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تصوير :أسامه الماجد

من فريق النادي العلمي الكويتي

كلمة العدد
TAWA S U L M A G

حل المجلس ليس وقت فراغ !
من��ذ حوالي  15عاما عندما تم اإلتصال بي لتوقيع عقد تعييني للعمل في االمانة العامة لمجلس االمة  ،وتحديدا في ادارة االعالم  .أقلقني
وقتها س��ؤال لم أكن أعرف اجابته لسبب اعتقدت بأنه يمس مصيري الوظيفي  ،فتوجهت حينها الى مكتب مدير الشئون اإلدارية وسألته :
ماذا لو تم حل مجلس األمة ح ً
ال غير دس��تورياً ..ماذا سيكون مصيري ومصير موظفي األمانة؟ علت وجهه ابتسامة مطمئنة وأجابني إجابة
مقتضبة :لن يأتي هذا اليوم ،ال تقلقي .وقعت العقد وباشرت عملي متوكلة على اهلل سبحانه وتعالى.
جميع أوقات ا َل َحل التي شهدتها منذ ذاك اليوم كانت دستورية  -وهلل الحمد  -في كل مرة كنت احتار كيف استغل فترة الحل في عمل شيء
» أضع بين يديكم تجربتي عن هذه الفترة وكيف استطاعت
مفيد يجعلني مستعدة للفصل التشريعي الذي يليه .في هذا العدد من «
إدارة اإلعالم استغاللها  ،اضافة الى اقترحاتي الشخصية لحسن استغاللها.
من مشاهداتي يس��تعد الكثير من الموظفين والموظفات للعمل كمفاتيح انتخابية لبعض المرش��حين ،بينما يقوم البعض اآلخر بنقل ما
يش��اهده من ممارس��ات خاطئة أثناء فترة االنتخابات كالفرعيات أو ش��راء األصوات ،وتتحول بعض المكاتب الى مجالس تكهنات لدهاليز
االنتخابات البرلمانية  ..من سيفوز فى هذه الدائرة أو تلك ؟ من هو الرئيس القادم ؟  ..وأسئلة ال تقطعها اال بصمة خروج الموظفين !!
تجربتنا في إدارة اإلعالم كانت تطبيقا عمليا لكيفية استغالل وقت حل مجلس األمة  ،عكفنا خاللها على إصدار كتيب إرشادي قيم وهام موجه
للناخب استشعارأً منا بأهمية المشاركة في نشر الوعي البرلماني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الكويت السياسي .وهنا البد أن أذكر
دعم األمين العام الكبير إلنجاز هذا الكتاب  ،وقمنا خالل وقت قياسي ومن خالل فريق موظفين قليلى العدد بتحويل الفكرة الى واقع .
بالطبع البد أن أذكر الدور الهام الذي قامت به ادارة التوثيق والمعلومات بانجاح هذا المشروع والذي يبين أثر تعاون االدارات مع بعضها
البعض على أداء األمانة العامة ككل .
وأخيراً  ,أعود لما يسميه البعض بفترة « االسترخاء » بعد حل المجلس  ،ألعرض اقترحاتي لحسن استغالل هذه الفترة :
تخلص من األوراق القديمة التي لم تعد بحاجة إليها في أدراج مكتبك ألن المكتب المرتب يعكس اشارات ايجابيه لزائريك .
أنجز بعض األعمال المعلقة لديك وابتعد عن التسويف فلقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “هلك المسوفون”.
استغل أوقات الفراغ في قراءة الدستور ومراجعة الالئحة الداخلية للمزيد من اإلطالع والمعرفة.
أنتبه لساعات تأخيرك الصباحية وال تتجاوز الحد المسموح منها.
ناقش موظفين إدارتك ومسئوليك في كشف األداء السنوي للعام المنصرم وشجعهم على بذل المزيد للعام القادم.
استمتع بمجالسة بعض األصدقاء القدامى المفضلين لديك  ،حيث لم تكن زحمة العمل في االيام العادية تتيح لك فرصة االلتقاء معهم
 ..فال مانع من تبادل االحاديث بمصاحبة فنجان من الشاي أو القهوة .

ودمتم بخير وتواصل
									
									

أمل المطوع
رئيسة قسم األنشطة والبرامج
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العبيدان:

طبيعة عمل قطاع
�شئون الأع�ضاء �إداري
ت�شريعي وخدمي

أنور العبيدان

األمين العام المساعد لقطاع شئون األعضاء

I

كتبت :لمياء السمحان

قال األمين العام المساعد لقطاع شئون األعضاء أنور العبيدان أن العمل في القطاع يتشعب إلى ثالثة جوانب،
جانب تش��ريعي وإداري وخدمي .فمن الناحية التشريعية يشرف القطاع على متابعة مناقشة القوانين والقرارات
التي يتخذها المجلس ومتابعة تلك القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
أما الشقين اإلداري والخدمي فالقطاع يهتم اهتماماً كبيراً في توفير كافة الخدمات التي يطلبها السادة األعضاء
وإع��داد األدلة الخاصة بالس��ير الذاتية وأدلة الهواتف وعناوين أعضاء مجل��س األمة وإصدار بطاقات العضوية
لهم في بداية كل فصل تشريعي.
كم هي عدد اإلدارات واألقسام بالقطاع؟
يشرف القطاع على ثالث إدارات وهي إدارة شئون سكرتارية األعضاء وتنقسم إلى قسم التنسيق اإلداري وقسم
الش��ئون الوظيفية ،وإدارة خدمات األعضاء وتنقس��م إلى قسم األنش��طة البرلمانية ،وقسم الخدمات اإلدارية،
وإدارة شئون القرارات التشريعية وتتكون من قسم المتابعة البرلمانية وقسم مشروعات القوانين.
هل هناك خطة لتطوير العمل في القطاع؟
حيز التطوير في القطاع محدود ولكن كل إدارات القطاع تسعى لتقديم أفضل مالديها لتوفير الخدمات للسادة
أعضاء مجلس األمة.
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ملف العدد
TAWA S U L M A G

واس��تكما ً
ال لمعرفة طبيعة عمل كل إدارة من إدارات قطاع ش��ئون
األعضاء كان لنا لقاء مع مدير إدارة خدمات األعضاء إبتسام الفريح،
وطرحنا عليها األسئلة التالية:
كم عدد األقسام باإلدارة وماهي طبيعة عمل كل قسم؟

الفريح:
�إ�صدار جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة للأع�ضاء
من مهامنا الرئي�سية

تنقس��م إدارة خدم��ات األعض��اء إلى قس��مين ،قس��م األنش��طة
البرلمانية وهو المسئول عن اإلصدار السنوي لألنشطة البرلمانية
للس��ادة األعضاء وتوزيعه كل دور انعقاد .وقسم الخدمات اإلدارية
وم��ن مهامه إصدار بطاقات العضوية للس��ادة الن��واب بداية كل
فصل تش��ريعية وتوفير جميع نماذج التأش��يرات (الفي��زا) الالزمة
للسفر من كافة الس��فارات المعتمدة داخل دولة الكويت ،والقيام
باإلجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد جوازات الس��فر الدبلوماسية
والخاصة بالسادة األعضاء وأسرهم.
هل هناك أي مطالب أو صعوبات تعيق العمل في اإلدارة؟
نعان��ي من نقص بعدد غرف المكاتب ،إضافة إلى بعض النواقص
التي تحاول مع الوقت التغلب عليها لتسيير العمل.

إبتسام الفريح

مدير إدارة خدمات األعضاء

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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من جانب آخر تناول الس��يد عب��داهلل المنصور مدير
إدارة ش��ئون س��كرتارية األعضاء أهم مهام إدارته،
فكان لنا معه هذا الحوار:
ماه��ي المه��ام المناطة بإدارة ش��ئون س��كرتارية
األعضاء؟

عبداهلل المنصور

مدير إدارة شئون سكرتارية األعضاء

عبداهلل املن�صور:
عدد �سكرتارية الأع�ضاء
يفوق الـ � 900سكرتري
4

اإلدارة تنقسم إلى قسمين ،قسم الشئون الوظيفية
وقس��م التنس��يق اإلداري .وعمل القس��مين متصل
بالكام��ل م��ع احتياجات س��كرتارية األعض��اء .الذي
يصل عدده��م إلى أكثر من  900س��كرتير فاإلدارة
مسئولة عن طباعة قرارات وكتب سكرتارية األعضاء
م��ن انت��داب وتمديد وإنه��اء ندب وتف��رغ رياضي
والغياب��ات وغيرها ،كما أن م��ن عمل اإلدارة طباعة
هويات الدخول وكتب مباشرة العمل ومراقبة تعريف
البصمة له��م .ونقوم أيضاً بطباع��ة تقييم الكفاءة
الس��نوي ،كعمل شئون الموظفين تماماً ولكن نحن
مختصين بسكرتارية األعضاء فقط.
كم��ا نقوم بإعداد ملف خاص لكل عضو مجلس أمة
يضم أسماء وعدد السكرتارية المنتدبين لديه.
وماهي الصعوبات التي تواجه سير العمل لديكم؟
عملن��ا مكث��ف ومتواص��ل ،فالعم��ل م��ع مث��ل هذا
العدد الكبير يحتاج لع��دد من الموظفين المدربين
للمحافظة على آلية سير العمل.
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ملف العدد
TAWA S U L M A G

» الدكتور منصور العتيبي مدير ردارة ش��ئون القرارات
كما التقت «
التشريعية وبين لنا أهم أعمال إدارته في هذا الحوار:
ماهي طبيعة عمل اإلدارة؟
اإلش��راف وحضور الجلس��ات ومتابعة مناقش��ة القوانين والقرارات التي
تخذها المجلس وإعداد مشروعات القوانين ومتابعة تلك القوانين بعد
نشرها في الجريدة الرسمية.
كم عدد األقسام وطبيعة عمل كل قسم؟
قس��م المتابعة البرلمانية يختص بإعداد مالحظات الرئيس لكل جلسة
والمذكرات والقوانين والوثائق التي يطلبها الرئيس للجلسة .كما يقوم
القسم بإعداد كلمات التأبين التي يلقيها الرئيس بالجلسة ،وإعداد ملف
خاص بجدول أعمال الجلسة ومرفقاتها وعرضها على الرئيس إلحالتها
إلى الجهات المعنية خارج المجلس أو داخله وحفظ نسخ منها.
أما قس��م مش��روعات القوانين فمن مهامه إعداد المش��روع الذي اقره
المجل��س ف��ي المداول��ة األول��ى أو الثاني��ة ومذكرت��ه اإليضاحية في
صورتها النهائية حس��ب ما أق��ره المجلس وذلك بالتع��اون مع مكتب
اللجن��ة المختص��ة وبصوره خاص��ة مع المستش��ار والباح��ث القانوني
اللذين اشتركا في دراسة المشروع في اللجنة ورفع المشروع إلى رئيس
المجلس إلحالته إلى الحكومة وإعداد الكتاب الخاص بهذا الشأن مرفقاً
به نسخة من تقرير اللجنة الخاصة بالمشروع وحفظ نسخة منه.
ويقوم القس��م بمتابع��ة القوانين بعد نش��رها في الجريدة الرس��مية
ومراجعته��ا في ضوء المش��روع الذي أحيل إلى الحكوم��ة والعمل على
استدراك مايقع في النش��ر من أخطاء مطبعية .وتوزيع المداولة األولى
للقواني��ن التي وافق عليها المجلس بعد إدخ��ال التعديالت التي أقرها
المجل��س على القانون ف��ي مواده أو مذكرت��ه اإليضاحية ـ إن وجدت ـ
على السادة األعضاء قبل جلسة التصويت على المداولة الثانية.

د .منصور العتيبي

مدير إدارة شئون القرارات التشريعية

د .من�صور العتيبي:
نعمل بنظام
املوظف ال�شامل

هل هناك خطة لتطوير العمل في اإلدارة؟
نقوم حالياً بالعمل على رفع مس��توى المنسقين اإلداريين لنتمكن من
تهيئة مايس��مى «بالموظف الشامل» بإدخالهم دورات وبرامج ليعملوا
عمل القانونيين ،كما نس��عى لتحديث قاع��دة بيانات اإلدارة على موقع
المجلس الرسمي.
E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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الكندري يك ّرم
فريق احتفالية
يوم الد�ستور
اس��تقبل أمين عام مجل��س األمة ونائب رئيس اللجن��ة العليا لالحتفال
بذكرى صدور دس��تور الكويت عالم الكن��دري فريق إدارة اإلعالم الذي
أش��رف على إقامة احتفالية مرور  49عاما على الدس��تور والذي أقيم في
األي��ام  13و 14و 15نوفمبر الماضي ف��ي مول  360التجاري وتضمنت
معرضا للكتب والمطبوعات الصادرة عن االمانة العامة ومعرضا للصور
الفوتوغرافية أقيم بالتعاون مع فريق مصوري النادي العلمي الكويتي.

الأمني العام
يكرم موظفان
يف الأمانة العامة
6

وقد أشاد الكندري بالجهود التي بذلها الفريق لهذه المناسبة المهمة،
وق��ال إن تلك الجهود تعك��س روح الفريق الواحد التي واكبت اإلعداد
لهذا المعرض قبل وأثناء افتتاحه.
حضر التكريم األمين العام المس��اعد لشؤون العالقات العامة واإلعالم
هاش��م الموس��وي ،ومدير إدارة اإلعالم مظفر عبداهلل راش��د ،ورئيس
قسم األنشطة والبرامج أمل حمد المطوع وأعضاء الفريق.

كرم األمي��ن الع��ام لمجلس األمة
عالم الكن��دري الموظفي��ن محمد
الهاجري ونضال الدوسري العاملين
بإدارة مكتب نائ��ب رئيس مجلس
األم��ة الس��ابق عب��د اهلل الروم��ي
وذل��ك لتميزهما ف��ي أداء عملهما
الوظيفي .
حض��ر التكريم مدي��ر إدارة مكتب
نائ��ب رئي��س مجلس األمة س��الم
السهو .
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اس��تقبل نائب رئيس اللجن��ة العليا لالحتف��ال بذكرى صدور
الدستور أمين عام مجلس األمة عالم الكندري فريق التصوير
الفوتوغرافي التابع للنادي العلمي الكويتي وذلك لتكريمهم
على الجهود المميزة التي بذلوها في احتفالية األمانة العامة
لمجل��س األمة للذك��رى الـ  49لص��دور الدس��تور من خالل
معرض الص��ور الفوتوغرافي الذي رافق معرض إدارة اإلعالم
باألمان��ة العامة وذل��ك في مجمع  360التج��اري في أيام 13
 15 -14نوفمبر .2011وشكر الكندري أعضاء الفريق على الجهود التي بذلها إلنجاح
فعالية األمانة العامة ،ووجه الشكر أيضاً لرئيس النادي العلمي
الكويتي أياد الخرافي على التعاون الكبير الذي بذله من أجل
إنجاح االحتفال بهذه المناسبة الوطنية .يذكر أن أعضاء فريق
التصوير هم تيسير الحمد ،فيصل البشر  ،جمال األيوبي ،علي
الزيدي ،أس��امة الماجد ،فراس مال اهلل ،باإلضافة إلى رئيس
قس��م التصوير والمونتاج مس��لط الس��بيعي ،حضر التكريم
مدير إدارة اإلعالم بمجلس األمة مظفر عبد اهلل راشد.
E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw

أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

الأمني العام ا�ستقبل فريق
الت�صوير بالنادي العلمي

توقيع م�شروع
دعم قدرات الربملان
وق��ع أمين ع��ام مجلس األم��ة ع�لام الكندري
أم��س اتفاقية «مش��روع دعم ق��درات البرلمان
الكويتي» مع الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة آدم محمد عبد المولى ،وبحضور
نائب رئي��س البرنامج مبارك العدواني في قاعة
االحتفاالت الكبرى بمبنى المجلس.
   وأعرب عب��د المولى في تصري��ح صحفي عن
سعادته لتوقيع االتفاقية التي تعد باكورة تعاون
طوي��ل ومثمر على حد وصفه بين مجلس األمة
الكويت��ي والبرنام��ج اإلنمائي لألم��م المتحدة
مشيراً إلى أن االتفاقية تهدف إلى تفعيل األداء
البرلماني وتطوير أداء موظفي األمانة العامة .
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TAWA S U L M A G
أخبار األمانة

جديد «البحوث»
�إ�صدار قوانني دور االنعقاد الثالث
اس��تقبل رئيس مجلس األمة الس��ابق جاس��م محم��د الخرافي
في مكتب��ه بحضور نائب رئيس مجلس األمة الس��ابق عبد اهلل
الروم��ي واألمين العام لمجلس األمة عالم الكندري ومدير إدارة
الدراس��ات والبح��وث باألمان��ة العامة للمجلس س��ليمان أحمد
الس��بيعي واختصاصي تحليل إحصاء رن��ا الغانم حيث قدموا له
كتاب��اً حول القوانين الصادرة خ�لال دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر والذي قدم كذلك إلى كل من
السادة أعضاء مجلس األمة والوزراء والمختصين.
تضم��ن الكتاب ما ت��م إنجازه م��ن قوانين ص��درت خالل دور
االنعق��اد الع��ادي الثالث م��ن الفصل التش��ريعي الثالث عش��ر
8

والممتد من الس��ادس والعش��رين م��ن أكتوب��ر  2010وحتى
التاسع والعشرين من يونيو  ، 2011والبالغ عددها (  27قانون )
وضع��ت ف��ي الكتاب بقوائ��م كالتالي ع��دد (  11قانوناً ) ذكر
الكتاب نصوصها كاملة إضافة إلى مذكراتها اإليضاحية  ،وعدد
(  14قان��ون ) خاص��ة بقوانين الميزاني��ات وقانونين متعلقين
باالتفاقيات.
وتضمن الكتاب تاريخ نشر هذه القوانين بجريدة الكويت اليوم
ورقم العدد الذي صدرت فيه تس��هي ً
ال للرجوع إليها عند الحاجة
إضافة إلى وضع الكتاب في موقع مجلس األمة االلكتروني حيث
يمكن للراغبين االطالع عليه عبر الموقع.
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -يناير  - 2012العدد الثاني عشر

أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

حما�ضر جلنة �إعداد الد�ستور
جديد الأمانة العامة ملجل�س الأمة

اس��تقبل رئي��س مجلس األمة الس��ابق ف��ي مكتبه أمين ع��ام المجلس ع�لام الكندري
ومدي��ر إدارة اإلع�لام مظف��ر عب��داهلل راش��د والباح��ث أول قانون��ي عب��داهلل العن��زي
الذي��ن قدم��وا له كت��اب «محاضر لجنة إع��داد الدس��تور» مضافاً إليه فه��رس للبحث.
ويعد الكتاب وثيقة تاريخية هامة تتضمن  23محضراً للجنة الدستور التي أجرى المجلس
التأسيسي انتخابات عضويتها.
ويأت��ي هذا اإلص��دار ضمن جهود األمانة العامة بمجلس األمة للمش��اركة في االحتفال
بالذكرى الـ ( )49لصدور الدستور.
وقد شارك الزميالن إبراهيم دشتي والزميل عبداهلل المطيري في أعمال المراجعة العامة
لإلصدار.

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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TAWA S U L M A G
أخبار األمانة

ذيل رئيس مجلس األمة الس��ابق جاسم الخرافي توقيعه
على الرس��الة الخاصة باإلصدار الجدي��د لكتاب «مجلس
األم��ة ..مس��يرة وتاريخ» بأن��ه اضافة جدي��دة للمكتبة
الكويتية ،ولتوثيق المسيرة الديموقراطية في الكويت.
جاء الكتاب في اطار عمل األمانة العامة بالمجلس  -ادارة
اإلعالم ،وهو اصدار مختلف عما سبقه بحيث جمع الكلمة
والص��ورة مع��ا ،وط��اف على خمس��ة عقود م��ن الزمان،
بحس��ب تعبير كلمة األمانة العامة ،ش��ملت كل الفصول
التشريعية مضافا اليها العمل التاريخي والسياسي المهم
المتمثل في أعمال المجلس التأسيسي وانجازاته.
توثيق مكتوب ومصور لمس��يرة مجالس األمة وتعاونها
م��ع حكوم��ات دول��ة الكوي��ت المتعاقبة إلص��دار مئات

التشريعات والقوانين.
يق��ع الكت��اب ف��ي  416صفح��ة عل��ى مقدم��ة «الحكم
المش��ترك» وباب خاص بالمجلس التأسيسي ،وباب لكل
فصل من الفصول الثالثة عش��ر لمجلس األمة مع صفحة
خاصة للس��ادة رؤس��اء المجل��س التأسيس��ي ومجالس
األمة.
س��اهم في كتابة وإعداد ه��ذا المؤل��ف :إبراهيم محمد
دشتي (اختصاصي علوم سياسية) ،صفاء عباس المحميد
(باح��ث أول إع�لام) ،هناء أحم��د الف��رج (اختصاصي أول
تصحي��ح لغ��وي) ،مس��لط عمر الس��بيعي (رئيس قس��م
التصوي��ر والمونتاج) ،عبداللطيف ياس��ين بوكنان (مدير
إدارة التصوير في وزارة اإلعالم).

خمسون عاما من تاريخ المجلس التأسيسي ومجالس األمة

توثيق م�سرية
الدميوقراطية
الكويتية
بالكلمة وال�صورة
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أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

�أمني عام جمل�س الأمة يفتتح
معر�ض �إدارة الإعالم مبنا�سبة
الذكرى الـ  49للد�ستور
أفتتح أمين ع��ام مجلس األمة ونائب رئيس
اللجن��ة العلي��ا لالحتف��ال بذك��رى ص��دور
دس��تور دولة الكويت عالم الكندري معرض
الص��ور الفوتوغرافية للمجل��س المقام في
«مول ،»360وذلك بحض��ور رئيس مجلس
إدارة الن��ادي العلمي الكويت��ي إياد الخرافي
وفري��ق مص��وري الن��ادي العلم��ي اللذين
ساهموا بشكل مباشر وفعال في المعرض.
وقال الكندري في تصري��ح له خالل افتتاحه
للمع��رض أن مش��اركة األمان��ة العام��ة
E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw

للمجل��س به��ذا المعرض من خ�لال إدارة
اإلعالم تأتي في إط��ار احتفال دولة الكويت
بيوم الدستور والذي يستمر عاماً كام ًَ
ال حتى
يوم .11/11/2012
وأضاف الكن��دري أن االحتف��ال الذي تقيمه
اللجنة العليا سيتضمن إقامة نصب تذكاري
للدستور في الساحة المقابلة لمبنى مجلس
االم��ة ،وكذلك أوبريت غنائي واس��تعراض
لأللعاب النارية خالل العام القادم منوهاً إلى
أنه سيتم تكريم أعضاء المجلس التأسيسي

خ�لال حفل خاص يقام ف��ي نهاية االحتفال
بتاريخ .11/11/2012
من جانب��ه أعرب رئيس مجلس إدارة النادي
العلم��ي الكويتي إياد الخراف��ي عن اعتزازه
وفخره بمش��اركة الن��ادي العلم��ي في هذا
االحتفال بيوم الدس��تور م��ع األمانة العامة
للمجلس .وق��ام الكن��دري والخرافي بجولة
أطلعا خاللها على الصور الفوتوغرافية التي
تضمنها المعرض ومطبوعات إدارة اإلعالم
باألمانة العامة للمجلس.
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TAWA S U L M A G
مجتمع األمانة

أص��درت األمانة العام��ة لمجلس األم��ة قراراً بترقي��ة كل من :
السيد  /خالد سعد مبارك العساف إلى وظيفة مدير إدارة الشبكات والتشغيل بقطاع البحوث والمعلومات.
السيد  /عادل عبداهلل صالح الرشود إلى وظيفة رئيس قسم القرارات بقطاع شئون الجلسات.
السيد  /خالد محمد جعفر الشمري إلى وظيفة رئيس قسم التصوير والتغليف بقطاع شئون الجلسات.
السيد  /حيدر عبد الرسول بوعباس إلى وظيفة رئيس قسم التحرير بقطاع شئون الجلسات.
السيد  /داود سليمان الخنينى إلى وظيفة رئيس قسم التدقيق والمراجعة بقطاع شئون الجلسات.
السيد  /خالد محمد عبد الحميد البلهان إلى وظيفة رئيس قسم حسابات الشعبة البرلمانية بقطاع الشئون المالية.
السيدة  /حنان محمد خليفة الحملي إلى وظيفة رئيس قسم التدقيق والمراجعة بقطاع الشئون المالية .
السيد  /ادهم منصور عباس مقامس إلى وظيفة رئيس قسم المخازن بقطاع الشئون المالية.
السيد  /خالد محمد غلوم طالب إلى وظيفة رئيس قسم أساليب وطرق العمل بقطاع شئون التطوير اإلدارية والتدريب.
السيد  /سعد عبد اهلل سمير المعيوف إلى وظيفة رئيس قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بقطاع شئون التطوير اإلداري والتدريب.
السيدة  /خلود عبد اهلل حمد الناصر إلى وظيفة رئيس قسم اإلعداد والتنسيق بقطاع الشئون البرلمانية.
السيد  /محمد عبد المجيد الخنفر إلى وظيفة رئيس قسم األرشيف والحفظ بقطاع الشئون البرلمانية.
السيدة  /انهية محمد شبيب العازمي إلى وظيفة رئيس قسم االسئلة البرلمانية بقطاع الشئون البرلمانية.
السيد  /سلمى محمد سعد القطان إلى وظيفة رئيس قسم االستشارات القانونية والتظلمات باإلدارة القانونية التابعة لألمين العام.
السيد  /عبد اهلل سمير عمار العنزي إلى وظيفة رئيس قسم القضايا والعقود باإلدارة القانونية التابعة لألمين العام
السيد  /هاني احمد عبد اهلل المذكور إلى وظيفة رئيس قسم الشبكات بقطاع شئون البحوث والمعلومات.
السيد  /حسين يوسف علي النكاس إلى وظيفة رئيس قسم الدعم الفني بقطاع شئون البحوث والمعلومات.
السيدة  /منى عباس عبد اهلل التركي إلى وظيفة رئيس قسم تطوير النظم بقطاع شئون البحوث والمعلومات.
السيدة  /مها عبد العزيز الرميح إلى وظيفة رئيس قسم االحصاء والقياس بقطاع شئون البحوث والمعلومات.
السيد  /مساعد محمد عبد اهلل المطيري إلى وظيفة رئيس قسم التشغيل بقطاع شئون البحوث والعملومات.
السيد  /صالح ابراهيم أحمد موسي إلى وظيفة رئيس قسم مكتب شئون لجنة شئون التعليم والثقافة واالرشاد بقطاع شئون اللجان.
السيد  /سعود صالح ابراهيم الذويخ إلى وظيفة رئيس قسم مكتب شئون لجنة شئون البيئة بقطاع شئون اللجان.
السيدة  /فاطمة موسى عبد اهلل العبيدان إلى وظيفة رئيس قسم مكتب شئون لجنة شئون االسكان بقطاع شئون اللجان.
السيد  /محمد عيد محمد العجمي إلى وظيفة رئيس قسم المتابعة بقطاع شئون اللجان.
السيد  /علي احمد حسين الشمالي إلى وظيفة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بقطاع الشئون اإلدارية والخدمات.
السيد  /عبد اهلل صالح الشطي إلى وظيفة رئيس قسم االجازات والدوام بقطاع الشئون اإلدارية والخدمات.
السيد  /عايض برجس عايد البرازي إلى وظيفة رئيس قسم الصحافة والنشر بقطاع شئون العالقات العامة واإلعالم.
السيد  /عبد اللطيف حمزة الجريدان إلى وظيفة رئيس قسم المتابعة البرلمانية بقطاع شئون األعضاء.
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مجتمع األمانة
TAWA S U L M A G

أص��درت األمان��ة العامة لمجل��س األمة قراراً بتعيي��ن كل من :

السيدة /نوار
محمد علي
الرمضان بوظيفة
محاسب بقطاع
شئون اللجان

السيد /عبداهلل
رضا جوهر
بوظيفة محاسب
بقطاع شئون
اللجان

السيد /طالل
محمد الحربان
باحث سياسي
مبتدئ  -قطاع
الشعبة البرلمانية

السيد /عبدالعزيز
ناصر علي المري
بوظيفة محاسب
بقطاع شئون
اللجان.

السيد /فوزان
سعد محمد
الفوزان بوظيفة
محاسب بقطاع
شئون اللجان

السيدة /حصة
إبراهيم الزامل
بوظيفة باحث علوم
سياسية مبتدئ
بقطاع شئون
الشعبة البرلمانية

األمين العام ومدير الشئون اإلدارية ناصر الهدب مع الموظفين الجدد
E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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TAWA S U L M A G
بأقالمهم

Indian Silicon Valley
وادي
ال�سيليكون الهندي
ش��هد مطلع اآللفية الثالث��ة نمواً في
خدمات اإلنترنت كما نمت صناعة تقنية
المعلومات خالل هذه الفترة مع إنشاء
شركات محلية وأجنبية تقع في (وادي
السلكون) الهندي في مدينة بنجالور
بوالية كارناتاكا لتصبح مركزاً للتقنية
العالي��ة بإعتبارها مرك��زاً للبرمجيات
والبحث والتطوير من الباطن بمجال
تقنية المعلومات والدوائر المتكاملة
(الش��رائح والرقاقات الس��يليكونية)
والشركات متعددة الجنسيات وعلى غرار
مثيلتها وادي سيلكون بوالية كاليفورنيا
بالواليات المتحدة ،وفي عام 1970م
ثم تخصيص  335فدان ( 1,36كم)2
لتطبيق مفهوم المدينة االلكترونية
( )KEOINICSلتصب��ح بنجالور نجم
اإلزدهار الذي تشهده الهند في مجال
تقنية المعلومات حيث يستند اقتصاد
بنجالور بالمق��ام االول على صادرات
البرمجيات .وفي هذه المدينة وحدها
هناك حوالي  925شركة متخصصة بمجال
البرمجيات وتقنية المعلومات والتي توظف
أكثر م��ن  80000من محترفي مجال
تقنية المعلومات ،وقد ضرب التباطؤ
االقتصادي العالمي بنجالور في 2009
وكذلك مالكها االستراتيجيين .وللتخفيف
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من األثر السلبي وبجهود حكومة والية
كارناتاكا تم تنويع االقتصاد من خالل
تطوير مجاالت جديدة للصادرات وزيادة
االستهالك المحلي.
إن جزءاً كبيراً من نجاح الهند في قطاع
البرمجيات يرجع إلى الدور الحاسم الذي
تضطلع به الدولة بوالية كارناتاكا لتوفير
معايير إيجابية للغاية مع مجموعة شاملة
من الحوافز واإلمتيازات .حيث تسببت
تلك الحوافز في إحداث ثورة تكنولوجية
ساهمت باإلرتقاء بمختلف المؤسسات
ومراكز التدريب على الحاسوب لعدد كبير
من الفنيين المدربين والموهوبين.

م /خالد العساف
مدير إدارة شبكات التشغيل

كما تفتخر مدينة بنجالور بأنها تحوي
أكبر عدد من كليات الهندسة في العالم
حيث وصل عددها قرابة  50في المئة
من مس��توى العالم  5SEI CMMمن
شركات ومراكز التفاعل مع العمالء ،وأكثر
من  103مؤسس��ات البحث والتطوير
( .)Research & developmentوهي
في الواقع موطنا ألكبر ش��ركة جنرال
إلكتريك خارج الواليات المتحدة ومركز
وولش للتكنولوجيا حيث احتلت بنجالور
مؤخراً المرتبة الرابعة كأفضل «مركزاً
عالمياً لإلبتكار التكنولوجي» عالمياً.
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -يناير  - 2012العدد الثاني عشر

بأقالمكم
TAWA S U L M A G

�أزهاري
تواصلي معكم اقتطفت أزهاره من بستان الحياة فما تعلمته من دروس وعبر يصعب
س��قيها إال بالصب��ر فيما كتب��ه اهلل لنا والرضاء بقض��اء اهلل وقدره .وق��د كان للغربة
واالش��تياق للوطن واألهل واألحباب دور كبير بالتقرب لرب العباد والدعاء لدفع البالء
وتعلم دروس الحياة  ،وقد أحببت أهديكم أزهاراً طالما أحببت سقيها بأنبل الصفات:
إقتنع بنصيبك بالحياة فاالرزاق من خير الخالفين خير من أرزاق بشر بال اقتناع.
اسقي زهرة حياتكم بأصفى األخالق وانتقي بذورها بأنبل الصفات لتجني حديقتك
بحياة تملؤها راحة البال.
أبحر بس��فينة أحبابك بكل الحب واجعل شباك صيدك تصطاد األمل والثقة بكل
األزمان.
مهما ابتسمت لك الحياة فتوقع األفضل دائماً وتسلح بالثقة برب العالمين مهما
دارت بك األيام.
أرسم لوحتك بريشة ألوانها حب الخير واجعل برواز العطاء يحيط بأحبابك.
أصبر وصابر على البالء فمن أحبه اهلل أبتاله وال نملك إال الدعاء ألكرم األكرمين.
دروب الحزن تتالش��ى مع غيار الخطوات وتبقى دروب الفرح مقيمة مهما تغيرت
الفصول.
ماأحل��ى االس��تقرار بوطن معطاء يس��قي القريب والبعيد ب�لا مقابل للتنازل عن
مصالحنا الشخصية للحفظ على الدوام عطاءه.
العمل عباده ومهما ساهم اإلحباط تحاول جرحك فنزيف األمل مازال مشرقاً.
ظالم الهم دائم وال يطفئه إال نور التفاؤل بغدٍ يشع ضياؤه ببسمة أمل.
البحر عميق بكل مافيه فإجعل سفينة اسرارك ترسي بمرسى أصفى القلوب.
ماتسعى له اليوم فغد يصبح بال لذة ولن يصيبك إال ماكتبه لك اهلل فرضا بالقليل
لتسعد به بال حرمان.

أنفال الرفاعي

باحثة قانونية
قسم القضايا والعقود  -اإلدارة القانونية

لكل وطن حدود فاجعل لوطن حياتك حدود لتنعم باستقرار أوطانك.
األس��رة كنز ثمين جواهرها رض��ا الوالدين الحفاظ على جواهرك لتكتس��ب رضا
الرحمن.
من س��عى بخطوة لك بالخير فاسعى له بخطوتين ومن توقف بخطواته فأخرجه
من دروبك.

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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كتب وإصدارات

جمموعة ق�ص�صية
«ليدي من و�سط البلد»
للكاتب وليد الزهريي
مدير إدارة اإلعالم ،ووليد الزهيري يقطعان كعكة االحتفال الذي تم للمناسبة

من اليمين :أمل المطوع ،وليد الزهيري ،مظفر عبداهلل ،عبداهلل المطيري

أص��درت دار أخبار الي��وم المجموعة
القصصية الجديدة «ليدى من وسط
البلد» لمؤلفه��ا وليد الزهيري ضمن
سلسلة كتاب اليوم ،وتقع المجموعة
فى  175صفحة من القطع المتوسطة،
وتضم المجموعة  21قصة قصيرة ،منها
« :غية حمام» ،و «مناجاة» ،و»الباشا»،
و»شنطة المدرسة»« ،ليدي من وسط
البلد» ،و»الحب في ديسمبر» ،و»عندما
يأتي المس��اء» ،و»غ��زل البنات» ،و»
الثانوية بنات» ،و»كحك العيد» ،و»سواق
التاكسي» ،و»أصالن أيضا ..ودائما»،
و»حبل غسيل».
يتنوع مضمون هذه المجموعة القصصية
بين ما هو سياسي ،واجتماعي ،ورومانسي،
وكوميدي ،وقد تتقاطع هذه الخطوط
16

الدرامية جميعا في إحدى قصصها أو
تتباع��د ،لكن ما يجمعه��م هو أن ما
بين دفتي هذا الكتاب ش��خوص من
لحم ودم.
ويرصد الزهيري بدق��ة تلك النماذج
البش��رية المطحون��ة والباحث��ة عن
األمل فى كافة دروب الحياة ،ويلتقط
بسهولة تلك التفاصيل التى ال تراها
سوى عين مجربة ولديها القدرة على
استكشاف ما وراء األحداث والشخوص،
لتعيد تشكيل اللحظة عبر لغة راقية لم
تنزلق إلى فخ المصطلحات واأللفاظ
المجمدة والمكررة ،فضال عن رسمه
ألبطال قصصه من خالل خيوط الواقع
وتفاصيله دون ثرثرة ال يحتاجها عالم
القصة القصيرة.

غالف المجموعة
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TAWA S U L M A G

«احل�صاد الربملاين»
جديد قطاع البحوث يف
الأمانة العامة ملجل�س الأمة
صدر عن قطاع البحوث والمعلومات كتاب الحصاد البرلماني لدور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التش��ريعي الثالث عشر «دراس��ة تحليلية» وجاء في اإلصدار أن
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التش��ريعي الثالث عش��ر والذي بدأ أعماله
بتاري��خ  26أكتوبر 2010م من األدوار التش��ريعية المثيرة ب��كل ما تعنيه الكلمة
من معنى حيث هيمن الجانب الرقابي بصورة واضحة على الجانب التش��ريعي في
أعمال المجلس ،ولكنه ـ إضافة إلى ذلك ـ تميز بعدة س��وابق المثيل لها في أدوار
انعقاد بل في فصول تش��ريعية س��ابقة بأكلمها … تمثل ذلك في تقديم تس��عة
اس��تجوابات وجهت جميعها لوزراء من األس��رة الحاكمة يأتي في مقدمتها أربعة
استجوابات وجهت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

�إ�صدارات جديدة
للمعهد الدميقراطي
الوطني
ع��ن المعه��د الديمقراط��ي الوطن��ي ،ص��درت مجموع��ة
م��ن الكت��ب ذات الصل��ة بالعم��ل السياس��ي واإلنتخابي
والبرلمان��ي .ويأتي اإلصدار األول بعن��وان «دور المال في
اللعبة السياسية» وهو عبارة عن دليل لزيادة الشفافية في
األنظمة الديمقراطية الناشئة.
والمترج��م للمصطلح��ات والعبارات الش��ائعة في ش��ئون
اإلنتخاب��ات .أم��ا اإلص��دار الثان��ي فه��و كت��اب «قاموس
مصطلحات الموازنة والمالية».
E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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سؤال وجواب

صفحة قانونية تجيب على أسئلة موظفي األمانة

I

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

س:
ج :ال يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق اإلداري أو الجزائي أو إلى المحاكمة الجزائية ؛ إال أنه في حالة ثبت من
ما تأثير الوقف عن العمل أو اإلحالة إلى التحقيق اإلداري أو الجزائي أو المحاكمة الجزائية على الترقية؟

التحقيق عدم مسئوليته فإنه يرقى وترد أقدمية قرار الترقية إلى التاريخ المقرر لذلك .وذلك طبقاً للبند ( )6من المادة ( )1من الباب السابع
–الترقيات -الذي ينص على  « : :إال يكون المرشح موقوفاً عن العمل  ،أو محا ًال إلى التحقيق اإلداري أو الجزائي  ،أو إلى المحاكمة الجزائية.
فإذا ثبت عدم مسئوليته ،وكان مستحقاً للترقية وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه».

س:
ج  :هي قيام الموظف بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي الذي تفرضه عليه األحكام واألنظمة واللوائح المعمول بها  ،أو مخالفته
ما هو مفهوم المخالفة اإلدارية التي تستوجب المساءلة التأديبية أو بمعنى آخر اإلحالة إلى التحقيق ؟

المحظورات المنصوص عليها  .مع العلم بأن المساءلة التأديبية ال تحول دون المساءلة الجزائية أو المدنية عند االقتضاء .

س:
ج  :إن مسئولية الموظف عن أفعاله أمام جهة عمله ال تقتصر على فترة الدوام الرسمي وأثناء وجوده في مقر العمل وإنما تمتد لتشمل
ما هي حدود االلتزام بالواجبات الوظيفية وهل تقتصر على وقت الدوام وتواجد الموظف في مقر العمل ؟

تصرفات الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وفي غير مقر العمل .

س:
ج  :يعتبر اإلعالن عن القرارات والتعاميم في لوحة اإلعالنات قرينة قانونية على علم جميع الموظفين بها  ،وذلك بموجب المادة الثانية من

يتم اإلعالن عن العديد من القرارات والتعاميم في اللوحة المخصصة لذلك وال أنتبه لقراءتها  ،فما هو األثر القانوني لإلعالن في
هذه اللوحة ؟
الباب الثالث عشر من الئحة النظام اإلداري الوظيفي ؛ األمر الذي ال يجوز معه االعتذار بعدم العلم بهذه األحكام .
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سؤال وجواب
TAWA S U L M A G

س:
ج  :لقد أوضحت المادة ( )6من الباب السابع (الترقيات) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي معايير المفاضلة بين المرشحين للترقية في
ما هي معايير المفاضلة بين المرشحين للترقية في الدرجة المالية ؟

الدرجة المالية حيث نصت على « :تكون األفضلية بين المرشحين للترقية في الدرجة المالية لألقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ،
ثم لمن يشغل وظيفة إشرافية  ،فاألقدم في تاريخ التعيين في المجلس  ،فاألعلى مؤه ً
ال  ،فاألقدم في تاريخ التعيين في الدولة  ،فاألسبق
تخرجاً  ،فاألكبر سناً » .

س:
ج  :الموظف الذي يخرج بإجازة مرافق مريض ال يتمتع برصيد إجازات دورية عن مدة تلك اإلجازة وذلك بموجب نص المادة ( )6من الباب
لقد قمت بإجازة لمرافقة مريض فهل أستحق رصيد إجازات دورية عن المدة التي قضيتها في تلك اإلجازة ؟

التاسع (مواعيد العمل واإلجازات) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي والتي تنص على « :ال يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي
يقضيها في إجازة دراسية  ،أو في بعثة علمية  ،أو معاراً  ،أو موقوفاً عن العمل  ،أو مرافقاً لمريض  ،أو في إجازة خاصة أياً كانت مدتها « .

س:

موظفة تمتعت بإجازة خاصة وكانت تتقاضى راتبها خالل تلك اإلجازة  ،وقامت بالعمل لدى هيئة مقابل مكافأة مادية شهرية فما
حكم تصرفها على هذا النحو وما تقاضته من راتب و مكافأة ؟

ج:

ذلك التصرف يعد مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية بموجب حكم المادة الثانية من الباب العاشر ( الواجبات والمحظورات ) من الئحة
النظام اإلداري الوظيفي باألمانة العامة لمجلس األمة التي تنص في البند الخامس منها على أنه  « :يحظر على الموظف أن يجمع بين
وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما إال بإذن من األمين العام «  .أما بالنسبة لحكم المرتب الذي تقاضته
من جهة عملها فهي تستحقه طبقاً ألحكام القوانين المعمول بها  .وفيما يتعلق بالمكافأة التي تلقتها فهي من حقها إعما ًال لقاعدة
األجر مقابل العمل .

س:

هل توجد أحكام خاصة باإلجازات المرضية التي تمنح لموظف األمانة العامة لمجلس األمة إلى جانب األخرى المعمول بها في وزارات
وهيئات الدولة ؟

ج:

نعم توجد إجازة استحدثتها الئحة النظام اإلداري الوظيفي في األمانة العامة لمجلس األمة تُمنح لمن يبتليه اهلل بأحد األمراض
المستعصية وذلك بالمادة ( )10من الباب التاسع (مواعيد العمل واإلجازات ) التي تنص على  « :دون إخالل باألحكام المطبقة في شأن
منح اإلجازات المرضية  ،يُمنح الموظف المريض بأحد األمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة إجازة مرضية
استثنائية بمرتب كامل إلى أن يُشفى  ،أو تستقر حالته حالته استقراراً يمكنه من العودة للعمل  ،أو يتقرر عدم لياقته للخدمة صحياً ».

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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TAWA S U L M A G
لقاءات

I

إعداد :عبداهلل المطيري

�سامل حممد العدل
ماهي طبيعة عملك؟
طبيعة عملي لها أهمية كبيرة حيث أقوم باس��تقبال الكتب الرس��مية من رئيس المجلس
وكافة أقس��ام المجلس وإرس��الها إلى الجه��ات المختصة ،باإلضافة إلى إرس��ال الدعوات
الخاص��ة باللجان إلى الس��ادة األعض��اء والوزراء وممثل��ي وزاراتهم لحض��ور االجتماعات،
كم��ا نقوم بدور كبير في افتتاح كل دور انعقاد جديد حيث نأخذ جهد لفترة أس��بوع نقوم
في هذه الفترة بإرس��ال الدعوات إلى األعضاء الس��ابقين منهم والحاليين وكذلك للوزراء
ووجهاء الدولة.

ماهي طموحاتك الوظيفية؟
أطمح أن أضع بصمة في أي إدارة أعمل بها.

هند حممد الفليج
ماهي طبيعة عملك؟
إعداد كش��ف األجوبة الواردة من الحكومة ،تنس��يق كشوف اإلحاالت (االقتراحات بقوانين
ـ المش��اريع بقوانين ـ المراس��يم الواردة م��ن الحكومة ـ كتب ديوان المحاس��بة) ,حضور
الجلسات البرلمانية ومتابعة بند االسئلة ،واستالم مرفقات جدول األعمال.

ماهي طموحاتك الوظيفية؟
اإلرتقاء بمس��توى العمل البرلماني من حيث إعداد جدول األعمال وإختيار اآللية المناس��بة
الس��تالم المرفقات بما يتناس��ب وطبيعة عمل قطاع الجلس��ات ،وذلك بزيارة البرلمانات
العربية واألجنبية واالستفادة من خبراتها في هذا المجال.
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البحوث ت�صدر كتاب القوانني

أص��در قط��اع البحوث والمعلومات إصدار جدي��د من «القوانين الصادرة خ�لال دور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر» وقد أحتوى هذا اإلصدار نسخة الكترونية كاملة.
ويضم هذا اإلصدار أبرز إنجازات مجلس األمة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي
الثالث عشر ،متضمناً حصيلة ماتم إنجازه من قوانين خالل هذا الدور والبالغ ( )27قانوناً ،منها ()11
قان��ون وضعت نصوصها كاملة إضافة إلى مذكراتها أإليضاحية ،و( )14قانون للميزانيات الصادرة،
وعدد ( )2قانون اتفاقيات .وهدف قطاع البحوث والمعلومات بأن يكون هذا اإلصدار مرجعاً بين يدي
السادة األعضاء والوزراء والمتخصصين.

 ..و�إ�صدار �آخر
كتيب بعنوان

«ثقافة د�ستورية»
أص��درت إدارة اإلع�لام باألمان��ة العام��ة لمجل��س األمة كتيب يحم��ل عنوان
«ثقاف��ة دس��تورية» يتضم��ن تعريف��اً مبس��طاً أله��م مب��ادئ دس��تور دولة
الكوي��ت وه��و م��ن إع��داد الباحث��ة اإلعالمي��ة صف��اء المحمي��د وتضم��ن
الكتي��ب مجموع��ة م��ن الصور الت��ي ق��ام فري��ق التصوي��ر الفوتوغرافي في
الن��ادي العلم��ي الكويت��ي بالتقاطه��ا لمبنى المجل��س من الدخ��ل والخارج.
ويأتي هذا اإلصدار الذي يخاطب شريحة طالب الثانوية ضمن سلسة إصدارات
تصدره��ا األمانة العامة للمجلس وذلك ضم��ن االحتفالية بمرور  49عام على
صدور دس��تور دول��ة الكويت كما يأتي إنطالقاً من سياس��ة األمانة في نش��ر
التوعية الدستورية وإثراء المكتبة الكويتية باإلصدارات البرلمانية.

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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أضواء على هامش

I

�أ�ضواء على هام�ش
حفل افتتاح دور االنعقاد الرابع
أجرى اللقاءات  :وليد الزهيري

علي أبوالهيجاء :ارسل
على «»SharePoint
ملفات األوديو كمقاطع
صوتية لموظفي التحرير

أخالق عبدالحميد:
كفاءة أجهزة التصوير
من مهامي

محمد عواض:
اللباقة هي السمة
األساسية للتعامل داخل
استراحتي األعضاء
والوزراء
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نظ��راً لألهمية التي يحظ��ى بها كل حفل افتتاح لدور إنعق��اد من األمانة العامة
لمجلس األمة التقت «
» م��ع بعض موظفي األمانة الذين تقاطعت طبيعة
عمله��م مع االس��تعدادات لحفل افتت��اح دور اإلنعقاد الع��ادي الرابع من الفصل
التشريعي الثالث عشر ..ومن بين هؤالء:
> قال مشغل أجهزة نظم حفظ الوثائق في إدارة نظم المعلومات علي أبوالهيجاء
أن اس��تعداداته لحفل افتت��اح دور انعقاد مجلس األمة تتمث��ل في فحص نظام
التس��جيل وذلك بفحص أجهزة التس��جيل اإللكتروني الخاصة بجلس��ات مجلس
األم��ة ،وفحص نظام التس��جيل في برنامج اس��تقبال الصوت م��ن قاعة عبداهلل
السالم ،باإلضافة إلى فحصه على نظام «الشيربوينت» الخاص بقطاع الجلسات
الذي يعمل على إرسال المقاطع الصوتية لموظفي قسم التحرير في إدارة شؤون
المضابط وذلك لتفريغ المقاطع الصوتية وتحويلها إلى نص إلكتروني ومن ثم
تجميعها إلصدار مضبطة الجلسة.
> ب��دوره قال أخالق عبدالحميد فن��ي صيانة أجهزة الفاكس وماكينات التصوير
أن مه��ام عمله لحفل االفتت��اح تبدأ من خالل عمل صيانة ش��املة لكافة أجهزة
الفاك��س الخاص��ة باإلعالميين البرلمانيين ف��ي الطابق العل��وي لقاعة عبداهلل
السالم ،وأجهزة التصوير الخاصة بهم والتأكد من أنها ال ينقصها أحبار أو أوراق
أو أي مشاكل فنية أخرى.
وأك��د أخالق على أنه ال بد م��ن التأكد من جاهزية ماكين��ة التصوير الموجودة
أس��فل منصة الرئاس��ة ،والتأكد من أنها تعمل بحالة جي��دة ،مضيفاً أن عمله ال
يقتصر على قاعة عبداهلل الس��الم بل وخارجها أيض��اً إذ يقوم بنفس المهام مع
أجهزة فاكسات وماكينات التصوير الخاصة بالمركز اإلعالمي.
> من جانب آخر قال محمد عواض أنه يقوم وبقية فريق العمل من زمالئه بتلبية
احتياجات استراحات كل من األعضاء  ،ومكتب وزير الدولة لشئون مجلس األمة،
والوزراء ،مش��يراً إلى أن طبيعة عملهم في اس��تراحة األعضاء تستلزم قدراً كبيراً
من اللباقة اثناء التعامل مع أعضاء مجلس األمة والوزراء.
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إصدارات
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خطوات للتغلب على

كل شخص يعاني أحيانا من التردد في انجاز االلتزامات
المرتبط��ة بالعمل ،لكن عندما تبدأون بوضع المهام
أمامكم وتأخ��رون تنفيذها إلى وقت الحق ،س��يكون
من المفيد أن تباشروا بتصحيح هذا الوضع.
وإذا لم يأخذ هذا األمر على محمل الجد ،فستشعرون
حتم��ا بنتائج ذل��ك من خ�لال تناقص الرات��ب الذي
تتقاضونه ،وس��ترون ب��أن زمالءكم الذي��ن يعرفون
كيف يديرون أمورهم العملية س��يتجاوزونكم بالتدرج
المهني.

 - 1أنج��زوا المهام غير المرغوب��ة فورا ،فذلك
سيش��عركم باالرتياح ،وسيكون بمقدوركم
االنتق��ال بحرية أكبر لتنفي��ذ المهام األكثر
قبوال.
 - 2حض��روا كل م��ا ق��د تحتاج��ون إلي��ه خالل
تنفيذك��م للمه��ام المك��رورة (األدوات
المكتبي��ة ،األوراق ،الكمبيوتر) بذلك فقط
يمكنكم أن تنفذوا ش��يئا ما على األقل .بعد
ذلك ال تفعلوا أي شيء .وبعد فترة ستم ّلون
من عدم فعل أي شيء ،وسيكون بمقدوركم
البدء.
 - 3ح��دّدوا بأنفس��كم الوق��ت ال��ذي يجب أن
تنجزوا العمل فيه.

داء الت�أجيل

 - 4إذا كنت��م ال تفهم��ون لم��اذا عليك��م إنجاز
تلك المهم��ة ،أو إذا كنتم ال تعرفون بعض
المعلومات ،استفس��روا ع��ن ذلك واحصلوا
على المعلوم��ات المطلوبة .بذلك تكونون
قد باشرتم بالعمل.
 - 5يج��ب أن تدركوا ماذا يمكن أن تخس��روه إذا
استمررتم بتأجيل المهام الضرورية .قد يكون
ذلك على سبيل المثال خسارة احترام رئيسكم
في العمل وتقدي��ره لكفاءتكم ،لكن بالدرجة
الرئيسية خسارة هدوئكم الداخلي ،ألنكم لن
تتوقفوا عن التفكير في العمل غير المنجز.

 - 6ه��ل تعان��ون م��ن مش��كلة الب��دء؟ وزّعوا
المهام غير الواضح��ة ،الكبيرة في البداية،
على أقس��ام صغيرة ،وستشعرون بعد ذلك
بأن األمور بدأت تسير لوحدها.

 - 7حاول��وا أن تعدوا أنفس��كم بمكافأة ما لقاء
العم��ل المنجز ،فذلك س��يحفزكم حتما .قد
يكون ذلك شيئا ماديا ،شيئا جميال ترغبون
بشرائه ،لكن حتى عشاء لطيف مع األصدقاء
أو العائلة سيشعركم بسعادة االنجاز.
 - 8عن��د المه��ام الصغي��رة التي يج��ب عليكم
تنفيذها تباعا ،حاولوا إنهاء شيء واحد منها
ثم باش��روا بالتالي ،وهك��ذا دواليك .إذا لم
تفعلوا ذلك فإن شيئا ما سيدور في رؤوسكم
وس��يقول لكم ان��ه يجب عليك��م أن تفعلوا
ش��يئا أكثر أهمية ،وهذا سيس��اهم بإبطاء
حركتكم خ�لال تنفي��ذ العمل التال��ي .أما
المهام األكبر فحاولوا تقس��يمها إلى أجزاء
صغيرة ونفذوها بالتناس��ق مع النش��اطات
الصغي��رة ،حي��ث ال يمكن انجاز كل ش��يء
دفعة واحدة.

الناجحون يتقنون التخطيط
تعلم��وا كيف تفرّق��ون بين المهام المس��تعجلة والضروري��ة ،وتلك التي ق��د تكون ضرورية
أيض��ا لكن تنفيذها ال يتطلب اس��تعجاال كبيرا .وم��ن المهم في الوقت نفس��ه أن يعلم المرء
بأن األش��خاص الناجحين يلتزمون بمعيار بسيط« :معظم األشياء الضرورية ليست مستعجلة،
ومعظم األشياء المستعجلة ليست ضرورية».
(من كتاب سايمون جانسون «كيف تتجنب أن تكون كامال ،بل أن تكون ناجحا»)

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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مقاالت

�أهمية تنفيذ
موازنة الربامج
وتقييم الآداء
أكدت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي
لدولة الكويت على ضرورة تبني نظام إعداد
موازنة البرامج وتقييم اآلداء ،ولقد تبنت
معظم الدول المتقدمة ومنها الواليات
المتحدة االمريكية والدول النامية ومنها
دولة األمارات العربية المتحدة منهج ميزانية
البرامج وتقييم األداء ،وأصبح ينظر إلى
موازنة البنود أو الموازنة التقليدية على أنه
اسلوب قديم يقدم أرقام غير واقعية حيث
أدت الصعوبة في توفير معايير الكفاءة
في الجهات الحكومية نتيجة تطبيق هذا
األسلوب أن أصبحت الحكومات في كثير من
الدول هدفا للنقد الذي ال يسهل الرد عليه،
وأصبحت توصف بعض الحكومات بالصفات
المتعددة كالبيروقراطية ،والحكومة المبددة
والحكومة التي تهدر المال العام  ،وقد
ظهر ذلك القصور بوضوح في األختالالت
المالية واالقتصادي��ة التي تعاني منها
الميزانية العامة لدولة الكويت وتزايدها
عبر الس��نوات ،كما أن نتائج الحسابات
الختامية المدققة للمصروفات واإليرادات
بعيدة بنسبة عالية عن تقديرات الميزانية
ويؤكد ذلك تحلي��ل تقديرات الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012
حيث أنها لم تحقق أسس وقواعد إعداد
الميزانية الواردة في بيان وزير المالية
24

وأيضا لم تحقق أهداف وسياسات خطة
التنمية  ،فعلى سبيل المثال يالحظ مضاعفة
جملة المصروفات العامة لدولة الكويت
إلى 19,7مليار دينار في ميزانية السنة
 ،2011/2012مقابل 3,2مليار دينار في
الحساب الختامي للسنة ،2000/2001أي
أن المصروفات تضاعفت  5.5مرة خالل
هذه الفترة ،وبالرغم من ذلك فقد تدنت
جودة خدمات التعليم والصحة والخدمات
العامة .
و بينما تعتمد ميزانية البنود عادة على
قاعدة النقد ،فإن ميزانية البرامج وتقييم
األداء تعتمد على قاعدة االستحقاق .هذا
وتوفر نظام موازن��ة البرامج اآلداء آلية
منطقية لتخصيص الموارد وإفساح المجال
أمام عنصر المسائلة ،لذلك نؤكد على هذا
المنهج في إعداد الميزانية والتحول عن
نظام الميزانية التقليدية للبنود المتبع
حالياً  .وتعتمد تقديرات ميزانية البرامج
وتقييم اآلداء على كلفة آداء خدمة أو منتج
محدد ،وضمان القيمة المضافة والعائد
األمثل لما يصرف من المال العام وتقديم
مبررات الصرف ليس فقط من حيث مطابقة
المصروف طبقا للوائ��ح والقرارات  ،بل
من حيث أثرها وكيفية التوصل للنتائج
المحققة أيضا .كما تتضمن تكاليف آداء

د .حسين صالح
مستشار اقتصادي
البرامج واألنش��طة المكونة لها اإليجار
المحسوب من المباني الحكومية وخاصة
في مجاالت التعليم والصحة والش��رطة
والعدالة والخدمات الخدمية األخرى .وتعتبر
المعلومات المجمعة في ميزانية البرامج
أساس اإلدارة الناجحة وآداة لمتخذ القرار
في تطوير عملية تخصيص الموارد عن
طريق إدارة ووض��ع األولويات ومبررات
الصرف والتخطيط لمستوى اآلداء المنشود،
وتركز عملية إعداد الميزانية والتحكم فيها
حسب النتائج التي تحققها من التكاليف
المرصودة  ،كما تق��دم موازنة البرامج
واآلداء البيانات الالزمة لقياس الكفاءة،
ويمكن إجراء المقارنة االقتصادية والزمنية،
لذلك نؤكد على تطبيق ميزانية البرامج
وتقييم اآلداء لمزاياها ولعالج المأخذ على
ميزانية البنود التقليدية .
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من كنوز المكتبة
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�سل�سلة
امل�ست�شار القانوين
I

تقديم  :احمد السهو

سلسلة تضاف إلى مجموعة الكتب والمراجع القيمة التي تحتويها
المكتبة ،من تأليف الدكتور كمال عبدالواحد الجوهري وهي من
اصدارات المركز القومي في القاهرة سنة 2010م ،وتتحدث
السلس��لة عن اعمال المحاماة اليومية ونماذج تطبيقية وفقا
الحكام القانون والقضاء الكويتي وتتقسم السلسلة إلى ثالث
كتب:

الكتاب األول:

يتحدث عن مواضيع احدى عش��ر استش��ارة من االستش��ارات
القانونية وستة شكاوى واثنين من التظلمات وعشر دراسات
قانونية تطبيقية مختارة وصيغ العقود ومذكرات التفاهم وهي
واحد وخمسون مذكرة عقد.

الكتاب الثاني:

يتضمن س��بع وثالثون مذك��رة من مذكرات الدفاع ،وس��تة
وعش��رون صحيفة من صحف الدع��اوي والطعون في القضايا
المدنية والتجارية واالدارية والدستورية.

الكتاب الثالث:

يحتوي على خمس��ون مذكرة من مذكرات الدفاع في القضايا
الجزائية وتأس��يس طلب البراءة للمتهم من التهم المسندة
إليه وفقا الحكام القانون والقضاء الكويتي.

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw
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مجتمع األمانة

م
وا

ل
ي
د

رزق الزميل «غنام إبرا
هيم غنام الحمود» رئيس قسم
المناقصات بإدارة المشتريات
والمخازن
بمولود أسماه «محمد» ج
عله اهلل من الذرية الصالحة.
رزق الزميل
«فهد بدر عايد المطيري» ال
مو
ظف
في
إد
ارة
الخ
دم
ات
الهندسية
بمولود أسماه «حمد» ج
عله اهلل من الذرية الصالحة.
رزق الزميل «نا
صر محمد خلف الش��مري» ال
موظف في إدارة الدراس��ات
والبحوث بمولودة أسم
اها «أمل» اهلل يبارك فيها.
رزق الزميل
« مسلط السبيعي رئيس ق
سم
ال
تص
وير
وا
لمن
تاج
بإد
ارة
اإلعالم بمولود ،ج
عله اهلل من الذرية الصالحة.

ع

عقد الزميل «يوسف توفيق العرج» الموظف
بإدارة البحوث والمعلومات قرانه على
السيدة «مريم محمد خميس الشويعر»
أطيب التمنيات بحياة أسرية سعيدة.
عقد الزميل «عبدالعزيز مطلق الهبيدة» الموظف بإدارة
القرارات التشريعية على الس��يدة «أمنة حمد محمد
الجالوي» أجمل التهاني للعروسين.
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أرشيف األمانة
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غداء جماعي لموظفي المجلس سنة 1993

بعض موظفي المجلس في جمهورية سيالن سنة 1994

يعم��ل ف��ي قطاع
الش��ئون اإلداري��ة
والخدمات وهو من
الموظفين الجدد .

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw

سامي الشايع توفيق الوهيب جمال الخميس جعفر عباس محمد السلمان الوطن سبتمبر 1993

يعمل في قطاع شئون
الجلس��ات وه��و م��ن
الموظفين الجدد ويعمل
مساعد باحث قانوني.
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مسايقة تواصل

مسابقة تواصل

*

*

س :3اعلي نس��بة اقتراع كان��ت  90٪النتخابات
أجريت في الكويت؟
 المجلس التأسيسي. مجلس األمة للفصل التشريعي األول 1963م. -مجلس األمة للفصل التشريعي الثاني 1967م.

س :1م��ن ه��و الخبي��ر الدس��توري للمجل��س
التأسيسي؟
 د .عثمان عبدالملك الصالح د .محمد المقاطع -د .عثمان خليل عثمان

*

*

س :2كم مادة يتكون منها باب الحقوق والواجبات
في الدستور الكويتي؟
 23 2450 -

فكرة المسابقة
مواضيع تث��ري ثقافتنا ،جعلناها
فك��رة لمس��ابقة «
» اخت��ر
اإلجابة المناس��بة من الخيارات
الظاهرة أمامك المبينة للسؤال
وضع عالمة (√) ام��ام اختيارك
لالجابة الصحيحة في الكوبون
الخاص بالمسابقة.

إجابة العدد

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 ،وترس��ل االجابات إلى س��كرتارية ادارةاالعالم.
 خامسا :سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط لكل مسابقة ويتم اختيارهم عن طريق».
السحب ،ويعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة في العدد التالي لمجلة «

أسماء فائزي العدد السابق

كوبون المشاركة في مسابقة «

إجابة العدد 11

الجائزة األولى :ناصر محرم الراكان /أي بود.

إس��م الموظف:

( )1ح)

الجائزة الثانية :مصلح محمد العتيبي/كاميرا فوتوغرافية.

اإلدارة ................................................ :الرقم داخلي:
اإلجابة:
(ج)
(ب)
(أ)
س :1
(ج)
(ب)
(أ)
س :2
(ج)
(ب)
(أ)
س :2

( )2د)
( )3ب)
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س :4ك��م عدد أعضاء المجلس التأسيس��ي ،وعدد
الدوائر االنتخابية التي جرت عليها االنتخابات؟
  20عضوا مقسمين على  10دوائر انتخابية.  50عضوا مقسمين على  25دائرة انتخابية. 30 -عضوا مقسمين على  5دوائر انتخابية.

الجائزة الثالثة :احمد غازي السهو/شاحن متعدد االستعمال.
الجائزة الرابعة :أحمد صالح الدين وجدي /شاحن متعدد االستعمال.
الجائزة الخامسة :يوسف محمد الغنام /ساعة

»
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مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
يناير  - 2012العدد الثاني عشر

محتويات العدد

أمـــل حمــد المطـوع
ل��م��ي��اء ال��س��م��ح��ان
ول����ي����د ال����زه����ي����ري
م��ط��ل��ق ال��س��ه��ل��ي
عب��داهلل المطيــــري
إب���راه���ي���م دش��ت��ي

6

التصوير

تكرمي موظفان يف الأمانة العامة حما�ضر جلنة �إعداد الد�ستور

مـسلط السبـيــعــي

االخراج الفني والطباعة

9

23

16
«ليدي من و�سط البلد»

 8خطوات للتغلب على داء الت�أجيل

I

تصوير :أسامه الماجد

من فريق النادي العلمي الكويتي

TAWA S U L M A G

مجل��ة تعن��ي بأخب��ار األمان��ة العام��ة بمجل��س األم��ة  -يناي��ر  - 2012الع��دد الثاني عش��ر

الأمانة العامة
توقع م�شروع دعم
قدرات الربملان مع
الـ UNDP

لتواصلكم ومشاركاتكم  .ت22022854 .

E-mail: media@kna.kw

Web: www.kna.kw

 الكندري يكرّم فريق احتفالية يوم الد�ستور. توثيق م�سرية الدميوقراطية الكويتية بالكلمة وال�صورة. -البحوث ت�صدر كتاب « احل�صاد الربملاين».

العبيدان :طبيعة عمل
قطاع �شئون الأع�ضاء
�إداري ت�شريعي وخدمي

