أحمد السهو من قسم املكتبة بفكرتني األول مت تطبيقها وهيإنشاء غرفة الوسائل السمعية واملرئية .والفكرة الثانية هي إنشاء مكتبة تراثية قدمية
حتتوي على الكتب التراثية النادرة وهي ما سوف نسعى إلجنازها يف املستقبل.
• هل سبق وإن اطلعتم على جتارب املكتبات األخرى وخاصة املكتبات البرملانية يف اخلارج؟

 بدأت مكتبة مجلس األمة بالتعاون محلياً مع املكتبة الوطنية وهذا ما سيساعدناكثيراً يف اإلطالع على التجارب والتطورات التي استحدثتها وبالتالي نستعني بها
يف املكتبة كما سنتوجه يف املستقبل إلبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع مكتبات
البرملانات العربية والدولية.

• سبق وإن اشتركت املكتبة يف بعض املواقع العاملية مثل املكتبات الرقمية فما الفائدة منها؟

 تشترك املكتبة باستمرار يف قواعد املعلومات اإللكترونية التي تشرف عليها جهاتمتميزة مثل املكتبة البريطانية وجامعة اكسفورد والفائدة من هذه القواعد هي
الوصول إلى املصادر غير الورقية وبسهولة تامة من خالل زيارة املوقع اإللكتروني
للمكتبة حيث حتتوي على أحدث املعلومات يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة
وتعطي الباحث مصادر متنوعة جديدة مختلفة عن املصادر الورقية.
• اخلطط املستقبلية؟

 تنوي املكتبة يف املستقبل لتحويل بعض املصادر الورقية خاصة يف املجالالقانوني إلى صيغ رقمية يتم عرضها على املوقع االلكتروني للمكتبة كما نسعى
إلى استحداث ركن للمكتبة التراثية والتي ستحتوي على كتب قدمية ونادرة
باإلضافة إلى املزيد من التعاون مع مكتبات البرملانات سواء العربية أو الدولية .
• كلمة أخيرة:

رسالة األمانة العامة ملجلس االمة تتمثل يف تقدمي أفضل وأحدث أنواع الدعم
املعريف وبالتالي فإن املكتبة وبطاقمها يؤمنون بهذه الرسالة وعليهم مسئولية
والتزام بتحقيق هذه الرسالة كون املكتبة متثل أحد القنوات الرئيسية التي تقدم
هذا الدعم املعريف •
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ملف العدد

لقاء مع (محمد العوض ولولوة القطان
من قسم الوعي البرملاني):
• مت اختيار قطاع اإلعالم ليمثل قيمة الريادة يف التغيير برأيكم كيف تفوق
الوعي البرملاني يف حتقيق هذه القيمة؟

 الريادة يف التغيير تتحقق من خالل عملية التطوير املستمر للعمل ولألساليباملتبعة أثناء العمل وهو ما طبقه قسم الوعي البرملاني يف مهامه لنشر التوعية
البرملانية خاصة أثناء زيارتنا للمدارس وتقدمينا ال��دروس النموذجية للطلبة
والطالبات عن مجلس األمة والدستور الكويتي ودورة إقرار القوانني وغيرها من
املواضيع املنتقاة بطريقة عرض جاذبة وسلسة ترسخ يف أذهان الطلبة كذلك من
خالل تأهيل الطلبة يف جتربة برملان الطالب باإلضافة إلى إصدار مجلة تواصل
الربع سنوية .

• من مسؤوليات القسم زيارة املدارس ونشر التوعية البرملانية للطلبة كما ذكرت

 ،فما هي أبرز املوضوعات التي يتم شرحها وكيف يتم خلق محتوى مناسب

للطلبة ؟ وما هي املراحل الدراسية التي تتوجهون لها ؟
28 #
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جتربة برملان الطالب من التجارب التأهيلية للطلبة يستشعرون من
خاللها دور املؤسسة التشريعية والوعي بالدميقراطية.
توجه قسم الوعي البرملاني لكافة املناطق التعليمية يف الكويت.
 يتوجه قسم الوعي البرملاني لكافة املراحل الدراسية مع مراعاة أن يكوناحملتوى العلمي لطلبة املرحلة االبتدائية مالئم لسنهم أما طلبة املرحلة املتوسطة
والثانوي فهم بعمر أنسب الستيعاب املعلومات التي يتم تقدميها كما أن لديهم
مادة إلزامية تدرس يف املدارس وهي مادة الدستور بالتالي هم ميتلكون خبرة
مسبقة نحاول كقسم الوعي البرملاني بتعزيزها من خالل تقدمي مادة مكثفة عن
التوعية بالدميقراطية واملمارسة الصحيحة لها واحلقوق والواجبات التي يكفلها
الدستور الكويتي ونشر الثقافة البرملانية ونشأة القوانني ودورة إصدار القوانني
يف السلطة التشريعية وغيرها ،وكل ما سبق يتم تقدميه بطريقة جاذبة ومبسطة

ملف العدد
نهدف إلى نشر التوعية
البرملانية لكافة املراحل
الدراسية.
شهد برملان الطالب هذا
العام مشاركة طلبة املدارس
اخلاصة.

• جلسة برملان الطالب

ليفهمها الطلبة .

• حترصون على نشر الثقافة الدستورية من خالل إقامة معرض الدستور كل
عام ،فهل ملستم انتشار هذه الثقافة بني الشباب وهل هناك خطوات أخرى من
أجل نشرها مستقبالً ؟

 بالتأكيد فالشباب الكويتي مثقف ومهتم باألمور الدستورية والسياسية وأثناءإقامتنا ملعرض الدستور يف اجلامعات واألسواق العامة يتبادل زوار املعرض معنا
األحاديث وجتدهم مهتمني ومتابعني للقضايا التي تناقشها جلان مجلس األمة أو
للقوانني التي مت تشريعها ويتوجهون إلينا باألسئلة املتنوعة ومنها نحرص على نقل
املعلومة الصحيحة للجمهور ونقل الثقافة الدستورية السليمة لهم .
• حدثونا أكثر عن جتربة برملان الطالب؟

 تعتبر جتربة برملان الطالب من التجارب التأهيلية للطلبة والطالبات يستشعرونمن خاللها دور املؤسسة التشريعية والوعي بالدميقراطية الكويتية الرائدة التي
متكنهم من مناقشة املواضيع التي تهمهم كطلبة ونقل أفكارهم ومقترحاتهم
ملجلس األمة أمام مرئى ومسمع وزير التربية والتعليم العالي والوكالء املساعدين
ومدراء املناطق التعليمية  ،وهذا العام شهد جتربة برملان الطالب اخلامس التي
شملت الطلبة الكويتيني يف املدارس اخلاصة ودمجهم مع طلبة املدارس احلكومية
خلوض التجربة البرملانية وهو ما أمر به رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يف
خطابه أثناء برملان الطالب املاضي.

• تعد جتربة برملان الطالب مطبقة يف العديد من الدول لكن ما أبرز ما مييز
برملان الطالب الكويتي؟ وهل سنشهد يف املستقبل تطوير لهذه التجربة كأن
يشمل طلبة املدارس اخلاصة أو برملان لطلبة اجلامعة مثالً ؟

 -إن أكثر ما مييز جتربة برملان الطالب الكويتية هي متكني الطلبة والطالبات

باختيار املواضيع التي يرغبون مبناقشتها بكل حرية كذلك إشراك الطلبة مع

جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد التابعة ملجلس األمة لصياغة املقترحات
وإمكانية حتويلها لقانون للتصويت عليه بالتالي يعيش الطالب جتربة حقيقية

كونه عضو مجلس أمة وكل هذه املميزات غير موجودة يف جتربة الدول املجاورة
 ،كما مت إضافة طلبة امل��دارس اخلاصة يف برملان الطالب األخير وهو ما أكد

عليه رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن يف خطابه ببرملان الطالب املاضي رغبة
يف إشراكهم مع طلبة املدارس احلكومية يف هذه التجربة ونشر التوعية البرملانية
والدميقراطية لديهم كافة  ،أما عن برملان الطالب لطلبة اجلامعة فالفكرة ال تزال

قيد الدراسة.

• اخلطط املستقبلية:

 البد أن أشير أن قسم الوعي البرملاني قد توجه لكافه املناطق التعليمية يفالكويت بواقع مدرسة واحدة عن كل منطقة تعليمية وال تزال هناك أعداد كبيرة
من املدارس ترغب باستضافتنا واالستفادة من محاضراتنا وسنسعى يف املستقبل

لتغطية أكبر عدد ممكن من املدارس تشمل كافة املراحل التعليمية هذا باإلضافة
إلى التطور املستمر يف أساليب العرض املقدمة سواء للمدارس أو يف املعارض

واستخدام التكنولوجيا التفاعلية وغيرها من األفكار التي ال تزال قيد الدراسة.
• كلمة أخيرة:

 -يف اخلتام نود أن نشكر مدير إدارة اإلعالم األستاذة أمل املطوع وكذلك رئيس

قسم الوعي البرملاني االستاذة ملياء السمحان على دعمهم لنا ولكافة العاملني يف

القسم والشكر موصول ملجلة تواصل على جهودها •
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أخبار األمانة
عالم الكندري يتسلم جائزة
التميز البرلماني العربي

عالم الكندري :جائزة التميز البرلماني
ليست لي إنما لدولة الكويت...
وموظفو األمانة ليسوا جنود ًا بل أبطال

• عالم الكندري

كرم االحتاد البرملاني العربي يف ختام أعمال دورته الـ  27عدد ًا
من الشخصيات البرملانية ومنحهم جائزة التميز البرملاني ومن
بينهم أمني عام مجلس االمة الكويتي عالم الكندري وذلك عن
فئة (أمني عام) .

وأع��رب الكندري يف تصريح للصحافيني عقب التكرمي عن خالص
الشكر لالحتاد البرملاني العربي على هذا التكرمي مضيفاً« :ان هذه
اجلائزة تعني لي الكثير السيما انها باسم دولة الكويت".
كما تقدم الكندري بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغامن «على دعمه املتواصل وثقته الال محدودة وتوجيهاته
السديدة لكل ما من شأنه تطوير اداء االمانة العامة للمجلس".
وقال "ان هذا التكرمي ليس لي فقط وإمنا جلميع اخواني واخواتي
موظفي االمانة العامة ملجلس األمة" مؤكداً أن عملهم الدؤوب يصب
دائما يف مصلحة الكويت واملؤسسة البرملانية.
وشارك بالتكرمي رئيس الدورة املاضية لالحتاد البرملاني العربي رئيس
مجلس النواب باململكة املغربية احلبيب املالكي ورئيس الدورة احلالية
رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال
السيد احمد واالمني العام لالحتاد فايز الشوابكة •
28 #
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• عادل اللوغاني

أقامت نقابة العاملني يف األم��ان��ة العامة ملجلس األم��ة وجلنة
أمانة  ،2017احتفالية لتكرمي األمني العام ملجلس األمة عالم
الكندري مبناسبة ق��رار منحه جائزة التميز البرملاني من قبل
االحتاد البرملاني العربي عن فئة أمني عام.ويف هذا السياق أكد
األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري أن رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن كان له الدور البارز يف هذا النجاح ،ونظرا ملكانة
دولة الكويت يف احملافل الدولية كافة التي ساهمت بشكل كبير
يف تكرميه بهذه اجلائزة املتميزة ،ونظرا للمكانة التي يتمتع بها
الرئيس الغامن من قبل رؤساء البرملانات العربية
وقدم الكندري الشكر اجلزيل لنقابة مجلس األمة وفريق عمل
جلنة أمانة  ٢٠١٧على هذا احلفل •

• تكرمي األمني العام عالم الكندري

أخبار األمانة
الكندري :نجاح األمانة العامة لمجلس األمة مرتبط
بموظفي الخدمات األساسية والمساندة
كرم األمني العام ملجلس االمة عالم علي الكندري العاملني
غير الكويتيني يف مجال اخلدمات األساسية واخلدمات
املساندة وعمال التنظيف مبجلس االم��ة مبناسبة اليوم
العاملي حلقوق االنسان والذي اقامته حملة «امانة» يف مسرح
مبنى صباح األحمد.
واثنى الكندري يف كلمته خالل حفل التكرمي على جهود املوظفني كافة
يف مجال اخلدمات املساندة  ،مؤكدا ان جناح األمانة العامة ملجلس

االم��ة مرتبط بهؤالء العاملني واع��رب عن سعادته بالتواجد يف تلك
الفعالية التي نظمتها حملة امانة من اجل رجال قدموا لألمانة العامة
اجلهد الكبير وشاركونا النجاح يف العمل النيابي واإلداري .
وأشار الكندري الى ان دور املوظفني يف اخلدمات املساندة معقد جدا،
معتبرا ان تلك املناسبة تعد من اسعد اللحظات خاصة وان��ه زامل
العديد منهم لسنوات عديدة.
ومتنى الكندري يف ختام كلمته املزيد من هذه الفعاليات التي تبث فينا
روح الفخر بانتمائنا ملؤسسة تهتم بالشرائح كافة التي تعمل بها •

• حفل التكرمي مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

• األمني العام متحدث َا

• األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري متوسط ًا موظفي اخلدمات األساسية واملساندة
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أخبار األمانة
تهدف إلى استقبال الباحثني واملهتمني يف مجال اخلدمات البحثية

الكندري واليوحة يوقعان مذكرة
تفاهم وتعاون بين مكتبة مجلس
االمة ومكتبة الكويت الوطنية
وقع األمني العام ملجلس االمة عالم علي الكندري ،واألمني العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب املهندس /علي اليوحة
مذكرة تفاهم وتعاون بني مكتبة مجلس األمة ومكتبة الكويت
الوطنية.

ويأتي هذا االتفاق إدراكاً من مكتبة مجلس األمة بأهمية تعزيز التعاون
بينا جلانبني يف مجاالت تبادل وإهداء الكتب واملطبوعات واإلصدارات

• األمني العام عالم الكندري واألمني العام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب املهندس علي اليوحة يوقعان على اإلتفاق

الوقية والرقمية التي يصدرها كل منهما واملؤسسات التي تتبعهما،

وتبادل اخلبرات وتشجيع زيارة املختصني يف مجال املكتبات ويف مجال
تكنولوجيا املعلومات واألرشفة االلكترونية وإع��داد الفهارس وتنمية

مصادر املعلومات واستقبال الباحثني الزائرين وتقدمي التسهيالت
واخلدمات البحثية لهم ،وتنظيم الندوات واملؤمترات واحملاضرات ذات
االهتمام املشترك ،وإقامة األنشطة والفعاليات الثقافية املشتركة مثل

معارض الكتب ومعارض الصور الفوتوغرافية واملخطوطات والوثائق
والكتب النادرة ،وكذلك التعاون يف مجاالت تدريب العاملني ،عن طريق

تقدمي دورات تدريبية ،وورش عمل متخصصة وتبادل اخلبرات الفنية

يف مجال املكتبات واملعلومات.

وسوف يتم تفعيل هذه االتفاقية التي وقعت شهر فبراير املاضي يف
قاعة االحتفاالت الكبرى يف مجلس االمة من خالل وضع برنامج عمل

تنسيقي تنفيذي بني مكتبة مجلس األمة واملكتبة الوطنية ومبا يحقق

الفائدة املرجوة للباحثني واملهتمني •
28 #
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• الكندري مرحب ًا باليوحة

أخبار األمانة
احتفال األمانة العامة بالعيد الوطني
أقامت األمانة العامة ملجلس األمة احتفالية " اليوم املفتوح" ملوظفي
األمانة وأبنائهم وذلك مبناسبة األعياد الوطنية التي شهدتها البالد
شهر فبراير امل��اض��ي ،حيث تخلل االحتفال ال��ذي نظمته إدارة
العالقات العامة واملراسم العديد من املسابقات والفعاليات املمتعة
وسط أجواء اسرية عبرت عن أجمل املشاعر للوطن.

حتت رعاية األمني العام ملجلس األمة

حملة “أمانة” تقيم فعالية في يوم
الصحة العالمي بعنوان “صحتك تهمنا”
حتت رعاية األمني العام ملجلس األمة عالم علي الكندري أقامت حملة
"أمانة" فعاليات يوم الصحة العاملي بعنوان "صحتك تهمنا" حيث أقيم يف
الفعالية لقاء توعوي بعنوان( :الوقاية الصحية) .وأقيمت الفعالية يف مسرح
مبنى الشيخ صباح األحمد وحاضرت فيها الدكتورة منى عبد احلسني عبد
الرضا وتبعه تقدمي خدمات العيادة املتنقلة التابعة للحرس الوطني.

• موظفو العالقات العامة

تهنئة

• الزميل مشاري العجمي وولده

• الزميلتني عايشة بوزبر وسارة السبيعي

للزميل حسني عادل احملميد للحصول على درجة املاجستير
يف إدارة االعمال -املوارد البشرية من جامعة عجمان  -دولة
االمارات العربية املتحدة.

• جزء من احتفال أبناء األخوة موظفي األمانة العامة ملجلس األمة
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لقاء

المطبعة قادرة على طباعة
كافة أشكال المستندات
الورقية ومؤخر ًا اعتمدنا
طباعة أعداد مجلة "تواصل"
ملطبعة مجلس األمة دور رئيسي يخدم كافة قطاعات وإدارات
األمانة ،فمن طباعة مضابط اجللسات وجدول األعمال حتى
طباعة أعداد مجلة تواصل ونشرات املجلس يتنوع دورها بتنوع
احملتوى امل��راد نشره للجمهور الداخلي واخلارجي ،كما تسعى
اإلدارة دائم َا القتناء أحدث األجهزة التي تضمن نقاوة ووضوح
ما يتم طباعته .وللتعرف على مطبعة مجلس األم��ة ودوره��ا
عن قرب كان لتواصل هذا اللقاء مع رئيس قسم املطبعة محمد
عبداهلل حسني.
• بداية ما هي اخلدمات التي تقدمها مطبعة مجلس األمة؟
تقوم مطبعة مجلس األمة بطباعة املطويات والبروشورات والكتيبات وبطاقات
الدعوات ...الخ لكافة اإلدارات التي حتتاجها مبا يتالئم مع األجهزة املوجودة
حالياً يف املطبعة ،ويف الوقت احلالي ميكننا القول أن كافة األمور الورقية أصبحت
مطبعة مجلس األمة قادرة على طباعتها عدا بعض املطبوعات كالرزنامة مث ً
ال التي
حتتاج آلالت أخرى نسعى يف املستقبل القتنائها لنكون قادرين على إصدارها.
•ما هي أبرز التطورات التي طرأت على مطبعة املجلس؟
يف السابق كان يقتصر دور املطبعة على التصوير والتغليف فكنا نصور التقارير
واملستندات الورقية وندبسها ونعمل مغلف لها لكن مؤخراً وخاصة بعد ترؤسي
لقسم املطبعة كانت لدي العزمية واإلصرار لتحويل عمل املطبعة املقتصر على
التصوير والتغليف ألن يتحول لعمل مطبعة حقيقي يقوم بعملية الطباعة بكافة
أشكالها ويقدم اخلدمات لكافة اإلدارات كما استطعنا مؤخراً اعتماد طباعة مجلة
تواصل بعد أن كانت لسنوات طويلة تقوم بعملية الطباعة خارج املجلس.
28 #
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• محمد عبداهلل حسني

• هل حرصتم على جلب آالت حديثة وجديدة تخدم املطبعة؟
بالتأكيد فقد حرصنا على اقتناء أحدث اآلالت واألجهزة التي تقوم بالطباعة بتقنية
الديجيتال وهي من التقنيات التي عملت طفرة يف مجال الطباعة بعدما كانت
اآلالت سابقاً تعمل بتقنية «األوفست» والتي لها تكلفة عالية وحتتاج ألحبار كثيرة
ومساحة واسعة ،كما إن آالت الديجيتال التي حرصت املطبعة على جلبها توفر
علينا الوقت واجلهد واملساحة والتكلفة وتعد مخرجاتها أفضل من السابقة.
• انتقلت املطبعة من السرداب إلى مبنى آخر منفصل فهل ساعد املبنى
اجلديد واملساحة ألن يتطور عمل املطبعة ؟
بالتأكيد فاملساحة يف املبنى احلالي موائمة جداً لآلالت املتوفرة بل وشجعنا
االنتقال واملساحات الواسعة ألن نطلب آالت إضافية جديدة للطباعة على عكس
ما كنا عليه يف السرداب ومعاناتنا مع املساحات الضيقة وعدم التهوية مما أثر
على أج��واء العمل بشكل كبير والشكر موصول ألمني عام مجلس األم��ة عالم
الكندري واألمني العام املساعد لقطاع اجللسات عادل اللوغاني الذين سمحوا لنا
وساعدونا لالنتقال للمبنى احلالي.
• أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء العمل؟
تعتبر فترات ضغط العمل متفاوتة فأثناء اجللسات مث ً
ال تتحول اإلدارة خللية نحل
إلجناز املطلوب كذلك يف أحيان كثيرة حتدث مؤمترات أو جلسات عمل طارئة
حتتم علينا تنفيذ املطلوب بأقصى سرعة ممكنة وتسخير كافة اآلالت املوجودة
لهذا العمل مما قد يؤخر قلي ً
ال املطبوعات التي حتتاجها بقية اإلدارات لكن هذا
األمر الزلنا مسيطرين عليه وميكن جتاوزه لو زادت العمالة يف اإلدارة وهو ما
وضحته لألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري وهو أن املطبعة بحاجة لعمالة
كويتية خاصة وأن ما نقوم بطباعته يعتبر من املستندات والوثائق املهمة للدولة

لقاء
وجه دون قصور فسأتوجه يف املستقبل للطباعة على األسطح بتقنية متعددة

سعي ًا يف توحيد الهوية املؤسسة الب��د من اعتماد إدارة
اإلعالم للتصاميم واخلطوط واأللوان قبل تنفيذ الطباعة
ويجب احملافظة على سريتها.
كذلك فإن من الصعوبات التي تواجهنا هي عدم وجود مصمم جرافيك متفرغ
للعمل يف املطبعة  ،فمن يصمم املطبوعات يف الوقت احلالي هي إدارة اإلعالم
ويف حال وجود أي تعديل نحتاج للتواصل مع إدارة اإلعالم لتنفيذه مما يؤخر
العمل على عكس وجود مصمم متفرغ للمطبعة كما إن بعض اآلالت حتتوي على
برامج خاصة داخل اجلهاز نفسه مختصة بجماليات الصفحة كبرنامج UV SPOT
املوجود حالياً باإلدارة لكننا لم نستخدمه بسبب عدم توفر املهارات الفنية ومصمم
جرافيك يعمل عليه .
• ما هي رؤيتك لتطوير العمل يف املطبعة؟
هنالك العديد من األفكار التي أود أن أطبقها  ،فاملطبعة حالياً مختصة بطباعة
األمور الورقية ويف حال زيادة العمالة ومتكننا من قيام املطبعة بعملها على أكمل

األبعاد  3Dمما يفيد املجلس يف تقدمي الهدايا للضيوف والوفود كالطباعة على
ال��دروع واألق�لام واألك���واب واملالبس وغيرها مما يوفر على املجلس تكاليف

املشتريات ونكون بذلك طورنا من عملنا يف املطبعة.

• هل هناك آلية معينة للتقدمي على طلب الطباعة؟
نعم  ،أوالً يتم تقدمي احملتوى املراد طباعته سواء ورقياً أو عبر اإلمييل أو فالش

ميموري إلى إدارة اإلعالم واعتماد التصميم واأللوان واخلطوط املستخدمة منها
سعياً يف توحيد الهوية املؤسسية وبعد االعتماد تقوم إدارة اإلعالم بتحويل طلب

الطباعة باحملتوى املعتمد للمطبعة ونحن بدورنا نقوم بعملية الطباعة .
• كلمة أخيرة؟

أتوجه بالشكر لألمني العام املساعد لقطاع اجللسات ع��ادل اللوغاني ومدير

إدارة جدول األعمال عادل الرشود الذين أتاحوا لي الفرصة ألن أقدم األفكار

وساعدوني يف إيصالها لألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري والذي بدوره

ساعدني يف حتقيقها على أرض الواقع بل وأوصى بالدعم الكامل للمطبعة سواء

من توفير أجهزة أو توفير امليزانية املناسبة للعمل فله الشكر اجلزيل •

• من مطبوعات األمانة
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وثيقة برلمانية
إعداد /إنتصار سليمان السعيد  -مدير إدارة التوثيق واملعلومات

عنيت الشريعة اإلسالمية الغراء بأمر اليتيم وحثت على الرعاية واحلماية له ورفع
أي استغالل عنه ،كما عنيت مواد دستور دولة الكويت بصيانة دعامات املجتمع
ورعاية النشء وحمايته من االستغالل واإلهمال.

28 #

وم��ن ه��ذا املنطلق نسلط الضوء يف ه��ذا العدد على وثيقة

م��ارس  1983مبوافقة ( )39وغياب ( )26وإحالته للحكومة

برملانية هامة يف تاريخ مجلس األمة بدولة الكويت وهو القانون
رقم  67لسنة  1983يف شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر

باملوافقة .وبنا ًء عليه صدر القانون رقم  67لسنة  1983بشأن
إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر ونشر باجلريدة الرسمية

وال��ذي تبناه السيد العضو  /جاسم محمد اخل��رايف (رحمه

بتاريخ 10أبريل  1983لتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية

اهلل) وبعض السادة األعضاء /عن طريق تقدمي اقتراح مبشروع

ملحقة يشرف عليها وزير العدل.

قانون بتاريخ  27مايو  1981يف الفصل التشريعي اخلامس

وللمزيد من التفاصيل واستعراض كافة الوثائق املرتبطة بهذا

بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر بعد أن كانت مجرد إدارة

املوضوع ،واالطالع على أهم إجنازات مجلس األمة منذ الفصل

ترعى شئون القصر تابعة لوزارة العدل مبوجب القانون رقم

التأسيسي وحتى الفصل التشريعي اخلامس عشر احلالي

( )4لسنة .1974

ميكنكم زيارة النظام اآللي لقاعدة املعلومات البرملانية يف إدارة

ومت التصويت باملوافقة على االقتراح املذكور يف جلسة 15

التوثيق واملعلومات على الرابط search.kna.kw
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مقال

قبسات من حكمة الوالد
هلل احلمد واملنة من قبل ومن بعد أننا نستلهم من والدنا وقائدنا
أمير اإلنسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح ويف نفس هذا الوقت من كل عام الدروس والقبسات من
نور نطقه السامي.
إذ أكد سموه أن مسيرتنا الوطنية حتث اخلطى سعي ًا إلى حتقيق
التنمية املستدامة الشاملة ولكنها تواجه أخطار خارجية
جسيمة وتعترضها حتديات داخلية صعبة .

الدرس األول:

 ضرورة السعي قدماً نحو حتقيق التنمية املستدامة الشاملة والعملعلى حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وحتصني مجتمعنا منها
باعتبارها وبا ًء يفتك بالشعوب ،مبا يؤكد وجوب احلرص على وحدتنا
الوطنية وصيانتها وتعزيزها.
وأضاف سموه أن األمن هو األساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر
االهتمامات واخلدمات وأنه إذا انعدم األمن تتعطل احلياة العامة.

الدرس الثاني:

 ض��رورة أن يكون أمن الكويت واستقرارها هو الهم األول والشغلالشاغل لنا جميعاً وأن تكون وحدتنا الوطنية غايتنا غايتنا األولى وهدفنا
األعلى.
واستعرض سموه أهم التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية وهو
ضرورة بل حتمية إصالح اقتصادنا الوطني الذي يعاني اختالالت هيكلية
صارخة أولها االعتماد على مورد طبيعي وحيد ناضب هو النفط واألعباء
والتداعيات التي يفرضها سوق النفط وتقلباته ارتفاعاً وانخفاضاً ورواجاً
وكساداً.
وأكد سموه أن تلك املعطيات أن تلك املعطيات حتتم ضرورة وضع برنامج
لإلصالح االقتصادي يحقق تنويع مصادر الدخل وتعزيز اإليرادات غير
النفطية وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليماً وتدريباً
28 #
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• إسراء القطان
رئيس قسم االتفاقيات والعقود

ا ويستهدف ترشيداً
وت��أه��ي�ل ً
حقيقياً ج���اداً لإلنفاق العام
ومعاجلة مواطن الهدر فيه وحتسني كفاءة األداء احلكومي لبناء مستقبل
جديد واعد لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون كلنا على بنائها وترسيخها
ورفع قواعدها.

الدرس الثالث:

 اإلصالح االقتصادي واجب عام وبرنامج إصالح االقتصاد الوطنيليس حكراً على احلكومة أو مجلس األمة ودور املواطن فيه أساسي
باعتبار العنصر البشري هو حجر ال��زاوي��ة يف حتقيق تطلعات هذا
البرنامج يف ضوء الرؤية الوطنية كل ذلك يف إطار ترشيد اإلنفاق العام
وحتسني كفاءة األداء احلكومي .
وب�ّي� سموه أن الدستور هو الضمان األساسي بعد اهلل ألمن الوطن
نّ
واستقراره مؤكداً أنه هو من سيحمي الدستور ولن يسمح باملساس
به ،وشدد على ض��رورة احلرص على مصلحة الوطن وتقومي املسيرة
الدميقراطية ومعاجلة سلبياتها.

الدرس الرابع:

 احلمدهلل أننا نستظل ونحتفل بدستور  1962منذ  55سنة وكان خامتةلتجارب املشاركة الشعبية باحلكم منذ عام  1938 – 1921وما تالها
حتى يومنا هذا  ،وهذه نعمة نحسد عليها ويجب علينا احملافظة على
املكتسبات الدستورية ألنها ضمان الستقرار البالد.

وجاء الدرس اخلامس على لسان الوالد مباشرة:

 «آن للممارسة النيابية أن تنضج وآن للجميع أن يدركوا خطورةاألوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأن ينعكس هذا الوعي على
ممارستهم قوالً وعم ً
ال".
ولقد ح ّذر سموه من أن األزمة اخلليجية حتمل يف جنباتها احتماالت
التطور ،مبيناً بأن علينا بأن علينا جميعاً أن نكون على وعي كامل
مبخاطر التصعيد مبا يحتمله من دعوة صريحة لتدخالت وصراعات
اقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول اخلليج
وشعوبها وأنه يجب أن يعلم اجلميع أن وساطة الواعية الحتماالت توسع
هذه األزم��ة ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف ثالث بني
طرفني مختلفني وأن الكويت ليست طرفاً ثالثاً بل نحن طرف واحد
مع الشقيقتني الطرفني هدفنا األوحد إصالح ذات البني وترميم البيت
اخلليجي الذي هو بيتنا .ونتحرك حلمايته من التصدع واالنهيار وأن
التاريخ وأجيال اخلليج القادمة بل أجيال بل أجيال العرب جميعاً لن
تنسى ولن تغفر ملن يسهم ولو بكلمة واح��دة يف تصعيد وتأجيج هذا
اخلالف ويكون سبباً يف انهيار هذا الصرح اجلميل.

الدرس السادس:

 ضرورة التزام التهدئة وجتنب التراشق العبثي سعياً الحتواء هذهاألزمة وجتاوزها بعون اهلل فإن ما يجمعنا أكبر وأقوى بكثير مما قد
يفرقنا وليبقى مجلس التعاون اخلليجي صرحاً شامخاً وقلعة راسخة
وراي��ة عز وأم��ان وازده��ار .وانتهى سموه مشيراً إلى أنه من املؤسف
واملؤلم أن البعض أساء استخدام وسائل التواصل االجتماعي – حتت
ذريعة حرية الرأي والتعبير – وهو ما ال نقبل املزايدة بشأنه واتخذوها
وسائل لبث األحقاد والسموم وإثارة الفنت والعداوة والبغضاء وتأليب
الرأي العام واإلساءة إلى حكومات وشعوب الدول األخرى فصارت هذه
النعمة نقمة وخطراً يهدد األم��ن االجتماعي وقيم املجتمع وأخالقه
ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع اجلبهة الداخلية.

الدرس السابع:

حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير البالد املفدى

 ضرورة استخدام وسائل التواصل االجتماعي مبا يعود على الوطنباالزدهار والتقدم والبعد عن إساءة استخدامها مبا يترتب عليه إثارة
الفنت واإلساءة إلى الدول وضرب الوحدة الوطنية •
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مقال

رسوم التحويالت الخارجية ...هل ممكن
أن تكون مصدر دخل آخر للدولة؟

ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺩﻳﺏ
ﺑﺎﺣﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
2018-4-30

ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻘﻳﻘﺔ ﺗﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﺑﻣﻌﺩﻝ ٪٣.٦٥
ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ  ٪٥ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ  ،٪٤ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻅﺭﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﺗﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ
ﺑﻣﻌﺩﻝ  ٪٧٦.٢ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ  ،٪١٠ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﻔﺭﺽ
التحويالت
٪٧١.١٣
قيمة ٪ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺭﺳﻭﻡ ﺑﻣﻌﺩﻝ ٧٥.٧
ﻭﻫﻧﺎﻙ
٪
١٨
اخلارجية .٦
ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
للوافدين
ﺩﻭﻝ ﻛﺄﻧﻐﻭﻻ ﺗﺻﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ
يف الكويت خالل
.**٪٢٣
اخلارج ﺭﺳﻭﻡ
ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ
ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ
 2017إلى
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻌﻣﻕ ﺳﻳﻼﺣﻅ ﺳﻠﺑﻳﺎﺕ
دول ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻗﺩ
 10ﻫﺫﺍ
ألهم ﻣﺛﻝ
ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ
ً
للعاملة ﺇﻥ ﻓﺭﺽ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ،ﻓﺄﻭﻻ
ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺕ
مصدرة
ﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﻗﺩ
الكويت*
الوافدة يف
ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻼﺕ
ﻣﻧﺗﻅﻡ
ﻳﺳﺑﺏ ﺇﻧﺷﺎء ﺳﻭﻕ ﻏﻳﺭ
)ﺳﻭﻕ ﺳﻭﺩﺍء( ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ،ﺛﺎﻧﻳﺎ ً ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺳﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

)ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭ ﻓﻲ (2017
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ %
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ**

ﺍﻟﻬﻧﺩ

1,100

26.6

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

750

18.1

ﺑﻧﻐﻼﺩﻳﺵ

290

7.0

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

250

6.1

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

220

5.3

ﺍﻷﺭﺩﻥ

130

3.1

ﺍﻳﺭﺍﻥ

130

3.1

ﺳﻳﺭﻻﻧﻛﺎ

110

2.7

ﻟﺑﻧﺎﻥ

80

1.9

ﻧﻳﺑﺎﻝ

70

1.7

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

3,130

75.6

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ

4,140

100

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.نظرنا إلى الدول املجاورة فأغلبها يفرض رسوم على التحويالت فدولة
*ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻚ وإذا
اإلماراتﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ
**ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.تفرض رسوم مبعدل  ٪٣.٦٥والسعودية  ٪٥والبحرين
الشقيقة
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• عبدالعزيز علي الهديب
باحث إقتصادي

 ،٪٤وإذا نظرنا على املستوى اإلقليمي فاألردن تفرض رسوم مبعدل ٪٢.٧٦
وتركيا  ،٪١٠أما على املستوى العاملي فاململكة املتحدة تفرض رسوم مبعدل
 ٪٧.٧٥واليابان  ٪١٣.٧١والواليات املتحدة األمريكية  ٪٦.١٨وهناك دول
كأنغوال تصل رسوم التحويالت إلى .**٪٢٣
ولكن الباحث ملوضوع رسوم التحويالت اخلارجية بعمق سيالحظ سلبيات
تنطوي على تطبيق مثل هذا االقتراح قد تتجاوز االيجابيات املوجودة،
فأوالً إن فرض رسوم على حتويالت اخلارجية للوافدين قد يسبب إنشاء
سوق غير منتظم للتحويالت (سوق سوداء) وهذا من شأنه أن يؤثر على
سوق الصرف يف الكويت ،ثانياً رسوم التحويالت ستزيد من عمليات اخراج
العملة نقداً (كاش) وهو ما يزيد الضغط على البنك املركزي لطباعة العملة
الوطنية (الدينار) لغير دافع املعامالت كما أنه سيدفع الوافدين لالستعانة
باملواطنني من أجل القيام بعملية التحويل وهي ظاهرة
غير مستحبة ،ثالثاً أن الوافدين يأتون للعمل
يف الكويت ويف أذهانهم مستوى معني من
االدخار ليتم حتويله إلى أسرهم ،ووجود
مثل ه��ذه ال��رس��وم ستزيد من مستويات
االدخار مما يقلل من النشاط االستهالكي
للوافدين ،رابعاً أخذاً باالعتبار أن خمس
الوافدين هم من العمالة املنزلية (٦٧١
أل��ف م��ن  ٣١٤٠أل���ف)* ووج���ود هذه
ال���رس���وم س��ت��زي��د م��ن ت��ك��ال��ي��ف هذه
العمالة مما سيثقل من كاهل االسرة
الكويتية ،وأخ��ي��راً ف��إن تطبيق هذا
االقتراح ال يتواءم مع رؤية الكويت
ب��أن تصبح مركز مالي وجتاري
جاذب لالستثمارات اخلارجية •

• املصدر :البنك املركزي • جميع نسب الرسوم مأخوذة من البنك الدولي

تقدم مجموعة من السادة األعضاء يف الفصل التشريعي احلالي والسابق
باقتراحات قوانني لفرض رسوم أو ضرائب على التحويالت اخلارجية
اختلفت االقتراحات يف
املقيمني يف
واألجانب
للوافدين
وقدﻟﻠﺩﻭﻟﺔ؟
الكويت،ﺁﺧﺭ
ﻣﺻﺩﺭ ﺩﺧﻝ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﻫﻝ ﻣﻣﻛﻥ
نسبة الرسوم فمنها من وضعها تصاعدية ت��زداد بزيادة الرسوم ومنها
من وح��د الرسوم ب��أن تكون  ٪٥على جميع التحويالت ،وبغض النظر
ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﻔﺭﺽ
تقريرها
التشريعية
ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏاللجنة
باملوضوع -رأت
الدستورية
اجلوانب
ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ
يف ﻭﻗﺩ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ،
ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ
عن ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻭﻡ ﺃﻭ ﺿﺭﺍﺋﺏ
الدستور نص
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ك ّون
الدستورية
تشوبها
( )٣٧أن
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻭﺣﺩ
عدمﺑﺯﻳﺎﺩﺓ
شبهة ﺗﺯﺩﺍﺩ
ﺗﺻﺎﻋﺩﻳﺔ
االقتراحاتﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
والتكاليفﺭﺃﺕ
الضرائبﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ -
أساس ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ
االجتماعية ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ
ﻭﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ،
العامة"
"العدالة
ﺟﻣﻳﻊ ()٢٤
ﻋﻠﻰ املادة
ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ  ٪٥يف
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ) (٣٧ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺗﺷﻭﺑﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻛﻭّ ﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
واالقتراحات خصصت الرسوم على الوافدين دون غيرهم -فإن املؤيدين
)" (٢٤ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺧﺻﺻﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ
خاصة
ﺳﻳﻭﻓﺭ آخر
مصدر دخل
ﺍﻟﻣﺅﻳﺩﻳﻥون
االقتراح يَ َر
علمناﺇﺫﺍ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔإذاﺧﺎﺻﺔ
للدولة ﺁﺧﺭ
ﻣﺻﺩﺭ ﺩﺧﻝ
سيوفرَﺭَ ﻭﻥ ﺃﻧﻪ
ﻟﻬﺫﺍأنهﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻳ
لهذا -ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﻡ
كويتي٪
دينارﺭﺳﻭﻡ ٥
ﻭﺑﻔﺭﺽ
ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻳﻧﺎﺭ
اخلارجيةﺣﺩﻭﺩ 4.1
التحويالتﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻛﻭﻳﺗﻲمليار
حدود 4.1
للوافدين يف
ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉأن مجموع
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ  200ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭ ﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺳﺗﻘﻠﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
وبفرض رسوم  ٪٥فإن هذا يعني حتصيل  200مليون دينار خلزينة الدولة،
ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺳﺭﺑﺎ ً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺿﺭ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻔﺭﻕ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ وأيضاً
للتحويالت اخلارجية كونها متثل
ستقلل ﻭاآلثار
ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕهذه
ﻣﻥ ﺑﺿﺎﺋﻊ
السلبيةﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﺣﻭﺍﻻﺕ( ﻓﻲ
الرسومﻭﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺇﻟﻰ
اجلاري ﺧﻼﻝ
باحلسابﻓﻲ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻳﻥ
ﻓﺄﻏﻠﺑﻬﺎ
كبيراًﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ
تسرباًﺍﻟﺩﻭﻝ
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ
2017بني
(الفرق
ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕيضر
ﻗﻳﻣﺔكما أنه
األموال،
لتدفقات
ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ
ﻳﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ
وحواالت)
وخدمات
الدولة .ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ*
يفﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺩﻭﻝ ﻣﺻﺩﺭﺓ
الصادرات والواردات من بضائع ﻷﻫﻡ 10

وصل حديث ًا

وصل حديثا لمكتبة مجلس األمة
قامت مكتبة مجلس األم��ة بالتزود بكتب جديدة من معرض
الكتاب الدولي  ،2017تناولت مختلف املوضوعات واملجاالت
االجتماعية والقانونية والسياسية واالقتصادية والتاريخية،
التي متكن الباحث الوصول إليها واالستدالل عنها عند زيارة
مكتبة املجلس ،فقد مت احلرص على اقتناء طبعات حديثة لهذه

• إعداد /أنفال عيسى القالف

املؤلفات ،وقد شاركنا باختيار تلك املصادر واملؤلفات العديد من
الباحثني واملستفيدين باألمانة العامة ملجلس األمة وذلك تلبية
لرغباتهم واحتياجاتهم املعرفية ،ومت فهرستها آلي ًا وهى اآلن
متاحة للمطالعة أو التصوير أو االستعارة.
وصل حديث ًا يف مجال العلوم السياسية:
• (الكويت ودبلوماسية الوساطة)
د .ناصر املطيري  /سنة الطبعة 2107
 دراس��ة قانونية سياسية تاريخية تناولت يف طياتها البصمة الكبيرةيف السياسة اخلارجية الكويتية منذ بداية عهدها وصوال إلى عهد شيخ
الدبلوماسية وأمير اإلنسانية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح هذا العهد الثري سياسياً ودبلوماسياُ.
• (النظام العاملي) ...تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ
هنري كسنجر  /سنة الطبعة 2015
 تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ ،كتاب مترجم للغة العربية ضمبني طياته عناوين شيقة لفصول تنوعت بني النظام الدولي التعددي يف
أوروبا وتوازن القوة ،وعرج على احلركة اإلسالمية والشرق األوسط ،مروراً
بالواليات املتحدة وإيران وتعددية آسيا  ،إلى أن توصل للخالصة يف نهاية
الكتاب والتي اعتبرها "النظام العاملي يف زمننا" كما اطلق عليها.
وصل حديث ًا يف مجال القانون:
• (الرقابة الدستورية على االغفال التشريعي)

جوهر عادل العبدالرحمن  /سنة الطبعة 2016
 دراس��ة حتليلية مقارنه اشتملت على بعض التوضيح بداية ملفهوماالغفال التشريعي لكونه مصطلح حديث نسبياً وذلك من اجلانب اللغوي
والقضائي ،ولبيان أهميته واألسس الرقابية له وموقف الفقه منه ،مروراً
على بعض املوضوعات املتعلقة باحلقوق واحلريات.
• (الوسيط يف قانون املرافعات الكويتي "قانون القضاء املدني الكويتي")
أ.د .عزمي عبدالفتاح عطية  /د /مساعد صالح العنزي  /سنة الطبعة 2017
 دراسة لقانون املرافعات رقم  38لسنة  1980وتعديالته حتى القانون 36لسنة  2002و القانون  26لسنة  2015والقانون  12لسنة  2016والقانون
 22لسنة  2016والقوانني املكملة مقارناً مع القانون املصري والفرنسي
اجلديد وتعديالتهما.
وصل حديثا يف مجال املعاجم :
• (معجم املصطلحات البرملانية
إجنليزي – عربي)
حسني عابدين  /سنة الطبعة
2016
معجم برملاني مختص ،يغطي
أبرز وأهم املصطلحات البرملانية
خلدمة الباحثني واملهتمني يف
مجال القانون والعلوم السياسية
والشأن البرملاني •
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موظف وهواية
• إعداد /لولوة القطان

حسين أشكناني من الشغف إلى الهواية
حتولت من هواية واهتمام إلى مهنة خارج نطاق العمل فبدايتها
كانت مبتابعة أعمال البناء والديكور يف منزله إلى تدرج يف إنشاء
شركة صغيرة مبساعدة والده ومن ثم تطورت الشركة من أعمال
البناء والديكور إلى تأجير املعدات.
الزميل حسني اشكناني يسرد لنا يف لقاء مع «تواصل» بداية
هوايته حتى عمله احلالي وانعكاساتها وتفاصيلها.
• متى بدأت هذه الهواية؟
 يف عام  2002كان الوالد يقوم بترميم املنزل وكنت مالزمه يف أدقالتفاصيل ،فاكتشفت أنني أشعر باالستمتاع أثناء البناء من القواعد إلى
أعمال الديكور وأقوم بإبداء مالحظاتي حتى عرفت بأن كل شيء فيه عمل
يدوي يجذبني ،فاقترحت على والدي بأن استثمر طاقاتي يف افتتاح شركة
مقاوالت مصغرة وأقوم بإدارتها خارج أوقات الدوام الرسمي ،وأملك من
األصدقاء يف مجال اخلبرة من يساعدني يف هذا املوضوع فوافقني والدي
الرأي وساندني بتأسيس الشركة.
• أين كانت نقطة البداية؟
 الحظت أن األه��ل واألصدقاء يستشيرونني يف أعمال البناء وكيفيةاختيار الديكور املناسب ،وخالل أسبوع من تأسيس الشركة استعان بي
أحد األصدقاء يف بناء منزله ،يف بداية األمر واجهت صعوبة يف قراءة
مخطط البناء فاستعنت مبهندس الشركة ،حتى تعلمت خ�لال العمل
كيفية قراءة املخطط من جميع الزوايا وتعلمت طريقة التسعير من خالل
املساحات باإلضافة إلى سعر السوق وسعر الشركة.
استمريت  3سنوات يف مجال املقاوالت والتصميم الداخلي حتى افتتحت
شركة تأجير معدات مصاحبة مع املقاوالت مع شريك آخر.
• ملاذا هذه الهواية حتديداً؟
 الحظت بأن أي شيء يف مجال العمل اليدوي مفضل بالنسبة لي وأمتلكفضول فيه ،فقد أبدعت مسبقاً يف مجال االلكترونيات الكمبيوتر وما
شابه ذلك.
• هل تعتبر هذه الهواية مكلفة مادياً؟
 مكلفة جداً لدرجة التقصير من نواحي أخرى وعلى املستوى الشخصيخاص ًة ،علماً بأن أسعار البناء تتفاوت بالصعود والنزول.
28 #
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• حسني أشكناني

املقاوالت والبناء أضافت لي التطور واإلبداع
• ماذا أضافت لك هذه الهواية على املستوى الشخصي؟
 أضافت لي حب التطوير وأن اإلبداع ال حدود له ،كذلك اختلفت نظرتيمن ناحية الديكور فأصبحت أكثر دقة ومالحظة ...وتطبيقاً ملقولة اسأل
مجرب وال تسأل طبيب ...فع ً
ال للخبرة دور كبير يف اتقان مشاهدة األربع
زوايا بطريقة إيجابية يف استغالل املساحات.
• هل لهذه الهواية أي تأثير سلبي؟
 نعم ...توقف حدود اإلبداع والتطوير يف الفترة احلالية وذلك ألن مجالالعمل يغلب على مجال الهواية وممارستها ،أحب عملي وانتمي إلى مؤسستي
وقمت بتوجيه إبداعاتي إلى عملي ،فاإلبداع حليفي أينما ُو ِجدت.
• ما هي خططك املستقبلية؟
 مبا أن العمل هو محور تركيزي يف الفترة احلالية قمت بتأجيل ممارسةهوايتي إلى املستقبل القريب •

وجه من المجلس
إعداد  :محمد العوض

عدنان الحسون:
عملنا متصل بجميع
قطاعات األمانة
• يف أي سنة انضممت للعمل يف األمانة العامة ملجلس األمة؟
 انضممت للعمل باألمانة العامة يف منتصف يناير  1997وحتديداً بتاريخ12/1/1997
• ما هو املسمى الوظيفي احلالي ويف أي قطاع تعمل وماهي اإلدارة

التابع لها ؟
 مسماي الوظيفي احلالي هو رئيس قسم املشتريات التابع إلدارةاملناقصات واملشتريات واملخازن – قطاع الشؤون املالية.

• ماهي مهام قسم املشتريات وما الدور الذي تقوم به؟
 -تلبية احتياجات جميع قطاعات املجلس والسادة األعضاء بالتنسيق مع

• عدنان احلسون

قسم امليزانية مبا يخص االعتمادات املالية بامليزانية واستدراج عروض
أسعار من املوردين املعتمدين يف قسم الرقابة املالية والتنسيق مع اإلدارة
القانونية فيما يختص بعقود التوريد والغرامات ومخاطبة اجلهات الطالبة
اذا كان هناك استفسارات عن املواصفات الفنية.
• ما العقبات التي تواجهها بالعمل يف قسم املشتريات؟
 أبرز املعوقات التي تواجه قسم املشتريات والتي من شأنها تعطيل إجنازأعمال القسم هو عدم قيام اجلهة الطالبة بإعداد دراسة شاملة
وتوفير جميع البيانات الالزمة عن املواد واألعمال أو اخلدمات
املطلوبة ،حيث مت التأكيد على ذلك باملادة ( )112بالالئحة
املالية والتي تنص على« :يقوم القطاع الطالب ملواد أو األعمال
او اخلدمات أو غيرها بارسال مذكرة طلب ش��راء او تعاقد
الى قطاع الشؤون املالية ،التي تتضمن موضوع االعمال مع
بيان املواصفات الفنية املطلوبة بدقة والفترة الزمنية للتنفيذ
والقيمة التقديرية مسترشدة يف ذلك بأسعار السوق وطريقة
التعاقد وغيرها من البيانات "التي ترى أهميتها على ان تكون
معتمدة من األمني العام املساعد للقطاع الطالب".
• هل توجد خطة للتطوير بالقسم؟
 يعمل القطاع املالي بأكمله وفق خطة تطويرية جلميع إداراتواقسام القطاع كل فيما يخصه.
• هل يوجد تعاون كقسم ومع باقي القطاعات؟
 نعم هناك تعاون مثمر فيما بني القسم وجميع أقسام واداراتاألمانة العامة ملجلس األم��ة ،متثل اإلدارة قناة إم��داد جلميع
احتياجات قطاعات املجلس املختلفة •
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مقال
• إعداد /مرمي السالم

أهمية المساءلة االدارية
تبرز أهمية املساءلة اإلدارية كآلية لضبط العمل اإلداري وضمان حسن التوجيه ،وحتقيق الفاعلية والكفاءة ملنظمات اإلدارة العامة ،أنه
يف إطار توزيع املهام واملسؤوليات بني القطاعني العام واخلاص يزاد اقتراب املساءلة اإلدارية من حتقيق هدف حتسني جودة اخلدمة ،وإلى
زيادة دور املواطن (مستخدم اخلدمة) يف عمليات صنع القرارات وإعادة إنتاج أمناط جديدة من املسؤولية واملساءلة اإلدارية يف إطار يقل
فيه عدد من الصالحيات ،مما يوفر حتسني جودة اخلدمات من خالل مراعاة رغبات املستهلكني.
وتتبلور أهمية املساءلة اإلدارية من خالل توفيرها ملجموعة من امليزات والفوائد على النحو اآلتي:
• توجيه كافة طاقات املؤسسة نحو األهداف االستراتيجية
• حتديد الفجوات التي يفشل فيها العمل يف أثناء التراجع يف أدائه
• معرفة املوظفني بالنتائج املتوقعة وبشكل واضح
• رفع مستوى التفكير االستراتيجي وعلى املستويات املختلفة
• توجه تركيز املوظفني على نتائج أعمالهم
• إعطاء دافعية أكبر للتطور والتقدم يف العملية اإلدارية
• تعزيز الشعور باجلدارة والكفاءة على مستوى األفراد واملنظمات
وتعد املساءلة اإلدارية سبباً مباشراً يف ضرورة إيجاد معايير يحتكم إليها عند تقومي األداء ،فض ً
ال عن كونها وسيلة لضبط السلوك من خالل استعداد العاملني لتحمل
مسؤولياتهم نحو نتائج أعمالهم  ،وهى مهمة ايضاً ألنها تعد وسيلة لتحسني املناخ العام للمنظمة وتوفير بيئة وثقافة إدارية يسودها الثقة بني األطراف من موظف
ال  ،وعام ً
وصاحب عمل  ،أو أفراد املجتمع  ،وعمال اإلدارة العامة ملمارسني للسلطات العامة ،إذ يشكل وجودها مدخ ً
ال داعماً حلسن تصميم السياسات العامة وتنفيذها،
وانسجامها مع مقاصدها وتطبيق فعال للبرامج واملشروعات ،واملساءلة اإلدارية مبفهومها اإليجابي ميكن عدها عملية إدارية تهدف ملساءلة اإلجناز ،وهو مفهوم للمساءلة
أشمل من املساءلة مبوجب املدخالت أو العمليات أو النتائج فقط  ،وبفضل تصميم عملية املساءلة اإلدارية لتكون أداة إلحداث التغيير اإليجابي يف السلوك واألداء وأال
تقتصر أهداف املساءلة اإلدارية على احملاسبة والعقاب

ميكن النظر إلى أهداف املساءلة من خالل ثالثة أهداف رئيسة هي- :

• املساءلة كوسيلة للرقابة والتحكم  :يتضمن مفهوم املساءلة الرقابة السابقة لعملية املساءلة  ،وتشكل املساءلة إحدى آليات ضبط األداء  ،وتهدف الرقابة على السلطة لضمان
حسن االستخدام أو منع استغالل السلطة  ،وقد استخدم نظام األوامر وضع التعليمات والرقابة على املدخالت والرقابة على العمليات أداة لتحقيق اإلذعان وضمان اتساق
السلوك مع القانون والتعليمات من قبل اإلداريني التنفيذيني.
• املساءلة كنوع من الضمان :تشكل املساءلة وسيلة يضمن املواطنون واملشروعون والرؤساء من خاللها حسن االلتزام بالقانون من قبل املمارسني للسلطة العامة يف مجال
اخلدمة العامة  ،ومراعة األولويات يف استغالل املصادر بغض النظر عن واقع تقاسم املسؤوليات.
ً
• املساءلة كعملية للتحسن املستمر :إن املساءلة عند حتقيقها للهدفني السابقني تكون أداة خلفض السلبية يف األداء  ،وتخلق استعدادا لدى العاملني للبحث وجتنب األعمال
التي من شأنها أن تؤدي لتلك األنواع من األخطاء.
وميكن إجمال أهداف املساءلة اإلدارية بحماية الصالح العام ،وحتقيق القبول العام ملؤسسات اإلدارة العامة من قبل العاملني واملوظفني ،وهذا يقود لتحقيق هدف أبعد
هو توفير الثقة املتبادلة يف اجلسد اإلداري والسياسي للدولة ،وتشكل أهداف املساءلة اإلدارية متطلبات لتحديد معايير املساءلة اإلدارية لتتم احملاسبة أو املكافأة بناء
على مستوى االستجابة لها يف جميع مراحل العملية اإلدارية •
املصدرdr-alameri.com :
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دراسة

الدراسة المقارنة في تعارض المصالح
يعرف تعارض املصالح بأنه احلالة التي تنشأ عندما ال يتماشى الواجب الذي يضطلع به املوظف
العام مع مصلحته الشخصية.

وقد أشارت املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني
للمقصود بتعارض املصالح بنصها على التالي:
«ال يجوز للموظفني العموميني استغالل سلطتهم
الرسمية خلدمة مصاحلهم اخلاصة أو مصالح
أسرهم الشخصية أو املالية على نحو غير سليم ،وال
يجوز لهم الدخول يف أي صفقة أو احلصول على أي
منصب أو وظيفة ،أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية
أو جتارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع
مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها».
تختلف املعاجلة التشريعية ملسألة تعارض املصالح
من دولة ألخرى ،إال أننا وجدنا أن غالبية الدول التي
سبقتنا يف تنظيم مسألة تعارض املصالح لم تعتمد
تشريع واحد ينظم املسألة ولكنها اعتمدت مجموعة
من القواعد موزعة على تشريعات ومدونات سلوك
متعددة ومتخصصة .فعلى سبيل املثال ،يف بريطانيا
ت��وج��د م��دون��ة ل��ق��واع��د ال��س��ل��وك خ��اص��ة بأعضاء
البرملان تنص على وجوب عملهم من أجل حتقيق
املصلحة العامة فقط كما يوجد مستشار خاص
يتبع رئيس مجلس ال���وزراء يف بريطانيا يختص
بإرشاد الوزراء عن كيفية التعامل مع مسألة تعارض
املصالح وبالتحقيق إذا ما مت مخالفة الوزير لواجبه
بهذا الشأن.
يف الواليات املتحدة األمريكية جند كذلك انتشار القواعد املنظمة ملسألة تعارض
املصالح يف العديد من التشريعات ومدونات السلوك املتخصصة إال أن الباب رقم
( )11من القانون رقم ( )18يعد املصدر الرئيسي لقواعد تعارض املصالح حيث
نظمها وقرر لها عقوبات احلبس والغرامة.
ويف كندا يوجد قانون تعارض املصالح الصادر يف  2006والذي ينص صراحة

• بقلم فاطمة الشايع

على عدم جواز قيام املسؤول بأي عمل وهو يف حالة
تعارض مصالح كما حدد القانون بعض احلاالت
التي تندرج حتت تعارض املصالح مثل قبول الهدايا
ونظم عملية اإلفصاح عن حالة تعارض املصالح
ووضع عقوبات (مالية) للمخالفني.
يف اإلمارات العربية املتحدة جند أن قانون املوارد
البشرية يضم باب خاص مبسألة تعارض املصالح
يوجب على املوظف العام ت�لايف ح��االت تعارض
املصالح كما يحظر عليه العمل لدى الغير وامتالك
احلصص يف الشركات وتوظيف األقارب.
ويف مصر يقوم القانون رقم  106لسنة  2013يف
شأن حظر تعارض مصالح املسئولني يف الدولة،
على تعريف تعارض املصالح بشكل عام وتقسيمة
إلى قسمني (تعارض مطلق وتعارض نسبي) كما
ينص على أنه يف حالة قيام إحدى حاالت التعارض
املطلق يتعني على املسئول احلكومي إزال��ة هذا
التعارض إما بالتنازل عن املصلحة أو ترك املنصب
أو الوظيفة العامة ،فإذا كان التعارض نسبياً تعني
على املسئول احلكومي اإلفصاح عن هذا التعارض
واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع ضرر

للمصلحة العامة.
حتديث :يف جلسة يوم الثالثاء املوافق  6/3/2018وافق مجلس األمة الكويتي يف
مداولتني على اصدار قانون حظر تعارض املصالح وبذلك مت اتخاذ دولة الكويت
أولى خطوات اإليفاء مبتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومدونة
السلوك فيما يتعلق بتعارض املصالح •
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تواصل إجتماعي
• إعداد /دالل الشايجي

تطبيقات
Apps
• تطبيق قصص ناصر:

مت إط�لاق ه��ذا التطبيق بأيادي
كويتية وحاز على جائزة مسابقة
ال��ك��وي��ت للمحتوى االلكتروني،
جتمع قصص ناصر بني األلعاب
التفاعلية وال���رس���وم الكرتونية
بأسلوب قصصي تعليمي مشوق.

• تطبيق :pinterest

تطبيق ي��ق��دم ل��ك مجموعة من
األفكار اإلبداعية سهلة التطبيق
ك��ال��رس��م وال���ه���داي���ا و الديكور
وغيرها.

• تطبيق درسني:

إن ك��ان أبنائك بحاجة لدروس
تقوية يف مادتي الرياضيات واللغة
العربية فتطبيق درسني يقدم لك
احل���ل م��ج��ان �اً م��ن خ�ل�ال ربطك
مبدرسني حقيقيني يعملون على
ش��رح وح��ل املسألة مباشرة ،كل
ما عليك اختيار امل��ادة وتصوير
املسألة أو املادة املراد حلها •
28 #
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تويتر
Twitter
Mohamed qasem
@mqasem

إن كنت تبحث عن آخر االختراعات
والتجارب العلمية يف أنحاء العالم
فإن حساب املخترع محمد قاسم
خير من يزود متابعيه بالعلم فهو
امل��خ��ت��رع احل��اص��ل ع��ل��ى جائزة
مخترع ال��ع��رب التابعة لبرنامج
جنوم العلوم عام  ،2010كما ميكنك
االس��ت��م��اع إل��ى حلقات برنامجه
العلمي سايوير برودكاست التي
يتم رفعها على تويتر.

مهارات التفكير
@thinkingـskills

ح��س��اب يهتم يف تنمية مهارات
التفكير وحتويل األفكار وحتفيزها
ألن تتحول لفكرة ابداعية تطبقية
مستدامة.

متعة املعرفة
@makkahnp.com

تقدمي املعرفة والنصائح العامة
ب��ط��ري��ق��ة ب��س��ي��ط��ة وبتصاميم
انفوجرافيك مشوقة •

خير جليس
• إعداد /مرمي السالم

فئران أمي حصة
رواية فئران أمي حصة هي ثالث أعمال الروائي سعود
السنعوسي ،وهي رواية تتحدث عن آفة الفتنة الطائفية،
وت��دور أحداثها يف الكويت منذ  1985وحتى الزمن
تتحرك فيه الرواية يف .2020
االفتراضي الذي
ّ
انتزع الروائي سعود السنعوسي يف فئران أمي حصة،
نصاً واقعياً ،وهندسه على هيئة
من صميم احلياة ّ
أحجية تناثرت يف أروق��ة املاضي .كما جاء يف شعار
الرواية «الفئران آتية ،احموا الناس من الطاعون» ،مشيراً بذلك إلى هذه
اآلفة الطائفية ،التي متددت يف شرايني أهلها ونفوسهم ،فطاولت نقمتها
كل شيء مع احل��روب التي مرت على املنطقة منذ الثورة اإليرانية عام
 ،1979مرو ًرا باحلرب العراقية اإليرانية  ،1980-1988ثم اجتياح القوات
العراقية للكويت  1990ثم الغزو األميركي للعراق  2003وصوال إلى الزمن
االفتراضي الذي تتحرك فيه الرواية.

السجينة
 ،by Malika Oufkirمليكة أوفقير ,غ��ادة احلسيني
( ,)Translatorميشيل فيتوسي .كان تدوين هذه السيرة
بالنسبة للكاتبة ميشيل فيتوسي مساهمة يف فضح
بأم وستة أطفال إلى عيش محنة
العسف الذي أدى ّ
مريرة .فما عانته هذه العائلة سيظل يستثيرها كما
تستثيرها على هذه األرض انتهاكات حقوق اإلنسان.
وهي ميشيل فيتوسي لم تكن تعرف الكثير عن تاريخ
املغرب ،ولم تكن مطلعة على خلفيات سجن عائلة أوفقير ،كل ما كانت
تعرفه أنها وخمسة من أشقائها وشقيقاتها ووالدتهم قد سجنوا طوال
عقدين ،كعقاب على االنقالب العسكري الذي نظمه والدها .هنا تكمن
مأساة مليكة أوفقير وحدادها املزدوج وسؤالها الكبير عن احلب والبغض.
فهل للحياة معنى حني يحاول أع� ّز من عندها (والدها احلقيقي) قتل
والدها بالتبني (امللك)؟

The Power of Now

A Guide to Spiritual Enlightenment

كتـاب قوة اآلن :هذا الكـتاب من الكـتب الرائعة لتطوير
الذات و يساعدك على العيش يف اللحظة و مقاومة
االفكار السلبية التي سببها العقل والعيش يف اللحظة
بدون قلق او ضغوط.

عزازيل  byيوسف زيدان
تدور أحداث الرواية يف القرن اخلامس امليالدي ما بني
صعيد مصر واإلسكندرية وشمال سوريا ،عقب تبني
اإلمبراطورية الرومانية للدين املسيحي ،وما تال ذلك
من صراع مذهبي داخلي بني آباء الكنيسة من جهة،
واملؤمنني اجلدد والوثنية املتراجعة من جهة أخرى.
يوسف زيدان هو أول روائي مسلم ،يكتب عن الالهوت
املسيحي بشكل روائي عميق .وهو أول مسلم ،يحاول أن
يعطي حلوال ملشكالت كنسية كبرى .إن يوسف زيدان اقتحم حياة األديرة،
ورسم بريشة راهب أحداثا كنسية حدثت بالفعل ،وكان لها أثر عظيم يف
تاريخ الكنيسة القبطية  --املطران يوحنا جريجووريوس

قوة التفكير اإليجابي
يف عصر انتشرت فيه املعلومات و توسعت فيه العلوم
وتطبيقاتها بصورة مذهلة و يف زمن أصبحت سرعة
التغيير و التطور أهم معامله وقد انتشرت وسائل اللهو
و الترفية و كثرت مصادر الضوضاء و التشويش و
أصبح التوتر والقلق السمة املميزة لإلنسان يف هذا
العصر فقد أصبح كل واح��د منا بحاجة ماسة إلى
التفكير اإليجابي ملواكبة قطار احلياة السريع و حتقيق
النجاح و السعادة •
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من األرشيف

• إعداد /مسلط السبيعي  -رئيس قسم التصوير

• إجتماع موظفي األمانة العامة للتبريكات بعيد الفطر 2003

28 #

• الزميلني وليد العبدالرزاق ومحمد الدويسان يف اصفهان مايو 2003

• الزمالء االعالميني خالل املشاركة يف أعمال املؤمتر البرملاني الدولي يف الهند 2003

• الزميلني منصور العتيبي وعبداهلل املطيري يف جلسة من جلسات مجلس
األمة نوفمبر 2002

• الزمالء ناصر اجلحمة ومحمد الدويسان وجمال العنزي يف املؤمتر
البرملاني الدولي يف نيودلي الهند يناير 2003
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متسابقي «تواصل» ...مبروك

أسماء الفائزين حسب الترتيب:
 -1نايفة غازي املطيري.
 -2فاطمة خالد الراشد.
 -3طالل حميدي الصبحان.
 -4فاطمة فهد املزين.
 -5تامر عوض حسني.
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مسابقة تواصل

• ماذا ميثل هذا الشعار؟
• ماذا ميثل العمل املتقن؟
• التميز يف تقدمي اخلدمات ألعضاء مجلس األمة واألطراف املعنية باألمانة العامة بكل إيجابية  ..ما
القيمة التي ميثلها هذا التعريف؟ (جودة اخلدمة – التطور املستمر – العمل املتقن) ؟
شروط املسابقة:
• أوالً :ال يجوز املشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.
• ثانياً :ال يحق ألسرة مجلة «تواصل» املشاركة يف املسابقة
• ثالثاً :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة
• رابعاً :يتم تعبئة النموذج املخصص لالجابة ،وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم.
• خامساً :سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط لكل مسابقة ويتم اختيارهم عن طريق السحب ،ويعلن عن أسماء
الفائزين يف املسابقة يف العدد التالي ملجلة «تواصل» ولكل موظف حق الفوز مرة واحدة فقط.
كوبون املشاركة يف مسابقة (تواصل):
• إسم املوظف:

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

• إجابة السؤال األول:
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اإلدارة:

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

الرقم الداخلي:

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

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

• إجابة السؤال الثاني:

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

• إجابة السؤال الثالث:

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