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من فريق النادي العلمي الكويتي

كلمة العدد

“Your work is going to fill a
large part of your life, and the only way
to be truly satisfied is to do what you
believe is great work . Steve Jobs
وظيفت��ك تمل��ئ ج��زء كبير م��ن حيات��ك  ,الطريقة
الوحيدة لتحقي��ق الرضا التام هي أن تعمل ما تظن
أنه عمل رائع  .ستيف جوبز

حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب
يعاني بعض الموظفين في ش��تى مجاالت الخدم��ة المدنية بضعف الرضا
الوظيف��ي او عدم االقتناع بالمهنة التي يقوم بها نتيجة لعدم رؤية نفس��ه
فيها أو أن ظروف عمله غير مهيأة لإلبداع كما أن مقارنة نفسه بمن حوله
في وظائف الدولة األخرى تساعد على ذلك فيقارن من ناحية أعباء العمل و
تقدير جهة العمل للموظف والراتب فكل تلك العوامل في رأيي تؤثر بشكل
سلبي على إنتاجية الموظف بشكل عام .
كلمة أهمس بها في أذن كل زمالئي :كن راضيا عن وظيفتك و أستمتع بها
ق��در اإلمكان ،حل ما يواجهك من مش��اكل و ال تؤجلها تعامل مع كل يوم
وكأنه يوم جديد ال تنش��غل باألمور الس��طحية ،حاول أن تكون مهنياً قدر
اإلمكان وأحرص على إتقان عملك فإن إتقان العمل هو مدخلك لالستمتاع
به .
وك��ن م��رآة نفس��ك و ال تنتظر أن م��ن اآلخرين أن يقيموك بل س��ارع في
تقييم نفس��ك بنفس��ك ،حتى تتمكن من تحسين أداؤك فإذا إستمريت في
حالة عدم الرضا فإنك ستصاب بالفشل الذي قد يقودك إلى تدهور مستوى
أدائك و بذلك ستخسر فترة قيمة من حياتك لو قضيتها في تحسن لوصلت
إلى الرضا كما قال نبينا المصطفى  :من رضى فله الرضا ومن س��خط فله
السخط .

أمل المطوع
رئيسة قسم األنشطة والبرامج
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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قطـاع الشئـون البرلمـانيــة
يعتبر قطاع الش��ئون البرلمانية إحد أهم القطاعات في األمانة العامة لمجلس األمة حيث يتولى اس��تقبال
األس��ئلة واالقتراحات البرلمانية برغب��ة واالقتراحات بقوانين من أعضاء مجل��س االمة والقيام بصياغتها
ومراجعتها قانونياً واس��تالم مشاريع القوانين من الحكومة واالستجوابات والعرائض والشكاوى والرسائل
الحكومية واعتمادها من رئيس المجلس ،وكذلك إعداد كتب قرارات المجلس وإحالتها للجهات المختصة
والقيام بأعمال التنسيق مع اإلدارات المعنية فيما يتعلق بجدول أعمال الجلسات.
وينقسم القطاع إلى إدارتين  :إدارة شئون االقتراحات واألسئلة البرلمانية ،وإدارة اإلعداد والمتابعة.
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أعد الملف :لمياء السمحان

العمران :أنجزت اإلدارة
 1018قانون واقتراح
وسؤال برلماني
خالل  25يوم عمل
واستكما ًال لمعرفة طبيعة عمل كل إدارة من إدارات قطاع الشئون البرلمانية كان
لنا لقاء مع مدير إدارة شئون االقتراحات واألسئلة البرلمانية عبداهلل العمران.
< ما هي طبيعة عمل اإلدارة ووظيفة كل قسم بها؟
تنقس��م إدارة شئون االقتراحات واألسئلة البرلمانية إلى قسمين
قسم االقتراحات البرلمانية وقسم األسئلة البرلمانية.
يتولى قس��م االقتراحات البرلمانية استالم االقتراحات البرلمانية
المقدم��ة من الس��ادة األعضاء وهي التصور األول��ي الذي يعلن
في��ه عضو مجلس األم��ة عن رغبته في تنظي��م موضوع بقانون
اس��تجابة لحاجة ملحة يراها النائب تس��تدعي صدوره في صورة
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اقت��راح ،ويح��ال االقتراح إل��ى الباحثين القانونين ب��اإلدارة التي
تتولى دراسته من الناحية الدستورية والتحقق من عدم مخالفته
للدس��تور وكذلك صلته بالقوانين القائمة ومدى تأثيره فيها ثم
يتولى الباحث بعد ذل��ك وضعه في الصيغة القانونية الصحيحة،
ويح��ول بعد ذل��ك االقتراح إلى المصحح اللغ��وي ليتولى تدقيقه
من الناحي��ة اللغوية والتحقق من خلوه م��ن أي أخطاء نحوية أو
لغوي��ة .ويتم بعد ذلك طباعة االقتراح بعد التحقق من س�لامته
من النواحي الدس��تورية والقانوني��ة واللغوية ويحال إلى العضو
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مق��دم االقتراح العتم��اده وإعادته لإلدارة ،وتكت��ب اإلحالة على
االقتراح بمعنى تحديد اللجنة التي يرسل إليها االقتراح وتعر ض
هذه اإلحالة على الرئيس العتمادها.
كما يقوم القس��م باس��تالم جميع كتب التعديالت المقدمة من
األعضاء وكذلك كتب إضافة االس��م الخاصة باالقتراحات بقانون
أو برغبة والقيام االجراءات الخاصة بها ،كما يتسلم القسم جميع
طلب��ات المناقش��ة وتقارير اللج��ان ومتابعتها من خ�لال قرارات
المجلس.
أم��ا القس��م اآلخر فهو قس��م األس��ئلة البرلمانية ،وهو القس��م
المناط باس��تالم كل س��ؤال يوجهه العضو إل��ى رئيس مجلس
ال��وزراء أو الوزير للحص��ول على معلومات وبيان��ات ال يعرفها أو
اس��تيضاح حقيقة غامضة أو استجالء أمر غير واضح أو لفت النظر
إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين.
وبمج��ر ورود الس��ؤال م��ن العض��و إل��ى اإلدارة يتول��ى الباحث
القانون��ي وضع��ه في الصياغ��ة القانونية الس��ليمة والتأكد من
صحة توجيهه إلى الوزير المختص مع حذف العبارات غير الالئقة
أو التي يكون بها مساس بكرامة األشخاص أو أضرار بالمصلحة
العلي��ا للبالد ،ث��م يتم تدقيقه من الناحي��ة اللغوية ثم يأتي دور
الموظف المخت��ص لتولي كتابة اإلحالة على الس��ؤال قبل رفعة
إلى رئيس المجلس العتماد هذه اإلحالة.
كما تقوم اإلدارة باستالم كتب استرداد األعضاء لألسئلة المقدمة
منهم وتستلم أيضاً كتب األعضاء وطلب تعديل األسئلة المقدمة
منهم وتحتفظ بنس��خة من السؤال وكتاب النائب األصلي ويتم
تس��جليها بس��جالت مخصص��ة لذل��ك وتس��تلم اإلدارة طلبات
المناقشة والتحقيق.

< ما هي آلية العمل في قسم األسئلة والبرلمانية؟
بمجرد وصول س��ؤال أو اقتراح من العضو نقوم بتس��جيل تاريخ
تقديم��ه إلعطائه األولوية حس��ب ال��دور لتف��ادي أي إحراج من
األعضاء ليصبح العمل مرتب بحيث يستطيع الباحث إنجاز القانون
أو االقت��راح بح��د أقصى ثالثة أي��ام .كما حرصنا على ش��رح آلية
العمل هذه لس��كرتارية االعضاء والطلب منهم بتقديم الس��ؤال
على قرص صلب ( )CDليكون مطبوعاً لسرعة اإلنجاز.
< هل هناك مطالب لإلدارة؟
في هذه المناسبة أتقدم بالش��كر الجزيل لجميع موظفي اإلدارة
لما يواجهونه من ضغط عمل دائم ومس��تمر خالل دور االنعقاد
لقيامه��م بعملهم على أكمل وجه وس��رعة اإلنجاز ،فعملنا دقيق
والخطاء غير وارد.
واس��تطعنا تفادي الخطأ عن طري��ق مراجعة ما يقدم لإلدارة من
أس��ئلة واقتراحات من المدير ثم يتم مراجعته من رئيسة القسم
ومن ثم يراجع��ه القانوني واللغوي وكذلك بع��د الطباعة يراجع
القانون باح��ث قانوني آخر وبعد وضع اإلحال��ة يتم اعتماده من
المدير.
أما مطالب اإلدارة فهي تنحصر في إيجاد حل لمش��كلة الس��عة
المكانية للموظفين ،وطموحنا الذي س��يرى النور قريباً ،مشروع
إدارة (بيئ��ة ال ورقية) بعمل ربط بين الس��ادة األعضاء واإلدارة
عن طريق الحاسب اآللي ،بإرساله للفكرة الكترونيا ونعيد إرسال
القان��ون أو االقتراح للعضو ،كما نطم��ح بإعطاء دورات تعريفية
لسكرتارية األعضاء عن آلية العمل عند تقديم األسئلة.
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة
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الشطي :أهمية عملنا تكمن
في تحديد مسار كتب العمل
البرلماني في المجلس
وف��ي لقائنا مع مدي��ر إدارة اإلعداد والمتابعة جمعة الش��طي قال :إن إدارتي القط��اع تعتبران حلقة
الوص��ل بين رئيس المجلس واألعضاء واألمانة العامة م��ن جهة وبين الوزارات والهيئات العامة من
جهة ثانية ،وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< ما هي أقسام اإلدارة وطبيعة عمل كل قسم؟
هناك ثالثة أقسام تتكون منها إدارة اإلعداد والمتابعة وهي :قسم
اإلعداد والتنسيق ويقوم هذا القس��م باستالم الكتب الواردة من
الحكومة ووضع اإلحالة المناس��بة عليها وإرسالها إلى إدارة مكتب
الرئي��س العتمادها من رئيس المجلس بتوقيع اإلحالة ،واس��تالم
األجوبة من الوزراء على أس��ئلة األعضاء ووضع اإلحالة المناس��بة
عليها ويسلم الس��جل نسخة من الجواب للعضو كما يقوم القسم
باس��تالم الميزاني��ات العام��ة وميزاني��ة المجلس ووض��ع اإلحالة
المناسبة وإرس��الها لمكتب رئيس المجلس العتمادها وتوقيعها.
ومن اختصاصات اإلدارة اس��تقبال شكاوى المواطنين والتأكد من
استيفائها للشروط ووضع اإلحالة عليها وإرسالها لمكتب الرئيس
ثم تحال إلى لجنة العرائض والشكاوى.
ويقوم القسم بإعداد الكشوف الخاصة بالرسائل الواردة والعرائض
4

والشكاوى بعد كتابة ملخص وإرسالها إلى قطاع الجلسات إلدراجها
في جدول أعمال الجلسة.
القس��م الثان��ي ه��و قس��م التدقي��ق والمتابعة :يقوم باس��تالم
الكت��ب ال��واردة من ديوان المحاس��بة وكتابة اإلحالة المناس��بة
عليها وإرس��الها إل��ى إدارة مكتب الرئي��س العتمادها من رئيس
المجلس.
كما يقوم هذا القس��م باس��تالم االس��تجوابات من مكت��ب األمين
الع��ام لوضع اإلحالة عليها وإرس��الها لمكتب رئي��س المجلس ،كما
يقوم باس��تالم كل ما يتعلق بهذه االس��تجوابات المقدمة كطلبات
استيضاح من الوزراء أو األعضاء.
والقس��م أيضاً مسئول عن اس��تالم طلبات رفع الحصانة عن السادة
األعضاء مع وضع اإلحالة المناس��بة تمهيداً إلرسالها للجنة الشئون
التشريعية والقانونية مع إعطاء الموضوع صفة االستعجال.
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أما قسم األرشيف والحفظ ،فمن مهامه القيام بجميع أعمال الحفظ
لكاف��ة المكاتبات والق��رارات والتقارير والمراس��يم وجدول األعمال
وتوفيره��ا عند الحاجة ،وهذا القس��م مكلف أيضاً بحفظ نس��خ من
الموجز والقرارات عن الجلس��ات ،كما يخت��ص بحفظ ملفات خاصة
لكل عضو يحتوي على األس��ئلة المقدمة م��ن العضو وردود الوزراء
عليها وحفظ المراسيم واألوامر األميرية الخاصة بالتكليفات الوزارية
ونسخ من المراسم بمشاريع القوانين.
< هل هناك خطة لتطوير العمل في اإلدارة؟
نحن نطمح باالس��تعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للحفظ

واألرش��فة م��ن مع��دات وأجهزة ونظ��م كم��ا لدينا خط��ة للحفظ
االلكتروني لتسهيل البحث عن المعلومة الكترونياً.
< كيف ترون التنسيق بين إدارتكم وباقي اإلدارات في األمانة العامة؟
لدينا تنسيق مع مكتب رئيس المجلس ومكتب األمين العام وقطاع
شئون الجلسات وقطاع ش��ئون اللجان والسجل العام ،والعمل يسير
بانسيابية وسرعة في اإلنجاز وال يوجد أي عقبات تذكر.
وأخيراً ،اقترح أن يكون استقبال الشكاوى والعرائض من المواطنين
ع��ن طريق لجنة العرائض والش��كاوى ألنه الجه��ة المختصة ببحث
موضوع الشكاوى اختصارا للوقت والجهد.

الزميلة لمياء السمحان تحاور الشطي
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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نائب رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد يزور جناح األمانة بالمعرض

مشاركة األمانة العامة في معرض (الكويت حضارة وإنسانية)

شاركت األمانة العامة لمجلس األمة في المركز اإلعالمي
النتخاب��ات مجلس األم��ة 2012م وال��ذي أقامته وزارة
اإلعالم بعنوان (الكويت حضارة وإنس��انية) تحت رعاية
س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ جابر المبارك وذلك
خ�لال الفترة من  11يناير إل��ى  4فبراير الماضي بفندق
الشيراتون.

وجاءت مشاركة المجلس من خالل إدارة العالقات العامة

والمراس��م حي��ث تم توزي��ع مطبوعات األمان��ة العامة
لمجلس األمة القانونية والدستورية والتثقيفية.

وق��د أقيم��ت خالل ه��ذه الفترة سلس��لة م��ن الندوات
والمحاضرات التي تناول��ت تجربة الكويت الديمقراطية
وإنجازاته��ا الثقافية والحضارية واإلنس��انية بمش��اركة
نخب��ة من المتحدثين من خارج وداخل الكويت وبحضور
وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية.

سهيل الرشيد مستشاراً للرئيس
أصدر رئيس مجلس األمة أحمد عبد العزيز الس��عدون قراراً تم بموجبه نقل سهيل
الرشيد من وظيفة مستشار بمكتب األمين العام إلى وظيفة مستشار بمكتب رئيس
مجلس األمة بذات الدرجة المالية ،وذلك اعتباراً من  2012/3/8م.
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السلطان يكرم اللجنة المنظمة لمؤتمر االتحاد البرلماني

أش��اد نائ��ب رئي��س مجلس األم��ة خالد الس��لطان
بجهود موظفي األمانة العامة الذين شاركوا بتنظيم
المؤتمر الـ  18لالتح��اد البرلماني العربي الذي عقد
ف��ي دولة الكوي��ت خالل الفت��رة م��ن  6 – 5مارس
الماضي.

وأض��اف خالل اس��تقباله ألمي��ن عام مجل��س األمة
عالم الكن��دري وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن
األداء الذي قدمه المنظمون كان مميزاً ويبعث األمل
والفخر بأن تك��ون أجهزة المجلس بهذا المس��توى
الراقي مش��يراً بأن الوفود المش��اركة أشادت بهذه
الجهود وحسن االستقبال خالل فترة المؤتمر .
وأوضح السلطان أن بعض الوفود طلبت من األمانة

العام��ة لمجلس األم��ة تدريب موظفيه��ا على إدارة
المؤتمرات مما يعكس الثقة والخبرة التي يتمتع بها
موظفوا األمانة العامة لمجلس األمة .
م��ن جانبه ش��كر األمين العام لمجل��س األمة تكريم
نائ��ب رئيس مجل��س األمة خال��د الس��لطان للجان
العامل��ة في المؤتمر الـ  18لالتحاد البرلماني العربي
الفتا إلى أن هذا التكريم سيكون دافعاً لتقديم المزيد
م��ن الجهود الناجحة لموظفي األمان��ة العامة الذين
يتمتعون بالمسؤولية والخبرة .
وأض��اف الكندري أن مثل ه��ذا التكريم له تقدير من
قبل العاملين وس��يعطيهم الدافع لب��ذل المزيد من
العمل الناجح لخدمة المؤسسة البرلمانية .
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
أخبار األمانة

رئيس المجلس أحمد السعدون في لقطة مع موظفي إدارة اإلعالم في المعرض

معرض للصور الفوتوغرافية
على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الـ 18
أقام��ت إدارة اإلع�لام باألمانة العامة لمجلس األم��ة معرضاً للتصوير الفوتوغرافي على هام��ش المؤتمر الـ  18لالتحاد
البرلماني العربي الذي عقد في فندق شيراتون الكويت خالل الفترة من  6-5مارس الماضي.
وشمل المعرض على مجموعة من الصور التقطت بتعاون إدارة اإلعالم وفريق التصوير في النادي العلمي الكويتي.

جانب من المعرض الفوتوغرافي
8
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 ..وجانب آخر

أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

األمانة العامة
دشنت حسابها على
تويتر وفيس بوك
دش��نت إدارة اإلع�لام حس��ابات األمان��ة العام��ة في كل م��ن تويتر
وفيس��بوك ،وللراغبين في متابعة آخر أخبار األمانة واجتماعات اللجان
والجلسات متابعة الحسابين التاليين:
@MajlesalOmmah
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

النشرة
اإلعالمية اإللكترونية ..
قريباً

قام��ت إدارة اإلع�لام بإط�لاق خدمة
النشرة اإلعالمية اإللكترونية لألعضاء-
لتمكينهم من متابع��ة أخبارهم وكل
ما ينش��ر حول تصريحاتهم من خالل
نظام اإللكتروني يرصد جميع الصحف
المحلي��ة .وذل��ك بالتعاون م��ع ادارة
تقنية المعلومات.
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
أخبار األمانة

تكريم متقاعدين
في إدارة الخدمات الهندسية

األمين العام واألمين المساعد يكرمان المتقاعدين

بحض��ور أمين عام مجلس األمة واألمين العام
المساعد للشؤون اإلدارية والخدمات وعدد من
كبار المسؤولين والموظفين في مجلس األمة،
لا خاصاً
أقام��ت إدارة الخدمات الهندس��ية حف� ً
لتكري��م الموظفين المتقاعدين م��ن إدارتها ،
وقد صاحب الحفل كلمة ألقاها السيد أمين عام
مجل��س األمة عالم الكندري والس��يد أمين عام
مساعد للشؤون اإلدارية والخدمات خالد العلي
عبرا فيها عن خالص شكرهما للجهود المتميزة
التي بذلوها م��ن أجل تطوير العمل في األمانة
العام��ة متمنين ل��كل المتقاعدي��ن بداية حياة
جدي��دة موفقة  ،كما ألقى بعض المحتفى بهم
كلمات تعبيراً عن ش��كرهم لكل من س��اندهم
خ�لال المس��يرة الوظيفي��ة متمني��ن أن يبقى
التواصل بين الجميع على الخير والمحبة .
وفي الخت��ام تم تكري��م المحتف��ى بهم وهم:
مس��اعد الحليل  ،ناصر الخ��زام  ،عبد اهلل حجي
وفهد العازمي.

لوحة تذكارية مصورة للزميل ناصر الخزام من إهداء زمالءه في اإلدارة
10
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تواقيع وكلمات شكر في اللوحة التذكارية

أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

أقامت إدارة التدريب باألمانة العامة لمجلس األمة
فعالي��ات ورش��ه عمل « قان��ون االنتخ��اب ومراحل
مراقب��ه العملي��ة االنتخابي��ة » والت��ي خصص��ت
لموظفي مجلس األمة توائماً مع األجواء االنتخابية
التي عاش��تها الكويت النتخاب أعضاء مجلس األمة
ف��ي الثان��ي م��ن فبراير الماض��ي .وق��د حاضر في
الورش��ة كل من الخبير الدستوري أ.د محمد الفيلي
ود .فيصل الفهد من الجمعية الكويتية للشفافية ،
وكان األمين العام المساعد لشئون التطوير اإلداري
والتدريب عبد العزيز الساعي قد افتتح أعمال الورشة
بحضور مدير إدارة التدريب مهدي المطيرات ومدير
إدارة اإلعالم مظفر عبد اهلل راشد .

ورشة مـراقـبـــة االنـتـخـابـات

مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
أخبار األمانة

األمين العام يكرم
الموظفين المثاليين
ك��رم األمي��ن الع��ام الموظفي��ن
المثاليين في ادارة العالقات العامة
ناصر المطيري وعبدالرحمن البداح
وخليفة الرباح بحضور األمن العام
المس��اعد لقطاع العالقات العامة
هاش��م الموس��وي ومدي��ر إدارة
العالقات العامة جمال الدغيشم.

األمين العام والزميل عبدالرحمن البداح

األمين العام والزميل ناصر المطيري
12 12

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أبريل  - 2012العدد الثالث عشر

أخبار األمانة
TAWA S U L M A G

األمين العام واألمين العام المساعد مدير إدارة المراسم والعالقات يتوسطان المكرمين

األمين العام والزميل خليفه الرباح
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
لقاء تواصل

I

أجرى اللقاءات :سالم العدل

منار السميري

المسمى الوظيفي :صائغ برامج
سنة التعيين2010 :

ماهي طبيعة عملك ؟
اإلش��راف على تركيب وتش��غيل األنظمة وملحقاتها من طابعات وماس��حات ضوئية لدى اإلدارات المعنية ومتابعتها وصيانتها عند
الحاجة ،إضافة إلى التعامل مع الشركات الموردة لبعض األنظمة.
ماهى طموحاتك الوظيفية؟
كن��ت أطمح بالحصول على وظيفة أكتس��ب فيها أكبر كم من المهارات والخبرات من خ�لال العمل اليومي أو الدورات التدريبية وهلل
الحمد كان تعييني في األمانة العامة بداية تحقيق هذا الطموح.
ماهي طموحاتك لتحسين األداء الوظيفي بعملك؟
تطوي��ر الذات وتنمية المهارات التي ستس��اعدني على أداء مهامي بش��كل أفضل وابتكار أنظمة تعود على قس��مي واألمانة العامة
بالفائدة إلى استكمال دراستي في المستقبل.

عبداهلل إبراهيم الفضلي

المسمى الوظيفي :مساعد مدقق قانوني
سنة التعيين2011 :

ماهي طبيعة عملك ؟
إعداد وتنسيق جدول األعمال .حضور الجلسات البرلمانية .متابعة قرارات المجلس.
ماهى طموحاتك الوظيفية؟
أطمح أن أضع بصمة في عملي واستكمال دراستي في المستقبل.
ماهي طموحاتك لتحسين األداء الوظيفي بعملك؟
االرتقاء بمستوى العمل البرلماني من حيث إعداد جدول األعمال ،وتوحيد شبكة تبادل المعلومات بين قطاعات األمانة العامة وذلك
بغية تسهيل األعمال المنجزة خصوصاً بين القطاعات التي لها عمل مشترك.

14 14
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هواية
TAWA S U L M A G

متى بدأت هوايتك؟
 منذ الصغر ولكن البداية الفعلية كانت في عام .2005سبب اختيارك هذه الهواية وكيف بدأت؟
 اكتسبت الهواية من الوالد اطال اهلل في عمره وكثرة التردد على السوق.ما هي أنواع المسابيح واألحجار الكريمة التي تقتنيها؟
 بالنس��بة للمسابيح فقد بدأت في (مسابيح المس��تكة المصرية) و (مسابيح الكوك)لس��بب س��عرها المناس��ب والمعقول وفيما بعد تطورت في أنواع المس��ابيح واقتنيت
(مسابيح السندلوس األلماني) وبعدها (مسابيح الكهرمان).
 أما بنسبة لألحجار الكريمة (الخواتم) اقتنيت مجموعة من الخواتم المميزة على مدىالسنوات السابقة وتنقسم إلى أنواع (الدر -العقيق اليماني -الفيروز).

أحمد الصفار

إدارة التوثيق والمعلومات

ما هي أسعار المسابيح الكهرمان التي تقتنيها؟
 بالنسبة لمسابيح الكهرمان فهي تباع بالجرام وسعر جرام الكهرمان يتراوح ما بين 3إلى  5دنانير أو أكثر حس��ب الجودة ونوعه وخامة الكهرمان وتتراوح المسابيح التي
اقتنيها من  70د .ك وهو اصغر مسباح إلى  500د .ك وهو أغلى مسباح اقتنيه.
ما هي طريقتك للحصول على هذه المسابيح واألحجار الكريمة؟
 هن��اك ما يلف��ت انتباهي أثناء التجول في األماكن المخصصة لبيع المس��ابيح أو عنطريق مواقع مخصصة على شبكة االنترنت تعترض المسابيح واألحجار الكريمة أو عن
طريق األهل واألصدقاء الذين يهتمون بمثل هذه الهواية.
من أين يأتي حجر الكهرمان بما انه أفضل انواع المسابيح؟
 المصدر الرئيسي لهذا الحجر هو بحر البلطيق بالقرب من دولة بولندا وهو يعتبر منأفضل وأجود أنواع الكهرمان الطبيعي من بعد الكهرمان األلماني ومن بعدة المناجم
التي تقع في أوكرانيا ومن بعده الدول األخرى مثل (روسيا وليتوانيا).
أنت ذكرت إن هذا الحجر من دول معينة فهل من الممكن مع مرور السنين أن ينقطع
استيراده ويكون نادرا ومن الصعب إيجاده؟
 حاليا بدء س��عر جرام الكهرمان باالرتفاع بصوره كبيره عن السنوات السابقة ويرجعذل��ك لكثره الطلب علي��ه من قبل دول الخلي��ج وخاصة دولة الكوي��ت ،وقيام الصين
باس��تيراده بكميات كبيره الستخدامه بالعالجات الدوائية مما يعني بان الكهرمان في
ارتفاع مستمر وقد يفوق سعر جرام الذهب لندرة وجوده في السنوات القادمة.
هل فكرت في تنمية هوايتك إلى فتح محل مخصص للمسابيح واألحجار الكريمة؟
 حاليا اعتبر هاوي اقتني المسابيح واألحجار الكريمة المميزة لالستخدام فقط ،أما فيالمستقبل قد تكون هناك دراسة لفتح مشروع لتطوير الهواية.
أمنية تتمنى أن تتحقق؟
 أتمنى من وزارة التجارة أن تضع لوائح وضوابط ألصحاب محالت المسابيح للحد مناألسعار المتزايدة من غير رقابه لمصلحة المستهلك والهاوي.
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

< بعض مقتنيات أحمد الصفار
@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
كتب وإصدارات

أوضاع العالم  .. 2012العبون جدد وواقع جديد
إشراف :براترن بادي ودومنيك فيدال
الناشر  :مؤسسة الفكر العربي
يج��يء ،الكت��اب ـ التقري��ر «أوضاع العالم» ه��ذا العام تحت عن��وان الفت هو «العب��ون جدد… وواقع
جديد» تعبيراً ،واستش��رافاً إلرهاصات تغيرات عالمية ال تتوقف .وهو يضم مجموعة تحليالت ودراسات
وإحصائيات متنوعة عن كل دول العالم.
يحل��ل كتاب «أوضاع العالم  »2012الثورات والنزاعات كما المع��ارك الفكرية والمواجهات االقتصادية
باإلضاف��ة إل��ى عمليات إعادة بناء الهوي��ة .في ما وراء توالي األحداث الفوري يكش��ف هذا الكتاب وهو
بمثابة رواية ألحداث العالم الراهنة  ،لون التغيرات الواقعة حالياً على كوكبنا.
ً
وتتضمن النس��خة العربية من كتاب أوضاع العام للعام  2012قاعدة بيانات تشمل  51مؤشرا للتنمية
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية تغطي كل دول العالم تقريباً.

مقوالت النجاح

مع قوة النجاح الكبيرة
تأتي مسئولية كبيرة
أو عظيمة.

{ستان لي}

إنسان بدون هدف
كسفينة بدون دفة ،
كالهما سوف ينتهي
به األمر على الصخور.

{توماس كارليل}
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إن اإلجابة الوحيدة على
الهزيمة هي اإلنتصار.

{ونستون تشرشل}

ليست األهداف ضرورية
لتحفيزنا فحسب ،بل
هي أساسية فعال لبقائنا
على قيد الحياة.
{روبرت شولر}

كتب وإصدارات
TAWA S U L M A G

I

إعداد :سالم العدل

« الطعن بالتمييز »

للمستشار القانوني بمجلس األمةعبدالحميد الشافي
« الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية » مع
اإلش��ارة إلى األحكام المماثلة الص��ادرة من محكمة
النقض المصرية ،وإصدار يحتوي على سبع مجلدات.
المجل��د األول :يحتوي على إج��راءات رفع الطعن في
التمييز ونظره والحكم فيه.
المجل��د الثاني :يش��مل عل��ى بيان أس��باب الطعن
بالتمييز.
المجلد الرابع :ويشمل على جزئين:
األول :يشمل المسائل المتعلقة بالنظام العام.

ص
در حديثا ً

الثاني :يشمل على مسائل االختصاص.
المجلد الخامس :يش��مل على عيوب تسبيب األحكام
والعي��وب التي تؤدي إل��ى الحكم وتلك التي ال تؤدي
إلى ذلك.
المجلد الس��ادس :يش��مل عل��ى الخطأ ف��ي تطبيق
القانون وأح��وال عدم التجزئة والتضامن وعدم بيان
أسماء القضاة وعدم صالحيتهم لنظر الدعوى.
المجل��د الس��ابع :م��ن جزئين :يش��مل على س��لطة
محكمة الموضوع التقديرية.

كتاب شهداء الكويت من الغزو العراقي
قدمت جمعية أهالي الشهداء واألسرى والمفقودين الكويتية إصدارها الجديد والمتضمن
أسماء وصور ش��هداء الكويت من الغزو العراقي من فئة الطلبة والمعلمين والعاملين في
مدارس وجامعة الكويت،وقد بدأت هذه الفكرة األس��تاذة س��هام حمد الس��هلي المديرة
المساعدة لثانوية الرابية  -بنات ،حيث بدأت بحصر أسماء الشهداء من الطلبة والمعلمين
والعاملين في م��دارس الكويت ووضعها في لوحة تذكارية ،ثم تطورت فكرتها بحيث تم
إص��دار كتاب توثيق��ي يحتوي على صور وبع��ض المعلومات وبيانات عن الش��هداء ،وتم
إصدار الكتاب في فبراير  2012بدعم من صحيفة األنباء.

مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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TAWA S U L M A G
سؤال وجواب

صفحة قانونية تجيب على أسئلة موظفي األمانة

س:
ج:

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

أريد أن أعرف كيف يمكنني التمتع بساعات السماح بالتأخير مع أنظمة الدوام الجديدة وذلك في حال وجود إذن
أو مع عدم وجوده ؟

تقتصر االستفادة من ساعات السماح بالتأخير صباحاً عند الحضور إلى العمل  ،وفي حال وجود إذن تأخير صباحي يمكن االستفادة منها عالوة
على الموعد المقرر للحضور  ،أما في حال إذن االنصراف فال يمكن للموظف االستفادة منها في االنصراف قبل الموعد المقرر لإلذن .

س:
ج:

حضرت إلى العمل في تمام الساعة  8.25صباح ًا وتقدمت بإذن انصراف من الساعة العاشرة وتم اعتماده وبعد أن
تمتعت به اكتشفت إحالتي إلى التحقيق فما هي مخالفتي علم ًا بأن انصرافي من العمل كان بموجب اإلذن المشار
إليه والمعتمد من المسئولين ؟

إن الحد األدنى لساعات العمل خالل اليوم الواحد يجب أال يقل عن ساعتين و في حالتك لم تكمل الحد األدنى األمر الذي يعد مخالفة
تستوجب اإلحالة إلى التحقيق وفق أحكام الئحة نظام الدوام .

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

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 تصرفات
ما هي حدود االلتزام بالواجبات الوظيفية وهل تقتصر على وقت الدوام وتواجد الموظف في مقر العمل ؟

الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وفي غير مقر العمل .
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سؤال وجواب
TAWA S U L M A G

س:
ج:

يتم اإلعالن عن العديد من القرارات والتعاميم في اللوحة المخصصة لذلك وال أنتبه لقراءتها ،فما هو األثر القانوني
لإلعالن في هذه اللوحة ؟

يعتبر اإلعالن عن القرارات والتعاميم في لوحة اإلعالنات قرينة قانونية على علم جميع الموظفين بها  ،وذلك بموجب المادة الثانية من الباب
الثالث عشر من الئحة النظام اإلداري الوظيفي ؛ األمر الذي ال يجوز معه االعتذار بعدم العلم بهذه األحكام .

س:
ج :يجوز لك العودة لنظام العمل العادي وذلك بعد التقدم بطلب بهذا الشأن وذلك بموجب حكم المادة ( )20من الباب التاسع ( مواعيد العمل
أنا أتمتع حالي ًا بنظام التغيب الجزئي فهل يمكنني طلب العودة لنظام العمل العادي وما هي إجراءات ذلك ؟

واإلجازات ) التي تنص على  « :يجوز للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي بناء على طلب يقدم إلى إدارة شئون
الموظفين  ،ويجب االستجابة للطلب من التاريخ المحدد من قبل الموظف  .كما ينتهي اإلذن بالتغيب الجزئي بانتهاء مدته  ،أو بزوال
سببه » .

س:
ج :العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر في قانون الخدمة المدنية  ،وكذلك في الئحة النظام اإلداري الوظيفي لمجلس األمة  ،ولفت
لقد تم لفت نظري بعد التحقيق الذي أجري معي  ،فما أثر لفت النظر على تقييم األداء  ،وهل يحرمني من تقدير
االمتياز ؟

النظر ليس عقوبة تأديبية فهو بمثابة تنبيه للموظف بعدم تكرار التصرف الذي ارتكبه  ،وإال ستُتَّخَذ بحقه إجراءات قانونية أشد مستقب ً
ال
 .فإذذا ما تم اعتماد تقييم أداء الموظف بتقدير ممتاز من مسئوليه أصحاب االختصاص فال يعد لفت النظر سبباً في حرمانه منه وخفض
تقديره .

س:

لقد حصلت على مؤهل جامعي أعلى من مؤهلي وقت التعيين فهل يمكنني تعديل وضعي ؟ وما هي الشروط
األساسية لذلك ؟

ج:
س:

نعم يجوز ذلك بشرط أن يكون المؤهل األعلى في ذات التخصص وأن يكون متناسباً مع مجال الوظيفة .

ج:

رقدت في المستشفى أثناء إجازتي الدورية وأوصى لي الطبيب المعالج بالراحة  ،فما هو حكم تلك األيام فهي
راحة بعذر طبي ؛ فهل يمكنني استرجاع تلك األيام إلى رصيد إجازتي الدورية واالستفادة منها بحسب أصلها إجازة
مرضية ؟

إجازتك المرضية التي تخللت الدورية لها أثر يقطع اإلجازة الدورية وال يجعل أيامها تحسب من رصيدك بشرط تقديمها إلى جهة العمل فور
العودة إليه بعد اإلجازة وإبالغهم بذلك وطلب إعادة تدوير تلك األيام إلى رصيد إجازاتك الدورية .
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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لقاءات

I

تواصل مع الموظفين الوافدين
أجرى اللقاءات :وليد الزهيري

حنان أبوزيد:

العمل باللجان يحتاج إلى الحرص والدقة في تأدية العمل
قال��ت الزميل��ة حنان أبوزيد محمد ،أنها تعمل في مجلس األمة من��ذ بداية عام  91وكانت بداية
عملي في إدارة الجلسات ثم انتقلت بعد ذلك إلى إدارة اللجان.
» إلى أن طبيعة عملها في لجنة حماية األموال العامة بقطاع اللجان
وأش��ارت أبوزيد لـ «
تحت��اج إلى قدر كبير من الحرص واألهمية الكبيرة ف��ي أداء العمل فهي تقوم بطباعة تقارير
اللجنة وكل ما تس��تلزمة من جدول وبيان األعمال وكش��ف حضور اللجنة وجميع أعمال اللجنة
األخرى  .مبينة أن عملها سابقاً كان في إدارة الجلسات القيام بتفريغ شرائط المضبطة.

عبدالمجيد محمد:

استمتعت بالعمل في إدارة المشتريات والمخازن
» أنه عمل في الكثي��ر من إدارات األمانة
أش��ار عبدالمجيد محمد ،في مع��رض حديثه مع «
العام��ة لمجلس االمة وأن أول إدارة عمل بها كانت إدارة اإلعداد والمتابعة ،إال أن المدة األطول
للعمل��ه في المجلس كانت في إدارة التوثي��ق والمعلومات ،وامتدت تلك الفترة إلى ما يزيد على
خمس س��نوات ثم بعد ذلك عمل مع األمين العام المس��اعد لقطاع اللجان ،مضيفاً إلى أنه يعمل
حالياً في إدارة المش��تريات والمخازن ،وقال محمد بأنه مستمتع في العمل مع الزمالء في إدارتي
المشتريات والمخازن وإدارة المحاسبة العامة.
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لقاءات
TAWA S U L M A G

محمد منير:

تعاون زمالئي الفنيين
هو ما يسهم تأدية

عملي على أكمل وجه
ق��ال مراق��ب التحكم اآلل��ي ()BAS
محمد منير لـ «
» أنه يعمل في
األمان��ة العامة لمجل��س األمة منذ
عام  1992حتى اآلن ،مشيراً إلى أن
عمله قائم عل��ى صيانة كافة أعمال
التكييف والكهرب��اء وأجهزة الحريق
باإلضافة إلى األعمال الصحية،
وأوضح منير أن عالقته مع رؤس��اءه
في إدارة الخدمات الهندسية قائمة
عل��ى االحت��رام والود وتلبي��ة كافة
األوامر التي يتلقاه��ا عن طريقهم،
ومما يس��هم في القيام بعمله على
الوج��ه األكمل ه��و تع��اون زمالئه
الفنيين معه.

كتيب توصيفي
ألعمال لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
أعدت المحاس��بة في لجنة الميزانيات والحس��اب
الختامي أنفال فهد األمير كتيب توصيفي ألعمال
وصالحي��ات اللجن��ة بموج��ب الدس��تور والالئحة
الداخلية .كما قدمت شرحاً وافياً ألنواع الميزانيات
وه��ي موازن��ة ال��وزارات واإلدارات الحكومي��ة
والهيئات المحلقة والمس��تقلة م��ع تفصيل لبنود
كل منهما.
كم��ا تضم��ن الكتي��ب الموضوعات الت��ي أنجزتها
اللجنة عن الفصل التش��ريعي الثالث عش��ر من دور
االنعق��اد األول والثاني والثال��ث ،إضافة إلى بعض
المفاهي��م األساس��ية الدارج��ة ف��ي أعم��ال إعداد
الميزانية والحس��ابات الحكومية الواردة في تعميم
رقم  7لسنة .1988
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah
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بأقالمهم

ياقتي

مل البيضاء

أعت��د على لبس القميص األبيض مع «الدشداش��ة» ،لكنني فعلت ذل��ك من باب التغيير
وبم��روري على «الوالدة» قب��ل مغادرة البيت للعم��ل قبلت يدها ،وقبل أن أرفع رأس��ي بادرت
بقولها … «ها … إنشاء اهلل خير ،يا صاحب الياقة البيضاء!!
تساءلت طوال اليوم عن هذه الكنية ،وفي المساء عرفت اإلجابة ،فهو قول أمريكي يطلق على مجموعة
م��ن أفراد المجتمع ال يتطرق لهم الش��ك بحكم مراكزهم الرفيعة وس��معتهم النظيفة الظاهرة ،التي ال
تعك��س على اإلطالق حقيقة نش��اطاتهم وأفعاله��م وعلى الرغم م��ن مخالفتهم للقان��ون وخرقه ،إال أن
المواطن العادي ينظر لهم باحترام ولهم تقديرهم االجتماعي.
نع��م … لكن من منا يعلم بالجانب اآلخر من حياة هؤالء .فأفعال بعض من يطلق عليهم بأصحاب الياقات
البيض��اء ترقى لمس��توى الجرائم فتوص��ف بجرائم ذوي الياق��ات البيض��اء ( )White caller crimesالتي
يرتكبها ذوي المكانة االجتماعية الرفيعة في معرض ممارستهم لنشاطهم المهني االقتصادي أو السياسي
أو االجتماعي .وغالباً ما يس��تخدم في تنفيذها التصريحات المخالف��ة والحقائق المزورة .كما تعتمد على
عنصر السرية والمفاجئة واالستيالء على مال الغير أو المال العام تحت ستار المركز االجتماعي كأصحاب
الش��ركات وغيرهم أو س��تار الدين وهذه الفئة تربطهم نوعاً من االحتكار واالرتباط
والتضام��ن ،فيتحركون كمجموعة توجه دفة الق��رارات التي يكمن خطرها في
تحقيق نتائج على حس��اب المجتمع الذي ائتمنها في مراكزها ومناصبها،
وتعاقد معها في ظ��ل العقد االجتماعي وعقد الحاكم والمحكوم …
وما أعظم األمانة … «وأنه قسم لو تعلمون عظيم».
وأخي��راً ،أخت��م بالقول بأنني وبع��د معرفتي بمفه��وم أصحاب
الياقات البيضاء ،أن سلوك األشخاص ونوعيته هو الذي يبقى
اللون األبيض على الياقة أو يشوه نقاءها.

بقلم :علي الشيخ
مساعد باحث قانوني
ادارة اللجان
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ثقافة إدارية
TAWA S U L M A G

بقلم :حصة اللهو
إدارة شئون الموظفين

الم  ..وابتسموا

أفشوا الس
قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :ال
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا  ,وال تؤمنوا حتى
تحابوا  ,أوال أدلكم على ش��يء إذا فعلتموه
تحاببتم :افشوا السالم بينكم «فما أجمل
حديثنا حين يبدأ بس�لام يدل على المحبه
واأللفه .فما ه��و إال بطاقة عبور الى قلوب
البش��ر وطريقة بس��يطة ت��دل على صفاء
القلب وحسن النية.
ابتس��موا  ..يق��ال ان االنطباع األول ما هو
إال بمثاب��ة ح��ب م��ن أول نظ��رة ,وال أجد
انطباع أول مس��تديم أجمل من األبتسامة
وم��ا تتركه في النفس .هناك مثل انجليزي
جمي��ل يق��ول «كيف أكره من يبتس��م في
وجهي» وقال رسولنا الكريم صلى اهلل عليه
وسلم « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم,
ولكن ببس��ط الوجه وحسن الخلق «  .فإذا

كنت تمر في وديان الحياة ,في أيام صعبة
فإبتسم .يظن البعض أن من يبتسم فهو
إنس��ان سعيد ,وما ال يعلموه أن األبتسامة
هي التي تجلب الس��عادة وليس الس��عادة
ماتجعل اإلنسان مبتسم.
وس��أتناول عزيز الق��ارئ مع��ك أبيات من
الش��عر حول االبتس��امة والتف��اؤل اللذان
هما وقود الحياة والسعادة  .أبيات للشاعر
الكبير إيليا أبوماضي:
ق���ال ال��س��م��اء كئيبة ! وتجهما
قلت :ابتسم يكفي التجهم في السما !
قال :الصبا ولى! فقلت له :ابتــسم
لن يرجع األسف الصبا المتصرما !!
ق���ال :الــتجارة ف��ي ص���راع هائل
مثل المسافر كاد يقتله الـــظما
أو غ����ادة م��س��ل��ول��ة محــتاجة
ل��دم  ،و تنفثـ كلما لهثت دم��ا !
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

قلت :ابتسم ما أنت جالب دائها
وشفائها ,ف��إذا ابتسمت فربما
أيكون غيرك مجرما .و تبيت في
وجل كأنك أنت صرت المجرما ؟
قال :العدى حولي علت صيحاتهم
أَأُسر و األعداء حولي في الحمى ؟
قلت :ابتسم ,لم يطلبوك بذمهم
لو لم تكن منهم أجل و أعظما !
ق��ال :المواسم قد ب��دت أعالمها
و تعرضت لي في المالبس و الدمى
و ع��ل��ي ل�لأح��ب��اب ف����رض الزم
لكن كفي ليس تملك درهما
قلت :ابتسم ,يكفيك أنك لم تزل
حيا ,و لست من األحبة معدما!
ق���ال :ال��ل��ي��ال��ي ج��رع��ت��ن��ي علقما
قلت :ابتسم و لئن جرعت العلقما
ف��ل��ع��ل غ��ي��رك إن رآك م��رن��م��ا
ط���رح ال��ك��آب��ة ج��ان��ب��ا و ترنما
أت����راك ت��غ��ن��م ب��ال��ت��ب��رم دره��م��ا
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما ؟
يا ص��اح ,ال خطر على شفتيك أن
تتثلما ,و ال��وج��ه أن يتحطما
فاضحك فإن الشهب تضحك و الدجى
متالطم ,و ل��ذا نحب األنجما !
ق��ال :البشاشة ليس تسعد كائنا
يأتي إل��ى الدنيا و يذهب مرغما
قلت ابتسم م��ادام بينك و الردى
ش��ب��ر ,ف��إن��ك ب��ع��د ل��ن تتبسما
فلنب��ادر جميعا بالس�لام ونرفع معا ش��عار
االبتسامة بيننا.
@MajlesalOmmah
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مجتمع األمانة

م
و
ا
ل
ي

 - 1رزق الزميل /را
شد عثمان سالمة الزعبي -المو
ظف
في
ق
طاع
ال
تط
وير
ا
إلد
اري
والتدريب
بمولودة أسماها (سارا) جع
لها اهلل من الذرية الصالحة.
 - 2رزق الزميل/
فيحان مطلق الزعبي -رئيس
قسم التخطيط في قطاع
التطوير اإلداري
والتدريب بمولودة أسماها (
لول
وة)
جع
لها
ا
هلل
من
الذ
رية
الصالحة.

د

 - 3رزق الزمي
ل /خالد محمد البلهان -رئي
س قسم حسابات الشعبة
البرلمانية
بمولودة أسماها (طيبة) جع
لها اهلل من الذرية الصالحة.

طيبة

يعمل في قطاع اللجان
باألمانة العامة لمجلس األمة
منذ عام 2006
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يعمل في قطاع البحوث
والمعلومات باألمانة العامة
لمجلس األمة منذ عام 2010

ترقيات
TAWA S U L M A G

ت���رق���ي���ات
< صدر قرار األمين العام رقم (  ) 143لسنة  2012بترقية  30موظفاً وهم»:
م

االسم

المسمى الوظيفي
الحالي

الدرجة
المالية الحالية

المسمى الوظيفي
المرقى إليه

الدرجة المالية
المرقى إليها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

هند محمد إبراهيم الحوطي
هويدة محمود بستكي
سحر صالح العماني
علي يوسف أحمد العلي
عبدالمحسن سعد العتيبي
أبرار يوسف سعود العون
عبداللطيف محمد الرزيحان
نجود عبدالجليل العربللي
هديل أحمد بوحيمد
صبيحة عبدالرحمان الفرحان
منال أحمد التويم
فاطمة محمود الخباز
مروة عبداهلل حمد البصيلي
حنان نافل الدويلة
أميمة هاشم الرفاعي
فيحان مطلق الزعبي
سلمان عاجل الظفيري
نواف علي حسين الربيع
مشعل ضيف اهلل العتيبي
حصة غصن حمد الرومي
محمد أحمد الحميدي
مها سليمان فرج الخير اهلل
محمد خليل إبراهيم البعقوب
محمد علي جمعة العوض
محمد مصلط السند
خالد فهد هايف العجمي
مبارك مشوط العجمي
فيصل غزاي العتيبي
أحمد رياض الصايغ
نواف هجاج المطيري

اختصاصي أول قانوني
اختصاصي قانوني
باحث أول قانوني
باحث قانوني
محاسب أول
محاسب
اختصاصي أول تنسيق إداري
اختصاصي علوم سياسية
باحث أول إعالم
اختصاصي أول مصحح لغوي
اختصاصي ترجمة
مترجم
مهندس مدني
اختصاصي تحليل وظائف
محلل أول إحصاء
اختصاصي أول تدريب
منسق تدريب
مساعد مشرف سكرتارية جلسات
مساعد مشرف كتبة حسابات
مساعد مشغل حاسول
منسق إداري
منسق إدارى
سكرتير تنفيذي
منسق إداري
مساعد أول منسق
سكرتير أول
مساعد أول
سكرتير
منفذ طباعة
منفذ معامالت

13
11
11
8
11
8
13
12
11
13
12
8
8
12
11
13
10
10
10
7
11
11
11
11
10
10
10
9
5
6

كبير اختصاصيين قانوني
اختصاصي أول قانوني
اختصاصي قانوني
باحث أول قانوني
اختصاصي محاسبة
محاسب أول
كبير اختصاصيين تنسيق إداري
اختصاصي أول علوم سياسية
اختصاصي إعالم
كبير اختصاصيين تصحيح لغوي
اختصاصي أول ترجمة
مترجم أول
مهندس أول مدني
اختصاصي أول تحليل وظائف
آختصاصي تحليل إحصائي
كبير اختصاصيين تدريب
منسق أول تدريب
مشرف سكرتارية جلسات
مشرف كتبة حسابات
مشغل حاسوب
منسق أول إداري
منسق أول إداري
سكرتير أول تنفيذي
منسق أول إداري
منسق إداري
سكرتير تنفيذي
منسق إداري
سكرتير أول
منفذ أول طباعة
منفذ أول معامالت

14
12
12
9
12
9
14
13
12
14
13
9
9
13
12
14
11
11
11
8
12
12
12
12
11
11
11
10
6
7
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TAWA S U L M A G
من أرشيف األمانة

I

إعداد الزميل مسلط السبيعي

حامد المفرج ـ مسلط السبيعي ـ صالح بورسلي ـ القاهرة ـ فبراير 1992

بدر الهدهود ـ جابر النصر اهلل ـ عيسى الكندري ـ عادل العوض ـ فهد الجريس

26
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من أرشيف األمانة
TAWA S U L M A G

خالد العلي ،جمال الدغيشم  ،وناصر الجحمه ديسمبر 1995

< نرحب بمشاركاتكم بتزويدنا بصور أرشيفية قديمة

عصام العصيمي فهد الجريس جمعة الشطي ابريل 1994
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TAWA S U L M A G
مسابقة تواصل

مسابقة تواصل
4

فكرة المسابقة

1

11
8

5

حاول أن تحذف  8أعواد
فقط من الشكل الذي
أمام��ك لتحص��ل على
مربعين فقط !!

2

12

6

إجابة العدد 12
 ( )1ج )
 ( )2أ )
 ( )3أ )
 ( )4أ )

16

10

23
20

17
14

24
21

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 السحب،ويعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة في العدد التالي لمجلة «

».

أسماء فائزي العدد السابق

كوبون المشاركة في مسابقة «

الجائزة األولى :يوسف الغنام  -أيبود.

إس��م الموظف:

الجائزة الثانية :محمد أحمد علي/كاميرا فوتوغرافية.

اإلدارة ................................................ :الرقم داخلي:
اإلجابة:
حذف األعمدة رقم:

الجائزة الثالثة :فاطمة القزويني  -هاتف السلكي.
الجائزة الرابعة :جمال دبيان المطيري  -هاتف السلكي.
الجائزة الخامسة :عبداهلل الفضلي  -هاتف السلكي.
28

22
19

13

7

إجابة العدد

15

9

3
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أسرة التحرير

محتويات العدد

أمـــل حمــد المطـوع
ل��م��ي��اء ال��س��م��ح��ان
ول����ي����د ال����زه����ي����ري
س������ال������م ال�����ع�����دل
م��ط��ل��ق ال��س��ه��ل��ي

التصوير

6

مـسلط السبـيــعــي
م��ح��م��ود ال��خ��ال��دي

االخراج الفني والطباعة

8

معرض للصور الفوتوغرافية
األمانة العامة شاركت في معرض
على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الـ18
(الكويت حضارة وإنسانية)

11
ورشة مـراقـبـة االنـتخـابات

12
األمين العام
يكرم الموظفين المثاليين

I

تصوير :أسامه الماجد

من فريق النادي العلمي الكويتي

السلطان يكرم اللجنة
المنظمة لمؤتمر االتحاد البرلماني

لتواصلكم ومشاركاتكم  .ت22022854 .

E-mail: media@kna.kw
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

Web: www.kna.kw

@MajlesalOmmah

العمران :أنجزت
اإلدارة  1018قانون
واقتراح وسؤال برلماني
خالل  25يوم عمل

األمانة العامة
دشنت
حسابها على
تويتر وفيس بوك
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الشطي :أهمية عملنا
تكمن في تحديد مسار كتب
العمل البرلماني في المجلس

