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كلمة العدد

نظام التقييم الجديد
اخترنا في هذا العدد استكمال تغطية أعمال الشركة
االستش���ارية املوكل اليها تطوير النظام الهيكلي و
اإلداري باألمانة العامة ملجلس األمة  ,و ال شك أن أبرز
ما ترشح لنا حتى اليوم هو نظام التقييم اجلديد .
هناك تساؤالت واستفسارات عديدة أثارها املوظفون
وهو حق لهم  ،وحاولنا في ادارة االعالم وبالتعاون مع
الشركة جمعها ونشرها في مطويه وزعت مؤخراً على
كافه املوظفني .
وبرأي���ي ان مميزات نظ���ام التقييم اجلدي���د الذي خال
منه النظام الس���الف كثيرة منها على سبيل املثال
ال احلصر :
 انه نظام تفاعلي قابل للمراجعة و التطوير . أنه مبني على معايير أكثر دقة و محددة سلفا كمؤشراتلألداء وال يخضع لألهواء الشخصية للمسئول .
 أنه مكن املوظف من مراجعة االسس التي سيتممحاسبته عليها في أخر العام وإبداء رأيه حولها .
 -الزم املس���ئول على عقد جلس���ة مراجعات دورية

لتقومي األداء بصفة مس���تمرة و ليس���ت مرة واحدة
أخر العام كما كان في السابق .
 لم يحدد نظام التقييم اجلديد عدد معني من املوظفنيالذين يحصلون على االمتي���از اي أصبح متاحا جلميع
املجتهدين .
 حدد  % 5من معايير التقييم على مستوى االلتزامبأنظمة و لوائح األمانة العامة و املقصود بها نظام
احلضور واالنصراف  ,في حني أنها كانت بالسابق % 20
األمر الذي سيحفز املوظفني على التركيز على االجناز
و جودة العمل أكثر من إي أمر أخر.
 تقييم مستوى التواصل و اخلدمة معيار جديد فينظام التقييم وهو مهم جدا و ال شك سيسهم بشكل
إيجابي في دفع انسيابية العمل و تسهيل اإلجراءات
املتبعة إلجنازه .
هذا بعض ما استوقفني من خالل مراجعتي للنظام
اجلديد  ,و متنياتي للجميع بعام مليء باإلجنازات التي
تنهض باألمانة .

ودمتم بود و تواصل

أمل المطوع

مـلـف العدد

حوار مجلة تواصل حول

تسكتمل تواصل في
هذا العدد متابعة آخر
ما وصلت إليه الشركة
االستشارية التي تعاقدت
معها األمانة العامة
ملجلس األمة HR
 WORKSلتطوير النظام
الوظيفي لألمانة العامة
ملجلس األمة  ,فبعد
استطالع آراء املوظفني
بجميع مستوياتهم
الوظيفية سواء التنفيذية
أو االشرافية ,واستخالص
نتائج مقابالتهم قدمت
الشركة نظامها اجلديد
لتقييم األداء ,والذي اعتمد
من قبل مكتب املجلس .
فما هي مالمح هذا
النظام اجلديد؟ وما
هي اخلطوات الالحقة
الستكمال مشروع تطوير
النظام الوظيفي كام ً
ال ؟
هذا ما ناقشته مجلة
تواصل بداية مع سليمان
السبيعي األمني العام
املساعد للمعلومات
والتطوير ،و زينة املال
مستشارة االستراتيجيات
والتنمية اإلدارية والبشرية
في مجلس األمة .
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"مرحلة نظام تقييم األداء" لموظفي األمانة العامة

> األمين العام المساعد للمعلومات والتطوير والبحوث سليمان السبيعي متحدث ًا لـ «تواصل»

الس���بيعي :نش���رة توعوية ح���ول نظ���ام التقيي���م بالتع���اون مع مجل���ة تواصل
أجرى اللقاء :روابي الموسى ودالل الشايجي

< سبق وأن مت مقابلة جميع موظفني األمانة
العامة ملجلس األمة واستطالع آرائهم وتوصياتهم
حول نظام العمل في األمانة العامة فما هي
اخلطوات واإلجراءات التي خرجتم بها بعد هذه
اللقاءات ؟
بعد أن قامت الشركة مبقابلة املوظفني بجميع
املستويات االدارية مت التوصل الى ضرورة إعتماد
نظام تقييم األداء جديد خاص مبوظفي األمانة
العامة ملجل���س االمة ,و مت إق���راره من قبل
مكتب املجلس ومت توزيع هذا القرار على جميع
القطاعات واإلدارات و املوظفني  ,ثم تبع ذلك
إج���راء مجموعة لقاءات ل���كل من األمني العام
واألمناء العامني املساعدين واملدراء ورؤساء
وانتهاءا مبوظفي األمانة حيث قدمت
األقسام
ً
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شركة  HR WORKSعرض ًا بينت فيه الهدف
من نظام تقييم األداء اجلديد ,وكيفية قياسه
ومؤشرات أداء املوظف ,وما هو املطلوب حتديداً
من املوظف لبلوغ تقدير االمتياز والترقية مبا
يضمن العدالة واملساواة لكافة املوظفني .
ثم تلى ه���ذا األمر تق���دمي ورش عمل خاصة
للقياديني ٌ
شرح فيها كيفية قياس أداء املوظف
وعملية وضع اخلطة واألهداف التشغيلية املطلوب
حتقيقها من قبل املوظف ومسؤوله على مدى
عام ًا كام ً
ال وذلك في سبيل تطوير العمل في
األمانة العامة ملجلس األمة .
< بش���كل عام كيف ستتم عملية قياس األداء
ملوظفني األمانة العامة ؟
بداية س���يتم حتديد أهداف العمل خالل بداية

العام بني املوظف ورئيس���ه املباش���ر ثم
تت���م عملية التقييم اجلزئية بعد  6أش���هر
للتأكد من أن اخلطة تسير بالشكل الصحيح
وليتدارك املوظف أي أخطاء قد وقع فيها
وتصحيحها مستقب ً
ال وفي نهاية السنة تتم
عملية التقييم النهائي وقياس ما حتقق من
اخلطة املوضوعة مسبق ًا .
< حدثنا عن احلملة اإلعالمية املصاحبة العتماد
نظام تقييم األداء واملعنية باإلجابة على أسئلة
واستفسارات موظفني األمانة العامة ؟
من خالل التنسيق مع أسرة مجلة «تواصل»

قامت شركة  HR WORKSبعمل نشرة
خاصة مت اإلجابة فيها على كافة أس���ئلة
واستفسارات املوظفني بعد ان قام فريق
تواصل مشكورا بتجميعها من خالل مقابلة
العديد من املوظفني ورؤساء األقسام من
مختلف القطاعات ووزعت هذه النشرة على
كافة مكاتب املوظفني ٫كذلك قامت الشركة
أيض ًا بتوزيع دليلني تفسيريني لكل من الوظائف
اإلشرافية والوظائف التنفيذية يحتوي على
خصائ���ص ومحاور نظ���ام التقيي���م اجلديد
ومؤش���رات األداء ومن���وذج توثيق األعمال
اليومية باإلضافة إلى توزيع النسب وعالمات

التقييم وغيرها .
وال ت���زال أبوابنا مفتوحة ألي تس���اؤل أو أي
معلومة غير واضحة يود املوظف أن يستفسر
عنها .
< كلمة أخيرة تود أن تقولها :
حرصنا من خالل مشروع نظام تقييم األداء
ضمان العدل واملساواة جلميع موظفي
األمانة وأن يق َيم كل موظف بناء على ما بذله
من جهد وتفاني في العمل مما يتطلب تعاون
جميع املوظفني وعملهم اجلاد والدؤوب
لتحقيق النجاح وتطوير العمل .

من جانب آخر إلتقت «تواصل» مع مستشارة
مشروع تقييم أداء املوظفني زينة املال وكان
لها هذا احلوار:
< ما هي اخلط���وات املتبقية الس���تكمال
مش���روع تطوير النظ���ام الوظيفي لألمانة
العامة ملجلس االمة ؟
جاري العمل على مراجعة الهيكل التنظيمي
اخلاص بقطاعات وإدارات وأقسام األمانة العامة
ملجلس األمة حيث ال تزال هذه اخلطوة قيد
الدراسة مع رئيس مجلس االمة .
< هل ستكون هناك ورش عمل أخرى حول
نظام تقييم االداء ؟
ً
مبدأ ورش العمل س���يكون حاضرا في حال
حاجة املشروع لذلك فكلما تطور املشروع
وطرأت تغييرات جديدة عليه سنحرص على تزويد
املوظفني بورش عمل تساهم في فهمهم
األمثل له بالتالي تطبيقه بصورة صحيحة .
< من خالل نظام التقييم اجلديد سيتمكن
املوظف من معرفة نقاط اخللل في أدائه
الوظيفي مما قد يستدعي حاجة املوظف

المال:

انجاح مشروع
الهيكل
التنظيمي
يحتاج تظافر
جهود الجميع
> مستشارة االستراتيجيات زينة المال تتحدث لـ «تواصل»

لبعض الدورات التدريبية فهل مت مناقشة خطة
الدورات التدريبية مع إدارة التدريب ؟
نظام التقييم اجلديد يتطلب وضع خطة أهداف
محددة مع بداية كل عام  ،وهي واجبة التحقيق
من املوظف مما قد يتبني آنف ًا احتياجه لدورات
تدريبية معينة لتحقيق وبلوغ هذا الهدف  .كذلك
فإنه في نهاية الس���نة وبعد مراجعة درجة
التقييم بني املوظف ورئيسه املباشر ستظهر
للموظف نواحي القصور في أداءه الوظيفي
مما يستدعي حتويلها إلدارة التدريب لتلبية

االحتياجات ووضع اخلطة التدريبية املناسبة
ملعاجلتها وتطوير أداء املوظف .
< كلمة أخيرة تودين قولها:
أضيف بأن مش���روع نظام تقييم األداء لألمانة
العامة ملجلس األمة هو مشروع حيوي وأساسي
في هذه املرحلة  ،يتطلب تفاني جميع موظفي
األمانة وتعاونهم االيجابي مما يساهم في تطوير
العمل وتطوير األمانة العامة ملجلس األمة وجعلها
مثا ًال يحتذى به في الكويت وفي املنطقة.
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الكندري استقبل الفائزين بمسابقة «الدستور»

> األمين العام عالم الكندري مستقب ً
ال فريق إدارة اإلعالم وبعض من الفائزين

استقبل االمني العام ملجلس االمة عالم علي الكندري في
مكتبه الفائزين باملسابقة التي نظمتها (األمانة) مبناسبة
الذكرى ال  53لصدور دستور دولة الكويت.
وأكد الكندري أن املس���ابقة س���اهمت في نش���ر الثقافة
البرملاني���ة بني املواطن�ي�ن بهدف توعيتهم في الش���أن
البرملاني والدستوري.
وذكر الكندري أن عدد املش���اركني في املسابقة أعطى
مؤشرا طيبا على جناحها وحجم متابعة املواطنني ألنشطة
وفعاليات التي تقيمها األمانة العامة ملجلس األمة.
وقال أن األرقام التي سجلها موقع مجلس األمة تؤكد ارتفاع
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عدد املشاركني باملسابقة حيث شارك فيها  1634مواطنا
منهم  873متكنوا من التوصل إلى اإلجابات الصحيحة.
وقد ف���از بجوائز املس���ابقة كل من مه���دي محمد أمني
منصور وحصل على جائزة املركز االول وقدرها  500دينار ،
وفاز باملركز الثاني راشد صالح عبداهلل وحصل على 350
دينار  ،وجاءت باملركز الثالث فاطمة حسني الهولي ونالت
 300دينار.
وفازت باملركز الرابع حنان يوسف محمد وحصلت على 250
دينار وحلت باملرك���ز اخلامس مرمي أحمد الغنام وحصلت
على  200دينار.

أمانة المجلس تستعد لتطبيق نظام تقييم االداء السنوي الجديد
عقد امني ع���ام مجلس
األمة ع�ل�ام علي الكندري
اجتماع ًا ضم األمناء العامني
املساعدين وممثلي شركة
 HR WORKSاملكلف���ة
مبشروع التطوير االداري
وتنمية املوارد البش���رية
باألمان���ة العامة ملجلس
األم���ة  ،وذل���ك للبدء في
البرنامج التدريبي اخلاص
بنظام تقييم األداء السنوي
اجلديد للعاملني في األمانة
العامة والذي سيطبق بدءاً
من العام احلالي.

لجنة لفحص تظلمات الموظفين
أصدر أمني عام مجلس األمة عالم علي
الكندري قراراً بتش���كيل جلنة فحص
التظلمات اخلاص مبرتبة تقييم األداء
عن العام  ، 2014وستقوم اللجنة بتلقي
التظلمات املقدمة من موظفي األمانة
العامة ملجلس األمة من فئة تقييم ادائهم
ومراجعتها وابداء الرأي فيما ورد بها
ورفع التقارير بشأنها الى األمني العامة
وفق ًا لإلجراءات الواردة بالقرار رقم ()1456
لسنة  2009اخلاص بأسس وقواعد
ومناذج تقييم أداء شاغلي الوظائف

املدني���ة باألمان���ة العام���ة ملجلس
االم���ة ،علم ًا ب���أن اللجن���ة تتكون من
االتية أسمائهم -:
< جمعة حمد الش���طي األمني العام
املساعد لشئون اجللسات رئيس ًا .
< سليمان احمد السبيعي األمني العام
املساعد لقطاع املعلومات والتطوير
والتدريب نائب الرئيس .
< خليف���ة حم���د الغامن األم�ي�ن العام
املساعد للشئون البرملانية واللجان
عضواً .

> جمعة الشطي

< عصام عبداهلل العصيمي مدير اإلدارة
القانونية عضواً .
< ناصر سيف الهدب مدير إدارة شئون
املوظفني عضواً .
< عالء عبدالعزيز بوقريص رئيس قسم
اخلدمات الوظيفية امني السر .
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ندوة األمانة العامة في املركز األمريكاني

الحميدة :الدستور الكويتي بأبوابه كفل حقوق اإلنسان
وأشار إلى أن الدستور بطبيعة احلال في املنظومة القانونية

أس���مى من القوانني واملراس���يم التي قد تصدر من مجلس
األمة واحلكومة وتأتي أهمية تضمني الدستور مبضامني حقوق

اإلنس���ان العاملية في طياته ألنه ال يجوز أن تصدر أي سلطة

من السلطات أي قوانني تتعارض مع هذه الركائز الرئيسية أو
حت���اول أن حتظر أي حقوق من احلقوق املنصوص عليها في

الدستور وإن أتت فهي مخالفة ملواد الدستور وهي شبهات غير
دستورية ميكن الطعن بها في احملاكم ما لم تأت بتعديل على

الدستور وهذه لها إجراءات صعبة وجامدة وضعها املشرع،

> د .خليفه الحميدة

أكد اس���تاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور خليفة

وال ميكن بأي حال من األحوال أن تتقلص احلريات ألن الدستور

ينص صراحة أن أي تعديالت على الدستور يجب أن تكون للمزيد

احلميدة أن املشرع الكويتي جلأ إلى املواثيق العاملية حلقوق

من احلريات وهي ضمانة كبيرة تضمنها الدستور.

اخلطوة في إطار أهمية وضرورة حقوق اإلنسان وهو ما يحتاجه

الكويتيني وكذلك لألفراد القاطنني في الدولة فعلى س���بيل

اإلنس���ان عندما قرر وضع دستور البالد ألول مرة وتأتي هذه
لينعم بالسالم والس���عادة باإلضافة إلى توفير عنصري األمن
واألمان في املجتمع.

وقال احلميدة في الندوة التي نظمتها األمانة العامة ملجلس

األمة بالتعاون مع دار اآلثار اإلسالمية والتي أقيمت في 2015/1/6
باملركز األمريكاني الثقافي بعنوان (حقوق اإلنسان في دستور

دولة الكويت) باللغة اإلجنليزية أن تضمني الدس���تور الكويتي
ملواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان أمر ضروري لالعتراف

بالدولة في األمم املتحدة وال يجوز ألي دولة في العالم أن تصدر
دستورا ال يتضمن مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

وبني ان الدستور الكويتي يتضمن  25مادة رئيسية تتحدث

بشكل واضح ووافي عن حقوق اإلنسان مت أخذها من اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنسان مشيرا إلى أن الدستور الكويتي في

أبوابة الثالثة األولى ركز بشكل جلي على مبادئ (احلرية والعدل
واملساواة) وبهذا كفل الدستور حقوق اإلنسان.
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وبني احلميدة أن الدس���تور الكويتي منح حقوق للمواطنني

املث���ال ال ميكن في أي من األحوال أن يتم ترحيل الكويتي من

بل���ده أو منعه من الدخول إليه وإن ارتك���ب جرمية وهي تعد
أحد احلقوق املطلقة التي تضمنها الدستور أما عن احلقوق

املطلقة التي تضمنتها مواد الدستور للمواطنني والقاطنني

في الدولة على حد سواء فهى حق اخلصوصية وكذلك التضامن

االجتماعي فعلى س���بيل املثال تعوض الدولة أصحاب مهن
الصيد وتعوضهم ماديا أثناء إعالن حظر الصيد ألسباب بيئية
طارئ���ة ومت التعويض للمواطن�ي�ن والوافدين من أصحاب تلك
املهن دون تفرقة.

وأضاف أن الدستور استمد مواد حقوق اإلنسان من اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنسان واإلعالن الفرنسي والبريطاني أيضا
مؤكدا أن الدس���تور الكويتي يشدد على أهمية حقوق األفراد

املدنية واخلاصة والفكرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
وكذلك احلرية والعدل واملساواة.

وتابع “الدس���تور الكويتي ضمن حقوق األف���راد في التنقل

والسكن وكذلك حقوق االتصال وسريتها وحريتها وال ميكن ألي

شخص التنصت على اآلخر دون أسباب مقبولة وبإذن من النيابة

العامة ألس���باب أمنية واضحة كما أكد وجوبيه التعليم وتوقع
الدولة عقوبات محددة ملن ال يسجل أبنائه في املدارس”.

> صورة جماعية تضم المحاضر د ٫خليفه الحميدة المسئول اإلعالمي
في المركز أسامه البلهان وموظفي إدارة اإلعالم

الكندري يستقبل نقابة العاملين
في األمانة العامة
استقبل أمني عام مجلس األمة عالم الكندري في مكتبه رئيس
نقابة العاملني في األمانة العامة للمجلس جمال الش�ل�احي
وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
وجرى خ�ل�ال اللقاء بحث عدداً م���ن املوضوعات ذات العالقة
بتحس�ي�ن وتطوير العمل في األمانة العام���ة ملجلس األمة،
وأكد الكندري أن أبوابه ستظل مفتوحة لهم وللموظفني وملا
يطرحونه من آراء وأفكار من شأنها تطوير منظومة العمل في
األمانة العامة ،والتي تعكس رغبة اجلميع في العمل اجلماعي
الداعم لعمل أعضاء مجلس األمة.
واكد الش�ل�احي ان أبواب النقابة مفتوح���ة لتلقي االقتراحات
واملطالب واألفكار البناءة التي تخ���دم جميع العاملني مثمن ًا
جهود واجنازات مجلس إدارة النقابة السابق.
يذكر ان نقابة العاملني في األمانة العامة ملجلس األمة كانت
قد عقدت جمعيتها العمومية في  23فبراير  2015مبقر احتاد
نقابة العمال بحضور ممثلي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وذلك إلجراء انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة.
وشكلت النقابة في اجتماعها األول مجلس إدارتها على النحو
التالي جمال الشالحي رئيسا للنقابة وسالم العدل نائبا للرئيس
وعيد العجمي أمينا للسر وعلي احلداد أمينا للصندوق وعضوية
عبداحملسن العتيبي ومحمد اليعقوب وخالد اخلميس.
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دوره تدريبية لموظفي إدارة اإلعالم
شارك بعض املوظفني من إدارة االعالم بالبرنامج التدريبي اخلاص
بـ (املهارات الفنية إلخراج املطبوعات والنشرات اإلعالمية وحترير
امل����ادة الصحفية) ف����ي الفترة  5-1م����ارس  .2015حاضر فيها

د.عب����داهلل بدران من وكال����ة األنباء الكويتية (كونا) كما اش����تمل
البرنامج على زيارة ميدانية ملطبعة الهدف والسياس����ة اطلع
فيها املوظفني على طريقة اإلخراج والطباعة وغيرها .

> موظفي إدارة اإلعالم في جولة ميدانية في مطبعتي الهدف والسياسة

الكندري كرم التويم
لجهودها في الترجمة التحريرية
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كرم أمني عام مجلس األمة عالم علي الكندري املوظفة بقسم
الترجمة التحريرية منال أحمد الت���ومي على جهودها في اجناز
أعمال الترجم���ة التحريرية لكتيب الدس���تور الكويتي من اللغة
العربية إلى اللغة االجنليزية .
وق���ال الكندري في تصريح���ي صحافي أن ترجم���ة مثل هذه
الكتيبات يأت���ي ضمن حرص األمانة العامة على نش���ر الثقافة
الدستورية لغير الناطقني باللغة العربية وحضر التكرمي مديرة
إدارة شئون املنظمات سلوى الشايجي .

عقدتها جلنة املرافق العامة

دور فاعل إلدارات األمانة العامة
في ورشة قانون البلدية

عقدت جلنة املرافق العامة مبجلس األمة سلسلة من احللقات
النقاشية اخلاصة بدراسة ومراجعة قانون  2005/5بشأن بلدية
الكويت .
وشارك في اجناح احللقات النقاش���ية التي عقدت في الفترة
من  7ديس���مبر  2014وحتى  5فبراير  2015فريق عمل ترأسته
مستشارة اللجنة الدكتورة جنان بوشهري وعدد من ادارات االمانة
العامة ملجلس االمة يأتي على رأسهم إدارة مكتب األمني العام
وإدارة اللجان وإدارة االعالم وإدارة املراس���م والعالقات العامة

وإدارة نظ���م املعلومات وإدارة البحوث والدراس���ات  ،حيث بذل
موظفوها جهدا كبيرا وواضحا في توفير كل متطلبات احللقات
النقاشية أثناء انعقاد حلقاتها .
وقد حضر فعاليات الورشة كل من أمني سر املجلس ورئيس
اللجنة العضو عادل مساعد اخلرافي ومقرر اللجنة العضو سعود
احلريجي وعدد من اعضاء اللجنة وأعضاء املجلس البلدي السابقني
واحلاليني  ،ونخبة من املختصني وأصحاب اخلبرات في بلدية الكويت
واجلهات احلكومية األخرى ذات العالقة في هذا املجال.
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الكندري يكرم
مـصــور إدارة اإلعـــالم
كرم أم�ي�ن عام مجل���س األمة
عالم علي الكندري مصور إدارة
اإلعالم محمود سعيد اخلالدي
وذلك جلهوده املميزه في مجال
التصوير الفوتوغرافي .

األ
مين العام يكرم الصانع
ل��ت��ف��ان��ي��ه��ا ف����ي ال��ع��م��ل
كرم أمني عام مجلس األمة عالم
علي الكندري املوظفة بإدارة مكتب
رئيس مجلس األمة هويدا الصانع
وذلك لتفانيها في العمل طوال
الفترة املاضية .
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ً
الغانم يصدر قرارا بترقية
الوقيت والمطوع

> الرئيس الغانم يتوسط العميد الوقيت والنقيب المطوع

أصدر رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن قراراً بترقية
آمر حرس مجلس األمة العميد خالد الوقيت إلى رتبة لواء
وترقية النقيب بدر املطوع إلى رتبة رائد .

> الرئيس الغانم يقلد المطوع رتبته الجديدة

الوقيت يستقبل الدفعة الثانية
من حرس مجلس األمة
استقبل األمني العام املساعد لشؤون حرس
مجلس األمة بالتكليف العميد خالد الوقيت أفراد
الدفعة الثانية من حرس مجلس األمة والبالغ
عددهم ( )54وذلك مبناسبة تسلمهم مهام
اعمالهم في مجلس األمة.
وقدم العميد الوقيت التهنئة للمعينني اجلدد
متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية،
وحثهم على االستفادة من خبرات من سبقوهم
من زمالئهم ليكونوا لهم خير معني في املهام
امللقاة على عاتقهم خلدمة الوطن.
> العميد الوقيت وأفراد الدفعة
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شعار
المجلس
في الجريدة
الرسمية
نشر في اجلريدة الرسمية
( الكويت اليوم ) في االعداد
 8و  15فبراي���ر  2015إعالن
شعار مجلس األمة اجلديد
وفق ًا لإلجراءات املتبعة لدى
إدارة براءة االختراع والعالمات
التجارية التابع لوزارة التجارة
والصناعة .
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مطبوعات
تعريفية
لنظام تقييم
األداء
أصدرت مجلة " تواصل" ملحق
( أسئلة واجابات ) متضمن ًا
استفس���ارات عين���ة م���ن
املوظفني حول نظام تقييم
األداء اجلديد .
كما مت طباعة الدليل التفسيري
لنظام تقييم األداء واخلاص
بالوظائف اإلشرافية والتنفيذية
اخلاص بشركة ( )HR Works
املكلفة بإجناز اعمال التقييم اجلديد ملوظفي
األمانة العامة ملجلس األمة .

وجـــه من المجلس
حصة الزامل

 ،حاصلة على درجة
البكالوريوس في العلوم السياسية  ،تشغل
وظيفة باحث سياسي أول في الشعبة
البرملانية ،ورغم حداثة تعيينها في األمانة
العامة ملجلس األمة إال أنها أظهرت تفوقا
مهني ًا وقدرة على توجيه سلوكها اإلداري
توظيف ًا ذكياً.
في بيئة اإلدارة العامة تبرز هوية املوظفني
على حقيقتها خاصة في الوظائف التي تتطلب
ذكاء وسرعة بديهة وشىء من القدرات
الشخصية  ،وما ميكن ان يقال عن النموذج
الذي نتحدث عنه القدرة املميزه على التعبير
وكتابة اخلطابات وإعداد املداخالت النيابية .
تتميز حصة باملرونة في العمل  ،والرغبة
الدائمة في التعلم واالستفادة من خبرات
املسئولني  ،وهذا ما جعلها تقدم أفضل أداء
لها رغم حداثة تعينها٫
في أول مهمة خارجية شاركت بها حلضور
جلسات البرملان العربي في القاهرة بتاريخ
 7ديسمبر  ، 2014فأظهرت مهنية عالية في
إعداد أوراق الوفد البرملاني املشارك وحضور
االجتماعات واجللسات اخلاصة هناك .
متلك القدرة على إدارة العمل واجنازه بحد
أدني من االشراف  ،كما متلك شخصية
اجتماعية تظهر جلي ًا في تعاملها مع زمالئها
في القسم وتعاونها مع املوظفني اجلدد
ألداء العمل املطلوب .
وبفضل خبرتها ونشاطها تقوم حالي ًا
بالتواصل مع املوظفني املختصني في
البرملانات اخلارجية واملنظمات البرملانية
العربية ،وتساهم في اإلشراف على بناء موقع
إلكتروني يخص العمل في قسم الشؤون
العربية في الشعبة البرملانية بغرض توثيق
بحوثه وأوراقه التي تقدمها في مشاركاتها ..
حصة منوذج شبابي مشرف يحتذى به .

حصة ..

وتعبير القلم
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إعداد :خالد سعد المطيري
مدير إدارة التوثيق والمعلومات

وثيقة
برلمانية
تزخر مسيرة احلياة البرملانية في دولة الكويت بالعديد
من اإلسهامات واإلجنازات التي لها شأن في مالمسة
هموم ومصالح املواطنني .
وف���ي هذا العدد نس���لط الضوء على وثيق���ة برملانية
تعتبر باكورة أعمال رئيس مجلس األمة  /مرزوق على
الغامن ،في بداية مسيرة حياته النيابية ،وهو أول سؤال
برملاني يقدمه أثناء عضويته في مجلس األمة وذلك
في الفصل التشريعي احلادي عشر – دور االنعقاد األول
في تاري���خ  2006/7/26كان قد وجه س���ؤال الى وزير
الشئون االجتماعية والعمل بش���أن االحتراف الرياضي
في األندية الكويتية واملعوقات التي حالت دون إصدار
الالئح���ة التنفيذية اخلاصة باملرس���وم بقانون رقم 49
لسنة  ، 2005مما يدل على حرصه على تفعيل القانون
ليستفيد منه الكثير من الالعبني الكويتيني لكي تنهض
احلركة الرياضية بشكل عام في دولة الكويت .
وفي النهاية وللمزيد من التفاصيل واستعراض كافة
الوثائق البرملانية واالطالع على أهم اإلجنازات البرملانية
ف���ي مجلس األمة ميكنكم زيارة النظ���ام اآللي لقاعدة
بيانات الوثائق البرملانية في إدارة التوثيق واملعلومات
على الربط . Search .Kna.Kw
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تجديد
وتطوير لغرف
اإلعالميين
البرلمانيين
كتب وليد الشراح
بناءاً على توجيهات رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن وتعليمات
أمني عام مجلس األمة عالم علي الكندري أنهت األمانة العامة ملجلس
األمة ممثلة في إدارة اإلع�ل�ام أعمال جتديد وتطوير غرف اإلعالميني
البرملانيني في مبن���ى مجلس األمة وقاعة عبداهلل الس���الم  ،وذلك
لتمكني اإلعالميني البرملانيني من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه .
وشملت عملية التجديد الشكل الداخلي وتطوير أجهزة احلاسب اآللي
وتغيير أثاث الغرفتني وعدد من اخلدمات األخرى .

ستار بكس

في مجلس األمة

افتتح في مجلس
األمة قبل أيام كافية
ستاربكس للموظفني
األمانة وتأتي هذه
اخلطوة في اطار توفير
مناخ من اخلدمات
املختلفة داخل مجلس
االمة .
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سؤال
وجواب

س  :ما هي ضوابط صرف البدالت الوظيفية املرتبطة
بطبيعة العمل ؟
ج  :تقرر املادة  16من دليل السياسات اخلاصة بشئون
املوظفني ضوابط صرف هذه البدالت كما يلي :
 .1يرتبط صرف هذه البدالت بشغل الوظيفة املقرر
لها البدل ويوقف صرفها بانتفاء ذلك.
 .2وال يجوز بأي حال من األح���وال اجلمع بني البدالت
الوظيفية املعتمدة .
 .3يوقف صرف البدالت الوظيفية في حال انتداب املوظف
إلى خارج األمانة العامة ملجلس األمة .
 .4هذه البدالت تتبع املرتب فتصرف كاملة أو مخفضة
تبع ًا له .

س و ج ،باب يتلقى أسئـــلة
واستـفســارات الموظفين
في األمان���ة العامة ،ويتم
ً
اإلجــاب���ة عليــهــــ���ا وفـقـــا
للـوائـح والنظم المرعية.

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

قدر اهلل أن تنتهي عالقتي الزوجية بالطالق
س  :لقد ّ
وأنا موظفة كويتية فما هو وضع عالوتي االجتماعية
في هذه احلالة ؟
ج  :بداي���ة هنالك فرق بني الط�ل�اق الرجعي والبائن
وهذه األمور تؤخذ بعني االعتبار وتؤثر على العالوة
االجتماعية (للموظف) ؛ أما (املوظفة) الكويتية فإن
ضوابط منح العالوة االجتماعية املقررة باملادة 26
من دليل السياسات اخلاصة بشئون املوظفني قد
قيدتها بفئة أعزب وذلك بنص الفقرة (ج) « :تستحق
كافة املوظف���ات الكويتيات عالوة اجتماعية بفئة
أعزب بصرف النظر عن احلالة االجتماعية» .
س  :لدي رصيد إجازات دوري���ة يجاوز  150يوم ًا فما
مدى استحقاقي لبدل نقدي عن هذا الرصيد ؟
ج  :إن البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية جوازي ًا
وليس إلزامي ًا وذلك بحسب قواعد ونظم املادة 32
من دليل سياسات ونظم شئون املوظفني التي
تنص على أنه يج���وز مبوافقة األمني العام صرف
بدل نقدي للموظف عن رصيد إجازته الدورية التي
لم ينتفع بها مبا ال يجاوز مرتب شهر كامل يصرف
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للموظف ملرة واحدة كل  3سنوات يقضيها في
اخلدمة إذا كان له رصيد متجمد من اإلجازات الدورية
ال يقل عن  120يوم ًا وفق ًا للضوابط والشروط التي
يصدر بها قرار األمني العام .
س  :أنا موظفة من املعينني اجلدد ولم ميض عام
كامل لي في اخلدمة فكيف تتقرر صالحيتي للعمل
من عدمه ؟
ج  :فع�ل�اً إن املوظف املعني جدي���داً يخضع لفترة
جتربة وذلك بهدف احلكم على صالحيته للعمل
وبحسب اإلجراءات املقررة بدليل سياسات ونظم
ش���ئون املوظفني للمادة  34فإنه تثبت صالحية
من يخضع لفترة التجربة أو عدم صالحيته للقيام
بأعباء الوظيفة وفق ًا لنتائج تقرير صالحية املوظفني
اخلاضعني لفترة التجربة وذلك مرتني في السنة
 ،األولى بعد مضي  6ش���هور بهدف تثبيت نقاط
الضعف والقوة لديه والثانية بعد مضي  12شهر
للبت في صالحيته للعمل من عدمه .
س  :تعرضت إلصابة أثناء وجودي خارج البالد وقررت
اجله���ات الطبية في اخلارج منحي إجازة مرضية
وعدم قدرتي على مزاولة العمل في هذه احلالة
فماذا بش���أن مرضيتي خاصة وأنها صادرة من
جهات خارج البالد ؟
ج  :بحس���ب القواعد والنظم التي تقررها املادة 37
من دليل السياس���ات والقواعد اخلاصة بش���ئون
املوظفني في الفقرة (د) منها إن اإلجازة املرضية
املمنوحة من جهة طبية خارج دولة الكويت أثناء
وجود املوظف باخلارج أي ًا كانت مدتها تعرض على
املجلس الطبي العام للنظر في اعتمادها من عدمه
ويتعني أن يكون التقرير الطبي املتضمن منح هذه
اإلجازة مصدق ًا عليه من جهات االختصاص بالدولة
الصادر عنها التقرير وم���ن وزارة اخلارجية ويقرر

املجلس الطبي العام مدى اس���تحقاق املوظف
لإلجازة .
س  :أنوي أداء فريضة احلج لهذا العام وأود معرفة
أحكام منح اإلجازة املخصصة لذلك ؟
ج  :بحسب أحكام املادة  38من دليل سياسات ونظم
شئون املوظفني فإنها إجازة جوازية متنح للموظف
مبرتب كامل ملدة  30يوم ًا ألداء فريضة احلج مرة
واحدة خالل مدة خدمته احلكومية مبعنى أنه يشترط
ملنح املوظ���ف هذه اإلجازة عدم متتعه بها من
قبل في جهة حكومية أخرى  ،وتبقى اإلجازة جوازية
مبعنى أن جهة العمل لها السلطة التقديرية في
التصريح للموظف بها من عدمه .
س  :أنوي الدخول في مشروع جتاري في حني أنني
أعلم بأنه يحظ���ر على املوظ���ف مزاولة األعمال
التجارية فماهي حدود ذلك احلظر ؟
ج  :لقد حددت املادة ( )52من دليل السياسات والقواعد
اخلاصة بشئون املوظفني الواجبات واحملظورات
وقررت حتت البند ( )10بأنه «يحظر على املوظف
أن يزاول األعمال التجارية ،أوالصناعية ،أو املهنية،
فيما عدا ما يلي :
 .1شراء األراضي و العقارات أو بيعها .
 .2ش���راء األس���هم والس���ندات  ،والصكوك املالية ،
وبيعها .
وال يجوز –في احلالتني السابقتني -أن يزاول املوظف
هذه األعمال على سبيل االحتراف  ،أو كان ذا صلة
بعمله .
 .3االشتراك في تأسيس شركات املساهمة  ،بشرط
عدم تولي عضوية مجلس إدارتها .
 .4تأسيس الشركات التجارية األخرى بأنواعها  ،إال إذا
كان ذلك بغرض اس���تثمار حصته فيها من تركة
آلت إليه وبشرط أال يتولى أعمال اإلدارة .
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إعداد محمد العوض

خــــيـــــر جليـس

فهم
الدستور ومنهج
التفسير

طبيعة التمثيل البرملاني املتغيرة

املؤلف  :عبداللطيف راضي .
هذا الكتاب يسلط الضوء على العالقة بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية في ضوء
احكام احملكمة الدستورية ويعكس جانب ًا
مضيئ ًا من التراث القضائي للمحكمة
الدستورية .

املؤلف  :غريغ باور .
الناشر  :برنامج األمم املتحدة االمنائي
واالحتاد البرملاني الدولي .
يعرض هذا التقرير األول من نوعه العالقة بني
البرملانات واملوطنني ويحلل التغييرات
التي حتدث في توقعات املواطنني
من البرملان .

الطعون
االنتخابية
وقضاء المحكمة
الدستورية

البرلمان
( في الدولة
الحديثة المسلمة ) .

املؤلف  :عبداللطيف راضي .
يقدم هذا الكت���اب نظره تاريخية موجزة
لتاريخ الطعون االنتخابية وأحكام احملكمة
الدستورية في الطعون بني عامي
. 2014 - 1961
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التقرير
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املؤلف  :د .علي محمد الصالبي .
الناشر  :دار ابن حزم .
يتحدث هذا الكتاب عن البرملان في
الدولة احلديثة املسلمة ويعرض
ثمانية مباحث منها  :تعريف
البرملان نشأت والتطورات
التاريخه .

تهتم هذه الصفحة بنشر حسابات إلكترونية في
شبكة التواصل االجتماعي ( تويتر ) تختص بالتدريب
والتطوير املهني اإلداري والفكري للموظف.

جولة في شبكات

التواصل االجتماعي

19

تستكمل تواصل في هذا العدد نشر صور وأسماء
املعينني اجلدد في األمانة العامة

موظفين جدد

نورة إبراهيم الفارس
باحث اقتصادي مبتدئ

حسني إسماعيل جراخ

مساعد مهني ثان ( حسابات )

خالد جاسم بودهام
باحث سياسي مبتدئ

معصومة علي بهبهاني

شيخةعبدالسالم الياقوت
مهني تطوير اداري مبتدئ

شيخة ماجد العيد
مهني تدريب مبتدئ

محمد احمد حسن

مفتش خدمات فندقية

مراحب فواز الديحاني

شؤون املوظفني  -مساعد مهني (قانون)

شؤون املوظفني  -مساعد مهني تنسيق اداري

حليمة عباس ميرزا

اميان مفرح احلربي

مهني تصحيح لغوي مبتدئ

تهنــئـــــة

تهنــئـــــة

تتقدم األمان���ة العامة ملجلس األمة باحر التهاني
وأسمى التبريكات للباحثة القانونية  /أنفال صنت
املطيري مبناسبة حصولها على درجة ماجستير
القانون العام متمنيني لها مزيد من التقدم والرفعة
والعطاء .

20

ادارة القانونية  -باحث قانوني مبتدئ
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تتق���دم األمان���ة العامة ملجلس األمة بأس���مى
التهاني للباحثة القانونية  /عايشة عبدالوهاب
الدعيج مبناسبة حصولها على درجة ماجستير
القانون العام  ،متمنيني له���ا مزيداً من التقدم
والنجاح .

بقلم :وليد الشراح
إدارة اإلعالم

ُّ
صناع
الحاجة

منذ القدم والناس ميتهنون مهن ًا حرفية  ،ليكس���بوا منها لقمة
العيش حتى أصبح املجتمع يطلق عليهم لقب صناع ويسميهم
بأس���ماء مهنهم  .فال يوجد أحد منا اال وقد س���مع بصانع اخلبز
والعطور واخلزف والزج���اج واجللود وغيرهم ممن نتعامل معهم
في حياتنا اليومية  ،لكن من املؤسف ان هناك فئة جديدة ميكن
تسميتها بــ ( صناع احلاجة ).
قد يبدو املسمى غريب و مبهم بالنسبة لك عزيزي القارئ  ،إال
ان هذا هو الواقع الذي اصبح لزام ًا علينا ان نكشفه ونطرحه بكل
جرأة  ،فاالعتراف باملش���كلة هو أول خطوات حلها .هذه الفئة
تتمثل في بعض املوظفني واملسئولني في مختلف املؤسسات
واجلهات احلكومية الذين يقومون بحكم وظائفهم ومناصبهم
بـ���ـ ( صنع احلاجة ) ل���دى املراجعني للجهة الت���ي يعملون بها
 ،فرغ���م كل الصعوبات التي نواجهها في اجن���از معامالتنا من
البيروقراطية املقيتة وغيرها يظهر لنا ( صناع احلاجة ) ليزداد
املوضوع صعوبة وتعقيد.
لم يعد يخفى على احد منا ما يقوم به ( صناع احلاجة ) في اآلونة

األخيرة  ،فعندما تذهب الجناز معاملة يقوم املوظف أو املسؤول
بطلب أوراق ال يطلبها من غي���رك  ،أو يعطيك موعد ملراجعته ال
يعطيه لغيرك  ،أو يستثني غيرك وال يستثنيك  ،وهذا كله يعتمد
على ( واسطتك )  ،ومع األسف أصبحنا نرى هذه الظاهرة بأعيننا
في كل معاملة نقوم بها  ،فبدالً من ان يقوم املوظف أو املسؤول
بخدمتك واجناز معاملتك بأسرع وقت ممكن أصبحوا يعقدون ماهو
مبسط ويصعبون ماهو سهل كي يصنعوا منها حاجة لك ولغيرك
من أجل ان تأتيهم بــ ( الواسطة ) ليتم اجنازها بسهولة ويسر.
بعض هؤالء املوظفني واملس���ؤولني امتهنوا هذه املهنة التي
يعتق���دون بأنها تعود عليهم بالنفع وكس���ب العالقات مبا يخدم
مصاحلهم الش���خصية أو بقائه���م في مناصبه���م  ،ولكن يبقى
التس���اؤل هنا هل اصبحت هذه املهنة ( صناعة احلاجة ) هدف
يس���عى اليه ضعاف النفوس ؟ أم هل هي ثقافة انتش���رت في
مجتمعن���ا ؟ أم هي نتاج لضعف الرقاب���ة احلكومية على جهاتها
ومؤسس���اتها ؟  ،اترك لك عزيزي القارئ تفسير ظاهرة ( صناع
احلاجة ) من واقع جتاربك ومعاناتك اليومية معها .
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جولة في مجلس العموم البريطاني
بقلم :عايض البرازي
ش���اركت وزمالء لي من رؤساء اقسام في االمانة
العامة ملجل���س االمة  في دورة تدريبية  مجلس
العم���وم البريطاني لنا كأول متدربني من دولة من
خارج دول الكومنولث  ،هذه الفرصة اتاحت لي االطالع
عن قرب  على اعمال مجلسي العموم واللوردات.
اس���تغرقت زيارتنا ملجل���س العم���وم البريطاني
ومجلس الل���وردات  5أيام عمل كامل���ة تبدأ منذ
الساعة التاسعة صباح ًا وحتى اخلامسة مساءاً
وكانت مقس���مة بحيث يتم زيارة كال املجلس�ي�ن
وحضور جلستي مجلس اللوردات ومجلس العموم
مما أمكننا االطالع على آلية العمل بهما خصوص ًا
في مجال اجللسة عالوة على عمل بعض اللجان
والتخصصات التي كان نظامها مشابه ًا لنظام
األمانة العامة مبجلس األمة .
و من أهم األمور التي استفدت منها
عن طبيعة عم���ل إدارة اإلعالم في
كال املجلسني  فهي تشرف على
االعمال االعالمية من صحافة واذاعة
وتلفزيون ومواقع الكترونية وتنسق
مع االدارات البرملانية واللجان
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للقيام بتغطية اخبار مجلس العموم البريطاني.
ومن املالحظ ان لكل جلنة برملانية اعالمي مختص
بتغطية اخبارها ويغطي ايضا  8جلان برملانية ينسق
على اخبارها ويتابع كل ما ينشر عنها وتوضع  فعاليات
اجللسة مكتوبة على املوقع االلكتروني بعد ساعة
ونصف من انتهائها ويكتبها  16كاتب ًا يخصص لكل
منهم  5دقائق وتشير احصاءات االدارة الي ان متابعي
املوقع االلكتروني نحو  2مليون زائر  .
توجد  6كاميرات لنقل اجللسة  في قاعتي مجلس
العموم ومثلها ملجلس اللوردات وال يسمح بالتصوير
الفوتوغرافي في اجللسات سواء اللجان او اجللسة وعدد
االعالميني الذين يغط���ون مجلس العموم 200
صحفي ومذي���ع ومينحون  هويات خاصة
لدخول املبنى العام املقابل للبرملان
اما الهويات التي يسمح ألصحابها
دخول مكاتب األعضاء وتغطية
اجللسة فهي  40هوية
فق���ط ومين���ع التصوير
الفوتوغراف���ي داخ���ل
البرملان .

إعداد :محمد العوض
إدارة اإلعالم

تغييرك ..
في تفكيرك
بسم اهلل الرحمن الرحيم

س ِه ْم «
قال تعالي " ِإ َّن اللهَّ َ ال ُيغَ ِّي ُر َما ِبقَ ْو ٍم َح َّتى ُيغَ ِّي ُروا َما ِب َأ ْن ُف ِ

صدق اهلل العظيم .

نحن دائم ًا ما نخشى التغيير في حياتنا بسبب اخلوف من املجهول .
ول���ذا نرى أن تتغير طريقة تفكيرنا لتكون إيجابي���ة ومتفائلة وهذا ما نقترحه
عليكم في عشرة ومضات وهى كالتالي -:

-1

-2

كن واثق ًا باهلل دائم ًا وصادق ًا مع نفس���ك وم���ع الناس هذا يجعلك اكثر

إيجابية.

ال تخش���ى الوقوع ف���ي اخلطأ فهو امر طبيعي وال يوجد انس���ان كامل
واملهم ان نستفيد من اخلطأ في املستقبل .

-3
 - 4أبعد همومك ومشاكلك الشخصية عن عملك حتى ال تسبب لك إحباط .
 - 5اجعل افعالك عنوانك لتعبر عن شخصيتك املتفائلة .
 - 6التوقف عن القلق على املستقبل الذي قد يؤدي بك الى اإلحباط .
 - 7ال تندم على ما فات  ،ما قد يجعلك ضحية ويعطل تقدمك .
 - 8ثق بقدراتك وامكاناتك وطور نفسك باستمرار .
 - 9ليكن شعارك “ أنا مستعد دائما " فهذه الفكرة تسهل عليك األمور .
 - 10دلل نفس���ك وكافئه���ا ،ومتتع باوق���ات راحة حتى ال يأخ���ذك العمل
اختر أصدقاء ايجابيني ليدفعوك للتغير والتطوير لألفضل .

ويفقدك من حولك.

نق ً
ال عن صحيفة «االقتصادية» السعودية.

23

إعداد :محمد العوض

مقوالت ِ
وحكم
في اإلدارة

ستيفن
كوفي

سيزار
بافيزي

إذا نقلت املشكلة إلى مديرك…
فأنت مراسل.
وإذا نقلتها مع اقتراح بحلها…
فأنت مستشار.
أما إذا نقلتها وقد بادرت في حلها…
فأنت قائد.

نحن ال نتذكر األيام
نحن نتذكر اللحظات .

ستيفن
جوبز

الطريقة الوحيدة للقيام بعمل عظيم
هو أن حتب ما تعمل

24

توماس
هنري

زج زجلر

األهداف ه���ي أحالم نحولها إلى خطط
وخطوات عملية لتحقيقها

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة

مارس  - 2015العدد 20

ليست الشجاعة ان تقول كل ما تعتقد،،
بل الشجاعة ان تعتقد كل ما تقول

بيليه

مدربن���ا اجلديد كان متمي���زاً عن باقي
املدرب�ي�ن في تلك األي���ام ..كان يفهم
معنى اإلنسان الكائن وراء اجلسد،

موظف
وهواية
على أبو الهيجاء ...

مشغل أجهزة النظم في األمانة العامة ملجلس األمة هاوي اخلط العربي منذ صغره  ،لكنه أجاد
هذا الفن خالل الـ  10س���نوات املاضية حتديداً و بعد االطالع وكسب اخلبرة الذاتية باملمارسة والقراءة .الزميل على من أسرة
فيها مواهب فنية فأشقاءه بني رسام ومصصم أزياء .
.وألخية األكبر كما يروي لـ ( تواصل) الفضل في تشجيعه على تنمية مهارة اخلط لدية .
يضيف  :دخلت دورة للخط العربي وعمري  17سنة  ،وكان يطلق على( خطاط املدرسة ) اذ كنت أقوم بهذه اخلدمة للمدرسة
التي كنت أدرس فيها .
واحب دائم ًا زيارة أي معرض خاص بفن اخلط عموم ًا وأحرص على االطالع على جتارب فنانني من دول أخرى .
وعن اس���تغالله املوهبة اخلط العربي في احلياة العملية يقول زميلنا على بأنه ش���ارك في صناعة خط اإلعالنات االنتخابية في
األردن ألكثر من حملة ومرشح  .ويقول بأن فن اخلط العربي فن عاملي فيه من الذوق الرفيع ومستوى فن عال جداً وهو يتطلب
مزيد من االهتمام من قبل املؤسسات الرسمية واألهلية في الدول العربية واإلسالمية .

25

إعداد :مسلط السبيعي

من أرشيف األمانة

> الزمالء عادل العوض واحمد الهاج��ري ومحمد الهاجري  ،وفي الخلف صالح
بورسلي وحامد المفرج

> صورة تجمع سعود عبدالمحسن ،فهد العازمي ،ناصر الجحمة ،عبدالقادرالقضاع في
مهمة رسمية في جمهورية ايران في سبتمبر 1996
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> صورة تجمع خليل السبتي ،خالد الوقيت ،عادل العوض ،فالح العتيبي ،عادل القالف
 26اكتوبر 1994

> إحدى فعاليات االمانه العامه ويبدو األمين العام عالم الكندري ومن حرس المجلس
اللواء ناصر صالح والعميد سعود ندا والزميل عادل العوض

مبـــروك ملتسابقي «تواصل»

> نايف المطيري

> أحمد فتحي

الفائزة الخامسة :جمانه الموسوي

> محمد رشدي

جــوائـز تواصل

> سعود اإلبراهيم

مسابقة تـواصــل

 .1الس���ؤال األول  :في أي عدد من جريدة ( الكويت اليوم ) مت نش���ر نص القانون رقم (  )104لس���نة  2013في ِ ش���ان انش���اء
صندوق دعم االسرة ؟
		
(أ) 12 -مايو 2013

			
(ب) 20 -يونيو 2013

(ج) 25 -يوليو 2013

 .2السؤال الثاني  :كم عدد األسئلة البرملانية التي وجهها السادة النواب خالل الفترة من  28أكتوبر  2014إلى  17فبراير  2015؟
		
(أ) 540 -سؤال

			
(ب) 601 -سؤال

(ج) 444 -سؤال

 .3السؤال الثالث  :في أي اشهر يعقد مجلس األمة دوره العادي من كل عام ؟
			
(أ) -نوفمبر

			
(ب) -ديسمبر

(ج) -أكتوبر

 .4السؤال الرابع  :اذكر تاريخ صدور اول عدد من جريدة الدستور بشكلها اليومي ؟
		
(أ) 27 -أكتوبر 2014

		
(ب) 17 -سبتمبر 2014

(ج) 20 -أكتوبر 2014

شروط المسابقة
 أو ًال :ال يجوز المشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.
 ثانيا :ال يحق ألسرة مجلة «» المشاركة في المسابقة.
 ثالثا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة. رابعا :يتم تعبئة النموذج المخصص لالجابة ،وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم. خامس��ا :سوف يكون هناك خمس��ة فائزين فقط لكل مس��ابقة ويتم اختيارهم عن طريق الس��حب ،ويعلن عن أسماء الفائزين فيالمسابقة في العدد التالي لمجلة «
».

كوبون المشاركة في مسابقة «
إسم الموظف:

»

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

اإلدارة ....................................................................................... :الرقم داخلي:
رقم اإلجابة الصحيحة:
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