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مثاالًيحتذى به
الأخوات والإخوة  ...الزمالء الأعزاء

لق��د تبلورت ر�ؤية الأمانة العامة التي وضعت قبل أكثر من عام في ش������عار (مثاالً
يحتذى به) واآلن نرى من املهم بل والضروري حتويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس
وتطبيق عملي  ،وهذا يدفعنا إلى تفسير مرادنا بهذه الرؤية .
�إن املراد من كون الأمانة العامة (مثاالً يحتذى به) هو أن نكون أسوة حسنة  ،ومنوذجاً
أمثل جديرين بتقدمي كل أنواع الدعم إلى مجل������س األمة وأعضائه فنياً وتقنياً
وادارياً مبا يخدم األعمال التشريعية  ،ويحقق تطوير العمل البرملاني .
ومن هنا تت�ضح معامل ر�سالتنا التي آلينا على أنفسنا االلتزام بها في تقدمي أفضل
وأحدث أنواع الدعم املتنوع لألعضاء ضمن جهاز تنظيمي متميز وفعال  ،وبيئة
جاذبة للعمل والعطاء  ،أساسها الكفاءة  ،وذروة سنامها الوالء للمؤسسة .
�أخواتي و�إخواين ...الشك أن حتويل رؤية األمانة العامة ورسالتها إلى واقع ملموس
يشعر به اجلميع  ،ويجني ثماره كل من رام ذلك – لن يتحقق إال بأداء كل واحد
منا ما عليه واجبات بحب وتفان يكللها إحساس شديد باملسؤولية .
وي�سعدين يف هذا ال�صدد أن أعلن عن انطالق مشروع لتسويق رؤية ورسالة وقيم
األمانة العامة ملجلس األمة قريباً بالتع������اون بني جميع قطاعات املجلس نهدف
من خالله إلى وضع اللبنة األساسية لبناء وخلق بيئة عمل وفق الرؤية والرسالة
والقيم .
وفق اهلل اجلميع �إىل ما فيه خري بلدنا

عالم علي الكندري
أمين عام مجلس األمة
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سمو األمير يشهد افتتاح دور
االنعقاد العادي األول للفصل
التشريعي الخامس عشر لمجلس األمة

ملف العدد

تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور االنعقاد العادي
األول للفصل التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة .
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أجرى اللقاء :دالل الشايجي

لقاء األمين المساعد لقطاع اللجان

ملف العدد

نادية القطامي :نطمح لالنتقال إلى نظام الكتروني
يواكب التطورات الحديثة ويسرع من االنجاز
يعد قطاع اللجان في االمانة العامة ملجلس األمة من اكثر القطاعات أهمية
وتش� � ��عباً أذ يحمل على عاتقة مهمة دراس� � ��ة ومراجعة االقتراحات بقوانني
واالقتراحات برغبة واالس� � ��ئلة التي يتقدم بها السادة االعضاء والتأكد من
مدى توافقها مع مواد الدستور والالئحة الداخلية ملجلس األمة .
كما يشمل القطاع اللجان البرملانية واالعمال املنوط به مثل دراسة املشاريع
بقوانني التي تتقدم بها احلكومة والدراسات والتقارير الواردة اليها واعداد
التقارير به� � ��ا واحالتها الى رئيس مجلس األمة متهيداً إلدراجه على جدول
أعمال جلسات املجلس .
ويسعدنا ان يكون ضيفنا اليوم في مجلتكم «تواصل « األمني العام املساعد
لقطاع اللجان السيدة نادية القطامي.
بداية ما هي طبيعة العمل يف قطاع اللجان ؟

يعد قطاع اللجان من أهم القطاعات في
األمانة العامة ملجلس األمة اذ يقوم القطاع
مبمارسة جميع األعمال البرملانية وهي ما
ميكننا أن نصفها بجميع األعمال الواردة
إلى مجلس األمة وكل ما يتقدم به األعضاء
من املجلس كاألسئلة واالقتراحات والتقارير
وغير ذلك مبا ينص عليه الدستور والالئحة
الداخلية للمجلس كذلك دراستها من النواحي
الدستورية والقانونية واللغوية  ،فمن الناحية
الدستورية البد من التحقق من توافق أي

يشتملالعملفيقطاعاللجان
على تناول جمي�ع األعمال
البرلمانيةودراستهامنالنواحي
الدستوريةوالقانونيةواللغوية

<
عمل برملاني مع أحكام الدستور والالئحة
الداخلية  ،ومن الناحية القانونية يتم التحقق
من عالقة العمل املقترح بالنصوص القانونية
القائمة في القوانني األخرى  ،أما لغوياً فال
بد من مراعاة أن تكون صياغة العمل البرملاني
بشكل لغوي س������ليم ودقيق فاللغة العربية
بالنس������بة لنا هي أداة للتعبير عن األفكار
القانونية وبقدر سالمة اللغة املستخدمة
تكون دقة األحكام القانونية.
ومن هنا تظهر مدى كفاءة القائمني بالعمل
في القطاع فبقدر مراعاة النواحي السابقة
تكون سالمة العمل القانوني املطلوب.

القطامي متحدثة للزميلة دالل ال�شايجي

يالحظ يف قطاع اللجان كرثة الإدارات فما هي
�أبرز ال�صعوبات التي تواجهينها؟

بالفعل فقطاع اللجان بطبيعته ينقسم إلى
 7إدارات بني مساعد أمني القطاع وجلان
مجلس االمة وإدارة الدعم االستشاري و
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جانب من قاعة الإجتماعات
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ملف العدد

املتابعة وإدارة اإلعداد البرملاني وهذه اإلدارات
حتتوي على عدة أقسام مما يستدعي من
أمني القطاع املس������اعد على التنسيق فيما
بينها مبا مينع التداخل في االختصاصات
أو االزدواجية بينها .
هل هناك �سمات حمددة مطلوبة يف موظفي
قطاع اللجان ؟ وكيف يتم تطوير قدرات املوظفني
وت�أهيلهم لهذا العمل الدقيق؟

يعد اهتمامنا بالعاملني في قطاع اللجان من
أهم أولوياتنا وعلى ضوئه انصب االهتمام
على توفير الدورات التدريبية املناس������بة
للموظفني بالتنس������يق مع قط������اع املوارد
البش������رية (إدارة التدريب) وذلك بتوفير
الدورات التدريبية عالية الكفاءة وورش
العمل واملشاركة في الندوات واملؤمترات
املختلفة مما ينمي من قدرات العاملني
في القطاع.
أما بالنسبة إلى سمات موظفي قطاع اللجان
فيشترط أن تتوافر في املوظف عدة سمات
كالكفاءة القانونية واإلدارية واللغوية  ،كذلك
الشعور باملسؤولية حيث إن أي خطأ في
العمل له انعكاساته السلبية .
و اجناز العمل في الوقت املطلوب وبالسرعة
املمكنة إذا اقتضى األمر دون أي يؤثر ذلك
في سالمة العمل وكفاءته ،باإلضافة إلى
صفة احلفاظ على سرية العمل .
ما ه��ي ر�ؤيتك لتطوي��ر �آلية العم��ل يف قطاع
اللجان ؟

أن يكون قطاع اللجان داعم للعملية التشريعية
وألعضاء مجلس األمة كذلك تطوير آلية
العمل واالنتقال إلى نظام الكتروني يواكب
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التطورات احلديثة ويسرع من عملية إجناز
املهام بشكل أكبر وبالكفاءة املطلوبة .
هل يق��دم قط��اع اللج��ان خدم��ات للجمهور
اخلارجي؟

يتعامل قطاع اللجان مع اجلمهور اخلارجي
عن طريق جلنة العرائض والشكاوي حيث
تتولى اللجنة مهمة بحث شكاوي املواطنني
والتوصل إلى توصيات تساعد الشاكي في
حل مشكلته دون إلزام اجلهة بذلك كونها
مجرد توصيات فقط .
تبنى جمل���س الأمة خدمة �ساهم يف الت�شريع
وحر�ص على �إ�شراك املواطنني يف �إ�ضافة االقرتاحات
على موا�ضيع اللجان فه��ل تلتزم اللجنة حق ًا
بدرا�سة ما يقدمه املواطنون؟

حترص اللجان دائماً على دراسة اقتراحات
املواطنني املذكورة في خدمة ساهم بالتشريع
بكل جدية وتبني ما تراه متفقاً مع املصلحة
العامة حيث تعتبر املساهمة في التشريع من
اإلجنازات احلديثة ملجلس االمة لتغذيته بردود
األفعال اخلارجية عن املشروعات املقترحة
وهو ما يسمى بالتغذية العكسية .

ال�سرية الذاتية :
< نادية راشد القطامي.
< بكالوريوس إدارة أعمال ( كلية التجارة )
في جامعة الكويت.
< بداية التعي���ي��ن في مجلس االمة عام
 1994في إدارة الشؤون البرملانية مبكتب
األمني العام.
التدرج الوظيفي :
< رئيس قسم الشؤون البرملانية
< مدي������ر إدارة اإلعداد واملتابعة بقطاع
الشؤون البرملانية
< أمني عام مساعد لقطاع اللجان .2015
نالحظ �أن الهيكل التنظيمي اجلديد ملجل�س
الأمة �أعطى فر�صة للعنا�صر الن�سائية بتبوء
املنا�صب القيادية فكيف ت�صفني هذه اخلطوة؟

لعل من أهم ما حظي به قطاع اللجان إتاحة
الفرصة في الهيكل التنظيمي اجلديد من
إنشاء إدارات جديدة حيث أضفى ذلك ميزة
للقطاع بتوافر عدد كبير من اإلش������رافيني
وأغلبها من العنصر النسائي .
كلمة �أخرية :

أتقدم بالشكر اجلزيل لقطاع اإلعالم بجميع
موظفيه وعلى رأسهم األمني املساعد للقطاع
واهتمامهم ب������كل ما يتعلق بأعمال القطاع
وتغطيتها مما له مردود إيجابي على العمل .
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ملف العدد

الغانم افتتح
احتفالية هيئة
مكافحة الفساد
<

<

عبدالرحمن النم�ش

الغزايل مكرم ًا الرئي�س الغامن

<

عبدالعزيز الدخيل

<

�صالح الغزايل

حتت رعاية رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن نظمت الهيئة العامة ملكافحة الفساد وجمعية
الشفافية الكويتية احتفالية حتت عنوان “دور الس������لطة التشريعية واالجهزة الرقابية في
تعزيز النزاهة في مكافحة الفساد “ .تضمن االحتفال كلمات لرئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن ورئيس الهيئة العامة ملكافحة الفس������اد عبدالرحم������ن النمش ورئيس جهاز املراقبني
املاليني عبدالعزيز الدخيل رئيس جميعة الشفافية الكويتية صالح الغزالي .
<
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ال�سيد مرزوق الغامن متو�سط ًا امل�شاركني
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األمانةشاركت بمعرض احتفالية
الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية 2016

أخبار األمانة

شارك قطاع اإلعالم والعالقات العامة – قسم الوعي البرملاني  -إدارة
اإلعالم في األمانة العامة ملجلس األمة مبعرض احتفالية الكويت عاصمة
للثقافة اإلس���ل��امية  2016والذي نظمه التوجيه الفن������ي العام للتربية
اإلسالمية في وزارة التربية في قاعة بدرية فندق اجلميرا.

انطالق فعاليات البرنامج
التدريبي المشترك لمنتسبي
المجالس التشريعية الخليجية

استضاف مجلس االمة فعاليات البرنامج التدريبي الدوري املشترك
ملنتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة في دول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية حتت عنوان “ االستراتيجيات الدبلوماسية
في العمل البرملاني “ وذلك بحضور  18مش������تركا ميثلون  5دول
خليجية .
ويهدف البرنامج الذي نظمته ادارة التدريب باألمانة العامة الى
زيادة التواصل البرملاني وتبادل اخلبرات بني األشقاء اخلليجيني من
منتسبي املجالس التشريعية اخلليجية وتعزيز العالقة بينهم .
ويأتي البرنامج ضمن اخلطة التدريبية للجنة التدريب والتطوير
املش������ترك للمجالس التش������ريعية اخلليجية وجاء اختيار موضوع
الدبلوماس������ية البرملانية بناء على ما انته������ى اليه البيان اخلتامي
لالجتماع الـ  18لألمناء العاميني اخلليجيني الذي عقد في دولة
قطر عام .2015
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<

رئي�سة ق�سم الوعي الربملاين ملياء ال�سمحان تقدم �شرح ًا لعدد من الطالبات

<

جانب من الربنامج التدريبي

<

وجوه ن�سائية حا�ضرة
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أخبار األمانة

األمانة العامة للمجلس
نظمت برنامجا تدريبيا
لطلبة الحقوق

نظمت األمانة العام� � ��ة ملجلس األمة ممثلة
بإدارة التدريب برنامجا تدريبيا خاصا لطلبة
التدريب امليداني بكلية احلقوق في جامعة
الكويت وذلك ضمن اطار اخلطة التدريبية
املقررة للطلبة في املجلس.
وقالت مديرة ادارة التدريب رنا الغامن في

تصريح صحفي ان برنامج ركز على آلية تقدمي
الشكاوى الى جلنة الشكاوي والعرائض البرملانية
والشروط الواجب توفرها مبقدم الشكوى
ومن يحق له التقدم بها اضافة الى املراحل
التي متر بها كالفحص والتدقيق واستدعاء
اجلهات واألطراف املعنية والفصل بها.

Majlesalommah

وأوضحت ان ادارة التدريب تسعى من خالل
البرنامج الى اطالع الطلبة على سير العمل
في قطاع اللجان والي� � ��ة االعداد البرملاني
وخطوات اصدار القرارات التش� � ��ريعية مع
التطرق للقان� � ��ون االداري وضوابط صدور
قراراته اضافة الى شرح مفصل حول طبيعة
عمل االدارة القانونية.
وذكرت الغامن ان املوضوعات التي يتم تناولها
وطرحها خالل اخلطة التدريبية تساعد الطلبة
بشكل كبير على فهم املادة العلمية النظرية
ودمجها مع الواقع ال سيما مع وجود مستشارين
ومختصني في املجلس من اصحاب اخلبرات
والكفاءات العالية .
وأشارت الى أهمية وفائدة التدريب امليداني
للطلبة الذي يستمر عاماً تدريبياً بالتعاون بني
االمانة العامة ملجلس االمة وكلية احلقوق .
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الوقيت يكرم عدد من خريجي دورة (مدرب اللياقة البدنية)

أخبار األمانة

كرم االمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس االمة اللواء خالد
خلف الوقيت عدداً من افراد حرس املجلس مبناسبة اجتيازهم
دورة (مدرب اللياقة البدنية) والتي اقيمت بالتعاون مع احلرس
الوطني في معسكر التحرير .
وقال الوقيت في تصريح صحفي ان املشاركة في هذه الدورة جاءت
نتيجة رغبة القطاع في تطوير ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى
منتس������بي حرس املجلس الى جانب االستفادة من خبرات مدربي
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احلرس الوطني في هذا املجال.
واضاف ان عنصر اللياقة البدنية يعد من العناصر الهامة والضرورية
الي منتس������ب وال يقل اهمية عن غيره مبين������ا ان احملافظة عليها
يحتاج الى جهد متواصل ومستمر.
واكد الوقيت في ختام تصريحه حرصه على توفير جميع االمكانيات
التي تتيح للمشاركني بالدورة استثمار مامت اكتسابه من مهارات ومبادئ
ومعلومات وتطبيقه في مجال العمل بشكل فعال ومتكامل.
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أخبار األمانة

الوقيت يكرم عددا من ضباط حرس المجلس
كرم األمني العام املس� � ��اعد لش� � ��ؤون حرس مجلس األمة اللواء خالد
الوقي� � ��ت عددا م� � ��ن ضباط ح� � ��رس املجلس مبناس� � ��بة تخرجهم من
دورة االجراءات األمنية املش� � ��ددة التقدمية رق� � ��م ( )6والتي عقدت
مبرك� � ��ز التدريب التخصص� � ��ي التابع لقطاع ش� � ��ؤون األمن اخلاص.
وقال الوقيت في تصريح صحفي ان دورة االجراءات االمنية املشددة
ماهي اال امتداد لسلسلة الدورات التي ينظمها قطاع حرس املجلس

وفق برنامج تدريبي س� � ��نوي يهدف الى رفع كفاءة وقدرات منتسبيه.
واوضح ان هذه الدورة ركزت على تنمية وتطوير عدد من املهارات التي يحتاجها
ضباط احلرس في عملهم اليومي وتعاملهم مع اجلمهور وحماية مبنى مجلس االمة.
وذك� � ��ر ان برنامج ال� � ��دورة احتوى على موضوع� � ��ات تتعلق باجراءات
التفتيش س� � ��واء لالش� � ��خاص او املركبات والكش� � ��ف عن املتفجرات
وطرق واس� � ��اليب الع� � ��زل باالضافة الى حصص الرياض� � ��ة اليومية.

الوقيت  :نسعى إلى تطوير المنظومة االمنية
لمبنى المجلس واالستفادة من التجارب الخليجية
اكد االمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس
االمة اللواء خالد خلف الوقيت حرص وسعي
قطاع حرس املجلس على تطوير املنظومة االمنية
اخلاصة مببنى املجلس ومواكبة التطورات
التكنولوجية احلديثة في هذا املجال .
وقال الوقيت في تصريح صحفي قبيل توجهه
الى عاصمة دولة االمارات العربية املتحدة
الش������قيقة ( ابو ظبي ) في زيارة رسمية ان

الزيارة تهدف الى تبادل اخلبرات واإلطالع
على التجارب للوص������ول الى منظومة امنية
متكاملة.
وأوضح ان الزيارة تشمل عدة لقاءات وجوالت
ميدانية للمطار الدولي وقيادة الشرطة هناك
مشددا على اهمية التعاون الوثيق بني دول
مجلس التعاون اخلليجي في مجال املنظومة
االمنية وحتديثها وتطويرها.
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وفي خت������ام تصريحه ق������ال الوقيت ان هذه
الزيارات تس������هم في تدعيم ورفع مس������توى
االمن مببنى مجلس االم������ة من أي مخاطر
محتملة وتزويد قطاع حرس املجلس باألجهزة
واملعدات احلديثة لتحقيق اعلى درجات االمن
والسالمة فيه.
ويرافق الوقيت خالل زيارته عدد من ضباط
حرس مجلس االمة.
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أخبار األمانة

الجلسة الحوارية بين
الشباب وممثليهم في
الحكومة والمجلس
نظم قطاع اإلعالم والعالقات العامة اجللسة
احلوارية الت������ي عقدت حتت عنوان «بني
الشباب وممثليهم في احلكومة واملجلس»
على مسرح مجلس األمة في مبنى صباح
األحمد ،بحضور الوزراء ياسر ابل ،ومحمد
العبدالله ،وهن������د الصبيح ،والنواب عمر
الطبطبائي وعبدالوهاب البابطني ويوسف
الفضال������ة ،وراكان النصف ،وعبدالكرمي
الكن������دري ،ورياض العدس������اني ،وأحمد
الفضل ،ومحمد الدالل.
وقال عبدالله بوفتني منظم امللتقى مع زميله
عباس الشواف «نتمنى ان يتم اخلروج بشيء جيد
من هذا احلوار الشبابي والذي يشهد ممثلينا
من النواب والوزراء الشباب ،مبينا احلرص
على سقف احلرية وفق القانون».
وأض������اف بوفتني خالل افتتاح اجللس������ه
احلوارية قبل قليل على مس������رح مجلس
األمة «س������يكون للجميع فرصة للحديث
حول رغباتهم وأسئلتهم والوزراء والنواب
متواجدين للرد عليهم».
من جانبهم طرح الشباب املشاركون في
اجللسة احلوارية عددا من املواضيع املتعلقة
بفرص العمل والية االستثمار وخلق بيئة
تنموية قادرة على النهوض بالوطن مع احلفاظ
على املكتسبات الدستورية واالقتصادية
للكويت واحلرص عل������ى الوحدة الوطنية
ومكافحة الفساد .
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<

النواب بني احل�ضور

<

م�شاركة من احل�ضور
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أخبار األمانة

<

<

 ..وم�شاركة �أخرى من احل�ضور

<

كلمة عبداهلل بوفتني يف اجلل�سة احلوارية

جانب من ح�ضور اجلل�سة احلوارية
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أخبار األمانة

<

الأمني العام متو�سط ًا قطاع الهند�سة واخلدمات

الخدمات نظمت "الصحة والغذاء"
نظم قس������م الصحة والسالمة التابع إلدارة اخلدمات العامة في
مجلس االمة فعالية "الصحة والغذاء" مت من خاللها تقدمي النصائح
الغذائية والتوعوية بأهمية التغذية السليمة للحضور.
وقد حضر الفعالية امني عام مجلس األمة عالم الكندري وعدد من
االمناء العامني باألمانة العامة ملجلس االمة وموظفو املجلس.

<
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جزء من تكرمي الأمني العام عالم الكندري ويبدو خالد املطريي الأمني العام
امل�ساعد لقطاع الهند�سة واخلدمات ،وفهد امل�شعان رئي�س ق�سم الأمن وال�سالمة

وقد قام مركز لينَز آند دينَز دايت بتقدمي هذه الفعالية وهو مركز
التغذية األول والوحيد في الكويت احلاصل على جائزة س������وبر
براندز العاملية نتيجة حرصه الدائم على خدمة وتلبية إحتياجات
عمالئه .وبعد خت������ام الفعالية قام امني عام املجلس بتقدمي درع
تذكاري للمركز.

<

الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون احلر�س خالد الوقيت م�ستمع ًا لل�شرح
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سحر العماني
رئيسا لقسم
مشروعات
القوانين
كتبت  /لولوة القطان

وجه
من المجلس

توجت مسيرة  20عاما من الخبرات القانونية
تشغل سحر العماني رئاسة قسم مش� � ��روعات القوانني في األمانة العامة ملجلس األمة منذ عام
وهى حاصلة على بكالوريوس حقوق من جامعة الكويت لعام  1995مما يجعل عملها من صميم
اختصاصها إذ أن خبرتها القانونية تساعدها على شغل املنصب مما يسهل عملها .
ضيفتنا بدأت حياتها املهنية في مكتب احملامي خالد العبداجلليل العام  1996حيث عملت كمحام
متدرب ملدة عام وفي اثناء ذلك مت قبولها للعمل ف� � ��ي مجلس األمة وحتديداً مكتب األمني العام
كباحث قانوني تابع الدارة مكتب األمني العام .
وفي العام  2003مت قبول العماني في بعثة خارجية الى اس� � ��تراليا لدراس� � ��ة املاجستير في علوم
القانون إال أن ظروف خاصة منعتها من استكمال دراستها خارج البالد ولم يثنها ذلك من استكمال
دراستها في الكويت إذ حصلت في العام  2007على املاجستير من جامعة الكويت في رسالة حملت
عنوان “الوضع القانوني للحساب اخلتامي في دولة الكويت وواقعة العلمي “
ومع بدايات العام  2007مت اس� � ��تحداث هيكل جديد في األمانة العامة ملجلس األمة األمر الذي
نقلت مبوجبه سحر العماني من مكتب االمني العام الى قطاع جديد يسمى قطاع الشؤون البرملانية
وحتديداً إدارة الشؤون البرملانية والذي يختص باالقتراحات بقوانني واالقتراحات برغبة واسئلة
السادة االعضاء
وقد عملت العماني خالل وجودها في القطاع ومبس� � ��اعدة زمالئها على اصدار دليل
عمل ادارة الشؤون البرملانية كما انها عملت في نفس الوقت على استقبال الشكاوى
م� � ��ن املواطنني واملقيمني واحلتها الى رئيس مجلس االمة ومن ثم احالتها الى اللجنة
املختصة بذلك وهى جلنة العرائض والشكاوى .
ونالت سحر العماني في العام  2016رئاسة قسم مشروعات القوانني بعد ان اجتازت
شروط التقدم لرئاسة القسم من خالل خبراتها التي اكتسبتها طيلة العشرين عاماً
املاضية لتتوج جهودها بهذا املنصب املناسب لتخصصها.
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المعينين
الجدد

األمانة العامة بمجلس األمة
تحتفي بدفعة جديدة
من الموظفين
احتفت األمانة العامة مبجلس األمة باملوظفني اجلدد،
وحض أم� �ي��ن عام مجلس األمة عالم علي الكندري
في كلمته املوظف� �ي��ن اجلدد في األمانة العامة علي
التفاني بالعمل وبذل اجلهود في خدمة املؤسس� � ��ة
التشريعية واملساهمة في تطوير أدائها.
وقال الكندري « ان االنس� � ��ان جبل على خدمة من
أحس� � ��ن اليه وان دولة الكويت احسنت الينا جميعا
واعطتنا الكثير لذلك من الواجب علينا خدمتها في
جميع ومختلف االماك� � ��ن والتي يعتبر مجلس األمة
من اهمها.
وأكد ان األمانة تسعى بشكل دائم الى التطوير وان
مكاتب جميع املس� � ��ؤولني فيها مفتوحة الس� � ��تقبال
املالحظات واملقترحات املتعلقة بهذا الشأن داعياً
املعينني اجلدد الى التعاون مع زمالئهم ورؤسائهم
لالرتقاء باملؤسسة التشريعية.

شيخة سعد المنير
 الوظيفة :سكرتير اول
 قطاع :الموارد البشرية

ثويني حمدا لذايدي
 الوظيفة :اداري خدمات
قطاع :اللجان

حسين راضي صغير
 الوظيفة :اداري خدمات
قطاع :اللجان

خالد حمد الخالد
 الوظيفة :مهندس اختصاصي اول عقود
 قطاع :الهندسة والخدمات
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احمد حسن نصر اهلل

امينة حمد الحردان

 الوظيف��ة :مهن��دس كمبيوت��ر
 قطاع :المعلومات

 الوظيفة :مهندس اختصاصي تخطيط
 قطاع :الهندسة والخدمات

ايمان علي الري
 الوظيفة :مهندس اختصاصي اول مدني
 قطاع :الهندسة والخدمات

حسين عادل المحميد
 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :الهندسة والخدمات

انفال عيسى القالف
 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :المعلومات

حسين علي عيدان
 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :الهندسة والخدمات

محمد صالح العماوي

حمد ابراهيم الخضر

 الوظيفة :مدقق اول مالي
 قطاع :المالية

 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :الموارد البشرية
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المعينين
الجدد

روان علي صقر

داليا يوسف الشطي
 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :العالقات العامة واإلعالم

علي حسين زنكي

عثمان سعود الدوسري

 الوظيفة :مساعد فني ثاني ميكانيكا
 قطاع :الهندسة والخدمات

فهد راضي العجمي
 الوظيفة :سكرتير اول
 مكتب الرئيس

نواف خالد الفاضل
 الوظيفة :مدقق اول مالي
 مكتب الرئيس

 الوظيفة :مدقق اول مالي
 قطاع :المالية

 الوظيفة :اداري خدمات
 قطاع :اللجان

فوزية خالد الزير
 الوظيفة :مدقق اول مالي
 قطاع :المالية

سارة عادل الحويل
 الوظيفة :مدقق اول مالي
 مكتب الرئيس

عبدالوهاب محمد عبدالغني
 الوظيفة :مهني اول اداري
 قطاع :الموارد البشرية

فيصل سليمان الشطي
 الوظيفة :سكرتير اول
 مكتب األمين العام

سلمان احمد بخش

محمد ابراهيم حسن

 الوظيفة :مهندس اول كمبيوتر
 قطاع :المعلومات

 الوظيفة :مهندس اول الكترونيات
 قطاع :الهندسة والخدمات

عبدالعزيز سعد الحريبي

لطيفة داوود السلمان

 الوظيفة :إداري خدمات
 قطاع :اللجان

مريم محمد الزلزلة
 الوظيفة :محاسب اول
 قطاع :المالية

 الوظيفة :مهندس كمبيوتر
 قطاع :المعلومات

منار احمد المطوع
 الوظيفة :مدقق اول مالي
 قطاع :المالية

ناصر حمد السواجي
 الوظيفة :مهندس اول ميكانيكا
 قطاع :الهندس��ة والخدمات

Majlesalommah

15
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
فبراير  - 2017العدد الخامس والعشرون

سؤال
وجواب

اقتباسات من
كلمة صاحب
السمو أمير البالد
الشيخ صباح
األحمد الجابر
الصباح حفظه
اهلل ورعاه
ملا كانت الكويت ال تزال محتفلة بعرسها
الدميقراطي بدءاً من االنتخابات التي
أجريت بتاريخ  2016/11/26وما أسفرت
عنها من نتائج وصفها حضرة صاحب
السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه بأنها
تثير مشاعر األمل والتفاؤل  ،وملا كان قد
مت افتتاح دور االنعقاد العادي األول من
الفصل التشريعي اخلامس عشر قريباً
في صباح يوم األحد ، 2016/12/11
فكان لذلك وقعه على هذه الصفحة حيث
سأستهلها باقتباسات من كلمة حضرة
صاحب السمو الوالد القائد حفظه الله
ورعاه  ،يلي ذلك بعض األس� � ��ئلة التي
تتناول بعض جوانب الدستور.
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اقتبا�سات من كلمة �صاحب ال�سمو حفظه
اهلل ورعاه :
«وفي فاحتة هذا الفصل التشريعي أتوجه
لكم بخالص التهنئة على ثقة الشعب الغالية ،
معرباً عن عميق ارتياحي وسروري ملا أفرزته
النتائج من وجوه شابة طموحة تثير مشاعر
األمل والتفاؤل وتعزز الطاقة املتجددة لبناء
وطننا الغالي» .
«لقد حملكم الوطن أمانة ثقيلة وأوالكم أهل
الكويت ثقتهم فاحرصوا غاية احلرص على
أداء األمانة واالرتقاء إلى مستوى الثقة وأن
تضعوا نصب أعينكم دائماً مصلحة الكويت
وجتعلوها املعيار األول لكل ما يصدر عنكم
من ق� � ��ول أو عمل في الش� � ��أن العام مبعزل
عن أي اعتبارات أخرى شخصية أو عائلية
أو فئوية أو طائفي� � ��ة أو قبلية أو طبقية أو
مناطقية» .
«يبقى احلذر واليقظة واجباً وطنياً عاماً أدعو
اخواني وأبنائي املواطنني إلى حتمل مسئوليتهم
الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق
الصف والتعاون التام مع اجلهات املختصة
حلفظ أمن الوطن واستقراره» .
«إن وحدتنا الوطنية من أهم نعم الله وأفضاله
على هذا البلد الطيب وأهله وهي السور املنيع
الذي يحمي مجتمعنا نعمل جميعاً على التمسك
بها ونحرص على دعمها وصيانتها» .
«برنامج شامل لإلصالح االقتصادي يكون
للقطاع اخلاص فيه دوره احليوي الفاعل يلتزم
به اجلميع وتقوم احلكومة بإعداد كافة أدواته
وتفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه املواطن
دوره وما ميكن أن يحققه هذا البرنامج له
ولألجيال القادمة ،ويضمن مشاركته اإليجابية
وحتمل مسئوليته الوطنية» .

إعداد  :إسراء القطان

رئيس قسم االتفاقيات والعقود

«لذلك ينبغي التزام األولويات وتقدمي األهم
على املهم ويجب أن يدرك اجلميع أن هذا
ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على
حساب مصلحة الكويت العليا» .
«الش� � ��ك بأن التنمية املستدامة هي هدفنا
األول وغايتنا األسمى في احلاضر واملستقبل
وهي التحدي الدائم الذي يقرر مصير بلدنا
ومجتمعنا» .
ما هي املقومات الأ�سا�سية للمجتمع الكويتي ؟

لقد زخر الباب الثاني من الدستور املعنون
باملقومات األساسية للمجتمع الكويتي بروائع
العادات والتقاليد احلميدة والتعاليم اإلسالمية
الراقية التي حتث عل� � ��ى التكافل والتعاون
والعدالة وغيرها في صيغة قانونية محكمة
جتعل منها أساساً ونبراساً للمجتمع ؛ ومن
مواد ذلك الباب على سبيل املثال :
مادة ( « : )7العدل واحلرية واملساواة دعامات
املجتمع  ،والتعاون والتراحم صلة وثقى بني
املواطنني « .
مادة ( « : )8تصون الدولة دعامات املجتمع
وتكفل األمن والطمأنين� � ��ة وتكافؤ الفرص
للمواطنني».
مادة ( « : )9األسرة أساس املجتمع قوامها
الدين واألخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون
كيانها ،ويقوي أواصرها  ،ويحمي في ظلها
األمومة والطفولة « .
مادة ( « : )10ترعى الدولة النشء وحتميه من
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االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني
والروحي « .
مادة ( « : )11تكفل الدولة املعونة للمواطنني
في حالة الش� � ��يخوخة أو املرض أو العجز
عن العمل  ،كما توفر لهم خدمات التأمني
االجتماعي واملعون� � ��ة االجتماعية والرعاية
الصحية « .
مادة ( « : )12تصون الدولة التراث اإلسالمي
والعربي  ،وتسهم في ركب احلضارة اإلنسانية» .
مادة ( « : )13التعليم ركن أساس� � ��ي لتقدم
املجتمع  ،تكفله الدولة وترعاه « .
مادة ( « : )14ترعى الدولة العلوم واآلداب
والفنون وتشجع البحث العلمي « .
مادة ( « : )15تعنى الدولة بالصحة العامة
وبوس� � ��ائل الوقاية والعالج م� � ��ن األمراض
واألوبئة » .

متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات
العامة  ،ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس
أو األصل أو اللغة أو الدين» .

السلطات العامة كتابة وبتوقيعه  ،وال تكون
مخاطبة السلطات باسم اجلماعات إال للهيئات
النظامية واألشخاص املعنوية « .

ما هي مالمح حق الفرد يف خماطبة ال�سلطات
العامة وف��ق الأحكام التي قررها الد�ستور
الكويتي ؟

كيف نظم الد�ستور الكويتي مو�ضوع الدعوة
لدور االنعقاد وما هي املادة التي حتكم هذا
الدور كون الدعوة �إلي��ه متت يف غري �شهر
�أكتوبر ؟
بين� � ��ت املواد  86 ، 85من الدس� � ��تور أحكام

إن من روائع دستور البالد ومما يؤكد النظرة
الثاقبة احلكيمة لواضعيه اعترافهم للمواطن
بحق مخاطبة السلطات العامة وباسمه وتوقيعه
ولم يحظر ذلك األمر فكان وال يزال تالحم
احلكام واحملكومني من السمات الرئيسية
التي متيز املجتمع الكويتي؛ فتنص املادة 45
من الدستور على أنه  « :لكل فرد أن يخاطب

كيف تن��اول الد�ستور الكويت��ي الوظيفة
العامة ودور موظفي الدولة ؟

لقد أكد املشرع الدستوري على الدور الذي
يضطلع به املوظف العام وأهميته في خدمة
الدول� � ��ة ونص على ذلك ف� � ��ي املادة  26من
الدستور « :الوظائف العامة خدمة وطنية
تناط بالقائمني بها  ،ويستهدف موظفو الدولة
في أداء وظائفهم املصلحة العامة » .
كيف قرر الد�ست��ور الكويتي مبد�أ امل�ساواة
وعدم التمييز ؟
لقد جرى نص املادة  29من الدستور على أن

« :الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،وهم
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سؤال
وجواب

الدعوة لدور االنعقاد  ،في حني ذكرت املادة
 87منه بأنه « :استثناء من أحكام املادتني
السابقتني يدعو األمير مجلس األمة ألول
اجتماع يلي االنتخابات العامة للمجلس في
خالل اسبوعني من انتهاء تلك االنتخابات
 ،فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خالل تلك
املدة اعتبر املجلس مدع� � ��واً لالجتماع في
صباح اليوم التالي لألس� � ��بوعني املذكورين
مع مراعاة حكم املادة السابقة. »...

هل اخلطاب الأمريي الذي يلقيه الأمري يف
افتتاحه لدور االنعقاد ال�سنوي هو عرف
تواتر العمل به �أم �أن له �أ�سا�س قانوين مكتوب
مقرر بالد�ستور؟
لقد قررت املادة  104من الدستور بأنه « :يفتتح

األمير دور االنعقاد السنوي ملجلس األمة ويلقي
فيه خطاباً أميرياً يتضمن أحوال البالد وأهم
الشئون العامة التي جرت خالل العام املنقضي
وما تعتزم احلكومة اجراءه من مش� � ��روعات
وإصالحات خالل العام اجلديد. »...
وختاماً حفظ الله الكويت وأدام علينا نعمة
األمن واالستقرار .
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وثيقة
برلمانية

مجلس  75شهد
حالًغير دس�توري
وتش�كيل لجن�ة
لتنقيحالدستور!!
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نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة برملانية
هامة في تاريخ مجلس األمة بدولة الكويت
وهي وثيقة أول أمر أميري بحل مجلس األمة
وكان ح ً
ال غير دستوري تسبب في تعطيل
احلياة البرملانية ملدة خمس سنوات تقريبا
في عهد املغفور له بأذن الله الشيخ صباح
السالم الصباح.
في  11فبراير  1975افتتح الفصل التشريعي
الرابع ولكنه لم يستمر إذ عقدت أخر جلساته
في تاريخ  19يوليو  1976ثم تقدمت احلكومة
باستقالتها في تاريخ  29أغسطس  1976بناءاً
على األسباب التالية- :
< تعطيل مشروعات القوانني التي تراكمت
منذ مدة طويلة لدى املجلس.
< ضياع الكثير من جلس� � ��ات املجلس دون
فائدة.
< التهجم والتجني على الوزراء واملسئولني
دون وجه حق.
< فقدان التعاون بني السلطتني.
مما أدى الى صدور األمر األميري الصادر
بتاريخ  29أغسطس  1976حل مجلس األمة
وفقاً لألسباب التالية- :
< استغالل الدميقراطية.
< استغالل الدستور من أجل حتقيق مكاسب
شخصية.
< مت بذل اجلهود في الهدم والتعويق وإثارة
األحقاد وتضليل الناس.
وفى نفس يوم حل مجلس األمة وجه املغفور
له بأذن الله الش� � ��يخ صباح السالم الصباح
كلمة إلى الشعب الكويتي وأصدر ثالثة أوامر
أميرية ،وهي:
 قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وأعضاءاحلكومة.

إعداد :انتصار السعيد

قطاع المعلومات

مدير إدارة التوثيق والمعلومات

 تكليف املغفور له بإذن الله الشيخ جابراألحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء (رحمه
الله) بتشكيل احلكومة القادمة .
 حل مجلس األمة وتنقيح الدستور.وفيما يخص أمر حل املجلس هناك خمسة
مواد هي- :
املادة الأوىل :يوقف العمل بأحكام املواد 56

فقرة  181 ،174 ،107 ،3من الدستور الصادر
في  11نوفمبر سنة  1962م.
املادة الثانية :يحل مجلس األمة ،ويتولى األمير
ومجلس الوزراء االختصاصات املخولة ملجلس
األمة مبوجب الدستور.
امل��ادة الثالث��ة :تصدر القوانني مبراس� � ��يم
أميرية ويج� � ��وز عند الض� � ��رورة إصدارها
بأوامر أميرية.
املادة الرابعة :يصدر مرسوم بتشكيل جلنة من
ذوي اخلبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور
لتالفي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي
وتوفير احلكم الدميقراطي السليم واحلفاظ
على وحدة الوطن واستقراره ،على أن يكون
التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا اإلسالمية الغراء،
مأخوذاً عن تقاليدنا الكويتية األصيلة.
امل��ادة اخلام�سة :على جلنة تنقيح الدستور
أن تنتهي من عملها خالل س� � ��تة شهور من
تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد
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وثيقة
برلمانية

موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبني
مشروع تنقيح الدستور لالستفتاء عليه أو
على مجلس األمة املقبل إلقراره خالل مدة
ال تزيد عن أربع س� � ��نوات من تاريخ إصدار
هذا األمر.
 وللمزيد من التفاصيل واستعراض الوثائقاملرتبطة في هذا املوضوع ولالطالع على اهم
اجنازات مجلس األمة منذ الفصل التأسيسي
حتى الفصل التشريعي اخلامس عشر احلالي
ميكنكم زيارة النظام اآللي لقاعدة بيانات
الوثائق البرملانية في إدارة التوثيق واملعلومات
على الرابط
search.kna.kw
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اال�سم  :عادل حسن ابراهيم

الوظيفة  :مصور مهني فوتوفراغي  /قسم التصوير
 /ادارة اإلعالم /قطاع اإلعالم والعالقات العامة

موظف
وهواية

تاريخ التعيني 2016/5/8 :
اجرى احلوار  :محمد العوض

عادل حسن ابراهيم..
واحتراف التصوير
�س  :متى بد�أت يف هواية الت�صوير الفوتوغرايف ؟
ج  :سنة . 2008
�س  :كيف بد�أت هذه الهواية ؟

ج  :بدات من خالل ايجاد مواقف مضحكة مع االصدقاء وخطرت في بالي فكرة بأن أقوم
بتصوير هذه املواقف واستخدمت جهاز  pspمزود بكاميرا فيديو ومن ثم تطور األمر الى
استخدام كاميرا الهاتف حتى درست في كلية التربية االساسية فنون التصوير .
وهنا كانت نقطة بداية التصوير الفعلي حيث درس� � ��ت م� � ��ادة التصوير عند الدكتور علي
الشطي وتعلمت اساسياته وأنواعه املختلفة ومع مرور االيام اشتريت كاميرا كانون 550d
وهنا حصلت النقلة النوعية في مجال التصوير .
�س  :هل لديك م�شاركات يف معار�ض؟

ج  :نعم شاركت في معرض الكتاب عدة سنني كما شاركت في معرض السيارات القدمية
وقد حصلت على مركز متقدم في املس� � ��ابقة التي نظموها في فترة سابقة  ،كما شاركت
في اكثر من معرض للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .
�س  :منذ متى بد�أت امل�شاركة وعر�ض اعمالك الفنية يف املعار�ض ؟
ج  :منذ  2015ومستمر حتى اللحظة .
�س  :هل لديك طموح ت�سعى لتحقيقه ؟

ج  :نع� � ��م هن� � ��اك توجه � � �اً للمش� � ��اركة ف� � ��ي مس� � ��ابقة
خاص� � ��ة خ� � ��ارج الكوي� � ��ت للمصورين عب� � ��ر االنترنت .

�س  :بالن�سبة للعمل يف الأمانة العامة ملجل�س الأمة والعمل
الربملاين  ،ماذا �أ�ضاف لك خالل الفرتة الق�صرية ؟

ج  :اضاف لي العمل في االمانة الكثير فقد تعلمت بان
هناك تصوير برتوكولي خاص (للمجال البرملاني ) .
�س  :هل لديك م�شاريع خا�صة تنوي القيام بها ؟

ج  :نعم وبدأت في جتهيز استديو في املنزل وأنوي التركيز
على تصوير البورتريه الشخصي وفن االضاءة وهى مهارات
ستساعدني في تطوير مهاراتي في العمل .
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العالقات الدبلوماسية
تعود مهنة الدبلوماسي الى منتصف القرن
الثامن قبل امليالد في ما يس� � ��مى بالعصر
البرونزي ،ورغم كونه عاملا بدائيا وفقا ملعايير
اليوم حيث كان املبعوثني املتنقلني حتركهم
قضايا احلرب والسالم باستخدام قواعد
قليلة وتفصل بني أجزائه مسافات هائلة .اال
انه كان خير بداية النطالق مبدأ العالقات
الدبلوماسية بني الدول .
وتطورت الدبلوماس� � ��ية بدرجة كبيرة منذ
ذلك العهد لتغدو لها معان مختلفة باختالف
األشخاص واألزمان بهدف خدمة املصالح العليا
للدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ومنو العالقات الدولية  .وميكن للعالقات
الدبلوماسية أن تقام عن طريق االتصاالت
الودية واجراء املفاوضات السياسية وعقد
االتفاقي� � ��ات واملعاهدات الدولية  ،بدءا من
تعريفها املنمق.
عرفه هارولد نيكلسون بأنها (( ادارة العالقات
بني الدول املستقلة عبر املفاوضات)) ووصوال
الى تعريفها غير املنمق الذي وضعه كاتلني
(( فن انتقاء املعسول من الكالم الى أن جتد
حجارة تقذف بها)) ولكن أيا كان مفهومنا
للدبلوماس� � ��ية فانه ال يشكك في أن مسار
األحداث الكبرى في الدبلوماسية الدولية
احلديثة وعواقبها قد ش� � ��كلت عاملنا الذي
نحيا فيه وغيرت منه.
إن اقامة عالقات دولي� � ��ة دائمة بني الدول
تتطلب موافقة الطرفني على أساس الفهم
املتبادل للوظائف واملهام التي تأخذها البعثة

الدبلوماسية على عاتقها ،وأصبحت هذه املهام
معروفة عبر القرون األخيرة ،وقد حددت
معاهدة فيينا اخلاصة بالعالقات الدبلوماسية
املوقعة عام  1961والتي نصت على:
 - 1متثي� � ��ل الدول� � ��ة املرس� � ��لة ف� � ��ي الدولة
املضيفة.
 - 2حماية مصالح الدول املرسلة ومواطنيها
املقيمني في الدولة املضيفة ضمن أطر القوانني
الدولية املعينة.
 - 3اج� � ��راء احملادثات م� � ��ع حكومة الدولة
املضيفة.
 - 4حتديد الوضع واألحداث بكل الوسائل
القانونية في الدولة املضيفة واعالم حكومة
البلد املرسل بذلك.
 - 5اقامة عالقة صداقة بني الدول املرسلة
والدولة املضيفة وتطوير الروابط االقتصادية
والثقافية والعلمية بينهما.
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مقال

بقلم :فاطمة الخباز
ويستطيع موظفو البعثة الدبلوماسية القيام
باملهام القنصلي� � ��ة أيضا الى جانب مهامهم
الدبلوماسية.
ان الدبلوماسية كانت والزالت عنصرا مهما
في ادارة ش� � ��ؤون الدولة ومن دون احلنكة
الدبلوماس� � ��ية قد يبقى النجاح السياس� � ��ي
هدفا صعب املن� � ��ال  .فاذا أردت أن تصبح
دبلوماس� � ��يا ناجحا يجب أن تتمتع مبوهبة
الشرح والتفس� � ��ير والتوضيح للوصول الى
الفائدة املتبادلة .اننا نعيش في ذلك الزمن
الذي تفكك فية النظام الدولي القدمي وأن
حتقيق العالقات الدبلوماسية الناجحة يعد
أملنا الوحيد ويتحقق ذلك في عملية أعداد
الدبلوماسي وتدريبة في كيفية أداء واجباته
بجدية وأهمية ال تتراجع أبدا.
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أن أغير رأيي وأجنح أفضل من
أن أتشبث به وأفشل.

مقوالت
وحكم

روبرت شولر

إذا اعتمد اإلنسان على نفسه يسد
حاجته ،وإذا نظر إلى عمل واجتهد
ونفع نفسه وأهله فإنه يصبح قدوة
ألبنائه فيحذون حذوه ألن أفضل
معلم لألبناء هو الوالد واملعلم للشعب
كله هو القائد.

الشيخ زايد بن سلطان

ال توجه الناس دائماً إلى كيفية
أداء أعمالهم  ..أخبرهم باملطلوب
وسيفاجئونك بابتكاراتهم.

جورج باتون

عملي كرئيس هو التأكد من أن اجلميع
في الشركة لديهم فرص كبيرة ،وأنهم
يش������عرون أن وجودهم له أثر ملموس
ويعود باخلير على املجتمع.

أن تضع نفسك في املكان الذي ميكنك
فيه أداء عمل يوافق قدراتك هو أمر
مهم ،وبرغم صعوبته إال أنه الطريق
السريع للشعور بالفخر وحتقيق
الذات والرضا عن النفس.

الري بايج

إن الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى.

جورج برناردشو
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مارغريت تاتشر

تهتم هذه الصفحة بنشر حسابات إلكترونية في شبكة التواصل االجتماعي (تويتر)
تختص بالتدريب والتطوير املهني اإلداري والفكري للموظف.
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التواصل
اإلجتماعي
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مبروك الترقية
ومنها لألعلى ..

خالد احمد محارب
مدير ادارة الخدمات العامة
الهندسة والخدمات

طالل عبيد السعيدي

سلمى محمد القطان

رئيس مكتب لجنة العرائض والشكاوى

مدير ادارة التطوير وادارة المواهب

قطاع اللجان

الموارد البشرية
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إعداد  :محمد العوض

خير
جليس

الموضوع  :امتحان المارشملو

الموضوع  :القوة
المؤلف :دوندا بيرن
الناشر :اصدارات مكتبة جرير
تاريخ النشر 2016

العنوان  :القيادة المرتكزه
على المبادئ

المؤلف :والتر ميشيل
الناشر :اصدارات مكتبة جرير

المؤلف  :ستيفن كوفي

تاريخ النشر 2016

الناشر :مكتبة جرير
تاريخ النشر 2014

العنوان  :األخذ والعطاء
المؤلف  :آدم جرانت
الناشر :مكتبة جرير
تاريخ النشر 2014

الفكرة االساسية التي دفعتني للعمل وحفزتني لتأليف
هذا الكتاب هي اعتقادي بأن القدرة على تأجيل االشباع
الحالي من اجل النتائج المستقبلية هي مهارة
إدراكية يمكن اكتسابها مثل التحكم في الوزن
والتوقف عن التدخين واتخاذ قرارات كبيرة
مما يساعدنا على تغيير طريقة
تفكيرنا .

في هذا الكتاب أود أن ارشدك إلى الطريق
نحو حياة مذهلة ،فهناك الكثير الذي
عليك معرفته عن الحياة وكلها أشياء
طيبة في الواقع بل استثنائية .

ألجيال عديدة ركزنا على المحركات الفردية للنجاح والشغف
والعمل الشاق والموهبة والحظ ولكن في عالم اليوم
المعاد تشكيله بشكل كبير أصبح النجاح يعتمد
بشكل متزايد على كيفية تعاملنا مع األخرين.

في هذا الكتاب االفكار واالرشادات التي
بمقدورها مساعدتنا على تطبيق هذه
المبادئ سواء في العمل او المنزل .

ويوضح هذا الكتاب االمور المشتركة بين
مهارات بناء العالقات والتعاون والتأثير
والتفاهم والقيادة .
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25
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة
فبراير  - 2017العدد الخامس والعشرون

من
أرشيف
األمانة

 Âالزمالء في وزارة االعالم مع االمين المساعد عبدالحكيم السبتي ومرزوق مهنا وناصر عبدالجادر
وعبداهلل المطيري مع رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو شهر ابريل 2004

 Âفي احد الدورات خارج مجلس االمة والعديد من الزمالء في
االمانه العامه شهر سبتمبر 1999
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 Âالزمالء االعالميين في الدستور وموظفي االمانه العامه شهر اكتوبر 1999

 Âالزمالء في االمانة العامه في شهر مايو 2000
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عبداهلل الشطي

متسابقو
«تواصل»...
مبـــروك

محمد العيسى
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سحر العماني

جوائز
تواصل

مناهل العمران

مريم الشويب
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مسابقة
تواصل

السؤال األول  :تنص المادة  24من دستور دولة الكويت على أن :

 - 1تشجيع الدولة التعاون واالدخار ،وتشرف على تنظيم االئتمان .
 - 2العدالة االجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .
 - 3املصادرة العامة لألموال محظورة  ،وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال بحكم قضائي  ،في االحوال املبينة بالقانون .

السؤال الثاني  :حددت المادة  82من الدستور شروط العضوية في مجلس األمة وهي :

 - 3خمسة شروط .

			
 - 1ثالثة شروط .

				
 - 2اربعة شروط .

			
 - 1املادة . 36

				
 - 2املادة . 37

 - 3املادة . 38

		
 90 - 1من هذا الدستور .

			
 91 - 2من هذا الدستور .

 92 - 3من هذا الدستور .

الس�ؤال الثال�ث  :حرية ال�راي والبحث العلمي مكفولة  ،ولكل انس�ان ح�ق التعبير عن رايه ونش�ره بالق�ول او الكتاب�ة او غيرهما  ،وذلك
وفقًا للشروط واالوضاع التي يبينها القانون  ،والمادة المختصة بهذا االمر وفق الدستور وهي :

الس�ؤال الرابع  :المادة  126تن�ص على انه قبل ان يتولى رئي�س مجلس الوزراء وال�وزراء صالحياتهم يؤدون امام االمي�ر اليمين المنصوص
عليها في المادة :
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تصوير :محمود الخالدي
مجلة تعني بأخبار
األمانة العامة بمجلس األمة
فبراير 2017
العدد 25
نادية القطامي :نطمح لالنتقال إلى نظام الكتروني
يواكب التطورات الحديثة ويسرع من االنجاز

أسرة التحرير
أمـــل حمــد المطـوع
ل��م��ي��اء ال��س��م��ح��ان
م���ح���م���د ال���ع���وض
دالل الـشــــــــايجـــي
ل����ول����وة ال���ق���ط���ان
ه������ان������ي أح����م����د

5

3

الغانم افتتح احتفالية هيئة مكافحة الفساد

مراجعة
ع����اي����ض ال�����ب�����رازي
ط�������ارق ال���ع���ي���دان
األمانة العامة للمجلس
نظمت برنامجا تدريبيا لطلبة الحقوق

التصوير
مـسلط السبـيــعــي
م��ح��م��ود ال��خ��ال��دي
ي���وس���ف ب����و ح��م��د
عادل حسن إبراهيم

10

الجلسة الحوارية بين الشباب وممثليهم في الحكومة والمجلس
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سمو األمير افتتح دور اإلنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس عشر

لتواصلكم ومشاركاتكم

E-mail:media@kna.kw

Web:www.kna.kw
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تصوير :يوسف بوحمد

Tel.:22022854

