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في منتصف الشهر املاضي .وفي قاعة جلنة الرد على اخلطاب األميري ،دعى األمني العام جميع
القيادات اإلدارية من األمناء املساعدين ومدراء اإلدارات للقاء ودي ومباشر في آن ،وذلك رغبة منه
ملراجعة أداء القطاعات املختلفة عن الفترة السابقة.
ولسنا هنا في معرض نشر تفاصيل ذلك اللقاء ،الذي سيتكرر إنشاء الله ،فتلك مهمة من ُدعي للقاء
ولس� � ��نا أيضاً في وارد تقييم ذلك اللقاء ألنها مهمة من ُدعي أيضاً ،لكن ما جعلنا نندفع للكتابة حول
ه� � ��ذا املوضوع الذي اخترناه ليكون افتتاحية «تواصل» هو مبدأ اللقاءات الدورية الودية حيث تُلقى
فيها األس� � ��ئلة واملالحظات بدون كتب «الصادر» و «الوارد» ،ليعرف القيادي رأي مس� � ��ئوله األعلى فيه
مباش� � ��رة ويرد عليه ب� � ��روح دافعها املصلحة العامة وتطوير العمل في األمان� � ��ة العامة التي يعمل على
نهضتها وتنميتها رجال ونساء أكفاء ،كويتيون ومن جنسيات أخرى.
لي� � ��س من حقي أن أنقل لكم ما دار في االجتماع ،ألن املس� � ��ألة في النهاي� � ��ة انطباعات تخلقها نظرة
املس� � ��ئولني ملا دار فيه ،لكن ما يهمني في النقل أن أؤك� � ��د على جناح اللقاء جناحاً كبيراً ألنه خال من
املجامالت واحلواجز ،وتلك ميزة رمبا ال تتوفر في اجتماعات رس� � ��مية كثيرة جترى في مؤسس� � ��ات
أخرى.
ما نتمناه تكرار هذه اللقاءات ألن التجربة األولى له مش� � ��جعة وس� � ��تكون مش� � ��جعة أكثر إن القت كثير
من املالحظات الوجيهة طريقها إلى التطبيق … وما يهم في كل ذلك مبدأ التواصل الذي ال تستطيع
الكتب الرسمية أن تأتي مبثل سحره.
مدير إدارة اإلعــالم

مظفر عبد الله راشد

تواصل

2

ملف العدد
األمني العام املساعد لقطاع الشئون املالية

ضاحي  :نسعى إلى النهوض بروح العمل الجماعي لتحقيق أهدافنا
< أجرى لقاءات امللف :محمد السبيعي

يع ��د قطاع “الش ��ئون املالية” من القطاعات الهامة في األمان ��ة العامة ،وفي هذا العدد من “تواصل” مت
تخصي ��ص مل ��ف لهذا القط ��اع نلتقي فيه بدء ًا م ��ع األمني العام املس ��اعد لقطاع الش ��ئون املالية حميدي
محم ��د ضاح ��ي ،إضاف ��ة إلى كل من مدير إدارة املش ��تريات واملخ ��ازن ناجي البالول ،ومدير إدارة احملاس ��بة
العامة فالح العازمي.
وفيما يلي نص اللقاءات:
< ما هي طبيعة عمل قطاع الشؤون املالية ؟

حميدي محمد ضاحي
األمني العام املساعد لقطاع الشئون املالية

< عمل األمين العام
في القطاع سابق ًا
كان سبب ًا ألن يكون
أحد ركائز التطوير
والتنمية في األمانة
العامة

تواصل

 أنش� � ��ئ القطاع بناءاً على قرار مجلس األمة س� � ��نة  2001ويتولى العديد من املهام منها إعداد مش� � ��روعامليزانية الس� � ��نوية لألمانة العامة في ضوء احتياجات اإلدارات واألقس� � ��ام في األمانة ،وإعداد احلس� � ��اب
اخلتامي للمجلس لكل س� � ��نة مالية في ضوء املصروفات الفعلية وحتليل أس� � ��باب النقص والزيادة في بنود
الصرف ،إضافة إلى إعداد امليزانية السنوية واحلساب اخلتامي لكل من الشعبة البرملانية وجمعية األمناء
العامني ،ومتابعة الصرف على بنودها.
كم� � ��ا يدخل في اختص� � ��اص القطاع متابعة املناقصات والعقود وجتديده� � ��ا أو طرحها في مناقصة جديدة
عن طريق جلنة املناقصات ملجلس األمة ،وتقدمي اخلدمات اخلاصة بالس� � ��ادة األعضاء مثل شراء الهواتف
ومتابع� � ��ة تكاليف املكاملات وتأجير الس� � ��يارات وتوفير الهدايا للوف� � ��ود وكذلك توفير احتياجات املجلس من
مطبوعات وأجهزة وأثاث وغيرها ،إضافة إلى األعمال املالية املتعارف عليها وفقا لالئحة املالية للمجلس
والقوانني املالية التي تصدرها الدولة.
هذا ويتكون القطاع من إدارتني هما إدارة الش� � ��ؤون املالية وإدارة املش� � ��تريات واملخازن ويعمل في القطاع
( )36موظف ،وأود في هذه املناس� � ��بة أن أش� � ��يد مبوظفي القطاع على جهودهم الكبيرة في إجناز األعمال
املوكلة إليهم األمر الذي يدعو القطاع للفخر بأنه يضم نخبة متميزة من املوظفني.
< هل هناك خطة لتطوير العمل في القطاع ؟

 نحن في قطاع الشؤون املالية نؤمن بأن التخطيط املسبق واملنظم يساهم في حتقيق اإلجنازات وتوفيراجلهد والوقت والتكلفة املادية وعلى هذا األساس مت وضع خطة تهدف إلى النهوض بروح العمل اجلماعي
في القطاع كأحد املرتكزات لتحقيق أهدافه وتتضمن اخلطة تنظيم دورات تدريبية مختلفة محلية
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وخارجية خاصة بالشئون املالية والرقابية مبا يتماشى وأعمالها املالية املختلفة وتدريب املوظفني على
البرامج اآللية وبرامج احلكومة االلكترونية إضافة إلى إرسال موظفي القطاع إلى البرملانات العربية
والدولية لالستفادة من خبرات اآلخرين ،كما أنه نظراً إلنشاء جلنة للمناقصات العامة مبجلس األمة
يقوم القطاع بتدريب موظفيه في دورات خاصة لتتم االستعانة بهم في أعمال اللجنة التي تتضمن إعداد
وثائق املناقصات وإعداد املراسالت اخلاصة باإلعالن عن املناقصات وكتب الترسية ودراسة العطاءات
وحتليل األسعار ،كما تتضمن اخلطة العمل على توفير أجهزة كمبيوتر وتوفير األنظمة والبرامج اخلاصة
بأعمال القطاع لزيادة اإلنتاجية في العمل ودقة البيانات املالية.
كم� � ��ا إن القطاع املال� � ��ي يولي اهتماماً كبيراً بأهمية الدور اجلماعي ف� � ��ي عمله كأحد املرتكزات لتحقيق
النجاح عبر النهوض بروح العمل اجلماعي بني أفراد القسم الواحد ،ومن ثم بني أفراد القطاع بالكامل،
للوصول إلى املوظف الشامل ،بحيث يكون في وسع املوظف في أي قسم أن يحل محل املوظفني اآلخرين
في حالة النقص (إذا وجد) ألي من موظفي األقسام األخرى داخل القطاع ،ويتم ذلك عن طريق التدريب
املس� � ��تمر وتكثيف الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية في املجال احملاس� � ��بي ،واالستفادة من زيارات
البرملان� � ��ات العربي� � ��ة والصديقة لإلطالع على نظمها احملاس� � ��بية لرفع روح العمل ومس� � ��توى األداء لدى
موظفي القطاع املالي.
< كيف تقيمون التنسيق بني القطاع وقطاعات األمانة العامة ؟

 يقوم القطاع بالتنس� � ��يق مع قطاع� � ��ات األمانة املختلفة نظراً لطبيعة عمل� � ��ه التي تفرض عليه التعاملم� � ��ع جميع هذه القطاعات وذلك من خالل مراجعة أعم� � ��ال كل قطاع لتحديد األعمال التي مت إجنازها
ومعرفة األعمال املطلوبة من كل قطاع لوضع االعتمادات اخلاصة بها في امليزانية ،كما يشارك القطاع
في املؤمترات التي يعقده� � ��ا املجلس لتنظيم العمل من منطلق االهتمام بالتواصل الدائم بني القطاعات
ملا فيه مصلحة العمل باألمانة.
< هل هناك مشاكل أو معوقات تعترض عملكم ؟ وماهى ؟

 ال توج� � ��د معوقات محددة ،حيث أن القطاع وضع خططه املس� � ��تقبلية ملواجهة أي معوقات حتدث مبايتالءم وحاجة العمل الطارئة سواء في اإلجازات أو في ذروة العمل.
< كلمة أخيرة تود إضافتها ؟

 أود في ختام حديثي أن أتوجه بالش� � ��كر والتقدير ملعالي رئيس مجلس األمة جاس� � ��م اخلرافى واألمنيالعام عالم الكندري على الدعم واملساندة التي يقدمانها للقطاع األمر الذي ساهم في حتقيق إجنازاته،
وأود اإلشارة إلى أن األمني العام في عمله املتواصل وتوجيهاته على مدى سنوات عمله في القطاع كانت
السبب في أن أصبح القطاع احد ركائز التطوير والتنمية في أعمال األمانة العامة.

< نخبة متميزة من
الموظفين تقود
القطاع نحو األفضل

< توفير أجهزة
كمبيوتر واألنظمة
والبرامج الخاصة
بأعمال القطاع
للزيادة اإلنتاجية
ودقة البيانات
المالية

تواصل
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مدير إدارة املشتريات واملخازن:

البالول :تسعى اإلدارة إلى أن تكون رائدة ومتطورة عبر ثقافة
الصراحة والصدق وعدم التحيز وخلق جو عمل صحي.
< ماهي اختصاصات إدارة املشتريات واملخازن؟

ناجي البالول
مدير إدارة املشتريات واملخازن

تواصل

 يتبع إدارة املش� � ��تريات واملخازن  3أقس� � ��ام هي قسم املش� � ��تريات الذي يختص بدراسة العروض للمبالغالت� � ��ي تقل عن  5000من قبل الش� � ��ركات على أال يقل عن  3عروض وتفريقه بكش� � ��ف خاص بعد التأكد
من وجود اعتماد لها في امليزانية ويتم اعتماد العرض املطابق للمواصفات عن طريق أمر توريد يرس� � ��ل
للشركة الفائزة.
وقس� � ��م املناقصات الذي يختص بتلقي الطلبات التي تفوق كلفتها عن  5000دينار على أن تكون معتمدة
في امليزانية وعمل كراسات املناقصات ومراسلة اجلهات اخلاصة باملناقصة من الفتوى والتشريع للمبالغ
األكبر من  75000ألف وديوان احملاسبة للمبالغ أكبر من  100.000ألف واإلعالن في اجلريدة الرسمية
وبيع الكراس� � ��ات على املناقصني وعرض املناقصة على جلنة املناقصات في مجلس األمة للموافقة توقيع
العقد من املناقص الفائز.
وقس� � ��م املخازن الذي يختص باس� � ��تالم املواد ومطابقتها مع املواصفات املطلوب� � ��ة بأمر التوريد وصرفها
ل� �ل��إدارات الطالبة عن طريق اس� � ��تمارة صرف مواد تخزين املواد بالط� � ��رق الصحيحة العلمية لعدم تلفها
وترقيمها وكذلك األشراف على عمليات اجلرد السنوي واملفاجئ.
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من األهداف التي حققتها اإلدارة استخدام
التكنولوجيا لتطوير العمل.
< ماهي خطة اإلدارة لتطوير العمل؟

 تس� � ��عى اإلدارة ألن تكون رائدة ومتطورة في تس� � ��هيل اإلجراءات املالية وذلك عبر تكوين ثقافة جديدة في اإلدارة مبنية على الصراحة والصدقوعدم التحيز وذلك عبر خلق جو عمل صحي للوصول إلى الوالء لإلدارة ،وتشجيع املبادرة الفردية والقضاء على البيروقراطية عن طريق تفويض
الصالحيات إلى رؤساء األقسام ،والسعي إلى أسلوب تفكير إبداعي وابتكاري يدخل فيه عامل التخطيط والتنفيذ معاً ،في سبيل حتسني نوعية
وجودة العمل وفي أسلوب خدمة األمانة العامة والسادة األعضاء.
وتتضمن اخلطة العمل على جتاوز قصور املوارد املتاحة مثل نقص املوظفني وقلة اخلبرات ونقص التكنولوجيا ،عن طريق العمل على حتويل العمل
اليدوي إلى العمل آلي وذلك باالستعانة مبتخصصني باألنظمة والبرمجيات للوصول إلى البرامج التي تناسب عمل اإلدارة والسعي إلى ربط عمل
األقسام بعضها ببعض وتطوير طرق وأسس العمل داخل القطاع باالعتماد على النظم احملاسبية اجلديدة واملتطورة ،والسعي إلى تدوير املوظفني
داخل اإلدارة للوصول للموظف الش� � ��امل الذي ميكننا من س� � ��د النقص لو حصل في مكان ما وكذلك كسب خبرة عملية بأعمال اإلدارة مما يؤهله
في املستقبل بالقيام باملهام اإلشرافية.
< ما هي الصعوبات التي تواجهكم في عملكم؟

 إن احلساسية التي تتسم بها األعمال املتعلقة بالشئون املالية عموماً وفي إدارة املشتريات واملخازن حتديداً تشكل عامل ضغط كبير على العاملنيفي هذا املجال فاألخطاء ظاهرة ومحسوبة على مرتكبها وهي تؤدي به إلى التحقيق في القنوات القانونية املتعارف عليها في النيابة العامة.

< طبيعة عمل اإلدارة تفرض عليكم التعامل مع كافة اإلدارات باألمانة كيف جتدون التنسيق والتعاون بينكم وبني هذه اإلدارات؟

 التع� � ��اون موجود ولكن نتمنى أن يكون هناك تنس� � ��يق أفضل فيما يختص مبتطلب� � ��ات اإلدارات حيث أننا نالحظ أن القطاعات حتدد احتياجاتاإلدارات التابعة لها بش� � ��كل معني ثم نفاجئ مبطالب مختلفة من هذه اإلدارات الحتياجاتها األمر الذي يخلق ازدواجية في الطلبات ،وأمتنى أن
يقتصر حتديد الطلبات على األمني العام املساعد لكل قطاع ،كما أن بعض اإلدارات تقوم بتقدمي بعض مشاريعها بشكل متأخر مما يربك ،العمل
وأمتنى أن تتم مراعاة النواحي املتعلقة بالشئون املالية كأن يتم حتديد هذه املشاريع في بداية السنة املالية.
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مدير إدارة احملاسبة العامة:

العازمي :تختص إدارة المحاسبة بإعداد رواتب موظفي األمانة
واألعضاء وسكرتاريتهم وإعداد الحسابات الختامية
		
ومشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها.
< ما هي اختصاصات عمل إدارة احملاسبة العامة؟

فالح العازمي
مدير إدارة احملاسبة العامة

تواصل

 تتبع إدارة احملاس� � ��بة العامة حس� � ��ب الهيكل التنظيمي قطاع الش� � ��ئون املالية وتختص بالعديد من املهامذات احلساس� � ��ية الكبيرة املتعلقة بالش� � ��ئون املالية للمجلس كأعداد وجتهيز رواتب موظفي األمانة العامة
والس� � ��ادة األعضاء وسكرتاريتهم إضافة إلى إعداد احلسابات اخلتامية وإعداد مشروع امليزانية ومتابعة
تنفيذها.
ويقوم بإجناز هذه األعمال  3أقس� � ��ام هي قس� � ��م احلس� � ��ابات العامة وامليزانية ويخت� � ��ص بإعداد ومتابعة
مش� � ��روع امليزانية التقديري� � ��ة والعمل على إعداد احلس� � ��اب اخلتامي الفعلي وتطبي� � ��ق اللوائح واألنظمة
والتعاميم الصادرة سواء عن طريق ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية أو الئحة النظام اإلداري الوظيفي
للموظفني املدنيني باألمانة العامة ملجلس األمة ،ويعتبر قسم احلسابات العامة الشريان الرئيسي لإلدارة
في اإلش� � ��راف على الس� � ��جالت والدفاتر ومتابعة العهد واألمانة وإقفالها في نهاية السنة املالية ،وقد قام
القس� � ��م ببعض اإلجنازات خالل السنة املالية املنتهية  2008/2009تنفيذاً للخطة التي وضعناها مسبقاً
للوصول إلى حتقيق األهداف املطلوبة منها بدعم من اإلدارة العليا.
وقس� � ��م الرواتب الذي يقوم مبتابع� � ��ة وتطوير برنامج صرف الرواتب مع النظ� � ��ام املتكامل لديوان اخلدمة
املدنية وكذلك حتديث برنامج صرف رواتب السادة األعضاء وسكرتاريتهم وسائقيهم بشكل آلي .كما يقوم
القس� � ��م بإعداد الباب األول في مش� � ��روع امليزانية السنوية للمجلس إضافة إلى ما يخص الباب األولى في
احلس� � ��اب اخلتامي للمجلس ،وكذلك يقوم هذا القسم بصرف وإجناز املكافآت السنوية ومكافأة األعمال
األخرى لس� � ��كرتارية السادة األعضاء واملستش� � ��ارين وصرف عالوة اجلدارة عند وصولها من إدارة شئون
املوظفني في نفس الشهر املستحق لها دون تأخير ،وال يقل أهمية قسم الرواتب عن قسم احلسابات العامة
وامليزانية ملا يقوم به من أعباء ومتابعة لتحقيق األهداف املرجوة.
وقسم الصندوق الذي يقوم بإعداد وحترير الشيكات الصادرة من املجلس إلى اجلهات األخرى وأعضاء
املجلس وموظفيها وتس� � ��ليم الشيكات ملستحقيها وتسليمها بالسجالت املعدة لها وإيداع الشيكات الواردة
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ملف العدد

حساسية العمل في الشئون المالية تشكل
عامل ضغط كبير على العاملين.
م� � ��ن اجله� � ��ات املختلفة لدى بنك الكوي� � ��ت املركزي وكذلك حترير أذونات الصرف النقدي من الصندوق ،كما يقوم قس� � ��م الصندوق بتزويد الوفود
املغادرة مبهمات رس� � ��مية من املجلس باملبالغ املعتمدة لها حس� � ��ب القرار بالعملة الوطنية أو بالعمالت األجنبية ويعد قس� � ��م الصندوق كذلك حركة
الصندوق الش� � ��هرية من إيرادات ومصروفات وبيان كيفية صرفها وإعداد الكش� � ��وف اخلاصة بأعمال اجلرد السنوي والتحويل النقدي للصندوق
والقيام باملهام ذات الصلة بعمله التي تسند إليه من قبل املسئولني.
< هل هناك خطة لتطوير العمل في اإلدارة؟ وما الذي مت إجنازه من اخلطة املالية؟

 الش� � ��ك أن التخطيط املس� � ��بق واملنظم يحتاج إلى االلتزام املس� � ��تمر لتحقيق الهدف املنش� � ��ود ونحن في إدارة الش� � ��ئون املالية نضع نصب أعينناأمانة هذه املسئولية ببذل املزيد من اجلهود لتحقيق الكثير من اإلجنازات ،وقد حقق القطاع املالي خالل العامني  2008/2009بعض األهداف
املوضـــوعة س� � ��ابقــاً كتفعيل للمـــواد  121،122من الالئحة املالية التي تخت� � ��ص بعمل املراجع الداخلي ،وكذلك حتديث الالئحة املالية ومت رفعها
إل� � ��ى اإلدارة القانوني� � ��ة لصيـــاغتها ،وكذلك من األهداف التي حققتها اإلدارة اس� � ��تخدام التكنولوجيـــا لتطويـــــر العمل باس� � ��تخــــدام النظم اآللية
كاستحداث برنامج خاص مبكافأة السادة األعضاء وسكرتاريتهــــم كذلك إجناز برامج مراقبـــة املخزون والبرامج اخلاصة بطباعة الشيكات في
قسم الصندوق وحسابات الشعبة البرملانية ،كما تهدف اإلدارة إلى تكوين ثقافة جديدة مبنية على الشفافية والصدق وعدم التأخير للوصول إلى
الوالء للقطاع املالي.
< هل هناك معوقات أو صعوبات تواجهكم؟ وماهي؟

 مما الش� � ��ك فيه أن األمانة العامة وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس األمة واألمني العام واألمني العام املس� � ��اعد للقطاع ال تدخر جهداً للقياممبعاجل� � ��ة القصور التي تواج� � ��ه اإلدارة لتحقيق بعض األعمال من تدريب ودورات تخصصية في مج� � ��ال املهنة وكذلك العمل على حتفيز موظفي
اإلدارة ليساعدهم على زيادة جهودهم وتطوير أدائهم الوظيفي نظراً لكثافة العمل احملاسبي.
< هل هناك كلمة أخيرة؟

 أود في ختام كلمتي أن أشيد مبوظفي إدارة احملاسبة العامة بصفة خاصة والقطاع املالي بصفة عامة على جهودهم في إجناح أهداف القطاعحيث أن لديه نخبة من املوظفني املتميزين الذين ال يألون جهداً في إجناز أعمالهم ويعتبر القطاع املالي أحد ركائز التطوير والتنمية بالتعاون مع
اإلدارات األخرى في أعمال األمانة العامة ملجلس األمة.

تواصل
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قـــرارات

قرارات وتعاميم إدارية
صدر عن األمانة العامة عدة قرارات وتعاميم هي كالتالي-:

< تعميم بشأن ضوابط وأحكام ومواعيد وساعات العمل الرسمية باألمانة العامة ملجلس األمة والتي حددت مواعيد وساعات العمل
الرسمية من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.
فقد تقرر -:أن تكون مواعيد استخدام جهاز البصمة إلثبات حضور وانصراف املوظفني لساعات العمل الرسمي خالل الفترة من الساعة
السادس ��ة والنصف صباح ًا وحتى الثالثة ظهراً ،فقط مع اعتبار من يقوم بإثبات حضوره بالتوقيع باجلهاز قبل أو بعد املوعد احملدد أعاله
منقطعاً عن العمل حيث لن يتم األخذ بتوقيعه.
< قرار من رئيس مجلس األمة بخصوص النظام اإلداري الوظيفي للموظفني املدنيني باألمانة العامة ملجلس األمة.

يجوز بقرار من رئيس املجلس منح املوظف الذي أمضى باخلدمة  30عام ًا مكافأة تعادل  3أشهر من مرتبه الشامل عند انتهاء خدمته ألحد
األسباب الواردة في البنود  7 ،5 ،2 ،1من املادة ( )1من الباب الثاني عشر من الالئحة.

< تعميم خاص في شأن األشخاص ذوي اإلعاقة-:

وفقاً للقانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي ينص على منح املوظفني من ذوي اإلعاقة أو من يقوم برعايتهم
حقوق مالية وإعفاءات من الرسوم احلكومية مقابل اخلدمات العامة ،كما قضت مبنحهم إجازات خاصة أو تخفيض لساعات العمل.
فقد مت التنبيه على موظفي األمانة العامة في مجلس األمة من ذوي اإلعاقة أو من يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي اإلعاقة الذين تنطبق عليهم
الضوابط والشروط ويرغبون في االستفادة ،التقدم إلى إدارة شئون املوظفني بالشهادة الصادرة عن الهيئة العامة لشئون اإلعاقة التي تفيد
انطباق القانون عليهم.
< التنبيه على كافة موظفي األمانة العامة ملجلس األمة بأنه في حالة منح أي منهم إجازة مرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب وكان قد
استنفذ املدد املقررة له منها براتب كامل ويرغب في حتويلها إلجازة دورية فإن عليه التقدم بالسرعة القصوى لقسم اإلجازات والدوام بإدارة
شئون املوظفني بطلب حتويل مدد اإلجازة املرضية له مبرتب منخفض أو بدون مرتب إلى إجازة دورية خصم ًا من الرصيد املجمع له منها
حتى تاريخ بداية اإلجازة املرضية ،علماً بأن قسم اإلجازات والدوام سيتوقف عن إرسال مناذج االستفسار باعتبار أن املوظف مسئوالً عن
التقدم بالطلب املقرر في هذا الشأن وفقاً لرغبته الشخصية.

تواصل
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لقـــــــاءات
مشاركة فعالة إلدارة االعالم

الكندري يستقبل
فريق عمل األمانة
العامة المشارك في
معرض االستقالل
استقبل أمني عام مجلس األمة عالم الكندري في مكتبه فريق
عمل األمانة العامة املشارك في معرض االستقالل الــ 50الذي
< األمني العام يتوسط فريق عمل االمانة
أقيم في أرض املعارض مبش� � ��رف خ� �ل��ال الفترة من 27–17
فبراي� � ��ر  2011تفاع ً
ال م� � ��ع احتفال الدول� � ��ة باليوبيل الذهبي
لالس� � ��تقالل والذكرى العش� � ��رين لتحرير دول� � ��ة الكويت ومرور
خمس س� � ��نوات على تولي حضرة صاحب الس� � ��مو حفظه الله
ورعاه مقالي� � ��د احلكم ،حيث قدم األمني العام ش� � ��كره للفريق
عل� � ��ى جهودهم ومتثيله� � ��م لألمانة العامة في ه� � ��ذه االحتفالية
الوطنية.
وأشتمل جناح مجلس األمة باملعرض على عدد من املطبوعات
القانونية والدس� � ��تورية والتاريخية والتعليمية اخلاصة بالعمل
السياسي والبرملاني لدولة الكويت.
وضم فريق عمل مجلس األمة املش� � ��ارك مدي� � ��ر إدارة اإلعالم
مبجلس األمة مظفر عبدالله راش� � ��د ورئيس قس� � ��م الصحافة
والنشر أمل املطوع وكل من جمال دبيان املطيري ،مطلق محمد
السهلي من إدارة اإلعالم ،وعائشة الدعيج وأنفال املطيري من
اإلدارة القانونية مبجلس األمة.
< مصطفى الشمالي وزير املالية خالل زيارته جلناح األمانة العامة باملعرض

تواصل
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ثقافة إدارية

الباب االول من الالئحة الداخلية
لألمانة العامة لمجلس االمة
اعداد  :هديل بوحيمد:
سبق اإلشارة بالعدد السابق إلى الئحة النظام اإلداري الوظيفي للموظفني املدنيني العاملني باألمانة
العامة ملجلس األمة وتعرضنا بالقول إلى أهمية العلم والدراية ملوظفي املجلس باألحكام والقواعد الواردة
بها حماية لهم وصوناً حلقوقهم املنصوص عليها بها وإدراكاً خلشية املساءلة ومن طبيعة العرض بعد
باشراف  /محمود سعداهلل النظرة الشاملة للموضوع الدخول في التفاصيل لبيان مكونات تلك احلقوق والواجبات.
مستشار إداري
وبنظرة عددية جند أن الالئحة تضمنت ثالثة عشر باباً من الباب األول ـ األحكام العامة نهاية إلى
األحكام اخلتامية ،كما تضمنت الالئحة ثالثة عشرة جدوالً تفصيلياً بالدرجات واملرتبات والبدالت
والوظائف وغيرها من اجلداول املتعلقة بأبواب الالئحة املذكورة.
فإذا تعرضنا للباب األول جند أن التعريفات اللفظية محتوياتها تنص على أن الالئحة – النظام يطبق على املوظفني املدنيني فقط من ثم فإن
العسكريني العاملني باملجلس واملنتدبني للعمل به ال تشملهم الالئحة حيث لهم قواعد خاصة ،نظمتها املادة ( )179من القانون رقم ( )12لسنة
 1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقرارات الصادرة كما ورد بذات الباب تطبيق قانون ونظام اخلدمة املدنية فيما لم يرد نص
خاص.
ً
ً
ومعنى ذلك أنه إذا تعرضت الالئحة ألي موضوع ولو جزئيا كان واردا بقانون اخلدمة املدنية يتم تطبيق الالئحة وميتنع اللجوء إلى قانون
اخلدمة املدنية.
وصف الباب األول من الئحة املجلس:

قسمت وظائف املجلس إلى:
وظائف عليا وتشمل األمني العام – األمناء املساعدين.
وظائف إشرافية رئاسية :وتشمل مديري اإلدارات .
وظائف إشرافية مسانده :وتشمل رؤساء األقسام.
وظائف تنفيذية تخصصية :وتشمل حاملي الشهادات اجلامعية فقط.
وظائف تنفيذية مسانده :وتشمل حاملي املؤهالت دون اجلامعة.
وقضت الالئحة – النظام على طرق نقل الوظائف للكويتيني وغير الكويتيني وحددت مسئولية التعيني في مجموعة الوظائف اإلشرافية
الرئاسية والوظائف اإلشرافية املساندة .بقرار من رئيس املجلس ثم تعيني األمني العام واملعينني من املجموعات األخرى بقرار من األمني
العام.
ً
وسنعرض بالعدد القادم شروط التعيني وإعادة التعيني الواردة بالالئحة النظام ،نظرا ألهميتها في بدء احلياة الوظيفية مبا فيها من شروط
التعيني وحتديد الدرجات.
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من داخل
القاعة
يُع� � ��د موظفوا إدارة اللج� � ��ان عنصر تنظيمي
رئيس� � ��ي للعملية التشريعية في مجلس األمة
فه� � ��م يقومون بجهد غير مش� � ��اهد مع طاقم
مستش� � ��اري اللج� � ��ان لتقدمي خدم� � ��ة أفضل
للس� � ��ادة أعضاء املجلس في صياغة وإعداد
املقترحات وحتويلها إلى تشريعات.
وفي الصورة تظهر الباحثة جنود الغربللي من
جلنة شئون املرأة واألسرة أثناء نقاش قوانني
املرأة ،وفي املقــدمــة كــل مــن أعضــاء اللجنة
د .معصومة املبارك و د .سلوى اجلسار.

رئي� � ��س مكت� � ��ب جلنة الش� � ��ئون املالية أحالم
الق� �ل��اف ،وكبي� � ��ر اختصاصي� �ي��ن محاس� � ��بة
أدهم مقامس أثناء مناقش� � ��ة تعديالت قانون
التأمينات االجتماعية.

تواصل
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هـــــوايـــــــــة

عبداهلل المنصور
مدير إدارة شئون سكرتارية األعضاء

أنشط في
المشاركة
بالمعارض
المختلفة
داخل
الكويت

تواصل

المنصور :أنوي صقل هوايتي في الرسم
في زاوية "هواية " نلتقي في هذا العدد مع مدير إدارة شئون سكرتارية األعضاء عبدالله املنصور لنتعرف على
هوايته املتميزة في الرسم والتصوير الزيتي جيت.
املؤهالت واملشاركات:

< حصل على عدة دورات في الرسم والتصوير الزيتي ولديه عدة مشاركات في املعارض من أهمها:
< املعرض الصيفي الرابع بقاعة أحمد العدواني إبريل 2005
< معرض القرين التشكيلي الشامل في نوفمبر 2007
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هـــــوايـــــــــة

< املعرض الصيفي التشكيلي اخلامس يوليو 2008
< معرض القرين التشكيلي اخلامس يناير 2009
ومع� � ��ارض أخ� � ��رى ،ولديه عدة ش� � ��هادات تقديرية من
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
< متى بدأت هذه الهواية.

 هوايتي بدأت منذ الصغر ،وقد كنت أركز على الرسمبالرصاص ،وأميل لرس� � ��م الطبيعة والسريالي ،وكانت
لدي لوحات عرضتها في املدرس� � ��ة املتوس� � ��طة وكانت
بالرس� � ��م الزيتي عن التراث الكويتي القدمي ،وصقلت
موهبتي بعد فترة في عدة دورات في الرسم والتصوير
الزيتي وكانت لي عدة مشاركات ومعارض فنية.
< من حتب من الفنانني؟

 أعتبر أن أستاذي عبدالله اجليران من املقربني إلىنفس� � ��ي فنياً ،إضافة إلى الفنان نواف احلملي فهو من
الفنانني البارزين والذين أحب فنهم.
< هل ال تزال متارس الرسم؟

 ال أزال أمارس الرسم ولكن بشكل متقطع.< كم لوحة لديك؟

  20لوح� � ��ة تقريباً مختلفة منه� � ��ا الرصاص والزيتيوقواش.
< هل ألحد أبنائك ميل للفن والرسم؟

 أبني عبداحملس� � ��ن من خالل مشاهدته لرسوماتيوأعمالي التي اق� � ��وم بتنفيذهاباملنزل ،أالحظ اهتماماً
كبي ٌر منه وهو يش� � ��اركني في بع� � ��ض األعمال مثل مزج
األلوان.

< من أعمال عبدالله املنصور

تواصل
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ســؤال وجواب

ســؤال
جواب
اعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

صفحة قانونية تجيب على أسئلة موظفي األمانة

س  :لقد حصلت على مؤهل جامعي أعلى من مؤهلي وقت التعيني فهل ميكنني تعديل وضعي ؟ وما هي الشروط األساسية لذلك ؟

ج :نعم يجوز ذلك بشرط أن يكون املؤهل األعلى في ذات التخصص وأن يكون متناسب ًا مع مجال الوظيفة .
س  :لقد حصلت على اجلنسية الكويتية بالتجنس  ،فهل ملثل ذلك التغير أثر ًا على وضعي الوظيفي ؟

ج :نعم  ،فحصول املوظف على اجلنس ��ية الكويتية يؤدي إلى تعديل وضعه الوظيفي وذلك بنقله من فئة غير كويتي إلى فئة كويتي ،
وفق ًا للقواعد املعمول بها في شأن تعيني الكويتيني .
س :لقد خضعت لعملية جراحية أثناء إجازتي الدورية وأوصى لي الطبيب املعالج بالراحة  ،فما هو حكم تلك اليام وكيف ميكنني االستفادة
ً
أصال بإجازة دورية ؟
من تلك التوصية على الرغم من كوني متمتع ًا

ج  :إجازتك املرضية التي تخللت الدورية لها أثر يقطع اإلجازة الدورية وال يجعل أيامها حتسب من رصيدك بشرط تقدميها إلى جهة
العمل فور العودة إليه بعد اإلجازة وإبالغهم بذلك وطلب إعادة تدوير تلك األيام إلى رصيد إجازاتك الدورية .
س  :ما هي األسباب التي تؤدي إلى إنقاص رصيد اإلجازات الدورية للموظف غير استنفاذها بالتمتع بها ؟

ج  :ال يس ��تحق املوظف إجازة دورية عن املدد التي يقضيها في إجازة دراس ��ية  ،أو في بعثة علمية  ،أو معار ًا  ،أو موقوف ًا عن العمل  ،أو
مرافق ًا ملريض  ،أو في إجازة خاصة أي كانت مدتها .

تواصل
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س  :لقد تزوج أحد أبنائي  ،فهل من الواجب علي إبالغ جهة العمل مبثل ذلك األمر ؟

ج  :نعم  ،فقد نصت الئحة النظام اإلداري الوظيفي في الباب العاش ��ر منها (الواجبات واحملظورات ) املادة ( )1فقرة ( )7على وجوب
إبالغ املوظف جلهة عمله ببيان حالته االجتماعية  ،وكل تغيير يطرأ عليها  ،وذلك خالل شهر على األكثر .
س :هل االلتزامات والواجبات الوظيفية محصورة في حدود أوقات العمل ومكانه أم أنها تتجاوز ذلك ؟

ج :يلتزم املوظف بالواجبات التي تفرضها اخلدمة  ،وال يشترط في ذلك أن يكون في أوقات العمل ومكانه ؛ فمنها احملافظة على كرامة
الوظيفة وهو األمر الذي يجب على املوظف أخذه باالعتبار س ��واء في أوقات الدوام الرس ��مي أو خارجها  ،كما أن احلفاظ على أموال
وممتلكات املجلس ال يشترط أن يكون في مقر العمل فقد تكون تلك األموال أو املمتلكات موجودة خارج مقر العمل  ،كما أن احلرص
على السلوك اإليجابي عند متثيل املجلس في الوفود اخلارجية واحملافل اإلقليمية والدولية .
ولقد نصت الالئحة الوظيفية في الباب العاش ��ر (الواجبات واحملظورات ) منها  ،في مادته األولى فقرة ( )6على ذلك صراحة بحيث
يجب على املوظف « ...أن يتجنب أي تصرف ينعكس بصورة سلبية على املجلس ولو في خارج أوقات الدوام « .
س :لق���د اجت���زت دورة تدريبية متخصصة في غير مجال وظيفتي  ،وأرغب في االس���تفادة منه بأداء بع���ض األعمال خارج أوقات الدوام  ،فهل
ميكنني ذلك ؟

ج :األصل أنه ال يجوز للموظف اجلمع بني الوظيفة وأي عمل آخر يؤديه للغير مبرتب أو مكافأة أو بدونهما  ،إال أن االستثناء من ذلك
في حالة احلصول على إذن من السيد  /األمني العام .
س  :لقد مت طلب سماع شهادتي في حتقيق جاري مع أحد الزمالء  ،وال أرغب في اإلدالء بأية معلومات حول الواقعة  ،فهل من املمكن أن يترتب
على ذلك مسئولية بحقي ؟

ج  :إن املوظف الذي يتخلف عن الشهادة دون عذر مقبول يتعرض للمساءلة التأديبية وذلك مبوجب نص الالئحة الوظيفية في الباب
احلادي عشر منها ( التحقيق والتأديب )  ،املادة ( )78التي تنص على « :كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق وميتنع عن
احلضور أو عن اإلدالء مبا لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبي ًا « .
س  :أن���ا عل���ى وش���ك الترقي���ة إال أنه قد مت اخلصم من مرتب���ي ملدة يومني بعد التحقيق ال���ذي ُأجري معي  ،فما أثر تل���ك العقوبة على احتمال
الترقية ؟

ج  :لقد نصت الالئحة الوظيفية صراحة على عدم جواز النظر في ترقية املوظف الذي ِّ
وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إال بعد
انقضاء مدد معينة حددتها في الباب احلادي عشر منها ( التحقيق والتأديب ) املادة ( )8منه  ،وهي ثالثة أشهر في حالة اخلصم من
املرتب ملدة ال تزيد على سبعة أيام .

تواصل
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مواعظ وحكم
قال  :سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه:
< إذا أقبلت الدنيا على احد أعطته محاسن غيره
وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
< احذروا صولة الكرمي إذا جاع واللئيم إذا شبع .
< قصم ظهري رجالن جاهل متنسك وعالم متهتك.
< الغنى في الغربة وطن ،والفقر في الوطن غربة.
< خالد الفريج
رئيس مكتب جلنة الشئون التشريعية
والقانونية

< الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه.
لو متحصنا في هذه املواعظ واحلكم ملا انتشر الفساد والظلم
في العباد وساد اجلهل على العلم واخلنوع على العزة واالستبداد

وجهة
نظر
بقلم :ماجد الديحاني
مايح� � ��دث في املنطقة العربية من ثورات ش� � ��بابية ضد بع� � ��ض أنظمة احلكم
الس� � ��ائدة ،نعتقد أنها لم حتصل فجأة وبدون مقدمات وفرش أرضية من قبل
الواليات املتحدة وحلفاؤها من الدول الغربية.
فالغرب والواليات املتحدة كانا متحالفان مع تلك االنظمة السائدة في املنطقة
عل� � ��ى الرغم من الفس� � ��اد وغياب الدميقراطية في تلك ال� � ��دول ،فهي ترى أن
مصاحلها مقدمة على نشر الدميقراطية ،فحكام مستبدين ينفذون مصاحلهم
في املنطقة هي تلك السياسة السائدة في املنطقة.

تواصل

على املش� � ��ورة والكفر على اإلميان والشدة على الرخاء واجلور
على الصدق وما س� � ��قطت الرؤوس وتاه� � ��ت النفوس وضاعت
البالد.
لقد أراد س� � ��يدنا على أن ينبهنا إلى هذه األمور من خالل هذه
املواع� � ��ظ التي يجب عل� � ��ى الكافة التبصر إليه� � ��ا بإمعان كونها
صدرت من رجل حكيم بل أبو احلكماء فهي الطريق إلى إرساء
احلق والعدل واحملافظة على الكرامة والعزة والسير في النور
ب� � ��دل التخبط ف� � ��ي الظالم واجلري إلى اله� �ل��اك والنار وبأس
املصير.

فاآلن ملاذا تغيرت السياس� � ��ة االمريكية في املنطقة االن ،فبعد وصول الرئيس
االمريك� � ��ي ذو االص� � ��ول االفريقية لس� � ��دة احلكم ،تبدل اخلطاب السياس� � ��ي
االمريك� � ��ي جتاه املنطقة وحمل عنوان نش� � ��ر الدميقراطية ومحاربة الفس� � ��اد
واالنظم� � ��ة الديكتاتورية ع� � ��ن طريق الفيس بوك وصفح� � ��ات التويتر والفضاء
املفتوح ،ضد أنظمة احلكم املتحالفة معها ،فما عجز عنه بوش االبن في نشر
الدميقراطي� � ��ة من خالل غزوه للعراق الذي كل� � ��ف الواليات املتحدة أقتصاديا
وبشرياً وعسكرياً يتم حتقيقه في املنطقة بدون تكاليف اقتصادية أو بشرية.
ف� � ��اآلن حدث م� � ��ا حدث في املنطقة ،فنحن ن� � ��رى ان مايحدث في املنطقة من
ث� � ��ورات مبباركة ودعم من الواليات املتحدة والغرب س� � ��قوط االنظمة العربية
السائدة في املنطقة ،فما هو البديل؟
البديل الواضح هو نش� � ��ر الفوضى ملدة طويلة قد تتجاوز عش� � ��رات الس� � ��نني،
م� � ��ن خالل احل� � ��روب االهلية وتقس� � ��يم الدول وإث� � ��ارة الطائفي� � ��ة وغيرها من
الف� �ت��ن وبالتالي تعيش املنطقة بالفوضى اخلالق� � ��ة ،فاملنطقة العربية مازالت
بيئ� � ��ة خصبة للفوضى وغير مؤهله للدميقراطية الغربية املنتش� � ��رة في الدول
املتقدمة
كبير االقتصاديني
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فلسفة
العدالـة
بقلم :عبدالله العنزي

الش� � ��ك أن أمور الناس تس� � ��تقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما نس� � ��نقيم مع الظلم .ففي العدل تستمر الدول وتبقى متماسكة اليتطرق اليها
التفكك واالنهيار ،ولهذا قيل "إن الله يقيم الدول العادلة وإن كانت كافرة ،واليقيم الدول الظاملة حتى لو كانت مسلمة".
ومن هنا ش� � ��غل موضوع العدالة منذ القدم ذهن احلكماء والفالس� � ��فة خاصة بعد أن قطع االنس� � ��ان ش� � ��وطاً كبيراً صوب املدنية واحلضارة
وتخطى تلك املرحلة الفطرية التي لم يكن للعدالة فيها اساس خلقي ،وكان فالسفة األغريق هم أول من تعرض لبحث فكرة العدالة ثم أتوا
من بعدهم فالسفة الرومان.
وبني أفالطون اجلانب االخالقي للعدالة حيث يرى ان للنفس ثالث قوى وهي العقلية والشهوية والعصبية ،وأن لكل منها فضيلة ،فالفضائل
عند افالطون تقس� � ��م إلى أربعة وهي احلكمة والش� � ��جاعة والعفة والعدل ورأى أن فضيلة القوة العاقلة هي احلكمة وفضيلة القوة العصبية
هي الشجاعة ،وفضيلة القوة الشهوانية هي العفة ،ولكن هذه القوى املختلفة البد ان جتمعها فضيلة تعلو عليها لكي يتحقق االنسجام التام
بني جميع الفضائل فهي فضيلة موازنة مبقتضيات وواجبات كل قوة من هذه القوى من أجل هذا سميت بأسم العدالة.
أما العدالة في الفرد هي االنس� � ��جان التام بني عناصره النفس� � ��ية الثالثة القوة الشهوانية والقوة العصبية والقوة العاقلة ،بحيث اليتعدى أي
ج� � ��زء من أجزاء النفس الثالث على وظائف اجلزئ� �ي��ن اآلخرين ،أما الظلم فهو التنافر بني هذه االجزاء الثالثة ،فالعدالة حالة باطنة تنبثق
من االنسجام الكامل بني قوى النفس فهي التتعلق بأفعال االنسن الظاهرة وإمنا بأفعاله الباطنة.
أما العدالة بالدولة عند افالطون فهو يتصور قيام دولة مثالية يحكمها مبدأ تقس� � ��يم العمل والتخصص الوظيفي ،ومبا ان الدولة هي من انتاج
النفس البشرية ،فإن إقامتها تنهج النهج نفسه الذي توحي به فكرة أن النفس تنقسم إلى ثالثة قوى كل قوة تقابلها طبقة من طبقات املجتمع:
القوة الشهوانية تقابلها طبقة املنتجني
القوة العصبية تقابلها طبقة احملاربني
القوة العاقلة تقابلها طبقة احلكام
فالعدالة في الدولة عند افالطون ببساطة أن تؤدي كل طائفة من طوائف الدولة العمل الذي جتيده والتتعدى على عمل الغير ويكون ذلك
بأن يلتزم كل فرد من أفرادها العمل الذي يجيده وأال يتعدى على عمل غيره ،واليترك افالطون مجاالً للش� � ��ك في أن هذا املبدأ هو عنده
قوام العدالة.
أختصاصي قانوني

تواصل
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ظاهرة
االنتقاد في
المجتمع
الكويتي

بقلم :ذياب محمد الديحاني
رئيس قسم تنمية العالقات البرملانية

ظاهرة االنتق������اد في املجتمع الكويتي أصبحت
هي الس������ائدة حالي������اً حيث نالح������ظ االنتقاد
السياس������ي واالقتصادي واالجتماعي فأصبح
اجلمي������ع ينتقد والقليل يش������اهد ويرصد ولكن
هل هو مستمتع ؟ أم مستغرب ! أو حتى ينتقد
معهم ولكن ينتقد االنتقاد !!
وحتى نس������تفيد م������ن هذا املقال نب������دأ أوالً مع
الذين ينتقدون الوضع السياسي الراهن وذلك
وفق������اً للح������وار التالي بني مواطن أس������مه نقاد
والثاني أسمه بوعجب.
بوعج������ب :أنا ي������ا نقاد م������و عاجبن������ي الوضع
السياسي احلالي في الكويت.
نقاد :أن ��ا بعد مو عاجبن ��ي يابوعجب بس انت
شنو ما عاجبك.
بوعجب :املشاحنات السياس������ية اللي ماتنتهي
وعدم االستقرار في البلد.
كل فه ��م دوره ص ��ح ،وقام فيه حس ��ب
نق ��اد :ل ��و ٍ
املطلوب ،ماصار اللي صار.
بوعجب :في ناس مو عاجبهم كالمك
نقاد :بالكويتي "مرضى الناس جايد"
وال زال االنتقاد مستمراً السيما انتقاد الوضع
االقتصادي عل������ى الرغم من التصريحات التي
تطم������ن بأن خط������ة التنمية االقتصادية تس������ير
وف������ق اخلطط املرس������ومة له������ا ،إال أن البعض
يخشى إن ذلك مجرد فقاعات صابون وإجناز

تواصل

ليس على أرض الواقع حيث نرى جس������ر جابر
ومدينة احلرير وجامعة صباح السالم مشاريع
تنموية جميل������ة ومذهلة على الورق فقط ولكن
عل������ى أرض الواقع صحارى قاحلة ونتابع أيضاً
االنتق������اد االجتماعي حيث يالح������ظ أن هناك
مظاه������ر يرى البع������ض أنها تس������تحق االنتقاد
ومنه������ا :املالبس التي ترتديه������ا حالياً الفتيات
والش������باب البع������ض ي������رى أنها ال تنس������جم مع
عاداتن������ا وتقاليدن������ا والبعض اآلخ������ر يرى أنها
مالب������س عصرية تواكب ه������ذا العصر ،واألمر
اآلخر يتس������أل هل املرأة اجلريئة مكان إعجاب
أم انتقاد؟
فالبعض ي������رى أن بعض النس������اء لديهن جرأة
ف������ي التعبير عن قناعاته������ن وحرياتهن دون أن
يخش���ي��ن أحداً فهن ميارسن هذه اجلرأة مترداً
على عادات وتقاليد أكل الدهر عليها وش������رب،
والبعض اآلخر يرى أن النساء ال يجب أن يكن
بهذه اجلرأة الزائ������دة وبهذا التحرر لذلك فأن
بعض الش������باب يتردد بالزواج م������ن هذه الفئة
املتح������ررة ،والبعض ي������رى أيض������اً أن الضحك
بص������وت عال يعتبر عورة عند املرأة حتى قالت
أحداهن:
ضحكت فقالوا أال تبتسم
بكيت فقالوا أال حتتشم
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مجتمع األمانة

مجتمع االمانـة

< رزق الزميل « طالل حميدي الصبحان» املوظف في إدارة التوثيق
واملعلومات مبولود أسماه «محمد» جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل « حمدان مجزع الشمري» املوظف في إدارة الدراسات
والبحوث مبولود أسماه «محمد» جعله الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل « أسامة عبدالله القالف» املوظف في إدارة شئون املضابط
مبولود أسماه «رقية» جعلها الله من الذرية الصاحلة.

< منيرة عسكر العساكر

< إسراء محمد السند

< رزق الزميل «محمد مصلط السند» املوظف في إدارة التدريب مبولودة
أسماها «إسراء» جعلها الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل « عسكر سليمان العساكر» املوظف في احملاسبة العامة
مبولودة أسماها «منيرة» جعلها الله من الذرية الصاحلة.
< رزق الزميل « ناصر ناجي املطيري» املوظف بإدارة شئون املوظفني
مبولودة أسماها «عائشة» جعلها الله من الذرية الصاحلة.

ترقيات

< مت ترقية جاسم حسن الوزان إلى وظيفة مدير إدارة التطوير اإلداري
بقطاع شئون التطوير اإلداري والتدريب.
< مت ترقية مظفر عبدالله راشد إلى وظيفة مدير إدارة اإلعالم بقطاع
العالقات العامة واإلعالم.
< مت ترقية ناصر سيف الهدب إلى وظيفة مدير إدارة شئون املوظفني
بقطاع الشئون اإلدارية واخلدمات.
< مت ترقية ناجي فهد البالول إلى وظيفة مدير إدارة املشتريات واملخازن
بقطاع الشئون املالية.

< رزق الزميل « حسني محمد حسني أشكناني» املوظف في إدارة التدريب
مبولودة جميلة أسماها «مرمي» الله يبارك فيها.

< مت ترقية عيسى حسن الكندري إلى وظيفة مدير إدارة شئون املطبعة
بقطاع شئون اجللسات.

<رزق الزميل « حسني مطلق عايد املطيري» املوظف في إدارة شئون
املطبعة مبولودة جميلة أسماها «هيا» جعلها الله من الذرية الصاحلة.

< مت ترقية يعقوب إسماعيل الكندري إلى وظيفة مدير إدارة شئون
املضابط بقطاع شئون اجللسات.

عزاء ومواساة

تتقدم أسرة تواصل بخالص العزاء واملواساة نيابة عن األمانة العامة مبجلس األمة ألسرة الفقيد
املرحوم بإذن الله تعالى الزميل في قسم النقليات بإدارة اخلدمات العامة شاذلي إسماعيل الذي
وافته املنية يوم األحد .2011 /1 /24

تواصل
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< إعداد  :ملياء السمحان

اسم الكتاب :عزازيل
الكاتب :يوسف زيدان
الناشر :دار الشروق
تتحدث الرواية عن ترجمة ملجموعة لفائف مكتوبة باللغة السريانية ،دفنت ضمن صندوق
خشبي محكم اإلغالق وجدت في حلب (سوريا) كتبت في القرن اخلامس امليالدي وعثر
عليها بحالة جيدة ونادرة؟ ومت نقلها من اللغة السريانية إلى العربية.
الرقوق الثالثني عبارة عن سيرة ذاتية للراهب املسيحي املصري «هيبا» ،والي عاش في
الفترة املضطربة من التاريخ املسيحي الكنسي في أوائل القرن اخلامس امليالدي والتي
تلتها انقسامات هائلة بني الكنائس الكبرى وذلك على خلفية اخلالف حول طبيعة
املسيح.
كتب الراهب «هيبا» رقوقه وتناول فيها ما حدث له منذ خرج من صعيد مصر قاصد ًا
اإلسكندرية لكي يدرس الطب والالهوت ،وينهي الرواية بقرار أن يرحل من الدير وأن
يتحرر من مخاوفه بدون أن يوضح إلى أين.

مقوالت في
النجاح:

< استثمر على األقل  % 3من دخلك في تطوير نفسك ،من أجل أن تضمن لنفسك مستقبل( .براين تريسي)
< ابتعد عن صغار الناس الذين يقللون من شأن طموحاتك ،ألن عظماء الناس هم من سيجعلونك تشعر أنك قادر على
حتقيق ما هو أكثر من طموحاتك هذه.
< في مقابل كل شيء يستحق احلصول عليه ،على الواحد منا دفع ثمن له ،والثمن عادة ما يكون العمل ،الصبر ،احلب،
التضحيات.
< لكي تكون ناجح ًا ،عليك أن تقرر بدقة مالذي تريد أن حتققه ،ثم تدفع الثمن الالزم للحصول على ما تريده.
(مارك توين ،كاتب أمريكي ساخر).
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اسم الكتاب  :تاريخ العرب العام
حضارتهم  ،مدارسهم الفلسفية والعلمية واألدبية .
الكاتب  :ل  .أسيديو
ترجمة  :عبداهلل على الشيخ
الناشر  :األهلية للنشر والتوزيع
يتناول املستشرق الفرنسي ل .أسيديو في هذا الكتاب ،تاريخ العرب ،وتاريخ دولتهم من العصر اجلاهلي
إلى نهاية سقوط دولة العرب في األندلس .وجغرافية دولتهم وحضارتهم ومدارسهم الفلسفية والعلمية
واألدبية في الشرق والغرب .وفصل كل هذا تفصي ًال بني فيه فضل العرب واإلسالم على أمم العالم في
ميادين العلوم والثقافة والفلسفة والعمران واألدب .ونوه بشأنهم في كثير من فصول الكتاب وقدر
آثارهم تقدير ًا حسن ًا .
وجنح (سيديو) في رسم صورة حية ساطعة حلركة اإلسالم الفاعلة في جميع نواحي التاريخ واألدب
والفلسفة والعلم .ونوه للدور الفريد الذي لعبته الرسالة اإلسالمية متجسدة بشخص الرسول الكرمي
محمد صلى الله عليه وسلم ،وصحابته الكرام وخلفاء املسلمني من بعدهم  ،إلغناء احلضارة اإلنسانية
باملثل واملبادئ السامية .

اسم الكتاب :كيف تتصرف بثقة.
حوارات جديدة...وأرقام مفيدة.
الكاتب :د .موسى منصور المزيدى .
إدارة احلياة فن ،واحلياة ال تخلو من حلظات يقضيها اإلنسان مع ربه ،أو حلظات يقضيها مع نفسه،
أو حلظات يقضيها مع غيره .وهذا الكتاب يرسم منوذج إداري في كيفية توزيع تلك اللحظات ،ويؤكد
أهمية التوازن بينها ،ويرصد مجموعة من القصص اإلدارية التي حدثت على مدار األيام.
وقد قسمت فصول الكتاب إلى  12فص ًال ،بعدد أشهر السنة ،حيث يستعرض في كل شهر مواقف إدارية
حدثت في ذلك الشهر وهى مواقف ذات أداء قابل للقياس.
وحرص الكاتب على إنهاء كل قصة بسؤال في مجال اإلدارة يتضمن إجابات عديدة ،وعلى القارئ أن
يختار أفضل إجابة ،وسيجد القارئ اإلجابة عنها في نهاية الكتاب بحسب ما يعتقد الكاتب أنه األصح
بناء على منتج عاملي في التدريب اإلداري يقال له «املدير احملصن».

تواصل
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< أجرى اللقاءات:
وليد الزهيري

"تواصل" ...
مع الموظفين الوافدين
محمد الوكيل :أرجو من موظفي األمانة العامة
مراجعة تواريخ نهاية جوازات سفرهم وإقامتهم

قال محمد الوكيل أن طبيعة عمله هي إجناز معامالت مجلس األمة لدى إدارتي شئون الهجرة واملرور بوزارة الداخلية
اخلاصة بالس� � ��ادة األمناء العامون املس� � ��اعدون باألمانة العامة ملجلس األمة لدى مراكز خدمة املواطن وإدارات الهجرة
التابعة لوزارة الداخلية ،وكذلك جتديد إقامات العاملني الوافدين لدى األمانة العامة وجتديد التأمني الصحي اخلاص
بهم.
محمد الوكيل
مندوب

أك� � ��د الوكيل في مع� � ��رض حديثه لـ «تواصل» أهمي� � ��ة أن يراجع موظفي املجلس غير الكويت� �ي��ن تواريخ نهاية جوازات
سفرهم وتواريخ انتهاء إقاماتهم وذلك ألن صالحية اإلقامة مشروطة بتاريخ انتهاء صالحية جواز السفر ويجب التأكد
أيضاً من صالحية البطاقة املدنية واحلرص على جتديدها في املوعد املناس� � ��ب خالل ش� � ��هر من تاريخ إصدار اإلقامة
اجلديدة ،كذلك تأكد موظفي األمانة من صالحية إقامات وجوازات السفر اخلاصة مبن على كفالتهم.

وأعرب الوكيل عن أمله في أن تستحدث إدارة شئون املوظفني برنامجاً خاصاً باإلقامات يعمل آلياً في إصدار النماذج
اخلاصة بتجديد اإلقامة بوقت كافي قبل نهايتها ،مبيناً أن هذا البرنامج مستخدم في بعض الهيئات واجلهات املختلفة
في الدولة ،كما أن إنشاء األمانة العامة ملركز خدمة املواطن وامللحق باملبنى اجلديد ملجلس األمة سيساهم بشكل كبير
في تيسير وسرعة إجناز املعامالت اخلاصة مبوظفي األمانة.

سمير :األنشطة الرياضية تدعم أواصر األلفة
والمودة بين موظفي األمانة
سمير صندوقة
نقليات

تواصل

قال س� � ��مير صندوقة لـ «تواصل» أن عملهم في قس� � ��م النقليات يشمل اس� � ��تقبال الوفود البرملانية الزائرة للمجلس
ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم في الكويت ،هذا باإلضافة إلى بقية األعمال اليومية املنوطني بها.
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من جانب آخر أشار سمير إلى أن اليوم الرياضي الذي تقيمه اللجنة االجتماعية والرياضية باألمانة العامة ملجلس األمة برئاسة جاسم اجلاسم
كل عام يسهم بشكل إيجابي وفعال في تدعيم أواصر األلفة واملودة بني موظفي األمانة ويذيب قدر كبير من احلواجز بني الرؤساء واملرؤوسني،
مما يصب في مصلحة العمل ،ويساعد على إيجاد روح قادرة على اإلبداع والتطوير ملا فيه مصلحة العمل ،مبيناً أنه حصل خالل تلك األنشطة
الرياضية التي تقيمها األمانة العامة على املركز األول لعدة مرات في كرة القدم كما أنه فاز كذلك باملركز الثاني في الكرة الطائرة في أخر مرة،
مؤكداً أن املكسب احلقيقي هو العالقة الطيبة التي تنشأ بني املوظفني ورؤسائهم.
في ختام حديثة توجه س� � ��مير بالش� � ��كر إلى معالي رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي وأمني عام مجلس األمة عالم الكندري على املوقف
الذي قامت به األمانة العامة أثناء وفاة الزميل بقس� � ��م النقليات ش� � ��اذلي إس� � ��ماعيل والذي كان لتلك املواساة أبلغ األثر في نفوس العاملني بقسم
النقليات ،كذلك موقف الزميل عبدالعزيز العنزي الذي ذلل كثير من اإلجراءات.

محمد بالل :نقوم بتوزيع الصحف والمجالت
على كافة مكاتب المجلس يومي ًا وفرزها
وتسليمها

قال محمد بالل ملجلة «تواصل» أن عمله هو استالم اجلرائد اليومية يومياً السابعة صباحاً ،ويفرزها ويسلمها
لكافة إدارات املجلس ،وأن عمله اليومي هذا يس� � ��تغرق حوالي س� � ��اعة ونصف بعدها ميارس مهام عمله اليومي
في إدارة املراس� � ��م والعالقات العامة ،مشيراً إلى أن توزيع اجلرائد يتم وفقاً لقواعد معدة سلفاً كما أن التأخير
في إجنازها غير مقبول حلرص موظفي األمانة العامة مطالعة اجلرائد يومياً كل صباح.
وأضاف بالل أن اجلرائد اليومية احمللية يتم توزيعها بشكل يومي على كل من مكتب معالي رئيس مجلس األمة،
مكتب نائب الرئيس ،أمني السر ،مراقب املجلس ،األمني العام ،األمناء املساعدين ،مدراء اإلدارات ،واملستشارين
باألمان� � ��ة العامة باإلضافة إلى بعض اللجان املهتمة بهذا الش� � ��أن وهي كل من جلنة الش� � ��ئون الصحية والعمل،
جلنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي ،جلنة الشباب والرياضة ،وجلنة الشئون التشريعية
والقانونية.
وأش� � ��ار بالل أن بعض الصحف واملجالت يتم توزيعهم فقط عل� � ��ى كل من مكتب الرئيس ،نائب الرئيس ،األمني
العام ،األمناء املس� � ��اعدين ،وجلنة الش� � ��ئون الصحية والعمل وإدارة اإلعالم.مضيفاً أن قس� � ��م الترجمة باألمانة
العامة يس� � ��تلم نسخة من الصحف احمللية الصادرة باللغة اإلجنليزية مثل «كويت تاميز» وعرب تاميز» باإلضافة
لبعض اإلصدارات العاملية مثل صحف لوموند ،ذي تاميز ،ذي إكومنيس� � ��ت ،لوبوينت ،تامي ،واالكس� � ��بريس» ،كما
أنه يتم توزيع نسخة من اجلرائد اليومية في أيام اجللسات على استراحتي األعضاء والوزراء.

محمـــد بـــالل

تواصل
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في زاوية لقاءاتتستطلع «تواصل» آراء عدد من موظفي األمانة العامة ملعرفة طموحاتهم
وطبيعة عملهم وغيرها مما يتعلق بوظائفهم وفي هذا العدد كان لنا هذه اللقاءات

< أجرى اللقاءات  :جمال املطيري

القطامي :مهمة قسم االقتراحات واالسئلة البرلمانية وضع
أسئلة وإقتراحات لألعضاء في صيغة قانونية ولغوية صحيحة
س :1ماهي طبيعة عمل قسم االقتراحات واالسئلة البرملانية؟

يعتبر قسم االقتراحات واالسئلة البرملانية لقطاع الشئون البرملانية  ،من االقسام الهامة في االمانة
العامة ،حيث يتولى مهمة رئيسية ودقيقة لصلتها الوثيقة برئيس مجلس االمة وجلانه وأعضائه  ،فهو
يتلقى كل ما يتقدم به االعضاء من اسئلة واقتراحات بقوانني واقتراحات برغبة .
س : 2هل هناك ضوابط معينة لصياغة القوانني ؟

يتولى الباحثون القانونيون في القس� � ��م وضعها في الصيغة القانونية الس� � ��ليمة  ،مع مراجعتها لغوياً من
قب� � ��ل املصححني اللغويني  ،والتحق� � ��ق من انها تلتزم بالضوابط التي وضعتها الالئحة الداخلية للمجلس
موضوعاً وصياغ ًة  ،كعدم احتوائها علي عبارات غير الئقة  ،او فيها مساس باملصلحة العليا للبالد.
نادية راشد القطامي
رئيس قسم االقتراحات واالسئلة البرملانية

س : 3وماذا بعد الصياغة القانونية والتصحيح اللغوي لالقتراحات واالسئلة؟

يتولى بعد ذلك القس� � ��م توجي� � ��ه كل موضوع الي اجلهة املعينة  ،فمنها ما يح� � ��ال الي اللجنة املختصة
كاالقتراحات بقوانني او ما يوجه الي الوزير املختص كاألسئلة  ،وكلها خطوات في غاية األهمية واي
خطأ فيها له اثارة اخلطيرة .
س : 4ماهي نصيحتك للباحثني في القسم ؟

انصح دائماً الباحثني بالقسم علي ضرورة التروي واألناة والتزام الدقة في اداء العمل  ،ومواصلة االطالع
والقراءة مبا يكسبهم خبرات ومهارات جديدة.
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عايشة الدعيج
باحث قانوني سنة التعيني 2010 :

الدعيج :نأمل تغير مسمى الباحثين القانونيين
في اإلدارة القانونية الى محامي مجلس األمة
ماهى طبيعة عملك ؟

أنفال المطيرى
باحث قانوني -سنة التعيني 2010 :

المطيري :مهام عملنا إبداء االستفسارات
القانونية والرد على التظلمات وتمثيل مجلس
األمة في المحاكم
ماهي طبيعة عملك ؟

طبيعة عملي هي اس�� ��تقبال التظلمات والش�� ��كاوى من املوظفني وتقدمي االستش�� ��ارات إبداء االستشارات القانونية فى املواضيع احملالة إلينا من اإلدارات املختلفة
ف� � ��ي األمانة العامة ،الرد على التظلمات املقدمة من األمانة العامة ومتثيل
القانونية واتخاذ ما يلزم حيالها ومتثيل مجلس األمة أمام القضاء .
مجلس األمة فى القضايا املرفوعة ضده أمام احملاكم .
ماهى طموحاتك الوظيفية ؟

ما هي طموحاتك الوظيفية ؟

احلصول على الترقية ولقب مستش� � ��ارة وتغيير املسمى القانوني للقانونيات في
اإلدارة القانوني� � ��ة من باحث قانوني إل� � ��ى محامى مجلس أمة كوننا منثل األمانة أن أكون عند حسن ظن املسئولني.
العامة ملجلس األمة فى القضاء.
ماهى طموحاتك لتحسني األداء الوظيفي بعملك ؟
زيادة عدد املوظفني الستيعاب املواضيع التي تتم دراستها باإلدارة ،وتغيير
ماهى طموحاتك لتحسني األداء الوظيفي بعملك ؟
تطوير القسم الذي انتمى إليه وهو قسم االستشارات القانونية والتظلمات املسمى الوظيفي ((من باحث قانوني)) إلى ((محامى دولة)) كوننا نترافع
 ،وتفعيل وسائل االتصال احلديث والتكنولوجيا فيه ،واستخدامها بصورة عن املجلس في القضايا املرفوعة ضده في احملاكم .
اكبر عن طريق استقبال الشكاوى واالستشارات القانونية عبر االمييل .

تواصل
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أنشــطة

األمانة العامة تستضيف مسابقة الدستور

إنشطة التطوير اإلداري والتدريب

< جانب من املسابقة

< األمني العام يكرم املوظف محمد السند

حتت رعاية رئيس مجلس األمة باإلنابة عبدالله الرومي استضافت إدارة
التدريب باألمانة العامة بالتعاون مع قطاع األنش� � ��طة الطالبية في وزارة
التربية والتعليم نهائيات مسابقة دستور دولية الكويت التاسعة.
والقي الرومي كلمة رحب فيها باملس� � ��ئولني بوزارة التربية والقائمني على
تنظيم املس� � ��ابقة نظراً ألهمية مادة الدستور في توعية جيل ملم باحلياة
الدميقراطية.

أقام� � ��ت إدارة التدريب التابعة لقطاع التطوير اإلداري والتدريب باألمانة
العامة ملجلس األم� � ��ة عرضاً خلطتها التدريبية لس� � ��نة 2012 – 2011
بحضور أمني عام مجلس األمة عالم الكندري ،حضر اللقاء األمني العام
املس� � ��اعد لش� � ��ئون التطوير والتدريب عبدالعزيز الساعي ،واألمني العام
املس� � ��اعد لش� � ��ئون املعلومات عبدالله جبر الش� � ��ريف ،من جانب آخر قام
األم� �ي��ن العام ملجلس األمة عالم الكندري بتكرمي املوظف محمد الس� � ��ند
لتميزه في عمله بإدارة التدريب ،وذلك على هامش اللقاء.

من هــــم؟
عم� � ��ل ف� � ��ي األمان� � ��ة
العام� � ��ة ملجلس األمة
ع� � ��ام  1997ب� � ��إدارة
ش� � ��ئون املوظف� �ي��ن
وانتق� � ��ل بع� � ��د ذل� � ��ك
إلى قط� � ��اع العالقات
العام� � ��ة واإلع� �ل��ام
.2007

تواصل

ع �م �ل��ت ف ��ي األمانة
العامة مبجلس األمة
سنة  1996بوظيفة
باحث قانوني،
وتعمل اآلن في قطاع
ال��ش��ئ��ون البرملانية
ب��وظ�ي�ف��ة ب��اح��ث أول
قانوني.

عم� � ��ل ف� � ��ي األمان� � ��ة
العام� � ��ة ملجلس األمة
ع� � ��ام  1998ب� � ��إدارة
اإلع� �ل��ام بوظيف� � ��ة
منس� � ��ق إداري حت� � ��ى
تاريخه.
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أرشيف المجلس

< (روما ايطاليا  )1995حامد املفرج ،خليفة عبداحملسن  ،جعفر عباس ،خالد احلربان ،مسلط السبيعي ،مصطفى الهزمي ،أحمد الهاجري.

< (باكستان  )1997بدر قمبر ،سامي الشايع ،جمال اخلميس ،توفيق
الوهيب ،جمال الدغيشم ،ناصر عبداجلادر.

< (كوريا  )1997عبدالله املطيري ،حامد املفرج ،بدر قمبر ،صالح بورسلي.
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مسابقة تواصل

CAC CAD CBD
إجابة سؤال
المسابقة في
العدد الثامن:

أ

« »

KSL

BRD

TMA

PSN

TSB

UAE

فكرة المسابقة:
في الشكل املوضح امامك هنالك جزء
ناقص من الش ��كل غي ��ر موجود ،ماهو
اجلزء املفقود من الشكل اعاله؟
أختر اإلجابه املناس ��بة م ��ن اخليارات
التي ظاهرة أمامك.

FMG FMH FNH
?

شروط المسابقة :
اوال :ل ��كل موظ ��ف ف ��ي األمان ��ة العامة ملجلس
األم ��ة ل ��ه احلق ف ��ي املش ��اركة مرة واح ��دة لكل
مسابقة ،في حالة املشاركة باكثر من مرة واحدة
في نفس املسابقة ،سيتم إلغاء االجابة.
ثانيا :أس ��رة مجلة تواصل اليحق لها املش ��اركة
في املسابقة.
ثالثا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة.

تواصل

الرقم داخلي:
(د)

(هـ)

رابع ��ا :يتم تعبئة النم ��وذج املخصص لالجابة،
وترسل االجابات الى مكتب مجلة «تواصل».
خامس ��ا :س ��وف يك ��ون هن ��اك خمس ��ة فائزين
فقط لكل مس ��ابقة ويت ��م اختيارهم عن طريق
الس ��حب ،س ��يتم إع�ل�ان أس ��ماء الفائزي ��ن في
املسابقة في العدد التالي ملجلة «تواصل».

أسماء الفائزين بمسابقة
«تواصل» في العدد السابق

كوبون المشاركة في مسابقة تواصل
إسم املوظف:
					
اإلدارة:
(ج)
(ب)
اإلجــــــابـــــــــة( :أ)

TRA TRB

(و)

الفائز  :1فضيلة فارس العازمي ـ  /أي ب ــود.
الفائز  :2سميرة ناصر املال ـ  /كاميرا فوتوغرافية.
الفائز  :3جمانة محمد املزيني ـ  /ساعة.
الفائز  :4أمال علي املسري ـ  /ساعة.
الفائز  :5حويل جريس العنتري ـ  /ساعة.

تواصل
العدد العاشر  -ابريل

العدد العاشر  -ابريل

محتويات العدد

2011

لكل زمان خصوصية ومالمح ،ديمقراطية الكويت  ..حيث استخدم
المرشحين ادواتها الترويجية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمان ...

2011

الحميدي  :نسعى إلى
النهوض بروح العمل
الجماعي

أسرة التحرير:

2

أمـــل حمــد المـطـوع
مـحـمـــد السـبـيـعـي
جــمـــال الـمـطيــري
لمــيـــاء الــسمحــان
ولــيــــد الـــزهيــــري

10

محمود سعداهلل يشرح
الباب االول من الالئحة
الداخلية لألمانة العامة
لمجلس االمة

هــديـــل بـــوحيـمــد

الحمالت اإلعالنية النتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي األول (1963م)

م��ط��ل��ق ال��س��ه��ل��ي

المنصور :أنوي صقل
هوايتي في الرسم

التصوير

مســـلط السـبـيـعـي
ط���ل��ال ال���ع���ن���زي

12

ي���وس���ف ال��خ��ال��دي

24

القطامي :مهمتنا
وضع أسئلة وإقتراحات
لألعضاء في صيغة
قانونية ولغوية صحيحة

احد مراكز االقتراع النتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الثاني
(1963م)
motaz@hb-group.net

لقطة أخرى للحمالت االنتخابية لمجلس األمة للعام ( 1963م )

