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فلنبدأ

بأنفسنا

اإلنس���ان ،مجموع���ة م���ن األف���كار والمعتق���دات والقي���م
والمب���ادئ ،وه���ذه القيم ه���ي التي تح���دد طريق���ة تواصله
ً
وتعامل���ه م���ع العالم المحيط به ،ومن يمل���ك
قيما ال تقبل
التش���كيك أو النقد فهو إنس���ان قد يواجه صعوبة في فهم
اآلخرين واحترام معتقداتهم ،واإلحساس بمعاناتهم.
تعصبن���ا لفكرة ما وتمس���كنا به���ا وبالمقابل
ك���م من م���رة َّ
رفضنا وجود شخص آخر يتعصب لفكرته وبالدرجة نفسها،
ً
وكم من مرة وقعنا
جميعا في عثرات التفكير « الدوغماتي »
دون وع���ي أو أدراك مالم ننتبه لذلك ،كم مرة رفضنا مجرد
الدخ���ول في نقاش فكري ألننا ال نقبل أن يش���كك أحد في
معتقداتنا.
طبيعتن���ا البش���رية تميل إلى المحافظة عل���ى بعض األفكار
التي تش���عرنا بالطمأنينة ،فاإلنسان عدو ما يجهل كما قيل،
ً
كم���ا أن نظامنا التعليمي ل���م َي َ
لق
اهتمام���ا بتطوير التفكير
النق���دي والش���ك المنهج���ي والمجتمع بأس���ره ش���ريك في
تحمل هذه المسئولية.
وجدت نفس���ي مضط���رة للكتابة اليوم ع���ن « الدوغماتية »
ً
وه���ي
إصطالح���ا تعن���ي التعص���ب لفك���رة معينة م���ن قبل
مجموعة لنقاشها وعدم قبول النقاش حولها أو اإلتيان بأي
دليل ينقضها لمناقشته ،وهي مفردة يونانية تعني «الرأي»
أو «المعتق���د األوحد» وذلك لما لمس���ته من تعصب فكري
للنقاشات التي تدور حولنا هذه األيام .

ً
أتمنى أن ينعم الجميع بحق طرح أفكاره و مناقش���تها
بعيدا
عن التعصب الفكري أو الجمود ولن يحدث هذا إال في أجواء
هادئة ومن خالل طرح راقي ،فالمرونة الفكرية وسعة الصدر
تساهم في خلق مجتمع أفضل.

		

فلنبدأ بأنفسنا.

				

ودمتم بخير وتواصل

أمل المطوع
رئيس قسم المرئي وااللكتروني والمسموع

ملف العدد

لجنة التطوير اإلداري ...

مهامها وإنجازاتها

TAWASUL MAG I 2

ق���د ال يك���ون م���ن المناس���ب اس���تعراض انج���ازات لجن���ة حديثة
التش���كيل وه���ى لجن���ة التطوي���ر اإلداري  ،الت���ي أنش���أت بالق���رار
ً
عضوا من المدراء يمثلون
(  ) 286لس���نة  ،2011وتتكون من ( ) 11
معظم القطاعات اإلدارية في األمانة العامة.

إال أن تس����ليط الض����وء على اختصاصها وم����ا قامت به في هذه
ً
مفيدا م����ن زاوية تعري����ف موظفي
الفت����رة القصي����رة قد يك����ون
األمان����ة بأهدافه����ا ومحاولة إيجاد وس����يلة لتواصله����م معها عبر
اقتراحاتهم .

فتاريخ إنشاء اللجنة كان في  29مايو  ، 2011وتحددت اختصاصها
بدراس���ة التنظي���م اإلداري القائ���م وإجراءات نظ���م العمل بهدف
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ً
ً
وتنظيميا وتبس���يط إجراءات العمل  ،و االس���تعانة
إداريا
تطويرها
بالتجارب اإلقليمية والدولية بما يخدم عملية تطوير األداء الداعم
للعمل البرلماني .
اعتم���دت اللجنة آلي���ة عملها من���ذ االجتم���اع األول المنعقد في
 9يونيو  2011بحيث يجرى طرح االقتراحات من قبل أعضاء اللجنة
ويت���م أعداد دراس���ة ونق���اش حولها ومن ثم يتم التداول بش���أنها
مع المس���ئولين ف���ي القطاع المعني باالقت���راح  ،كما تم اعتماد
سياسة تواصل اللجنة مع جميع الموظفين في األمانة من خالل
إخطاره���م بنتائج النقاش���ات واألعم���ال التي يتم االتف���اق عليها
بواسطة المدراء الممثلين في اللجنة .

وق���د عقدت اللجنة العديد م���ن االجتماعات ووضعت من خاللها
خارط���ة طريق للعمل طالت العديد م���ن القطاعات وذلك ضمن
أولويات يتم االتفاق حولها من خالل جدول أعمالها .
وقد أنجزت اللجنة خالل اجتماعاتها القليلة ملف التأمين الصحي
للموظفي���ن  ،وتدرس مس���ألة توس���يع االس���تفادة من���ه لعائلة
الموظف  ،وقد القى هذا االنجاز رضى الموظفين وانعكس في
مشاركة أكثر من  % 90منهم في النظام الصحي .وتعكف اللجنة
ً
حالي���ا على دراس���ة إصدار هويات لجميع موظف���ي األمانة والزوار
ً
وذل���ك
حفاظا على النظ���ام في جميع مرفق���ات المجلس  ،وقد
قدمت لجنة فرعية من اللجنة األم مقترح بهذا الشأن .
وعلى صعيد الش���ئون اإلدارية تم تقديم دراسة إلعادة النظر في
اس���تمارة تقييم الموظفين وذلك لتحسين عناصر التقييم لتكون
أكثر داللة على أداء الموظفين .

كم���ا ت���م االنتهاء م���ن توزي���ع اس���تمارة قياس مس���توى الرضى
الوظيف���ي للموظفي���ن وجاري إعداد اس���تمارة للس���ادة األعضاء،
وبعد تحليل النتائج يمكن معرفة مواطن الضعف والقوة فيها .

وبش���كل ع���ام  ،ف���إن الدع���م ال���ذي تالقي���ه اللجن���ة م���ن قب���ل
ً
ً
رئيس���ا لها يعد
األمي���ن الع���ام بصفته
حاف���زا للجنة نح���و التغيير،
كما أن مؤازره القطاعات التي طالتها مشروعات التطوير من قبل
ً
إيجابيا ويساهم على االنجاز والبناء .
اللجنة يعد
وتأم����ل اللجن����ة أن تحقق انجازات أكبر تس����اهم ف����ي االرتقاء بعمل
األمانة وتأدية الخدمات للسادة النواب والجمهور على أكمل وجه .

كما تأمل اللجنة من خالل سياس���ة التواص���ل التي اعتمدتها بين
ً
حافزا ألي
الموظفي���ن والم���دراء الممثلين ف���ي اللجنة أن تك���ون
موظ���ف لتقديم أي مقترح من ش���أنه تطوي���ر العمل في األمانة
العامة.

ً
مديرا ويرأسها امين عام مجلس االمة عالم الكندري ،وفيما يلي اسماء األعضاء:
تتشكل لجنة التطوير االداري ،من 11
 -1عصام عبدالله العصيمي

مدير اإلدارة القانونية

ً
عضوا
ً
عضوا

 -2عبدالله عبدالرحمن المنصور

مدير إدارة شئون سكرتارية األعضاء
عضواً
مدير إدارة التوثيق والمعلومات
مدير إدارة شئون االقتراحات واألسئلة البرلمانية عضواً
ً
عضوا
مدير إدارة شئون الجدول والقرارات

 -7فالح راشد العازمي

مدير إدارة المحاسبة العامة

 -3خالد سعد المطيري

 -4عبدالله يوسف العمران

 -5عادل عيسى اللوغاني

 -6سامي عبد العزيز الشايع

مدير إدارة شئون المنظمات

 -8جاسم محمد الجاسم

مدير إدارة الخدمات اإلدارية

 -10خالد طه األنصاري

مدير إدارة التنسيق والمتابعة

 -9مظفر عبدالله مظفر

 -11جاسم محمد الوزان

مدير إدارة اإلعالم

مدير إدارة التطوير اإلداري

ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

ً
عضوا
ً
ً
ومقررا
عضوا
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تشكيل لجنة التطوير اإلداري

ملف العدد

حول ملف التأمين الصحي
لموظفي األمانة العامة

العمران  :تأمين
ً
صحيا خطوة
الموظف
ستتبعها تأمين لألسرة
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إعداد :لمياء السمحان

تصوير :محمود الخالدي

مكتب لشركة
التأمين في مبنى
ً
قريبا
المجلس
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تس���عى األمان���ة العام���ة لمجلس األم���ة لتقدي���م أفضل ما
ً
وانطالق���ا من هذا المب���دأ تقدم
يمك���ن توفي���ره لموظفيها
األمان���ة العامة مي���زة التأمين الصحي للعاملي���ن بها  ،والتي
تش���مل العديد م���ن المزايا والخدمات التي نس���تعرضها في
لقائنا الخاص مع الس���يد عبد الله العمران مدير إدارة ش���ئون
االقتراحات واألسئلة البرلمانية وعضو لجنة التطوير .

م���ا ه���و مش���روع التأمي���ن الصح���ي وفك���رة تطبيق���ه داخل
مجلس األمة ؟
التأمي���ن الصح���ي يمن���ح لموظ���ف المؤسس���ات والهيئات
والش���ركات والنقابات وبصف���ه عقد جماعي واح���د  ،ويقدم
التأمي���ن الصح���ي إل���ى المؤمن ل���ه منافع وخدم���ات العناية
الطبي���ة وما يتعل���ق بها من نفقات من خالل ش���بكة المراكز
الطبية المعتمدة .

ما هي أبرز مزايا خدمة التأمين الصحي ؟

مزاي���ا كثيرة ومتنوع���ة يقدمها النظام ع���ن طريق التزام
ً
س���نويا ع���ن كل مؤمن عليه
ش���ركة التأمين ب���أن تتحمل
ً
مبلغ���ا وق���دره  3.000دينار كحد أقص���ى لتغطية النفقات
الطبية منها -:

 – 1مصاريف العالج داخل المستشفى .

 -2مصاريف العالج داخل العيادات الخارجية .

 -3عالج األسنان .

 -4ع�ل�اج األم���راض المزمنة وهى س���ابقة تحس���ب لألمانة
العامة بإدخال هذا البند في العقد.
 -5العالج الطبيعي .

 -6التحالي���ل الكيميائية واألش���عة واالختبارات التش���خيصية
شاملة . MRI

قمنا بدراس���ة مش���روع التأمين الصحي م���ن جميع النواحي
وقمنا بمراسلة ش���ركات التأمين اإلسالمية ليتوافق العقد
مع الش���ريعة اإلس�ل�امية  ،وكان���ت مدة العقد س���نة واحدة
للوق���وف عل���ى س���لبيات ومش���اكل النظ���ام ليت���م تفاديها
بالمس���تقبل والتأكد من مدى التزام شركة التامين  ،وأعتقد
أن م���ن أه���م المالحظات عل���ى النظام حت���ى اآلن هى عدم
ً
ش���مول جميع الخدمات الطبية
نظ���را لطبيعة التأمين وعدم
ش���موله ألس���رة الموظ���ف وال���ذي س���نحاول تغطيت���ه في
المستقبل.

ه���ل ه��ن��اك م��ط��ال��ب ل��ض��م��ان ج����ودة ال��ع��م��ل بالتأمين
الصحي ؟

أتمنى من األمانة العامة توفير مكتب لشركة التأمين داخل
مجلس األمة لل���رد على كافه المالحظات واالستفس���ارات
ً
وحل جميع المسائل المتعلقة بالتأمين
مباشرة  ،كما أتمنى
بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل للزوجة واألوالد .

 وفي ختام الحدي���ث أكد العمران على أهمية النظام وقيامأكث���ر من  300موظف بالتس���جيل م���ن البداية  ،والتس���جيل
مستمر لباقي العاملين باألمانة .
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أم���ا فك���رة إدخال���ه لمجل���س األمة فليس���ت فك���رة جديدة
ب���ل كان���ت موجودة من فت���رة تطبي���ق الكادر وتم دراس���تها
لم���ده س���نتين ،وبعد إنش���اء لجن���ة التطوي���ر بمجلس األمة
ش���كلت لجنة عنيت بدراس���ة التأمين الصحي ،وتم تنفيذها
على أرض الواقع.

 -هل واجه النظام أي مالحظات؟

أخبار األمانة

الكندري يستقبل منتسبي دورة تنظيم االجتماعات

اس���تقبل األمين العام لمجلس األمة عالم علي الكندري
اليوم منتسبي دورة ( تنظيم االجتماعات وإعداد المؤتمرات
عالية المس���توى ) من موظفي أمانات مجالس الش���ورى
والوطني والنواب واألمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتمن���ى الكن���دري زي���ادة التع���اون بي���ن أمان���ات المجالس
الخليجية في مجال التدريب والتطوير .

حضر اللقاء األمين العام المس���اعد للخدمات اإلدارية خالد
العلي ومدير إدارة التدريب مهدي المطيرات .
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 ..ويكرم الموظفين
المتميزين بإدارة اإلعالم
ق���ام األمين الع���ام لمجلس األمة عالم علي الكن���دري بتكريم الموظفين
المتميزي���ن ف���ي إدارة اإلعالم وه���ن  :هديل بوحيمد و لمياء الس���محان
وذلك تقديرا لجهودهن الكبيرة التي ساهمت في تطوير العمل .

وأض���اف الكن���دري أن هذا التكريم يعد تش���جيعا وحاف���زا لجميع موظفي
األمان���ة العامة لمجلس األمة للقيام بأعم���ال متميزة أو تقديم اقتراحات
م���ن ش���أنها تطوير العم���ل وتس���هيله ،مؤك���دا أن تطوير العم���ل في أي
مؤسسة يرتكز باألساس على الموارد البشرية العاملة بها.

وأشار الكندري أن الهدف من تطبيق سياسة تكريم الموظفين المتميزين هي لبث روح التنافس بين الموظفين وحثهم على بذل
المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف األمانة العامة لمجلس األمة .

حضر التكريم مدير إدارة اإلعالم مظفر عبد الله راشد.
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أخبار األمانة

الخدمات الهندسية

تكرم أحد موظفيها
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ً
حفال لتكريم المتقاعد مشتاق أحمد مستري الموظف في قسم الهندسة المدنية ،
أقامت إدارة الخدمات الهندسية اليوم
حض���ر الحف���ل األمين العام لمجلس األمة عالم علي الكندري ،وقد ألقى مدير إدارة الخدمات اإلدارية والهندس���ية جاس���م
ً
عاما هي خدمته في المجلس  ،كما
الجاس���م كلمة عبر فيها عن ش���كره وتقديره للدور الذي قدمه المحتفى به طوال 20
تق���دم بالش���كر لموظفي اإلدارة الهندس���ية على ترتيبهم لهذا الحفل  ،وخص بالذكر المهندس���ة م���روة البصيلي لجهودها
الكبيرة في هذه المناسبة .

تال ذلك كلمة لألمين العام الذي ثمن فيها روح التآلف بين موظفي األمانة العامة بكافه ش���رائحهم وفئاتهم الوظيفية
وخاصة اإلدارة الهندسية وقدم شكره للمحتفى به .
بدوره شكر المحتفى به مشتاق أحمد مستري األمين العام والقائمين على الحفل .
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E-mail: media@kna.kw

@MajlesalOmmah
Web: www.kna.kw

أخبار األمانة
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التقوا األمين العام

طلبة ( نظام دستوري ) في جولة تعريفية
لمجلس األمة

اس���تقبل أمي���ن ع���ام مجلس األم���ة عالم عل���ي الكندري أس���تاذ
القان���ون د .محم���د الفيلي وطلبت���ه في مادة ( نظام دس���توري )
ف���ي مكتبة،وذل���ك بعد جولة عامة اطلع فيه���ا الوفد على مرافق
المجلس ومهام كل منها .
وق���د عقد أعضاء الوفد الطالبي جلس���ة نقاش���ية ف���ي قاعة عبد
الله الس���الم تناولوا فيها قضايا الئحية ودس���تورية  ،أعقبها جولة
ف���ي اللجان  ،ومعرض الص���ور الفوتوغرافي وقاع���ة االحتفاالت
الكبرى والقاعة األميرية والممر الرئاسي واستراحة السادة أعضاء

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

المجلس .وق���د قامت إدارتي العالقات العامة واإلعالم بمرافقة
ً
ً
معلوماتيا عن مهام بع���ض إدارات األمانة
ش���رحا
الوف���د وقدمتا
ً
ً
وافيا عن أعمال التوثيق
ش���رحا
العامة،فيم���ا قدمت إدارة الوثائق
البرلماني لديها .

ه���ذا وقد رحب األمين العام ع�ل�ام الكندري بالوفد الطالبي ودعا
إلى تكرار مثل هذه الزيارات التي تعود بالنفع على الطلبة وتمكنهم
من الحصول على المعلومات الخاصة بعمل البرلمان في جوانبه
الدستورية والالئحية .

أخبار األمانة

الكندري :

إنهاء عمل لجنة التظلمات وقضايا

موظفي المجلس

نقل تبعيه
' القرارات التشريعية '
إلى الجلسات
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قال أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس
األمة باإلنابة عبدالله الرومي رقم  2012/48المؤرخ  2012/7/10بإنهاء أعمال
لجنة دراس���ة الطلبات والتظلمات والقضايا الخاصة بموظفي المجلس
بناء على طلب اإلعفاء واالستقالة المقدم من رئيس وأعضاء اللجنة التي
شكلت بقرار رئيس مجلس األمة السابق رقم  2012/37المؤرخ . 2012/5/28
وقد تضمن التقرير أن اللجنة خالل فترة عملها انتهت من بحث موضوع
واحد فقط يتعلق بتنفيذ حكم قضائي بترقية أحد الموظفين إلى وظيفة
مدي���ر إدارة حيث أصدرت األمانة العام���ة القرارين رقمي 2012/ 288 ، 287
ً
ً
تنفيذا للحكم ،
بتاريخ 2012/6/26
موضحا بأن ما انتهت إليه اللجنة من رأي
ً
وفقا لذات اإلجراءات التي اتبعتها األمانة العامة
بش���أن تنفيذ الحكم جاء
بمجلس األمة في تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بشأن الترقيات .

 ..م���ن جه���ة أخ���رى أصدر األمي���ن العام ق���رار رقم
 315لس���نة  2012والقاضي بنقل تبعيه إدارة شئون
الق���رارات التش���ريعية م���ن قطاع ش���ئون األعضاء
إلى قطاع ش���ئون الجلس���ات بذات االختصاصات
والمهام المحددة لها .

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

@MajlesalOmmah
Web: www.kna.kw

قرارات إدارية

قرار األمين رقم (  ) 220لسنة  2012م
ً
ظهرا .
مادة أولـى  :يسمح للموظفات باالنصراف الساعة ( ) 1.30

قرا
ر
ا
ت
إ
د
ا
رية

ً
اعتبارا من 2012/5/20م .
مادة ثانية  :على األمين العام المساعد للشئون اإلدارية والخدمات تنفيذ هذا القرار ويعمل به

قرار رئيس مجلس األمة رقم (  ) 55لسنة  2012م
ً
عاما فأكثر وتنتهي خدماته قبل  2013/1/2ألحد
م���ادة أولـ���ى  :يج���وز بقرار من رئيس المجلس منح الموظف الذي أمضي بالخدمة ( ) 30
األسباب الواردة في البنود (  ) 7 ، 5 ، 2 ،1من المادة (  ) 1من الباب الثاني عشر من الالئحة المشار إليهما أعاله مكافأة تقاعد بما يعادل
ً
شهرا .
المرتب الشهري الشامل عن ( ) 12
مادة ثانية  :تسترد المكافأة من الموظف الذي يعاد تعيينه والموظف الذي يلغي قرار إنهاء خدماته ألي سبب من األسباب .
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مادة ثالثة  :يوقف العمل بالقرار رقم (  ) 2لسنة  2011المشار إليه أعاله أثناء سريان هذا القرار .
ً
اعتبارا من تاريخه .
مادة رابعة  :على أمين عام مجلس األمة تنفيذ هذا القرار والعمل به

قرار رقم (  ) 287لسنة  2012م
مادة أولـى  :ينقل السيد  /جمال خليفة الدغيشم مدير إدارة شئون المراسم والعالقات العامة بقطاع العالقات العامة واإلعالم للعمل
ً
اعتبارا من 26/6/2012م وبذات المستوى الوظيفي والدرجة المالية
بوظيفة مدير إدارة العالقات الخارجية بقطاع الشعبة البرلمانية وذلك
ً
حاليا .
التي يشغلها

مادة ثانية  :على كل من يلزم تنفيذ ما ورد بهذا القرار .

قرار رقم (  ) 300لسنة  2012م
ً
وفقا
مادة أولـى  :يعدل مس���مى " قس���م األنش���طة والبرامج " ليصبح " قس���م المرئي واإللكتروني والمسموع " وتكون اختصاصاته

لبطاقة االختصاصات المرفقة بهذا القرار .
ً
مادة ثانية  :على كافة المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

قرارات إدارية

قرار األمين رقم (  ) 255لسنة  2012م
مادة أولـى  :يستحدث بإدارة مكتب نائب رئيس مجلس األمة الوحدات التنظيمية أدناه لتمارس االختصاصات المحددة قرين كل منها
على النحو التالي :
قسم العالقات العامة واإلعالم البرلماني ويختص باالتي :
أ – دعم ومتابعة وتنسيق عالقات نائب الرئيس البرلمانية مع المؤسسات البرلمانية الخارجية .
ب – دعم ومتابعة وتنس���يق ش���بكة التواصل السياسي واإلعالمي واالجتماعي والبرلماني لنائب الرئيس مع كافة األجهزة ومنظمات
المجتمع المدني .
ج – رصد ومتابعة ما تنشره وسائل اإلعالم المرئي والمقروء ووسائل النشر األخرى عن األمور والمسائل البرلمانية لنائب الرئيس .

أ – دراسة ومتابعة كافة ما يصدر من قرارات أو تعاميم تنظم سير العمل في األمانة وشئون الموظفين .
ب – دراس���ة ومراجعة الهياكل التنظيمية والمجموعات الوظيفية المعمول بها واقتراح اس���تحداث الوحدات التنظيمية أو الوظائف
الجديدة .
ج – دراسة ومراجعة أنظمة العمل واقتراح تحديثها أو تعديلها أو إلغاء القائم منها .
د – التنسيق ومتابعة الطلبات والشكاوى المقدمة من الموظفين والمتعلقة بشئونهم الوظيفية .
 -3قسم السكرتارية والتنسيق ويختص باالتي :
أ – إعداد وتنفيذ الكتب والمراسالت المتعلقة بنائب الرئيس .
ب – تجهيز ومتابعة توفير كافة متطلبات نائب الرئيس واحتياجات إدارة مكتبة .
ج – إعداد وتجهيز األعمال البرلمانية لنائب الرئيس .
د – متابعة أعمال نائب الرئيس البرلمانية والتنسيق بشأنها مع اللجان والكتل البرلمانية والجهات واألجهزة الحكومية المعنية .
مادة ثانية  :على كل من يلزم تنفيذ ما ورد بهذا القرار .
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة
E-mail: media@kna.kw

@MajlesalOmmah
Web: www.kna.kw
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قسم اإلعداد والتنظيم ويختص باالتي :

قرارات إدارية

األمانة العامة
تشارك في
احتفالية تربوية
بمناسبة صدور
الدستور
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ش���اركت األمان���ة العامة لمجل���س األمة
ممثلة ف���ي إدارة اإلعالم ضمن فعاليات
احتف���ال مدرس���ة لولوة الربيع���ة بمنطقة
ً
عاما
العاصمة التعليمية بمرور خمس���ين
على صدور دستور دولة الكويت .بحضور
مدير الشئون التعليمة بمنطقة العاصمة
التعليمية رقية علي ،ومدير مدرسة لولوة
الربيعة األستاذة سميرة القناعي  ،وقدم
طلب���ة المدرس���ة بهذه المناس���بة أوبريت
غنائي بعنوان «دستورنا  ...سورنا» .
وس���اهمت إدارة اإلع�ل�ام خ�ل�ال ه���ذه
االحتفالية بجناح خاص يش���مل إصدارات
اإلدارة م���ن مطبوع���ات ونش���رات ومنها
(دس���تور دولة الكوي���ت  ،الالئحة الداخلية
لمجلس االمة ،كتاب دستورنا  ...سورنا،
ومطبوعات أخرى) وتهدف من وراء ذلك
نشر الوعي وغرس قيم الديمقراطية في
نفوس النشء.

مثل إدارة اإلعالم في هذه االحتفالية كل
من لمياء السمحان وهديل بو حميد

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

كتبت :لمياء السمحان

تهاني وتبريكات

خ��ل�ال ح��ف��ل االس��ت��ق��ب��ال ال�����ذي اق��ام��ت��ة األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��م��ج��ل��س األم���ة

أقامت األمانة العامة لمجلس األمة حفل اس���تقبال للعاملين فيها
لتبادل التهاني بمناس���بة عيد الفطر المب���ارك في قاعة االحتفاالت
الكب���رى  ،وحضر الحفل أمين ع���ام مجلس األمة عالم علي الكندري
وكبار المسئولين والموظفين في األمانة العامة .

وأش���اد الكن���دري بكلم���ة له ألقاه���ا خالل الحف���ل بجه���ود العاملين
ً
مطالبا إياه���م ببذل المزيد لما
باألمان���ة العامة في الفترة الس���ابقة
فيه مصلحة العمل .
و تط���رق الكندري إلى موض���وع التأمين الصحي وإمكانية ضم أفراد
ً
مش���يدا ف���ي االحتفالية الس���نوية بعي���دي الفطر
عائل���ة الموظفين
واألضحى التي تعزز أواصر الترابط والتعاون بين جميع العاملين في
األمانة العامة لمجلس األمة.

من ناحية أخرى تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الرمضانية
التي أقامتها اللجنة االجتماعية والرياضية بمجلس األمة .

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

@MajlesalOmmah
Web: www.kna.kw
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الكندري
يهنئ
العاملين
بمناسبة
عيد الفطر

لقاء تواصل

لقاء تواصل

االسم:

< حصة إبراهيم الزامل.

المسمى الوظيفي:

< باحث سياسي مبتدئ.

اإلدارة التي تعملين بها:
< الشعبة البرلمانية.

سنة التعيين:
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< 2011

طبيعة عملك:

< التواصل ومتابعة المراسالت مع االتحادات البرلمانية والبرلمانات خارج دولة الكويت.
< تنسيق حضور السادة األعضاء لمؤتمرات واجتماعات االتحادات البرلمانية.
< التحضي���ر للمؤتم���رات واالجتماع���ات وإع���داد مداخالت وأوراق عمل للس���ادة األعض���اء التي تقدم في
المؤتمرات الخارجية.

ماهي طموحاتك الوظيفية؟

< أطمح أن أتميز في أداء عملي ألضع بصمة جديدة فيه.

ماهي طموحاتك لتحسين األداء الوظيفي بعملك؟

< اإلط�ل�اع واالس���تمرار ف���ي متابع���ة كل جديد عل���ى الس���احة البرلماني���ة المحلية
والخارجية.
< اإلرتقاء لمس���توى أفضل في كتابة وإعداد المداخالت من خالل الدورات
التطويرية.
< حضور المؤتمرات واالجتماعات البرلمانية الكتساب
خبرة عملية أكبر.

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

تهنئة

حصل عدد من موظفي األمانة العامة على شهادات أكاديمية من خالل تحصيلهم العلمي.

العميري  ..ماجيستير

الحاتم  ..بكالريوس

الزميلة هبة جاسم العميري حصلت
على درجة الماجستير في إدارة األعمال
من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( . )GUST

الزميل فهد عبد الرحمن الحاتم حصل
على درجة البكالوريوس في هندسة
الحاسوب من جامعة مملكة البحرين .
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حفل تخرج الزميل بإدارة التوثيق والمعلومات  /يوسف العرج وحصوله على شهادة
ماجستير علم المكتبات والمعلومات من جامعة الكويت مع عميد كلية العلوم اإلجتماعية
أ.د .عبدالرضا أسيري
مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة
E-mail: media@kna.kw

@MajlesalOmmah
Web: www.kna.kw

إعداد الباحثة  :مريم الكندري

البحوث

تصدر دراسة جديدة حول

الحبس االحتياطي
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أص���درت إدارة البح���وث والمعلوم���ات دراس���ة ح���ول “ الحب���س
االحتياط���ي “ م���ن إعداد الباحث���ة مريم الكندري ج���اء في مقدمة
الدراسة :

إن الحب���س االحتياط���ي إج���راء من إج���راءات التحقي���ق يهدف إلى
س�ل�امة التحقيق االبتدائ���ي وذلك بوضع المته���م تحت تصرف
المحقق لس���هولة استجوابه أو مواجهته أثناء التحقيق ومنعه من
اله���رب والعبث بأدل���ة الدعوى أو التأثير على الش���هود أو المجني
علي���ه  ،وه���و في نف���س الوقت حماي���ة للمتهم م���ن احتماالت
االنتقام وتهدئة الشعور العام .
وه���و في حقيقته س���لب حري���ة المتهم مدة م���ن الزمن تحددها
مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون وفي
معنى آخر هو :

إج���راء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عن من منحه المش���رع
هذا الحق ويتضمن ً
امرا لمدير الس���جن بقبول المتهم وحبسه به
ً
محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى
ويبقي
حت���ى ينتهي أما باإلفراج ع���ن المتهم أثناء التحقي���ق االبتدائي أو
أثن���اء المحاكمة وأم���ا بصدور حكم بالدعوى بب���راءة المتهم و بدء
تنفيذها عليه ،وقد أجاز الدس���تور الكويتي في المادة  ))31الحبس

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

االحتياطي حيث أشار إلى أنه اليجوز القبض على إنسان أو حبسه
أو تفتيش���ه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل
ً
وفق���ا إلحكام القانون ّ
إال
ونظم قان���ون الجزاء الحبس االحتياطي
ف���ي الم���ادة ( )69الت���ي تن���ص  “ :إذا رؤى أن مصلح���ة التحقي���ق
ً
تس���توجب حبس المتهم
احتياطا لمنعه من الهرب أو لمنعه من
ً
التأثير في سير التحقيق جاز حبسه احتياطيا ”...
ً
مؤتم���را لها ف���ي طه���ران بتاريخ
وق���د عق���دت األم���م المتح���دة
 1968/4/22تق���رر فيه توجيه توصيه إلى الدول األعضاء  ،بأن تعيد
النظر في قوانينها وإجراءاتها بش���أن اعتقال االش���خاص وأن تتخذ
جميع اإلجراءات لضمان عدم حجز حرية أحد أكثر من الالزم  ،بدون
اته���ام  ،مما جاء في البند الخام���س من اإلعالن الذي صدره هذا
المؤتمر مايلي:

“ أن هدف األمم المتحدة الرئيس���ي في مجال حقوق اإلنس���ان  ،أن
يتحقق لكل فرد أقصى درجات الحرية والكرامة ولتحقيق هذا الهدف
ينبغ���ي أن تمن���ح القوانين النافذة في مختلف ال���دول  ،كافة اإلفراد
بصرف النظر عن العرق أو اللغة أو الدين  ،أو العقيدة السياسية حرية
التعبي���ر والمعلومات والضمير والديانه  ،وكذلك حق المش���اركة في
الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية لبالدهم “ .

خير جليس

المسؤولية المدنية
الناشئة عن حوادث
السيارات في
القانون الكويتي

« والدة
دستور
الكويت »
للكاتب أحمد الديين

لم���ا كانت المس���ؤولية المدنية ع���ن حوادث الس���يارات ،تحتل
أهمية كبيرة في دولة الكويت ،لكثرة عدد السيارات ووقوع كثير
م���ن الحوادث الناجمة عنها ،يتمخ���ض عنها الكثير من الوفيات
واإلصابات ،وما يستتبع ذلك رفع كثير من القضايا ،سواء من
ورث���ة المتوف���ى أو المصابين ،ومن ثم يثور ف���ي هذه القضايا
ً
وفقا
مبدأ التعويض عن الحوادث الناش���ئة عن السيارات ،سواء
للقان���ون المدني المنص���وص عليها في الم���ادة  243المتعلقة
ً
وفقا لتأمين المسؤولية المدنية
بمسؤولية حارس األش���ياء أو
الناش���ئة عن حوادث الس���يارات ،المنص���وص عليها في المادة
 28من المرس���وم بقانون رقم  13لس���نة  1959بش���أن الس���ير،
الذي ألغي وحل محله قانون المرور رقم  68لسنة  1976والئحته
التنفيذي���ة الص���ادرة بق���رار وزي���ر الداخلي���ة رقم  81لس���نة ،1976
ولكثرة هذه القضايا وص���دور أحكام كثيرة من محكمة التمييز،
س���واء المنشور منها أو غير المنش���ور ،قررت مبادئ هامة في
ه���ذه القضايا ،مما دعانا إلى إعداد ه���ذا المؤلف ،الذي جمعنا
في���ه هذه المبادئ ،نضعها بين أي���دي رجال القضاء والمحامين
وشركات التأمين ،وجميع المشتغلين بالقانون .ونأمل أن يهم
النف���ع الجميع ،وقد ش���ارك ف���ي إعداد هذا المؤلف األس���تاذ/
ً
إسهاما منه في إثراء العمل
هش���ام عبدالعزيز الفهد المحامي،
القضائي والقانوني ،فله منا جزيل الشرك والعرفان.

المستشار/عبدالحميد إبراهيم الشافعي
ً
سابقا
نائب رئيس محكمة النقض
وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت السابق
المستشار القانوني بمجلس األمة الكويتي
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الدس���تور هو قانون الدولة األساس���ي،
الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة
وتنظيم هيئاتها وتش���كيلها ونش���اطها،
وحق���وق المواطني���ن وواجباتهم ويمثل
ًَ
ً
مهما في عالقة الدولة
تطورا
الدس���تور
بالمواط���ن وق���د ب���دأت حركة الدس���ترة
ف���ي عالمنا المعاصر ف���ي أعقاب الثورة
الفرنس���ية واالس���تقالل األمريكي وتم
إص���دار دس���تور الكوي���ت في ع���ام 1962
وه���و الثم���رة األولى لدولة االس���تقالل
وكان محصلة تكوين إجتماعي وسياسي
وتط���ور تاريخ���ي س���ابق وعندم���ا تمت
تولية الش���يخ صباح األول الحكم عبرت
الديمقراطية عن نفسها بصيغة «الحكم
المش���ترك» إلى  1896وفي أعقاب وفاة
الش���يخ س���الم المبارك وحركة مجلس
األمة التشريعي في العامين  1938و1939
عندما تم إنتخاب أول مجلس تش���ريعي
حيث وضع نظام أساس���ي للحكم وهو
بمثاب���ة أول دس���تور للكويت وال ش���ك
أن المغفور له الش���يخ عبدالله الس���الم
الصب���اح أمي���ر دول���ة الكويت ف���ي بداية
عه���د االس���تقالل كان له دور أساس���ي
ف���ي التط���ور الديمقراط���ي للكوي���ت،
ويس���تعرض ه���ذا الكت���اب كي���ف تمت
والدة الدس���تور؟ وما هي القضايا التي
كان���ت مثار الجدل بي���ن أعضاء المجلس
التأسيس���ي ولجنة الدس���تور التي تولت
إعداد مش���روع الدس���تور؟ وكيف تمت
تس���وية األمر؟ كما يحت���وي هذا الكتاب
القي���م عل���ى الن���ص األصلي للدس���تور
ومذكرته التفسيرية.

التأمين

ً
ً
هاما إلضفاء المزيد من
عنصرا
االهتمام بالزراعة التجميلية لمباني ومرفقات مجلس األمة يعد
الش���كل الجمالي للمبنى  ..المهندس صالح الحمدان أحد الكوادر التي تش���رف على هذا العمل
» هذا اللقاء القصيرمعه:
وكان لـ «

المهندس صالح الحمدان  ..والزراعة التجميلية
لماذا تخصصت في الهندسة الزراعية وكيف؟

عندما تخرجت من الثانوية العامة قدمت أوراق التخرج إلى جامعة

الكوي���ت وفي ذلك الوق���ت لم أضع تخصص مح���دد في ذهني
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لكن���ي فوجئ���ت بمنح���ي تخصص ع�ل�اج طبيعي .ودرس���ت هذا
التخصص ولم أوفق فيه ،بعد أن عانيت الكثير قررت أن أس���حب

أوراق���ي من الجامعة وأرس���لها إلى وزارة التربي���ة والتعليم العالي
وفي ذلك الوق���ت ٌخيرت بين بعثتين األولى إلى مصر بتخصص
طب أس���نان والثانية بعثة أمريكا بتخصص هندسة زراعية ،فكرت
ً
كثيرا بالتخصص األنفع إل���ى التطوير واألنفع إلى بلدي الكويت،
ف���كان ذلك الحلم الذي يراودني في دراس���ة االكتف���اء الذاتي من
الغ���ذاء وعم���ل الطاق���ة الشمس���ية والطاق���ة الهوائي���ة فوجدت

الهندسة الزراعية هي األنسب.

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

إلى أي مدى أثر عملك في هذا المجال على شخصيتك؟

ً
أحبب���ت هذا التخصص
كثيرا مما له أثر إيجابي على نظرتي للعمل
والتعامل مع األصدقاء والموظفين والغرباء وتعاملي مع أسرتي
وعائلت���ي ،ألن تعامل���ك مع ه���ذه النبات���ات الخضراء المس���المة
ستجعل نفسيتك وشخصيتك تتغير إلى األفضل.
ه���ل يتناس���ب مبنى مجل���س االمة الحال���ي مع تصمي���م الزراعة
الداخلية؟

المبنى الحالي لمجلس األمة صمم ليكون تحفة معمارية تتكلم
ع���ن الحرية واالنش���راح واإلبداع ،حيث يس���ود ه���ذا المبنى الكبير
الخرس���انة المس���لحة لكن الجان���ب الجمالي فيه يترك���ز في الجهة
الش���مالية م���ن المبنى التي تمثل الش���راع والخيم���ة ،حيث توجد

إعداد :سالم العدل

لقـــاء

أماك���ن قليلة تصلح ألن تكون فيها النباتات الداخلية .أما المبنى
الجدي���د فيختل���ف عن المبن���ى الحالي من ناحية قلة المس���احات
المخصصة للزراعة التجميلية.

بألوان األحمر واألبيض ومعنى هذا (بأننا نحبك ونعش���ق نقاءك
ورقيك) وهكذا.

ماه���ي األماكن التي ال تالئم الزراعة الداخلية ؟ وهل حاولت حل
هذه المشكلة؟

لق���د اجتمعنا مع المقاول المس���ؤول على الزراعة التجميلية ومع
فريق المش���رف على المش���روع (مهن���دس من وزارة األش���غال)
م���رات عدي���دة لتصحي���ح مواقع النبات���ات وتصحيح أعم���ال الري
وجلب نوعية ممتازة من النخيل ،حيث يوجد بالساحة الخارجية من
مبنى الري ،يوجد بالس���احة الخارجية من مبنى الجديد  23نوع من
نباتات مغطيات التربة وعشب (نجيل) وأشجار وشجيرات ونخيل،
وإضافة تربة زراعية مع أس���مدة لتقوية وتحس���ين خواص التربة،
والزراعة في االوقات المناسبة.

على أي أس���اس يتم اختيار ألوان الزهور بحس���ب المناس���بة مثال
االفتتاح والمؤتمرات؟

يت���م اختيار ألوان الزهور على حس���ب المناس���بة مث���ال على ذلك
افتت���اح أي انعقاد جديد تكون معظم الزهور والورود بألوان فاتحة
مث���ل األبي���ض واألصف���ر الفاتح والمشمش���ي الفات���ح والوردي
الفاتح ويمكن كسر هذه األلوان باألزرق أو البنفسجي الفاتح ألن
ً
افتتاح دور االنعقاد يكون رس���مي
ج���دا أما المؤتمرات فهي على
حس���ب موضوعه ،فمؤتمر االحتياجات الخاصة يخصص له زهور
وورود حم���راء ومعنى ه���ذا (بأننا نحبك) أو مؤتمر تبرع بالدم فهي

أما عن الزراعة الداخلية فال يوجد إال  4أش���جار زينة (فلوريدا النخيل
الملك���ي) و 5أش���جار نخيل قزمي (س���يكس روفليت���ا) حيث يكون
المجموع  9أشجار داخلية فقط ال غير.
كلمة أخيرة من مهندس صالح الحمدان:

نتمنى إنصافنا بالموافقة على زيادة كادر المهندس���ين وإعطائهم
فرص���ة وثقة على إش���راف المش���اريع التي تخ���ص مجلس األمة
وعلى تنمية خبراتهم بال���دورات الفنية المتخصصة خارج الكويت
وداخلها.
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س���رداب مجلس األمة والممرات الداخلي���ة والمكاتب البعيدة
عن أش���عة الش���مس وقاع���ة عبدالله الس���الم ،حي���ث أحضرنا
نباتات كثيرة تتعامل مع قلت أش���عة الش���مس وقمنا بحصر
ع���دد م���ن النباتات التي تتحم���ل األماكن ش���به مظلمة وهذه
ضريبة المبنى األمني.

المبن���ى الجدي���د كي���ف يت���م التعام���ل معه ف���ي مس���ألة الزراعة
التجميلية؟

صفحة قانونية تجيب على أسئلة موظفي األمانة

سؤال وجواب

س و ج ،ب���اب يتلق���ى
أسئـــلة واستـفســارات
الموظفين في األمانة
العام���ة ،ويتم اإلجــابة
ً
وفـقـــا للـوائـح
عليــهــــا
والنظم المرعية.
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س:
ج:

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

أرغب بتقديم طلب استقالة من إحدى الوظائف العامة وأود معرفة الجوانب القانونية للقرار الصادر بقبولها  ،وما إذا كنت قد
تقدمت بهذا الطلب على خلفية إحالتي إلى التحقيق في إحدى المخالفات الوظيفية ؟

ً
وفقا لألصول العامة للوظيفة والنظام القانوني لها الذي يقوم على ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام
طلب االستقالة
بانتظام واطراد ال ينتج بذاته أثره في فصم رابطة الوظيفة وإنما يتوقف ذلك األثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من الجهة
ً
حكما ؛ فعلى الموظف أن يستمر في
اإلدارية المختصة بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة بعدها مقبولة
أداء عمله إلى أن يتم البت في طلبه بقبول االستقالة من عدمه  ،أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد العتبارها مقبولة  ،وهو
المنصوص عليه في المادة ( )3من الباب الثاني عشر (انتهاء الخدمة) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي لمجلس األمة (خالل
ً
يوما).
ثالثين
ال يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى  ،فإذا
انتهت هذه اإلجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته  ،وذلك الحكم هو المنصوص عليه
ً
ً
مانعا دون قبول استقالته أو إعمال قرينة
حائال
في المادة ( )4من الباب المشار إليه أعاله ؛ فإحالة الموظف إلى التحقيق تعد
ً
حكما لفوات الميعاد المحدد العتبارها مقبولة  ،الرتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من زجر وردع  ،وما يرنو إليه
قبولها
في هذا الصدد من عدم إفالت الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري.
ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبالغه بقرار قبول االستقالة  ،أو انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة بعدها مقبولة.

ً
اعتبارا من تاريخ تقديمها  ،ال ينهي العالقة القانونية بين الموظف وجهة عمله خالل
مع العلم بأن صدور قرار قبول االستقالة
ً
تأديبيا ؛ إذ أن صفة الموظف
الفترة ما بين قرار القبول وتقديم الطلب ‘ فال ينال القرار األخير من سالمة القرار الصادر بمجازاته
تظل قائمة ال تنحسر عنه أو تزايله حتى صدور قرار قبول استقالته  ،وال تنفصم عرى عالقته الوظيفية بجهة عمله إال من تاريخ
صدور قرار قبول االستقالة بأثر فوري.
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سؤال وجواب

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

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 الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وفي غير مقر العمل .

س:

 :تنص المادة ( )20من قرار رئيس مجلس األمة رقم  6/2010بشأن ضوابط وأحكام ومواعيد الدوام الرسمي المتعلقة باالستئذان
على أنه  « :يجوز للرئيس المباشر التصريح للموظف باالستئذان من الدوام وإخطار إدارة شئون الموظفين بذلك بما ال يجاوز
ثالث مرات في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة وبما يتالءم مع األسباب التي يبديها الموظف
ً
شهريا شريطة أن ال يقل االستئذان عن ساعة وال يزيد عن أربع ساعات في المرة الواحدة « .
وال يزيد على تسع ساعات
ً
شهريا بمجموع تسع ساعات .
وعليه فإن للموظف الحق في االستئذان ثالث مرات

ً
ً
واعتبارا من الساعة التاسعة في أيام شهر رمضان .
اعتبارا من الساعة السابعة في األيام العادية ،
وإذن التأخير يبدأ
وإذن االنصراف يحسب حتى الساعة الثانية في األيام العادية  ،وحتى الساعة الواحدة والنصف في أيام شهر رمضان المبارك .

س:
ج  :هذا السؤال تجيبه المادة ( )6من الباب الحادي عشر (التحقيق والتأديب) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي  ،والتي تنص على  « :إذا
هل يجوز وقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق  ،وما هي أحكام اتخاذ مثل ذلك اإلجراء ؟

رأى القائم بالتحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف أحد الموظفين عن عمله  ،فعليه أن يعد مذكرة – ترفع إلى األمين العام
– يبين فيها موضوع التحقيق  ،ومبررات طلب الوقف  ،والمدة التي يقدرها إلتمام التحقيق والتصرف فيه وللسلطة المختصة
ً
اعتبارا
أن توقف الموظف عن عمله لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر  ،يجوز مدها لمدة مماثلة  ،ويوقف صرف نصف مرتب الموظف
من تاريخ وقفه عن العمل وال يرد له إال إذا ثبت عدم مسئوليته  ،أو عوقب بعقوبة اإلنذار  ،أو الخصم من المرتب لمدة ال تزيد
على سبعة أيام وإال حرم منه .
ً
–عوضا عن إيقافه عن العمل – إلى حين التصرف في التحقيق « .
ومع ذلك يجوز ندب الموظف للقيام بوظيفة أخرى

مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة
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ج

ً
شهريا ،
لقد تم التحقيق معي واكتشفت بأن المخالفة التي ارتكبتها هي تجاوز عدد الساعات المسموح لي باالستئذان خاللها
فكيف يمكنني حساب تلك الساعات لتفادي تكرار تلك المخالفة ؟
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شريفة آل بن علي:

شريفة آل بن علي ،تعمل في إدارة
شئون الموظفين بوظيفة مساعد
صائغ برامج ،كان لـ «تواصل» هذا
اللق���اء معها ح���ول هواية التصوير
الفوتوغرافي.

هوايتي تصوير الطبيعة الصامتة
وتصوير االستوديو
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

هواية

متى بدأت هوايتك في التصوير الفوتوغرافي ،وكيف؟

ب���دأت هوايتي في التصوير عام  ،2007من خالل مرافقتي لألس���رة في
الس���فر الس���ياحي ،ونمت هذه الهواية لدي من خ�ل�ال دخولي لدورات
ً
والحق���ا صقلتها من خالل مش���اركاتي ف���ي المعارض
تدريبي���ة فني���ة،
والمسابقات.
هل لنا أن نتعرف على المعارض التي شاركت بها؟

نعم ..ش���اركت في معارض مختلفة منها ف���ي جامعة الكويت ،وأخرى
في سلس���ة مقاهي ستاربكس وكذلك مس���ابقة وكالة األنباء الكويتية
«كونا» وقد حصلت على عدد من الجوائز.
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هل استفدت من هذه الهواية؟

بالتأكيد  ،فالتصوير عالم جديد بالنس���بة لي بعيد عن حياتي الوظيفية،
كما س���اعدتني الهواية على توثيق حياتي األس���رية من ناحية اجتماعية.
كما كونت صداقات عديدة بسبب هذه الهواية.
هل واجهتك صعوبات في هوايتك؟

نعم منها قلة الجهات التي ترعى هذه الهواية ،إضافة إلى الثقافة العامة
للمجتمع التي تنظر للمصورين بعين الشك في األماكن العامة.
هل نشرت أعمالك الفوتوغرافية على مواقع التواصل االجتماعي؟

نعم لدي حساب في موقع «فليكر» ونشرت فيه العديد من األعمال.
كيف ترين البيئة الكويتية بالنسبة لعالم التصوير الفوتوغرافي؟

هي بيئة محدودة إذا قارناها مع بلدان مثل التش���يك وألمانيا التي زرتها
ً
سابقا.
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هل أنت سعيد في عملك؟

محمد النغميش

" ليس لدينا وقت كاف للقراءة "  ،عبارة تعد من أكثر الش���كاوي التي نس���معها
عن سبب العزوف عن ممارسة القراءة  .ومن هذا المنطلق حاولنا تقديم كتاب
يض���م بين دفتي���ه موضوعات إدارية صغيرة الحجم وخفيفة المتناول ،ليس���هل
على القارئ هضمها ! .
ويتط���رق الكت���اب إل���ى موضوعات عدة منها ف���ن القراءة الس���ريعة  ،وفن إدارة
االجتماعات  ،والفارق بين المدير والقائد .

ويع���رض الكتاب لموضوع أهمية الصالة في حياة الموظف وس���اعات يومه ،
ويستشهد برأي أحد الحاصلين على جائزة نوبل في الطب عن الصالة وأثرها على
نفس���ية اإلنس���ان  ،وما الحيل العقلية التي يلجأ إليها الموظفون في العمل ؟
وما دوافع هذا السلوك ؟ وكيف يمكن أن يفكر المديرون والموظفون بطريقة
إيجابية تفيدهم وترتقي بأدائهم .
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وحاولن���ا في ه���ذا الكتاب تقدي���م حلول إدارية لع���دد من التحدي���ات التي تواجه
الموظفي���ن والمديري���ن ف���ي العم���ل وخارج���ه .وكل ذلك جرى عرض���ه بطريقة
مبسطة بعيدة عن الكتابة األكاديمية المتشعبة وذلك تلبية لرغبات قارئ ينشد
المعلومات المباشرة والمقتضبة المصحوبة باألمثال الواقعية .

لطالما نشد اإلنسان السعادة وتحقيق السعادة في العمل مطلب الجميع لكن
ال يمكن بلوغ ذلك إال حينما يبدع اإلنسان في عمله ويتفوق فيه ويفجر إمكاناته
ً
إيجابيا على نفسيته وحياته الخاصة .
الخالقة  ،فإذا حقق هذه المعادلة انعكس ذلك

وهذا الكتاب يرصد دالالت الس���عداء في أعمالهم  ،وعالمات ذلك في تصرفاتهم وس���لوكهم وأدائهم  ،وتقديم إرشادات عامة
لجميع الس���اعين للوصول إلى تلك القيمة اإلنش���ائية السامية  ،من خالل تسليط الضوء على عدد من المهارات والموضوعات
ً
ً
ً
مشوقا واضحا ولغة مبسطة سلسة.
أسلوبا
مستخدما
اإلدارية والحياتية المرتبطة بذلك ،وعرض نماذج وأمثلة توضيحية

مقوالت النجـاح
< النج���اح يتطل���ب توحيد األه���داف في ه���دف وحيد .
( فينيس لومباردي )
ً
فقيرا  ،ولكنه خطؤك أن تموت
< لي���س خطأك أن تولد
ً
فقيرا  ( .بيل جيتس )

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة  -أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر

< إذا ل���م يكن لك أع���داء  ،فأعلم أنه لي���س لديك صفة
مميزة  ( .بول نيومان )
< إذا رأيت ما تطمح إليه بعين خيالك  .فسوف تمسك
به بين يديك  ( .بوب بروكتور )

أجرى اللقاءات :وليد الزهيري

تواصل مع الموظفين الوافدين
محمد إسحاق  :من
مهامي التأكد من اتصال
أجهزة الكمبيوتر بشبكة
اإلنترنت في قاعة
عبدالله السالم كل جلسة

» أنه في حال حدوث إي إنشاءات داخل مبنى المجلس يقوم بتمديد الشبكة وتزويد مكاتب السادة الموظفين بنقاط
وبين إسحاق لـ «
ً
ً
ً
تيسيرا لموظفي
السلكيا
مؤخرا في مبنى قطاع التدريب والتطوير الجديد ،وكذلك تركيب أجهزة إرس���ال الشبكة
تش���غيل ،وقد قام بذلك
ً
الس���لكيا .وأوضح إس���حاق أنه قام كذلك بتمديد الش���بكة الداخلية إلدارة ش���ئون
وزائري مبنى مجلس األمة الس���تخدام ش���بكة اإلنترنت
الموظفين وربطها بأجهزة البصمة الخاصة بالحضور واالنصراف للموظفين وسكرتارية السادة األعضاء ،كما أنه يقوم باستقبال مكالمات
السادة موظفي األمانة العامة والسادة األعضاء في حال وجود أي عطل فني خاص بشكة المجلس هو وبقية زمالئه الفنيين.

كمال فوزي :
عملي قائم على
حسن ضيافة من
يتقدمون للجنة
البرلمانية التي
أعمل بها

أك���د كمال ف���وزي عل���ى أن عمله ف���ي األمان���ة العامة
بمجل���س األمة بدأ ف���ي مجال الضياف���ة والخدمة في
ً
مؤكدا على أن العمل
لجنة شئون األسرى والمرتهنين،
باللج���ان يحتاج لقدر من الهدوء والكياس���ة واالتزان في
التعام���ل مع الس���ادة الن���واب أعض���اء اللجنة وضيوف
اللجنة ممن توجه لهم الدعوة لحضور اجتماعاتها.
ً
» أنه يعمل حاليا في
وأضاف فوزي في حديثه مع «
ً
مش���يرا إلى أن عمله
لجنة الدفاع عن حقوق اإلنس���ان،
في تلك اللجنتين أعتمد على حسن ضيافة السادة زوار
اللجنة لما لهم من ظروف خاصة س���واء السادة أهالي
األس���رى والمرتهنين أو من يتقدمون بش���كاوى للجنة
الدفاع عن حقوق اإلنسان.
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يقول محمد إس���حاق فني ش���بكات بإدارة التش���غيل والش���بكات أن عمله يعتمد على التأكد من
اتصال أجهزة الكمبيوتر بشبكة اإلنترنت الخاصة بالسادة األعضاء في قاعة عبدالله السالم وأجهزة
غرفة اإلعالميين البرلمانيين ،وغرف الموظفين األمانة العامة العاملين بقاعة عبدالله السالم.

من أرشيف األمانة

إعداد :مسلط السبيعي
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سمو األمير الراحل جابر األحمد في حفل االفتتاح  28اكتوبر 2000

سمو األمير الراحل جابر األحمد في حفل افتتاح مجلس االمه في شهر فبراير 1986

حرس المجلس مع االمين العام في اكتوبر 1996

آمر الحرس عبدالعزيز المخلد والعقيد الصالح والعقيد مساعد ندا في لقطة تكريم
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مجتمع األمانة
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/
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يعم���ل ف���ي قطاع
العالق���ات العام���ة
منذ عام 1996م .

تــــؤب
ـ���ن أس���
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ر
ة
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ن
عبد
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الذي كا
ن يعمل
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��ف ب���إد
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ة
ش�
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ئ
ون
الم
وظفين .

مسابقة تواصل

السؤال األول :تم تشكيل لجنة تقصي حقائق الغزو العراقي البرلمانية في العام:
		
(أ)1995 -

(ب)		1992 -

(ج)1999 -

السؤال الثاني :تم إلغاء محكمة أمن الدولة في الفصل التشريعي:
(أ) -السادس

		
(ب) -السابع

(ج) -الثامن

		
(أ) 7 -مواد

		
(ب) 10 -مواد

(ج) 3 -مواد

ً
وفقا لالئحة الداخلية:
السؤال الثالث :كم عدد المواد التي تنظم تقديم المواطنين للعرائض والشكاوى
السؤال الرابع :يتكون مكتب المجلس من :

(أ) -الرئيس ،نائب الرئيس ،أمين السر ،المراقب ،رئيس اللجنة التشريعية ،ورئيس اللجنة المالية.
(ب) -الرئيس ،أمين السر ،والمراقب فقط.
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إجابة العدد 13
حذف األعمدة
5
8
15
19
20
17
10
6

(ج) -الرئيس ،نائب الرئيس ،ورؤساء اللجان التشريعية والمالية.

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 :سحر الثويني  -تليفزيون

إس��م الموظف:

الجائزة الثانية :محمدعبداهلل حسين  -كاميرا فوتوغرافية

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

الجائزة الثالثة :أنفال الراشد  -طابعة
الجائزة الرابعة :بدرية العتيبي  -طابعة
الجائزة الخامسة :مناهل العمران  -طابعة
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»

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

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
أكتوبر  - 2012العدد الرابع عشر
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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

الكندري يهنئ العاملين
بمناسبة عيد الفطر

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

االخراج الفني والطباعة

المهندس صالح الحمدان ..
والزراعة التجميلية

13

18

السيد عبد الله العمران
والتــأمين الصحي ...

عدسة شريفة آل بن علي ..
وحديث حول التصوير

4

22
عدسة  :مسلط السبيعي
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الكندري
يستقبل منتسبي
دورة تنظيم االجتماعات
لجنة التطوير اإلداري ...
مهامها وإنجازاتها
األمانة العامة
تشارك في احتفالية تربوية
بمناسبة صدور الدستور
لتواصلكم ومشاركاتكم  .ت22022854 .
Web: www.kna.kw
E-mail: media@kna.kw

مجلس األمة الكويتي -األمانة العامة

@MajlesalOmmah

