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كلمة العدد
طلت أحرف قليلة شكلت بضع كلمات في حساب اخبارى غير مهني في « تويتر «
قبيل منتصف ليل  21مايو الماضي  :وفاة رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي .
اعتبرت الخبر اشاعة كالمعتاد ورجعت بي الذاكرة فورا لمشاركة هذا الرجل الهادئ
في احتفاالت ومناسبات اجتماعية ورسمية قريبة جدا في الكويت وكانت صوره
حاضرة في الذهن  ،كما ان انطباعي عن أخبار الوفيات في وسائل التواصل االجتماعي
سيئة  ،فتغريدات كثيرة قتلت مشاهير كانوا احياء يتنفسون وقتها !!
اال أن خبر وفاة ( الريس ) قد تأكد بعد دقائق قليلة .
جاسم الخرافي  ،شخصية تنتمي لجيل اجتماعي واقتصادي وسياسي له مواصفات
تبدلت تماما اليوم  ،يدافع عن أفكاره بال فجور  ،ال يقطع الحبال مع الخصوم السياسيين،
قليل الكالم  ،بسيط  ،ال يستخدم كلمات مواربة أو أساليب تحتمل أكثر من تفسير
 .في مجلس األمة كنا ننظر له كوالد لسببين  :سنه و طريقته في التعامل معنا ...
كلماته تشبه كلمات آبائنا في التوجيه .
بوعبدالمحس���ن لديه طريقة مميزة في التعامل مع موظفي المجلس فهو دائما
ما يس���تخدم كلمة  :أنت مس���ئول  ،أو هذه مس���ئوليتك وال يذكر للموظف ترتيبه
االداري في المخاطبة وفي ذلك ثقل للمسئولية وتذكير بقيمة الشخص المخاطب
واحترامه  .استمراره لس���نوات عديدة رئيسا لمجلس األمة أرسى عالقه مميزة بينه
وبين موظفي المجلس وس���يكون في ذاك���رة الكثيرين منهم وخاصه من احتك
به بشكل مباشر .
كن���ت قبيل وفاته أتحدث مع زم�ل�اء في المجلس عن قرب زيارتن���ا له في ديوانه
بمناسبة رمضان والتي اس���تمرينا فيها كعادة حتى بعد اعتزاله العمل البرلماني ،
اال أنه الموت !
لكن تبق���ى الصورة والكلمات والمحب���ة واالخالص لرجل أحبن���ا فأحببناه  ..الرحمة
والغفران لروح الفقيد.

إعــداد  :دالل الشــــايجـــــي
مليــاء السمحــان
مـشـاري العجمـي

مـلـف العدد

يعتبر "برملان الطالب"
أداة تنمية هامة لترسيخ
مفهوم الدميقراطية
وحرية الرأي والتعبير لدى
الطلبة.
ومتثل هذه التجربة فرصة
حقيقية للتعرف على
احلياة النيابية وممارسة
العمل البرملاني.

< الرئيس الغانم وأمين السر النائب عادل الخرافي في افتتاح برلمان الطالب

ف���ي  20أبريل  2015افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم جلس���ة أعمال برلمان الطالب الثاني في قاعة
عبداهلل السالم وتاله عرض فيلم وثائقي األعمال برلمان الطالب األول والذي عقد بتاريخ  28ابريل . 2014
ثم جاءت مداخالت أعضاء البرلمان والتي تنوعت ما بين موضوع المناهج الدراسية و الئحة الغياب و الجامعات
واالختبارات المؤجلة .و ختمت حلسة برلمان الطالب بالموافقة على  31توصية والتي أكد رئيس مجلس األمة
بأنها سوف ترفع إلى وزارة التربية واللجنة التعليمية البرلمانية ومن هذه التوصيات:
< زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية الداخلية والخارجية وفتح تخصصات جديدة ومساعدة
الطلبة المتميزين على دخول الجامعات المرموقة .
< انش���اء جامعة من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاقد مع الجامعات
العالمية في الخارج الفتتاح أفرع لها في البالد.
< اس���تبــدال اختب���ار الق���درات الجـامعي���ة بجامع���ة الكـــوي���ت باختــبــ���ار التخص���ص الم���راد
االنضمام له.
< زيادة التخصصات في جامعة الكويت وفي البعثات .
< انشاء جامعة في كل محافظة .
< تحويل كلية الشريعة إلى جامعة اسالمية .
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“تواص���ل” كان لها لقاء مع الزميل خالد المحارب رئيس قس���م تنفيذ البرامج
التدريبية في إدارة التدريب لألمانة العامة لمجلس األمة لتسليط الضوء على
هذا المش���روع المتكامل وال���ذي بادرت فيه االدارة و يقام تحت اش���رافها .
وكان هذا الحوار:

مـلـف العدد

توصيات الطلبة إلى اللجنة التعليمية والوزارة

المحارب  :عضو برلمان الطالب يمارس أعمال نائب البرلمان
< كي���ف كان���ت بداية فك���رة مش���روع برلمان
الطالب؟
بداية كان إلدارة التدريب فكرة انش���اء «مركز
للتدريب البرلماني» تكون من ضمن أهدافه نشر
الوعي الديمقراطي في الكويت بالتواصل مع
الجامعات والمدارس  ،ث���م بعدها جاءت فكرة
برلمان الطالب بعد عدة نقاشات بين إدارة التدريب
ومكتب رئيس مجلس األمة  .وكنا حريصين منذ
ً
البداية على أن ال يكون هذا البرلمان ش���كليا بل
يكون أداة توصيل حقيقية لصوت الطالب إلى
مجلس األمة ووزارة التربية.
< كيف يتم اختيار أعضاء برلمان الطالب ؟
تق���ام انتخابات مجل���س الطلب���ة والطالبات على
مس���توى المحافظات للبنين والبنات بحس���بة 24
طالب و 24طالبة وتكون هذه االنتخابات تحت
اش���راف ادارة التدريب التي تفرز بنفس���ها أسماء
الناجحين ومراكزهم .
ً
وتقوم وزارة التربية بترش���يح من تراه مناس���با ثم
تختار إدارة التدريب من تنطبق عليه المواصفات
ويليها اعتماد موافقة رئيس مجلس األمة  .مع
االبقاء على منصب رئي���س مجلس االمة ونائب
الرئيس كما هما في الحقيقة .
< كيف يتم تأهيل الطلبة والطالبات بعد فوزهم
للمشاركة في برلمان الطالب ؟
من خالل زيارة الطلب���ة والطالبات إلدارة التدريب
وتزويدهم بالدستور والالئحة الداخلية وتدريبهم
عليها ،وأخذهم بجولة في قاعة عبداهلل السالم
ويطلب منهم اختيار الكرسي الذي سيجلس كل
واحد منهم عليه وتنبيههم على ضرورة تسجيل دور
ترتيب المتحدثين بالجلسة كما هو الحال لنواب

مجلس األمة ف���ي الواقع بل حتى دعوة انعقاد
الجلسة وجدول األعمال وهوية الدخول للمجلس
تصلهم إلى منازلهم .
هذه التفاصيل يعيش الطالب من خاللها أنه عضو
مجلس أمة حقيقي وتكسر حاجز الخوف والرهبة
في وقت انعقاد جلسة البرلمان .
< هل يتم األخذ بالتوصيات التي يطرحها الطلبة
األعضاء ؟
كافة التوصي���ات التي تطرح ف���ي القاعة ترفع
إلى اللجن���ة التعليمية ب���ل إن وزير التربية بنفس���ه
ووزارة التربي���ة والجهات التابعة لها من الجامعة
والتطبيقي تكون ممثلة للحكومة في جلسة
برلمان الطالب بالتالي كل التوصيات والمناقشات
التي تحدث داخل القاعة تكون على مرأى ومسمع
المسؤولين .
< كيف يتم اختيار المواضيع التي تطلب للنقاش
في الجلسة ؟
استحدثنا هذا العام فكرة جديدة باستخدام وسائل
التواصل االجتماعي حيث قمنا بتوزيع بوسترات
ونشرات على المدارس تحتوي على «باركود»
فباستخدام الموبايل ووضع الرقم المدني يتمكن
الطلبة من خاللها التصويت على المواضيع التي
تناقش في الجلسة ،وتتابع إدارة التدريب بشكل
يومي تصويت الطلبة الذي وصل إلى مشاركة
 2000طالب وطالبة .
< حدثنا عن عملية تنظيم دخول طلبة المدارس
للمجلس وقاعة عبداهلل السالم ؟
في برلمان الطالب يقوم المجلس باستقبال 48
طالب وطالبة وهم األعضاء و 3ممثلين األمانة
العامة وبطاقتين شخصيتين لولي األمر وولية األمر

على هامش حفل ختام برلمان الطالب بتاريخ
 2015/4/20تم تكريم الزميل  /خالد احمد محارب
وذلك لتميزه في ادارة التدريب خالل العام التدريبي
 2015-2014م  .وتفضل معالي رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم بتقديم شهادة تقدير
على جهوده المبذولة في اإلدراة .
باإلضافة إلى جمهور من المدارس يقدر ب 538
شخص .بالتالي تم تشكيل فريق عمل من إدارة
التدريب وبعض موظفين األمانة العامة لمجلس
األمة لتنظيم عملية االستقبال وتوجيه الجمهور
وهذا الفريق انقسم إلى عدة فرق موزعة على
بوابات المجلس لتنظيم عملية االس���تقبال وفي
أماكن التصريح الصحفي لألعضاء و قاعة األعضاء
و قاعة االحتفاالت الكبرى وغيرها .
< ما هي رؤيتك المستقبلية لبرلمان الطالب ؟
أطمح في المستقبل أن يتم اشراك مدارس التعليم
الخاص ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة في
برلمان الطالب وأن يعقد المجلس أكثر من جلسة
خالل العام الدراسي ومناقشة القضايا المطروحة
من قبل الطلبة .
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مـلـف العدد

أجرت «تواصل» حوارات مع الطلبة والطالبات أعضاء برلمان
الطالب وكانت األسئلة تتمحور حول تجربة برلمان الطالب
وأهم المواضيع التي س���يطرحها األعضاء وكانت هذه
الحصيلة -:

طلبة البرلمان :نملك وسيلة حقيقية للتغيير عبر البرلمان
جمايل سالم النجم (ثانوية فاطمة الهاشمية) :
استفادتي من هذه التجربة تتمثل في توصيل
صوت الطالب ونقل مشاكل الطلبة للمسؤولين
باإلضافة إلى اكتسابي القدرة على المحاورة
و االقناع وإبداء الرأي ب���كل حرية  ،أما في ما
يخص كلمتي في الجلسة فركزت على موضوع
صعوبة امتحانات القدرات ومشاكل القبول
في جامعة الكويت .
هبه مشعان الفضلي (ثانوية طليطلة) :
هذه التجربة أتاحت لنا الفرصة لتوصيل آراءنا
والتعبير عن أهم القضايا التي نعاني منها كطلبة
بشكل يومي وتوصيلها للمسؤولين .
وكلنا أمل أن تجد الحل المناسب لها  .أما مواضيع
النقاش فقد حازت قضية االختبارات المؤجلة على
ثاني أعلى نسبة تصويت في المدارس ولهذا فقد
ركزت في كلمتي على هذا الموضوع .
فهد خالد الحداد (ثانوية صالح شهاب) :
أهمية هذه التجربة تأتي كونها تمثل فرصة
< صورة تجمع رئيس وعدد من أعضاء مجلس األمة مع برلمان الطالب
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لتوصيل مشاكلنا وما نعاني منه كطلبة في
المدارس للمسؤولين كذلك فإن هذه التجربة
مهمة وواعدة لتأهيل الطلبة لخوضهم التجربة
البرلمانية في المستقبل  .أما الكلمة فقد ركزت
على موضوع الئحة الغياب التي تشكل ضرر
كبير على الطلبة .
و استطلعت «تواصل» أراء مجموعة من أولياء
األمور حول تجربة برلمان الطالب  ،وكانت آراءهم
كالتالي :
والد الطالب (مهدي فهد بوش���هري – ثانوية
فرحان الخالد )  :تجربة برلمان الطالب هي تجربة
ً
ديمقراطية للطالب ولولي االمر أيضا فيكتسبا
من خاللها جو الحرية وابداء الرأي وكيفية التعامل
مع اآلخرين وهي تؤهل الطالب للحياة العملية
للمستقبل بعد الدراسة .
والد الطالبة ( غال نايف المطيري – ثانوية اإلسراء)
ً
 :تجربة برلمان الطالب تجربة ناجحة جدا كونها
تهيئ الطلبة إلى ممارسة الديمقراطية ومعرفة

حقوقهم وواجباتهم مما يؤهلهم للمستقبل
وخوض ابنتي هذه التجربة جعلها تبحث وتطلع
اكثر على هموم زميالتها في المدرسة إليصال
صوتهم مما علمها تحمل المسؤولية ،
والدة الطالبة ( لولوه الفوزان – ثانوية خالدة بنت
األسود )  :هذه التجربة تعزز الثقة بالنفس لدى
الطلبة وتصنع قيادات للمستقبل تنهض بالبالد
كما أنها تس���اعد الطلبة على ايصال صوتهم
ورأيهم في المناهج باإلضافة إلى أن هذه التجربة
جعلت ابنتي على اطالع أكثر بالش���أن المحلي
وحفظ أسماء األعضاء والوزراء ومتابعة جلسات
مجلس األمة على اليوتيوب حتى تصل للشكل
النهائي لمشاركتها في البرلمان .
والد الطالبة (دانه محمد الشمالي – ثانوية أمامة
بنت بشر )  :تجربة برلمان الطالب تساعد على بناء
شخصية الطالب وتعزز لديه روح المشاركة في
صنع القرار وابداء الرأي في ما يخدم مصلحة
البلد  .وعلى المستوى الشخصي فإن ابنتي دانه
أبدت حرص شديد على المشاركة في البرلمان
والتحضير له عبر قراءة الصحف ومتابعة وسائل
التواصل االجتماعي .

مـلـف العدد

أولياء الطلبة:
البرلمان يرسخ قيمة الحوار
في سن مبكرة
ُيع���د أعضاء فريق االش���راف على برلم���ان الطالب
وال���ذي يدار م���ن قب���ل إدارة التدريب ن���واة لصقل
ق���درات موظفي األمان���ة العامة من خ�ل�ال برامج
عملي���ة وواقعي���ة كم���ا ه���و ف���ي ه���ذا البرلمان.
وعلى مدى عامين ترسخت تقاليد العمل المهنية
لدى أعضاء الفريق بش���كل واضح س���تؤدي في
المحصلة النهائية إلى خلق قياديين جديرين بحمل
المسؤولية الوظيفية.

< رئيس مجلس األمة مع الفريق المشرف على برلمان الطالب

< الكندري يستقبل عدد من طالبات برلمان الطالب بحضور مدير إدارة التدريب مهدي المطيرات

أشاد أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري بالمستوى
الخطابي الرفيع الذي ظهر به أعضاء برلمان الطالب بدورته الثانية
الذي عقد في قاعة عبداهلل السالم برئاسة رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغانم .وقال الكندري أن مجلس األمة برئاسة
الغانم حريص على غرس مبادئ النظام الديموقراطي في
نفوس الطلبة وحثهم على ممارسة هذا المبدأ في حياتهم
اليومية وذلك من خالل تش���جيعهم علي ممارس���ة حقهم
ف���ي التعبير عن آرائهم بحري���ة وموضوعية وتقبل وجهات
النظر المختلفة.
وأضاف ‘ان الرئيس الغانم طالب بتطوير فكرة برلمان الطالب
وأعطى تعليمات إلنشاء مكتب مجلس يضم أعضاء برلمان
الطالب وستكون هناك اجتماعات دورية بين المكتب واللجنة
التعليمية البرلمانية بحض���ور وزير التربية والقياديين إليجاد
الحلول للمشاكل التي يواجهها الطلبة’.
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أخبــار األمـانـة

بحضور رئيس مجلس األمة باإلنابة مبارك بنيه
الخرينج وأمين سر مجلس األمة عادل الخرافي
وأمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري
كرمت إدارة الخدمات الهندسية مديرها السابق
جاسم الجاسم بمناسبة تقاعده .
وأشاد الخرينج في كلمة له بالدور الفعال والمميز
الذي قام به الجاس���م في اإلدارات التي عمل
ً
بها خ�ل�ال  25عاما وهى الفترة التي عمل بها
في األمانة العامة لمجلس األمة .
ونقل الخرينج تحيات وتمني���ات رئيس مجلس
األمة م���رزوق علي الغانم للجاس���م بالتوفيق
والسداد في حياته .
من جانبه قال األمين العام لمجلس األمة عالم
علي الكندري أن تكريم الجاسم يظهر مبدأ التعاون
والتالحم فيما بين موظفي األمانة العامة لمجلس
ً
األمة  ،مش���يدا بالجهود التي قام بها الجاسم
طيلة مسيرته المهنية في العمل .
كرم قياديين وموظفي قطاع اللجان الموظف
عبدالسميع علي عبدالجليل بمناسبة انتهاء
مهام عمل���ه في األمان���ة العامة لمجلس
األمة أسرة تواصل تتمنى للزميل التوفيق
والنجاح .
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< األمين العام ومجموعة من موظفي األمانة العامة في تكريم الزميل الجاسم

أقام عدد من موظفي األمانة العامة لمجلس
األمة حفل تكريم لرئيس قسم االعداد والتنظيم
في مكتب رئيس مجل���س األمة هناء الفرج
بمناسبة تقاعدها من الوظيفة  ،اسرة تواصل
تتمنى للزمليه التوفيق والنجاح.

أخبــار األمـانـة

ً
< األمين العام مستقبال وفد كلية العلوم االجتماعية

استقبل أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري
في مكتبه عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت أ.د .عبد الرضا أسيري يرافقه كل من العميد
المساعد لشؤون االستشارات والتدريب الدكتور حامد
العبد اهلل وعضو هيئة التدريس في قسم العلوم
السياسية الدكتورة سحر العلي ومدير مكتب التدريب

واالستشارات الدكتورة ريهام العيسى .
وتطرق اللقاء إلى زيادة التعاون بين األمانة العامة
لمجلس األمة وجامعة الكويت في مجال التدريب.
حضر اللقاء األمين العام المساعد للشؤون المالية
الدكتور فالح العازمي ومدير إدارة التدريب مهدي
المطيرات .

7

أخبــار األمـانـة

بدأت إحدى ثمرات تفعيل نظام ( س���اهم في التشريع ) الذي طرحه مجلس األمة قبل أكثر
من عام في أعمال جلسة مجلس األمة يوم  2يونيو ، 2015واثناء مناقشة تقرير لجنة الموارد
البشرية الخاص بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة حيث تم
تضمين تقرير اللجنة فقرة تستعرض اقتراحات المواطنين على المقترح وهو مانال إعجاب
رئيس مجلس األمة الذي أشاد بهذا التفعيل والتطور أثناء الجلسة فهو يصب في مصلحة
ً
العملية التشريعية من خالل أشراك المواطنين وأصحاب الشأن فيه  .علما بأنه قد سبق للجنة
المالية واالقتصادية عمل ذات اإلجراء في تقرير القرض اإلسكاني.
ق���ام وفد م���ن مجل���س األم���ة الكويت���ي برئاس���ة اللواء/خالد خل���ف الوقي���ت ،األمي���ن العام المس���اعد
ً
لش���ؤون ح���رس مجلس األم���ة ويض���م كال م���ن م/حس���ين عل���ى الن���كاس ،وفهد س���ليمان المش���عان،
م /سحر يوسف جعفر ،الوكيل أول ضابط /صقر محمد صقر العتيبي ،الوكيل أول ضابط/طارق فرحان
مبارك ،بزيارة مركز القيادة والسيطرة والتحكم ( )C41بمنطقة الشعيبة الصناعية لإلطالع على كافة األجهزة
األمنية التي يمتلكها القطاع النفطي من كاميرات مراقبة وبوابات الكترونية ورغبة في االستفادة من
الخبرات األمنية لدى القطاع النفطي.
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وجه من المجلس

أحمد رياض الصايغ  ..من موظفي األمانة العامة المشهود
له بالكفاءة والمثابرة واإلقدام في العمل ،هو من موظفي
ً
قطاع اللجان ( حاليا في لجنة الش���ئون الخارجية )  ،منظم
ً
جدا  ،مبادر  ،وشهادات المحيطين به تصب في إتجاه واحد
وهى  :أنه من الكفاءات في مجلس األمة .
ولغير المطلعين على أعمال اللجان البرلمانية  ،فان اإلعداد
ألي اجتماع لجنة برلمانية يتطلب ترتيبات مسبقة ومكثفة
وتواصل عبر الهاتف الستضافة المدعوين لالجتماع من
هيئ���ات أو وزارات وغيرها من الجه���ات والنموذج الذي
ً
نتحدث عنه يعد مثال لحسن التنظيم واالستقبال ومساعدة
مسئولي مكتب اللجنة في متابعة ما ينتج عنه االجتماع
من قرارا وتوصيات .
كان ألحمد دور مثالي في تنفيذ مهام مشروع استبيانات
الرأى الخاصه بمشروع سلم الرواتب ومكأفاة نهاية الخدمة
والتي كانت بمبادرة من لجنة تنمية الموارد البشرية ،كان
ذلك في مايو  2014وكلنا تابع المقطع المصور من أحد
زوار مجم���ع األفني���وز حينها والذي انتش���ر على وس���ائل
التواصل اإلجتماعي عندما كانت أوراق االستبيان توزع
على المواطنين هناك ،وكيف تم تس���جيل حوار دار بين
زميلنا أحمد وأحد المواطنين ،وكيف كانت ردوده المهنية
بشأن بنود االسئلة المتضمنه لمشروع االستبيان .
ً
أحمد ال يتحدث كثيرا  ،هذه طبيعته  ،وردودة مقتضبه ،
ً
إال أن عمله ونشاطه يعكسان حاله مغايره تماما .

9

بأقالمهم

تعد إدارة المراس���م والعالقات العامة حلقة وصل بين األمانة
العامة لمجلس األمة والجمهور الخارجي ،وتحرص هذه االدارة
على إستمرار التواصل بين البرلمان وعموم المقيمين على أرض
الكويت .
ً
ونظرا ألهمية تواجد شرائح الطلبة من الجنسين وبمختلف المراحل
ً
التعليمية بدءا من المرحلة المتوسطة في البرلمان والتعرف على
مهامه وواجباته تقوم االدارة باستقبال وفود طالبيه بشكل
دوري ومستمر لتعريفهم بمرافق مبني مجلس األمة وطريقة
عمل السادة النواب وشرح العملية التشريعية والرقابية المناطه
بهم حسب نصوص الدستور والالئحة الداخلية .وتلقي مثل هذه
ً
ً
ً
الزيارات اهتماما مباشرا من رئاسة المجلس واألمانة العامة نظرا
الهميتها في ترسيخ الفهم الصحيح لطبيعة عمل البرلمان ومعرفة
محتوى الدستور الكويتي وطبيعة النظام السياسي .
و المسئولون في اإلدارة يشجعون مثل هذه الزيارات ويسعون
ً
دائما للتخطيط لها وتنظيمها بشكل دوري ومستمر سواء كانت
للمبني ومرفقاته  ،أو لحضور الجلسات البرلمانية .

بقلم :خليفة الرباح

قسم العالقات العامة
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نقابة العاملين باألمانة

< تقديم عروض للهواتف النقالة

أقامت نقابة العاملين في األمانة العامة لمجلس
األمة العديد من األنشطة والفاعليات التي القت
استحسان الموظفين في األمانة  ،فقد قامت النقابة
باستضافة العديد من الشركات التي وفرت عروض
ً
خاصة وخصومات حصرية لمنتسبي النقابة حرصا
منها على تقديم كل ما هو مفيد ويحقق مصالح
العاملين في األمانة ويرفع من شأنهم .

< االشتراك في أحد المعاهد الصحية

قدم رئيس نقابة العاملين في األمانة العامة
لمجلس األمة جمال الش�ل�احي رسالة شكر
وتقدير إلدارة اإلعالم على دورها في سبيل
النهوض بالمستوي اإلعالمي ألعمال المجلس
ً
واألمانة العامة فضال على تخصيصها صفحة
ألنشطة النقابة في “ مجلة تواصل “ .
وأكد الشالحي بأن تعاون النقابة مع إدارة اإلعالم
له أثر إيجابي على عمل النقابة والمنتسبين
ً
لها ،وحافزا لمواصلة العمل وبذل المزيد من
الجهد إلى ما فيه خدمة العاملين في األمانة
العامة لمجلس األمة “ .
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سؤال وجواب

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

س  :ما هي قواعد صرف بدل المؤهل العلمي لحملة الماجستير

 .3عدم تجاوز الححد األقصى للتأخير واالستئذان بواقع (ساعتان) بما

والدكتوراة ؟

يعادل ( )% 10فقط طوال فترة البرنامج التدريبي وبعذر مقبول .

ج  :حددت المادة  20من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين

 .4ال تمنح ش���هادة حضور البرنامج التدريبي لمن يتجاوز تأخيره أو

قيمة بدل المؤهل العلمي بـ  200دينار للماجستير و  400للدكتوراة ،

استئذانه الحد المسموح طيلة فترة البرنامج التدريبي .

وقررت لصرف ذلك البدل الشروط التالية :

وبناء عليه فإن التصرف على هذا النحو يعد مخالفة ألحكام الئحة

 .1أن تكون شهادة الدكتوراة أو الماجستير في نفس مجال الوظيفة

النظام الوظيفي السيما قواعد إدارة التدريب وقرار السيد /األمين
الع���ام بالموافقة على ّ
تفرغ الموظف صاح���ب العالقة لالنتظام

 .2أن تكون الشهادة في مجال تخصص البكالوريوس أو الليسانس

بالبرنامج التدريبي وإعفائه من إثبات حضوره وانصرافه في مقر

الحاصل على أي منها الموظف .

العمل٫

التي يعمل بها الموظف .

 .3أن يكون المؤهل صادر عن جامعة الكويت أو معتمد من قبل

وقد يترتب عليه مسئولية تأديبية باإلحالة إلى التحقيق وتوقيع

الجهة المختصة بالنس���بة للمؤهالت الصادرة من جامعات أخرى

الجزاء  ،وفيما يتعلق بالقدر المتيقن من المسئولية فإن التصرف

والجهة المختصة بالتصديق عليها بوزارة الخارجية وأن تكون الجهة
ً
الدراسية معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي .

على هذا النحو سيترتب عليه عدم منح الموظف شهادة بإتمامه
الدورة التدريبية .

س  :لقد تم ترشيحي لاللتحاق ببرنامج تدريبي بقرار من جهة العمل ،

س  :ما ه���ي ضوابط صرف البدالت الوظيفي���ة المرتبطة بطبيعة

كما تم إخطاري بالقرار التنفيذي المحدد لمضمون الدورة التدريبية

العمل ؟

وم���كان انعقادها إال أنني قد تغيبت ع���ن الحضور في أكثر من

ج  :تقرر المادة  16من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين

يوم  ،فما وجه مسئوليتي عن ذلك وسنده ؟

ضوابط صرف هذه البدالت كما يلي :

ج  :ان انتظام الموظف بالبرامج التدريبية التي يبتعثه إليها األمانة

 .5يرتبط صرف هذه البدالت بشغل الوظيفة المقرر لها البدل ويوقف

العامة واجب وظيفي مقرر بموجب حكم المادة األولى من الباب

صرفها بانتفاء ذلك.

العاشر ( الواجبات والمحظورات ) في فقرتها ( )8التي جرى نصها

 .6وال يج���وز بأي حال من األح���وال الجمع بين الب���دالت الوظيفية

على أنه « :يجب على الموظف مراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذها

المعتمدة .

 ،وبوجه خاص االنتظام في التدريب الذي توفده إليه جهة عمله»
ً
 ،ذلك فضال عن القواعد الملزم���ة المقررة من قبل إدارة التدريب

 .7يوقف صرف البدالت الوظيفية في حال انتداب الموظف إلى

والتي تقضي بما يلي :
ً
 .1يكون المشارك متفرغا للبرنامج التدريبي بقرار من السيد /األمين

12

إعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

خارج األمانة العامة لمجلس األمة .
ً
 .8هذه البدالت تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

العام .

س  :ما هو مفهوم المخالفة اإلدارية التي تس���توجب المساءلة

 .2ضرورة االلت���زام بالحضور واالنصراف بالوق���ت المحدد للبرنامج

التأديبية أو بمعنى آخر اإلحالة إلى التحقيق ؟

والحرص على المشاركة الفعالة .

ج  :هي قيام الموظف بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي
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سؤال وجواب

الذي تفرض���ه عليه األحكام واألنظمة واللوائح المعمول بها  ،أو

س  :يت���م اإلعالن عن العديد من الق���رارات والتعاميم في اللوحة

مخالفته المحظورات المنصوص عليها  ،مع العلم بأن المس���اءلة

المخصصة لذلك وال أنتبه لقراءتها  ،فما هو األثر القانوني لإلعالن

التأديبية ال تحول دون المساءلة الجزائية أو المدنية عند االقتضاء ؛

في هذه اللوحة ؟

وذلك بناء على أحكام الباب الحادي عشر (التحقيق والتأديب) من

ج  :يعتبر اإلعالن عن القرارات والتعاميم في لوحة اإلعالنات قرينة

الئحة النظام اإلداري الوظيفي فيما تضمنه نص المادة ( )1منه .

قانونية على عل���م جميع الموظفين بها  ،وذل���ك بموجب المادة
الثانية من الباب الثالث عشر من الئحة النظام اإلداري الوظيفي ؛

س  :بصفتي رئيس قسم الحظت على أحد الموظفين مؤشرات تأخير

األمر الذي ال يجوز معه االعتذار بعدم العلم بهذه األحكام .

في اإلنجاز وبعض اإلهمال فهل هناك نص في الالئحة الوظيفية
يحظر صراحة ذلك األمر ويقرر المساءلة التأديبية عنه ؟

س  :ه���ل اللوائح واألح���كام الوظيفية تس���اعد الموظفين الذين

ج  :نعم  ،حيث نص���ت المادة األولى من الباب العاش���ر ( الواجبات

حصلوا على مرتبة أداء (ضعيف) وتمنحهم فرصة للعطاء الوظيفي

والمحظورات ) ف���ي فقرتيها ( )1على أن���ه « :يجب على الموظف

وتحسين مستوى أدائهم ؟

مراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذها  ،وبوجه خاص أن يؤدي العمل

ج  :نعم  ،فالمادة ( )9من الباب الثالث (تقييم األداء) قد نصت على

المنوط به بنفس���ه  ،بدق���ة وأمانة  ،في الم���كان المحدد للعمل ،
ً
وخالل المواعيد المقررة ألدائه طبقا لمعدالت األداء المرضية» ،

ما يلي  « :يعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقييمين نهائيين
بدرجة ضعيف على لجنة شئون الموظفين  ،للنظر في منحه فرصة

وفي الفقرة (« : )2أن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات

في ذات وظيفته  ،أو نقله لوظيفة أخرى تناسب قدراته  ،أو إيفاده

وظيفته ،

لدورة تدريبية لتحسين مستوى أدائه « .

وإذا اقتضت مصلحة العمل تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل
الرسمية –عالوة على الوقت المعين -وجب عليه القيام بذلك»

س  :هل توجد أحكام خاصة باإلجازات المرضية التي تمنح لموظف

 ،السيما نص المادة الثانية في الفقرة ( )2منها التي جرى نصها

األمانة العامة لمجلس األمة إلى جانب األخرى المعمول بها في

على أنه  « :يحظر على الموظف اإلهمال أو التقصير الذي يترتب

وزارات وهيئات الدولة ؟

عليه ضياع حق من حقوق المجلس أو أحد األش���خاص العامة أو

ج  :نعم توجد إجازة استحدثتها الئحة النظام اإلداري الوظيفي في

يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة « .

األمانة العامة لمجلس األمة ُتمنح لم���ن يبتليه اهلل بأحد األمراض

س  :ما هي حدود االلتزام بالواجبات الوظيفية وهل تقتصر على

واإلج���ازات ) التي تنص عل���ى  « :دون إخالل باألح���كام المطبقة
في ش���أن منح اإلج���ازات المرضية ُ ،يمنح الموظ���ف المريض بأحد

ج  :إن مس���ئولية الموظف عن أفعاله أمام جه���ة عمله ال تقتصر

األمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
إجازة مرضية اس���تثنائية بمرتب كامل إلى أن ُيش���فى  ،أو تستقر
ً
حالت���ه حالته اس���تقرارا يمكنه من العودة للعم���ل  ،أو يتقرر عدم
ً
لياقته للخدمة صحيا » .

المستعصية وذلك بالمادة ( )10من الباب التاسع (مواعيد العمل
وقت الدوام وتواجد الموظف في مقر العمل ؟
على فترة الدوام الرس���مي وأثناء وجوده في مقر العمل وإنما
تمتد لتشمل تصرفات الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وفي
غير مقر العمل .
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قرارات إدارية

● قرار أمي���ن عام
مجلس األمة رقم
(  )48لسنة . 2015
 مادة أولي  -:تعيينالسيدة  /ايمان علي
ً
ً
محمد البداح أمينا عاما
ً
مساعدا لقطاع الموارد
ً
البشرية وذلك اعتبارا
من .2015/4/1

● قرار أمين ع���ام مجلس األم���ة رقم ( )47
لسنة  2015م .
 مادة أولي  -:ينشأ قطاع جديد يسمي « قطاعالم����وارد البش����رية « وتنقل إليه تبعي����ة االدارات
التالية -:
 - 1ادارة شئون الموظفين .
 - 2ادارة الخدمات االدارية .
 - 3ادارة التطوير االداري .
وتحدد اختصاصات القطاع بقرار من األمين العام
ً
وفق���ا لبطاقات التوصي���ف الوظيفي وتحديد
االختصاصات التي تصدر بهذا الشأن .

● ق���رار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )167
لسنة  2015م .
 مادة أولي  -:يعدل الوضع الوظيفي للسيدة /مها سلمان فرج الخير اهلل بذات المسمي الوظيفي
والدرجة لحصولها على درجة البكالوريوس تخصص
ً
( إدارة موارد بشرية وعالقات عامة ) اعتبارا من
 2014/3/9تاريخ معادلة الشهادة الصادرة من
التعليم العالي .
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● تعميم رقم (  )20لسنة  2014م .
في إطار تطوير أنظمة المعلومات والبصمة
االلية لتنظيم وحسن سير العمل باالمانة العامة
لمجل���س األمة  ،نوجه نظ���ر كافة الموظفين
بضرورة مراجعة ادارة شئون الموظفين لتحديث
ً
بصمة الموظف وفقا لالرقام المحددة بالجدول
المرفق .

● تعميم رقم (  )23لسنة . 2015
 في اطار تنظيم العمل وحرصا على سالمة تنفيذضوابط الحضور واالنصراف وسائر ضوابط الدوام
الواردة بقرار رئيس مجلس األمة رقم ( )6لسنة
 2010م بشأن ضوابط واحكام ومواعيد الدوام
الرسمي باالمانة العامة لمجلس االمة .
لذا نوجه نظر كافه السادة موظفي االمانة
العامة نحو -:
ضرورة االلتزام الموظف بالحصول على موافقة
كتابية او شفهية مسبقة من الرئيس المباشر مع
التزامه بتعبئة بيانات النموذج المعد لالستئذان
فور حضوره الى مقر العل وتسليمه الى ادارة
ش���ئون الموظفين في نفس اليوم واال اعتبر
ً
الموظف متغيبا عن العمل .
ضرورة التزام الموظف باثبات الحضور واالنصراف
بالتبصيم على اجهزة قراءة البصمة وفي حال
عدم ثبوت البصمة عند الحضور او االنصراف
ً
يعتبر الموظف منقطعا عن العمل ولن يعتد
باي مذكرات اف���ادة عن الغياب نظير تواجد
الموظف مالم تكن مدعمه باالوراق والمستندات
ومعتمدة من الرئيس المباشر والرئيس االعلي
ورئيس القطاع .

● تعميم رقم (  )17لسنة . 2015

ً
في اطار تنظيم س���ير العمل ووفقا للمتطلبات
الضرورية لسالمة وامن المبني وموظفيه نوجه
نظر كافة موظفي االمانة العامة بمراجعة ادارة
ش���ئون الموظفين وبحوزته���م بطاقات الهوية
السابق اصدارها لهم لتجهيزها بما يسمح بتعليقها
ً
ً
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من  2015/5/3تجنبا
للمسائلة .

● قرار أمين ع���ام مجلس األمة رقم ( )205
لسنة  2015م .
مادة اولى  :نقل الس���يد  /ناصر س���يف الهدب
ً
للعمل مدي���را الدارة ش���ئون الموظفين بقطاع
الموارد البشرية .

● قرار أمين ع���ام مجلس األمة رقم ( )206
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى الس���يد  /عادل عبدالوهاب
القالف – الى وظيفة مدير ادارة شئون القرارات
التشريعية – بقطاع شئون الجلسات الى الدرجة
 17ويمنح اول مربوطها او  % 4من منتصف مربوط
الدرجة المرقي اليها ايهما اكبر .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )207
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /ناصر عبدالقادر العبد
الجادر – الى وظيفة مدير ادارة مكتب االمين
العام – ال���ى الدرجة  17ويمن���ح اول مربوطها او
 % 4من منتص���ف مربوط الدرج���ة المرقى اليها
ايهما اكبر .

قرارات إدارية

● قرار أمي���ن عام مجلس األمة رقم ( )208
لسنة  2015م .
مادة اولى  :ترقى الس����يدة  /س����لوى سليمان
الشايجي – الى وظيفة مدير ادارة شئون المنظمات
بذات الدرجة  17وتمنح  % 4من منتصف مربوط
الدرجة .

● ق���رار أمين عام مجلس األمة رقم ( )209
لسنة  2015م .
مادة اولى  :ترقى السيدة  /نادية راشد القطامي
– الى وظيفة مدير ادارة اإلعداد والمتابعة –
بقطاع الشئون البرلمانية واللجان بذات الدرجة 17
وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )210
لسنة  2015م .
م����ادة اولى  :يرقى الس����يد  /خال����د عبدالخالق
معرفي – ال����ى وظيفة مدير ادارة المحاس����بة
العامة – بقطاع الش����ئون المالية بذات الدرجة
 17ويمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين ع���ام مجلس األم���ة رقم ( )211
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /حسين خليل ابراهيم
الرامزي – الى وظيفة رئيس مكتب شئون لجنة
الميزانيات والحس���اب الختامي بإدارة ش���ئون
مكات���ب اللج���ان – قط���اع الش���ئون البرلمانية
واللجان – بذات الدرجة  16ويمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )212
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى الس����يد  /محمد جابر محمد

المطيري – الى وظيفة رئيس قسم المعلومات
البرلمانية بادارة شئون المنظمات – بذات الدرجة
 16ويمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )213
لسنة  2015م .
مادة اولى  :ترقى السيدة  /هناء احمد مجبل
الفرج – الى وظيفة رئيس قسم االعداد والتنظيم
بادارة مكتب الرئيس – بذات الدرجة  15وتمنح
 % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● ق���رار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )214
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /حمدان سعود عميد
الرشيدي – الى وظيفة رئيس قسم السكرتارية
والتنسيق بادارة مكتب نائب الرئيس – بذات الدرجة
 15وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )215
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /عبداللطيف محمد
عب����داهلل الرزيح����ان – الى وظيفة رئيس قس����م
التخطيط بادارة التطوير االداري قطاع الموارد
البشرية – بذات الدرجة  15وتمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )216
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /ابراهيم محمد غلوم
دشتي – الى وظيفة رئيس قسم الخدمات االدارية
بادارة خدمات االعضاء قطاع شئون االعضاء
والعالقات العامة واإلعالم – بذات الدرجة 15
وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )217
لسنة  2015م .
مادة اولى  :ترقى الس����يدة  /حنان ناقل عواد
الدويل����ة – ال����ى وظيفة رئيس قس����م االجازات
والدوام بادارة شئون الموظفين – قطاع الموارد
البشرية – بذات الدرجة  15وتمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )218
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /محمد حميد مجباس
الش����مري – الى وظيفة رئيس قس����م التدقيق
والمراجعة ب����ادارة المحاس����بة العامة – قطاع
الش����ئون المالية – بذات الدرج����ة  15وتمنح % 4
من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األم���ة رقم ( )219
لسنة  2015م .
مادة اولى  :يرقى السيد  /رشود شطيط سالم
رقدان – الى وظيفة رئيس قسم االرشيف والحفظ
بادارة االعداد والمتابعة – قطاع الشئون البرلمانية
واللجان – بذات الدرجة  14وتمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

● قرار أمي���ن عام مجلس األمة رقم ( )220
لسنة  2015م .
مادة اولى  :ترقى السيدة  /مروة عبداهلل حمد
البصيلي – الى وظيفة رئيس قس����م الهندسة
المدني����ة – ب����ادارة الخدمات الهندس����ية قطاع
الخدم����ات الهندس����ية والعام����ة ال����ى الدرجة 14
وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة المرقى
اليها ايهما اكبر .
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● قرار أمين عام مجلس األمة رقم ( )221
لسنة  2015م .

● ق���رار أمين عام مجلس األمة رقم ( )225
لسنة  2015م .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )229
لسنة  2015م .

مادة اولى  :يرقى السيد  /عبدالعزيز خليف
عبداهلل العن���زي الى رئيس قس���م العالقات
العامة ب���ادارة العالقات العامة والمراس���م
– قطاع شئون االعضاء والعالقات العامة
واالعالم بذات الدرجة  14وتمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

مادة اولى  :يرقى الس���يد  /ماجد صالح مهزع
الديحاني – الى وظيفة رئيس مكتب شئون لجان
التحقيق البرلماني بادارة شئون مكاتب اللجان –
قطاع الشئون البرلمانية واللجان  -بذات الدرجة
 16وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

م����ادة اولى  :يرقى الس����يد  /حمد علي ش����امخ
العنزي – الى وظيفة رئيس قسم االستقبال بادارة
العالقات العامة والمراسم – قطاع شئون االعضاء
والعالقات العام����ة واالعالم  -بذات الدرجة 15
وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● ق���رار أمين عام مجلس األمة رقم ( )226
لسنة  2015م .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )230
لسنة  2015م .

مادة اولى  :يرقى السيد  /منير علي عبداهلل
البقشي – الى وظيفة رئيس قسم الترجمة
الفورية بادارة شئون المنظمات  -بذات الدرجة
 14وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

مادة اولى  :يرقى السيد  /نواف جاسر الجاسر
 ال���ى وظيفة رئيس قس���م العالقات العامةواإلعالم البرلماني بادارة مكتب نائب الرئيس
 ال���ى درجة  14وتمنح  % 4من منتصف مربوطالدرجة المرقى اليها ايهما اكبر .

مادة اولى  :يرقى الس����يد  /خالد ابراهيم احمد
الدويس����ان – الى وظيفة رئيس قسم القرارات
بادارة شئون الجدول والقرارات – قطاع شئون
الجلسات  -بذات الدرجة  15وتمنح  % 4من منتصف
مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األمة رقم ( )223
لسنة  2015م .

● ق���رار أمين عام مجلس األمة رقم ( )227
لسنة  2015م .

● قرار أمي���ن عام مجلس األم���ة رقم ( )231
لسنة  2015م .

مادة اولى  :ترقى السيدة  /رنا جاسم احمد
الغان���م – ال���ى وظيفة رئيس قس���م متابعة
وتقييم البرامج التدريبية بادارة التدريب – قطاع
المعلومات والتدريب  -بذات الدرجة  15وتمنح
 % 4من منتصف مربوط الدرجة .

مادة اولى  :ترقى السيدة  /نجود عبدالجليل السيد
الغربللي – الى وظيفة رئيس مكتب شئون لجنة
الشئون الخارجية بادارة شئون مكاتب اللجان –
قطاع الشئون البرلمانية واللجان  -بذات الدرجة
 15وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

مادة اولى  :ترقى السيدة  /نورة ناهي سعيد
العالطي – الى وظيفة رئيس قسم االقترحات
البرلمانية بادارة شئون االقتراحات واالسئلة البرلمانية
– قطاع الشئون البرلمانية واللجان  -بذات الدرجة
 16وتمنح  % 4من منتصف مربوط الدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األمة رقم ( )224
لسنة  2015م .

● ق���رار أمين عام مجلس األمة رقم ( )228
لسنة  2015م .

● قرار أمين عام مجل���س األمة رقم ( )232
لسنة  2015م .

مادة اولى  :ترقى السيدة /مريم احمد سالم
المهنا – الى وظيفة رئيس مكتب شئون لجنة
الدفاع عن حقوق االنسان بادارة شئون مكاتب
اللجان – قطاع الش���ئون البرلمانية واللجان -
بذات الدرجة  15وتمنح  % 4من منتصف مربوط
الدرجة .

مادة اولى  :ترقى السيدة  /امال علي عيسي
المس���ري – الى وظيفة رئيس قسم االسئلة
البرلمانية بادارة ش���ئون االقتراحات واالسئلة
البرلمانية – قطاع الش���ئون البرلمانية واللجان
 ب���ذات الدرج���ة  15وتمنح  % 4م���ن منتصفمربوط الدرجة .

مادة اولى  :ترقى الس����يدة  /مري����م خالد خلف
الزمامي – ال����ى وظيفة رئيس مكتب ش����ئون
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بادارة شئون
مكاتب اللجان – قطاع الشئون البرلمانية واللجان
 بذات الدرجة  16وتمنح  % 4من منتصف مربوطالدرجة .

● قرار أمين عام مجلس األمة رقم ( )222
لسنة  2015م .
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تهنئة

حصلت الزميله صبيحة
الفرح���ان ( كبير مدقق
لغوي ) في االمانة العامة
لمجلس األمة على شهادة
الدكتوراة بعنوان ( لغة
الخطاب السياسي في
الصحافة الكويتية ) من
كلية دار العلوم في جامعة
القاهرة  ،أسرة تواصل
تبارك للزميله حصولها
على الدكتوراه وتتمنى
لها التوفيق في حياتها
العلمية والعملية .

تتق���دم أس���رة مجلة
“تواص���ل” بأجم���ل
التهان���ي للزميل احمد
الصفار بمناس���بة عقد
قرانه متمنيين له حياة
اسرية سعيدة .

تتق���دم أس���رة مجل���ة
“تواصل“ بأجمل التهاني
للزميل���ة عايش���ة بوزبر
مناسبة حصولها على
شهادة الليسانس في
الحقوق من كلية القانون
الكويتية العالمية متمنية
لها مزيدا من التوفيق
والنجاح .

تتقدم أسرة مجلة “تواصل
“ بأجم���ل التهاني للزميلة
حصة اللهو لحصولها على
شهادة البكالوريوس تخصص
محاسبة من الجامعة العربية
المفتوحة متمنيين لها مزيد
من التقدم والنجاح .

17

وثيقة برلمانية

إعداد :خالد سعد المطيري
مدير إدارة التوثيق والمعلومات

< من المجلس التأسيسي

وتؤكد في تل����ك الفترة من تاريخ وطننا علي

كلمة رئيس المجلس التأسيسي هي شهادة

هامة من تاريخ دولة الكويت وهي كلمة سعادة

رغبة أمير البالد وأعضاء المجلس التأسيس����ي

ش����كر وعرفان منه إلى أمير البالد المغفور له

رئيس المجلس التاسيسي المغفور له بإذن اهلل

والش����عب الكويت����ي في اس����تكمال أس����باب

بإذن اهلل الشيخ عبداهلل السالم الصباح صاحب

عبداللطيف محمد ثنيان الغانم بمناسبة اختتام

الحكم الديمقراطي وتجسد عمل األباء واألجداد

األيادي البيضاء ف����ي إقرار الدس����تور والنظام

اعمال المجلس التأسيسي في جلسته الختامية

المؤسس����ين في تحقيق األستقرار والرفاهية

الديمقراطي في دولة الكويت .

يوم الثالثاء الموافق  15يناير عام 1963م.

والمستقبل األفضل للش����عب وتؤكد كذلك

وتعتبر كلمة معبرة صادقة تفيض بأس����مى

تعتبر هذه الكلمة تاريخية خالدة كونها أول

على المكانه الدولي����ة المميزة لبلدنا وتؤصل
ً
مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة

معاني الشكر والعرفان لألمير والشعب وتلخص
جهود اآلباء واألجداد في كفاحهم وتفانيهم

منتخب في تاريخ دولة الكويت .

اإلجتماعية للمواطنين .

لرسم مستقبل بلدنا .

في هذا العدد نسلط الضوء على وثيقة برلمانية

خطاب رس����مي ألول رئيس مجلس تش����ريعي
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وثيقة برلمانية

< نص كلمة رئيس المجلس التأسيسي

19

هواية

● متى ب���دأت هوايتك لرك���وب الخيل و كيف
تطورت إلى اإلنتاج ؟
بداية و من���ذ نعومة أظافري وأنا أعش���ق الخيل
وأمارس هوايتي لركوب الخيل أثناء السفر خارج
الكويت سواء لندن أو مصر أو أي دولة يسهل فيها
ممارسة هذه الهواية  ،فكنت أبحث عن أماكن
التأجير والركوب ألشبع هوايتي والتي شجعني
والدي (رحمه اهلل) عليها  ،والتي كانت آنذاك ال
تتعدى كونها هواية موسمية فلم أكن وقتها
أدرك قواعد وأصول التعامل مع الخيول .
● كيف تطور الموضوع معك من هواية بسيطة
إلى تربية وإنتاج الخيول ؟
عندما انتقلت إلى مصر للدراسة واستقريت نوعا
ما هناك  ،أصبح الموضوع أسهل ألن مصر مكان
مهيأ ج���دا لالنطالق به���ذه الهواي���ة و االعالنات
لتعلم ركوب الخيل كثي���رة و متنوعة و مغرية
جدا للدخول في ه���ذا المجال  ،و بالتأكيد مصر
تتميز بالمساحات الشاسعة الال متناهية لممارسة
هذه الهواية ومتسع من الوقت للركوب  ،بعكس
الوضع هنا في الكويت  ،فممارسة هذه الهواية
محتكر على نادي الفروسية و غيره من النوادي
المحدودة والتي ال تتعدى أماكن الركوب فيها
حلبات ضيقة نسبيا و غالبا مايشاركنا فيها الغير
إلى جانب أن األوقات محدودة و قصيرة تفرض
على الهاوي لقضائها م���ع الخيل  .فهناك بدأت
أتعلم قواعد الركوب وأصول التعامل مع هذا
المخلوق الذي حباه اهلل الشيء الكثير من المكانة
والرفعة و الجمال والبهجة التي تمأل قلوبنا بمجرد
النظر إليه  ،و كما قال رسولنا الكريم –عليه الصالة
والسالم  -فالخير معقود في نواصيها إلى يوم
القيامة  ،ناهيك عن العالقة القوية التي تتطور
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تخصص «تواصل» هذه الصفحة لعرض اجلانب اآلخر
من حياة موظفيها بعيداً عن احلياة الوظيفية.
وفي هذا العدد نلقي الض���وء على هواية للزميلة
د .هالة احلميدي ،وكان هذا اللقاء:

بين الخيل و صاحبها والتي ال ش���ك تعود عليك
بالسمو الروحي والنفسي لما نتعلمه من الخيل
من الصبر والقدرة عل���ى التحمل والمثابرة على
تحقيق الذات .و بدأت العالقة بالتطور األمر الذي
دفعني لشراء أول حصان عن طريق سماسرة الخيل
المعروفين في مصر  ،ولم تكن مواصفات هذا
الحصان متميزة بل كان من النوع العادي  ،و عندما
وجدت في نفسي حب اقتناء من الخيول ما هي
أرقى في ساللتها و نس���بها بحثت وتعلمت من
رواد المجال ما يس���عفني على االختيار بنفسي
من بين سالالت و أنس���اب و فصائل عريقة جدا
في أنواعها .
● ألم تكن عملية شراء الخيل و االعتناء به عملية
صعبة و أقرب للمجازفة بالنسبة لك؟
حبي و شغفي للخيول ذلل معظم تلك الصعاب و
دأبت على تعلم كل ما يخصها من أصحاب المهنة
و ذوي الخبرات  ،بدأت بحصان و الحصان أصبح اثنين

إعداد :روابي الموسى

و ثالثة وأكثر اشتريت أول حصان و كان عادي
المواصفات من سمسار  ،ثم استهوتني المزادات
التي يباع ع���ن طريقها أنواع أصيلة من الخيول و
المعروفة أبا عن جد  ،فأصبحت أنتقي نوع الحصان
و ساللته التي أبحث عنها  ،في مصر تعنى بهذه
األمور “ الهيئة الزراعية “ المعنية بالخيول العربية
األصيلة و يوجد لديها سجالت خاصة بسالالتها و
حسبها ونسبها ترجع إلى عام 1920م .
● كيف تتأكدين من نسب و أصل الحصان الذي
تريدين شراءه ؟
في حال لم أكن مطمئنة للش���هادات واألوراق
الثبوتية ألصل الخيل المراد شراءه  ،ألجأ إلى فحص
الحمض النووي الذي يبرهن على أصل الحصان
و يبين شجرة العائلة أبا عن جد  ،كما أنه البد من
االستعانة باستشارة من دكتور بيطري متخصص
لفحصه من الناحية الصحية وإثبات س�ل�امته  ،و
مع الوقت ساعدني اكتساب الخبرة على فهم

هواية

قدرات الخيول بمجرد النظر إليها و التعاطي معها
لتكوين رأي صحيح عنها و تقييمها.
وعندما بدأت بعملية االنتاج أصبحت قادرة على
عمل الش���هادات الثبوتية للمهر المولود وأقوم
بتس���جيله في الهيئة المعنية و يعمل له تحاليل
الحمض الن���ووي و يتم تصوي���ره وأخذ عالماته
إلثبات نسبه و هويته .
● كيف تنتقين السالالت التي تريدين انتاجها ؟
أختار النسب العريق و الساللة ذات الجمال حيث
أن الخيل العربي مشهود له بالجمال األخاذ الذي
يعرف من صغر الحجم وجمال العين و الشعر وخط
الظهر و ووضوح عظم الوجه و العضالت و جمال
عنقه و طولها و مواصفات أدق من ذلك تؤخذ
باالعتبار منها صغر حجم األذن و تقدمها منطقة
الرأس و ثباتها  ،و كذلك امتيازها بالقدرة على
التحمل و القوة .
● هل شاركت بمسابقات مع الخيل و ماهي؟
نعم شاركت بسباقين دوليين تحت رعاية الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم في مصر وهي سباقات
(القدرة والتحمل) و حصلت في أحدهما على
المركز الثالث و استبعدت من اآلخر بسبب اإلصابة
أثناء السباق  ،و شاركت في سباقات تسمى
(أدب الخيل) و هي سباقات عربية يؤدي فيها
الخيل حركات راقصة و لها مدرب خاص يدربه و
حصلت على مراكز ال بأس فيها  .وأنا اآلن بصدد
تجهيز حصانين سأشارك بهما في “مسابقات
الجمال” السنة القادمة إن شاء اهلل ،أحدهما من
انتاج���ي  ،و هي مس���ابقات معروفة و مهمة
جدا للخيل العربي والمنافسة فيها عالية جدا ،
و تحتاج إل���ى تدريبات كثيرة ومضنية و تحتاج
وقت كبير للتجهيز والتغذية السليمة و خاصة

و يحتاج رعاية طبية دقيقة قبل المسابقة لكي
يظهر الفرس بمظهر القوة و الجمال والحيوية
المطلوبة .
● ما هو متوسط عمر الفرس و بأي عمر يشترى
و ماهي أنواعها؟
متوسط عمر الفرس  25-27عام و من األفضل
شراؤه بعمر صغير  4-6سنوات .أما بالنسبة ألنواعها
فتوجد قصة معروفة عن نفر من العرب كانوا
عند النهر عندما رأوا مجموعة من الخيل فأطلقوا
عليها أسماء حس���ب ما ارتأى لهم آن ذاك من
صفات فأصبحت أسماء سالالت الخيول المعروفة
إلى اآلن وهو ما يس���مى ب” الرس���ن” وهي :
الصقالوي  ،و العبيان  ،المعنكي ،و كحيالن .
و كل منها تمتاز بميزة في سالالتها.
● ماهي العوامل التي تساعد على تربية الخيول
وانتاجها ؟
الخيل يحتاج إلى جو معتدل و مساحات شاسعة
لالنطالق و يحتاج إلى تمرين يومي حيث الحركة
مفيدة جدا له و لكن لألسف اقتناء الخيل بالكويت
يحكرها في استطبالت عبارة عن صناديق صغيرة
مزعجة للخيل يحول دون حركتها بحرية و تكون
عرضة للمرض  ،فالخيل دائم الحركة ال يمرض  ،و
نحن ال شك بهذه االسطبالت نغير من طبيعة الخيل
التي يكون من المفروض أن تركض بالبراري
بحرية  ،و التحدي الخطير الذي نعاني منه بالكويت
هو الحرارة الش���ديدة و خاصة بشهري يوليو و
أغس���طس  ،و لذلك حرصت على أن يكون لي
مزرعة بمصر بها بعض الخي���ول التي أمتلكها
وأعم���ل على انتاجها حيث الج���و المعتدل  ،أما
بالكويت نضعهم داخل االس���طبالت بالصيف
الحار األمر الذي يزعج الخيل كثيرا.

● ما العوامل التي تحرصي���ن عليها في عملية
االنتاج ؟
في الكويت يوجد لدينا مستوى ممتاز من السالالت
العريقة األصيلة عند انتاج الخيل فنختار النسب و
الفصائل التي نريد من صفاتها األصيلة أن تغير
من عيوب فرسك  ،أو ننتقي الفصائل التي تتطابق
م���ع بعضها و تعطيك نتيجة جي���دة مضمونة و
مدروسة و هذا علم كبير بذاته و يحتاج إلى خبرة
في انتقاء الفصيلتين.
● ماذا أضافت لك هذه الهواية  ،وماذا تعلمت
منها ؟
هذه الهواي���ة أوال كانت حلم حياتي بأن أتعرف
على الخيول عن قرب و بأن أكون فارسة وأتقن
ركوب الخيل و فنونه فلم يكن ذلك بالش���يء
الس���هل فثابرت و أصريت على التعلم  ،فعلمني
الخيل الصبر ،الشجاعة  ،الجلد  ،القوة  ،القدرة على
التحم���ل  ،التفاني واإلخالص ف���ي العمل  ،كما
أن امتطاء الخيل بحد ذاته يعطيك شعور بالثقة
واالعتداد بالنفس  ،و مش���اهدة الفرس العربي
بالعروض والمس���ابقات متعة ال تعادلها متعة
و شعور ال يوصف يشرح النفس و يذهب الهموم
.كذلك العالقة الفريدة بين الحصان و بين صاحبه
عالقة تفاهم و محبة وعلى قدر ما تعطيه يعطيك
حب وتفاني و إحساس بالنبل و التضحية .
و بالمناسبة أتمنى على كل أب و أم البحث في
نفوس األبناء عما يستهويهم و السماح لهم بممارسة
ما يحب���ون و تنمية قدراتهم و هواياتهم و عدم
تجاهلها و فتح المجال والس���بل لتطوير أنفسهم
نحو األفضل .
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تهتم هذه الصفحة بنش���ر حسابات
إلكترونية في شبكة التواصل االجتماعي
( تويت���ر ) تختص بالتدري���ب والتطوير
املهني اإلداري والفكري للموظف.

[بقلم :ميغان بيرو]

نورد هنا قائمة بالصفات الخمس التي تجعل من
أي ش���خص رائد أعمال ناج���ح ،وهي أيضا صفات
فعال.
مطلوبة في أي قائد اجتماعي ّ
هناك تغيي���ر حقيقي ومفاجئ يأت���ي من قادة
األعمال الذين أدركوا أن النجاح يحمل في طياته
مس���ؤولية فعلية تجاه المجتم���ع ،وأن مثل هذه
المس���ؤولية االجتماعية ال تقع فقط على عاتق
الدولة وحدها.
ً
إن الطري���ق إل���ى أن يصبح الم���رء قائ���دا اجتماعيا
ً
واعيا ليست بالمهمة الصعبة ،بل هي استكمال
منطقي لمسيرة أي رائد أعمال ناجح .ولكن الجميع
يعرفون بأن ليس جميع القادة يتمتعون بهذا الحس
االجتماعي الواعي ،إال أنني أعتقد ،وفي ظل انعدام
أية إحصائيات رسمية في هذا الخصوص ،أن نسبة
القادة الذين يساهمون في الصالح االجتماعي ال
تعدو الـ.% 50
ورغ���م أن زميلي الكاتب تود وارين كان قد أورد
قائمة بالصفات الخمس التي تجعل من أي شخص
رائد أعمال ناجح ،وهي أيضا صفات مطلوبة في
فع���ال ،إال أن قائمته لم تعط
أي قائ���د اجتماعي ّ
ً
ّ
يوضح لماذا يصبح بعض رواد األعمال
تفسيرا شامال
يتحول
الناجحين أكثر من مجرد رجال أعمال ،وكيف ّ
أشخاص مثل بيل غيتس إلى رموز اجتماعية وخيرية
عظيمة .فمقابل كل شخص واحد مثل بيل غيتس،
يوجد عشرون أو حتى ثالثون رجل أعمال ناجح من
أمثال مارك كوبانز وكارل ايشانز وستيف جوبز ممن
حققوا نجاحات مذهلة على الصعيدين الشخصي
والعملي لكنهم لم يقدموا الكثير للمجتمع كما
فعل غيتس وأمثاله .فكيف يمكن إذا أن يتخطى
رجال األعمال نجاحاتهم الش���خصية ليقدموا إلى
المجتمع القليل من هذا الخير؟

أقدم هنا  5صفات رئيسية يجب أن تتوفر في أي
قائد يتمتع بحس المسؤولية االجتماعي :
أن يتمتع بوعي عال للظروف المحيطة:
ً
ً
أن تكون واعيا تماما ومدركا لما يدور في عملك
وملما ب���كل تفاصيل مهنت���ك ،يختلف تماما عن
كونك تتمتع بمهارة عالي���ة تمكنك من التقاط
ما يح���دث حولك في العالم طيل���ة الوقت .لكي
يكون المرء قائدا اجتماعيا ناجحا عليه أن يخرج من
شرنقته ليتحسس احتياجات المحيطين ومطالبهم
المنصب
اليومية .وحي���ن يتخلى قليال عن تركيزه
ّ
فقط على نجاحاته الشخصية ،يتمكن القائد من
فهم طبيعة العالم ،ويستطيع بالتالي أن يجد الحلول
التي تساعد في حل المشاكل التي تواجه األفراد
في محيطه وفي كل مكان.
الذكاء العاطفي:
إن هذا األمر هو من المواضيع المفضلة لدي .فقبل
أن يتمكن رائد األعم���ال من أن يفتح قلبه وعقله
للجميع ،وقبل أن يس���تطيع أن يوجه ذكائه الحاد
لخدمة مصالح اآلخرين فلن يكون بإمكاننا أن نعتبره
ً
قائدا اجتماعيا حقا .إن صدف وأن رأيت رجل أعمال
يفتقر إلى الذكاء العاطفي يقوم بأعمال اجتماعية
جيدة ،فعليك أن تدرك تمام���ا أن وراء هذا الرجل
مستشار يتمتع بقدر كبير من الذكاء.
التعاطف:
إن مفهوم التعاطف يختلف تماما عن مفهوم الذكاء
االجتماعي .فأنا أعرف العديد من األشخاص الذين
يتمتعون بذكاء اجتماعي كبير لكنهم ال يعرفون
ّ
كيف يبدون تعاطفهم تجاه اآلخرين .فاألشخاص
المتعاطفون يدركون تماما احتياجات األفراد في
ً
كل مكان ،ويتفهمون أيضا أهمية أن ُتلبى هذه
االحتياجات.

أن يعرف كيف يتعاطى مع اإلعالم:
إن القادة الذين يمتلكون األدوات الالزمة للتعاطي
مع وسائل اإلعالم يتمكنون من إيصال صوتهم
وحش���د الدعم لقضيتهم بصورة أفضل .أحيانا قد
يتطلب األمر فقط إلقاء بعض الضوء على قضية
ما ،لتج���د الناس من مختلف األطي���اف يدعمونها
ويتفاعلون معها .فالقادة االجتماعيون األذكياء
ً
يسخرون اإلعالم في خدمة
يعرفون تماما كيف ّ
األمور التي يؤمنون بها.
اإليثار:
وهي من أصعب األمور التي يمكن توافرها في
األفراد الناجحين .إن العديد من أصحاب المشاريع
الناجحة ورواد األعمال األغنياء ال يعرفون كيف
يتصرفون بطريقة أقل أنانية مما هم عليه .فهم
يقوم���ون بمهامهم على األغل���ب ألن مصالحهم
الش���خصية تقتضي ذلك ،ورغ���م أن البعض قد ال
يتفق معي في هذا ،لكنني أرى أنه ليس من اإليثار
في شيء أن تقوم بعمل خيري ما ألجل مقابل.
فاألش���خاص الجيدون بحق هم الذين ال ينتظرون
أي نوع من رد الجميل من أي كان ،على األفعال
الجيدة التي يمارسونها.
المصدر http://www.forbesmiddleeast.com :
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إعداد :حصة اللهو

حكم ومقوالت

والحب في اإلسالم ليس
إحساسا يستقر في القلب ،
وال يصدقه العمل ..الحب في
اإلسالم خطوة يومية تغير
شكل الحياة حول الناس نحو
األرقى واألكرم

ُ
فردية
األمل ثورة
ٌ
على األلم
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السعادة صنعة ,
السعادة اختيار

ض ،ال تتوقف حتى وإن كنت
ِا ْم ِ
ال تعرف الطريق ،ليس الوقوف
هو ما يكشفه لك ،بل السير.

العيش بالوحدة أفضل من أن
تعيش عكس نفسك إلرضاء
غيرك

قرأت ً
يوما إن راحة القلب في
وأن السعادة هي أن تكون
العمل ،لاً ّ
حد ال تنتبه ّأنك تعيس
مشغو إلى ّ

كلما أغلقنا كتابا كلما سددنا
ً
النوافذ وتركنا عالما بكامله
ً
يموت اختناقا

لك شيء في هذا العالم،
فقم.

إعداد :محمد العوض

صفحة مخصصة لعرض إصدارات الكتب

خير جليس

 المؤلف  :بيل جيلبرت .الناشر  :جرير 2009
التحدث الى الناس بشكل عام يمثل
ً
ً
في بعض االحيان تحديا مروعا وهنا
يقدم ه���ذا الكتاب تجرب���ه المذيع
المشهور لشبكة  cnnالري كنغ في
ثقة وفاعليه في الموقف .

 المؤلف  :وين دبليو – داير .الناشر  :مكتبة جرير .
كتاب س���وف تراه عندما تؤمن به
وهو من الكتب التي حظيت بإنتشار
هائل في جميع أنحاء العالم و خاصة
عالمنا العربي حيث أنه يطرح فلسفة
حياة في عدة مبادئ تتناس���ب مع
شخصيتنا العربية بشدة
 المؤلف  :ريتشارد .ل  .هيوز  /كاترين كوالربللي بيتي .الناشر  :العبيكان للنشر .
يعرض هذا الكتاب المقترحات العلمية المتعلقة بكيفية تطوير
القياده والتاثير االستراتيجي والبعد السلوكي لها .

 المؤل���ف  :م���اري باسينكس���ي /ليزينبونت .
الناشر  :جرير 2014
يستعرض تحسين ذاكرتك في سنوات
العمر المتقدمة وتعزيز قدراتك الذهنية
من خالل قصص ملهمة ونصائح طبية
واضحة .

 المؤلف  :د .احمد عارف العساف.د .حسين محمد سمعان .
الناشر  :دار المسيرة للنشر والطباعة
.2015
يس���لط الضوء على المشاكل التي
تعاني منها المش���روعات الصغيرة
والمتوسطة وتقديم الحلول بأسلوب
علمي وأكاديمي .
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صور أرشيفية جمعت الراحل جاسم
اخلرافي-رحمه اهلل -رئيس مجلس األمة
السابق مع املوظفني وأعضاء مجلس األمة

إعداد :مسلط السبيعي

من أرشيف األمانة
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> الخرافي في منزله مع موظفين في االمانه العامه اكتوبر .2008

> الخرافي مع موظفي االمانه العامه في جولة برلمانية خارجية ابريل .2008

> الخرافي مع موظفي االمانه العامه ديسمبر .1999

> الخرافي مع موظفي االمانه العامه والفريف التلفزيوني ابريل .2006
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جــوائـز تواصل

> الفائز األول -أميرة الحداد

> الفائز الثاني -صفاء المحميد

> الفائز الثالث -جاسم النصف

> الفائز الرابع -باتل المطيري

> الفائز الخامس -وائل عبدالحميد
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مسابقة تواصل

 .1السؤال األول  :اقر مجلس األمة قانون ًا حلماية الطفل بتاريخ ؟
		
(أ) 17 -مارس 2015

			
(ب) 20 -مارس 2015

(ج) 24 -مارس 2015

" .2السؤال الثاني  :احد اهم القوانني التي صدرت من مجلس األمة عام  2014هومتكني املواطن من اللجوء الى أحد السلطات القضائية ،
فمن هى احملكمة املعنية ؟
		
(أ) -محكمة األسرة

		
(ب) -احملكمة اجلنائية

(ج) -احملكمة الدستورية

 .3السؤال الثالث  :متي اقر مجلس األمة قانون تنظيم جمع السالح في مداولته الثانية ؟
		
(أ) -فبراير 2015

(ب) -ديسمبر 			2014

(ج) -يناير 2015

				
(ب) -سبعة أشهر

(ج) -ثمانية أشهر

 .4السؤال الرابع  :دور االنعقاد السنوي العادي ملجلس األمة ال يقل عن ؟
		
(أ) -تسعة أشهر

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

كوبون المشاركة في مسابقة «
إسم الموظف:

»

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

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