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� بعدسة: محمود الخالدي

سمو أمير البالد شمل برعايته وحضوره افتتاح 

مبنى )صباح األحمد( الجديد في مجلس االمة

خالد المطيري: مجلس االمة االول عربيا في تطبيقه 

نظام التصويت االلكتروني في منذ 10 سنوات

رئيس مجلس األمة  رعى الحلقة النقاشية 

)المبادرون .. تحديات وحلول(

الغانم: برلمان الطالب 

فرصة ليعبر الطلبة عن آرائهم وتطلعاتهم



خلقت حركة الترقيات االخيرة بيئة عمل فاعلة في األمانة العامة لمجلس األمة 

واضفت التعيينات التي تمت وفق أسس ومعايير إلى نتائج ظاهرة للعيان من خالل 

تطور آليات العمل في قطاعات المجلس المختلفة بروح شبابية متفائلة ، لديها 

القدرة على العمل المهني المواكب للتطورات االدارية والتكنولوجية .

وها نحن على أبواب دور انعقاد جديد نأمل من خالله أن نشاهد الروحية الجديدة من 

العمل تواصل العطاء والبذل حتى نواصل ما بدأناه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي 

والذي حفل بإنجازات غير مسبوقة على المستويين التشريعي والرقابي .

 لكم على جهودكم 
ً
اخواني واخواتي موظفي األمانة العامة لمجلس األمة شكرا

طيل�������ة الفترة الماضية وكلنا ثقة بمواصلتكم اداء اعمالكم بنفس ما كنتم عليه 

خالل أدوار االنعقاد الماضية .

عالم علي الكندري 
أمين عام مجلس األمة

األمانة العامة 
تخلق 

مجددا



س�مو أمي�ر الب�الد ش�مل برعايت�ه وحض�وره افتتاح 
مبنى )صب�اح األحم�د( الجدي�د في مجل�س االمة

> الغانم مستقبال سمو ولي العهد> صاحب السمو أمير البالد لدى وصوله المبنى وفي استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم 

 السادة األعضاء و الوزراء
ً
> صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد متوسطا
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تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه افتتح 

مبنى صباح األحمد الجديد في مجلس األمة .
وقد وصل سموه رعاه اهلل مكان الحفل حيث استقبل 
بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي رئيس مجلس االمة 
مرزوق علي الغانم والسادة اعضاء مكتب المجلس 
ه��ذا وتفضل س��موه حفظه اهلل بازاحة الس��تار عن 

النصب التذكاري ايذانا بافتتاح المبنى.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح حفظه اهلل، ومعالي كبار الشيوخ وسمو 
الشيخ ناصر المحمد األحمد الصباح وسمو الشيخ 
جابر المبارك الحم��د الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيح 
محمد الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وكبار 

المسؤولين بالدولة.
> الغانم يلقي كلمة افتتاح مبنى صباح األحمد
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 - حدثنا بداية عن طبيعة عمل قطاع المعلومات ؟
قط��اع المعلوم��ات ه��و جزء م��ن منظوم��ة األمانة 
العام��ة لمجل��س األم��ة وينقس��م إل��ى إدارتي��ن :

إدارة تقني��ة المعلومات : وه��ي المختصة بالجانب 
التقني والفن��ي مهمتها األساس��ية ميكنة أعمال 
األمان��ة العام��ة لمجلس األم��ة وتقع تح��ت نطاقها 
كافة المشاريع التكنولوجية ، كذلك توفير األجهزة 
والنظم اآللية واإلشراف على التشغيل وأنظمة حماية 

المعلومات . 
إدارة التوثيق والمعلومات : وتندرج تحت هذه اإلدارة 
العديد من األقسام كالبحوث والدراسات والمكتبة 

وغيرها ويقع على عاتقها مهمة أرشفة كافة األعمال 
البرلمانية وحفظها وتداولها منذ المجلس التأسيسي 
حتى يومنا الحالي من مضابط وأسئلة واقتراحات 
واستجوابات وغيرها باإلضافة إلى مهمة عمل البحوث 
والدراسات واإلحصاء واستطالعات الرأي وغير ذلك . 

- ما هي الخدمات التي يقدمها قطاع المعلومات ؟
تتن��وع خدمات القطاع ما بي��ن الخدمات التي تقدم 
للسادة األعضاء كتوفير االجهزة لمكتب السيد العضو 
وتزويدها ببرامج الوثائق وأرشيف العضو و السيرة 
الذاتية الخاصة بكل عضو كذلك تم توفير خط ساخن 

االمين العام المساعد لقطاع المعلومات والبحوث خالد المطيري:
مجلس االمة االول عربيا في تطبيق نظام 

التصويت االلكتروني منذ 10 سنوات

يعد قطاع المعلومات في مجلس األمة 
م���ن القطاع���ات المتواكبة م���ع التطور 
والحداثة بشكل مستمر وبكافة إدارات 
القطاع بال استثناء، فمن نظام الوثائق 
البرلماني���ة إل���ى تطوير موق���ع مجلس 
االم���ة أخي���رًا إلى إع���ادة إحي���اء المكتبة 
وغيره���ا من المش���اريع الت���ي لم يكن 
له���ا أن تش���هد ه���ذه النقل���ة النوعية 
دون وج���ود قيادي متميز أش���رف على 
إدارة ومتابع���ة هذا القطاع وهو األمين 
 المساعد لقطاع المعلومات المهندس

خال���د س���عد المطي���ري حي���ث كان ل���� 
»تواصل« هذا اللقاء معه :

السيرة الذاتية :
خالد سعد المطيري

> بكالوريوس هندسة نظم آلية 1991 
من جامعة سنترال ميشغن 

> بداي��ة التعيي��ن ف��ي األمان��ة العامة 
ب��إدارة   1993 أكتوب��ر  األم��ة  لمجل��س 

التوثيق والمعلومات 
> عضو لجنة تأسيس مركز المعلومات 

1994
> رئيس قسم الدعم الفني 2000

والمعلوم��ات  التوثي��ق  إدارة  مدي��ر   <
2007

> أمين عام مساعد لقطاع المعلومات 
والبحوث 2015 

لقطاع المعلومات الفضل في إعادة إحياء مكتبة المجلس بعد تعطلها مدة 4 سنوات 

 أجرى اللقاء: دالل الشايجي
تصوير: عادل الكندري
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لتلقي طلبات السادة األعضاء خارج ساعات العمل 
الرسمي لتوفير أي معلومة برلمانية يطلبها وهو 

.)help desk( ما يسمى بنظام
باإلضافة إلى الخدمات التي تقدم خالل جلسات مجلس 
األمة مثل نظام التسجيل اإللكتروني للمتحدثين 
داخل الجلسة والنصاب االلكتروني ونظام الفرز 
العشوائي للمتحدثين حول موضوع لم يدرج على 
جدول األعمال. كذلك تم تحويل جدول أعمال الجلسة 
والمرفقات الخاصة به وموجز وقرارات الجلسة من 
النظام اآللي إلى النظام االلكتروني واآلن أصبحت 

ترسل لألعضاء عبر البريد اإللكتروني .
ولن��ا الفخر أن يك��ون مجلس األم��ة الكويتي هو 
األول عل��ى مس��توى الوط��ن العربي ف��ي توفير 
غرفة الكنترول المش��رفة على عملية التصويت 
االلكتروني سواء تصويتًا سريًا أو نداًء باالسم فهذا 
النظام تم توفيره في مجلس األمة منذ 10 سنوات 
وتم تحديثه وتطوير أنظمة الحماية حفاظًا على 

سرية المعلومات. 

- هل هناك خدمات يقدمها القطاع للجمهور؟
بالتأكيد فنظ��ام التوظيف تم ميكنته وتحويله 
من النظام اليدوي إلى النظام االلكتروني كذلك 
إصدار هويات الدخول لمجلس األمة الكترونيًا عبر 
الموقع هذا باإلضافة إلى نظام الوثائق البرلمانية 
الذي يخدم المواطنين والباحثين وطلبة الجامعة 
لإلطالع على كافة األعمال والوثائق البرلمانية منذ عام 

1963 حتى يومنا الحالي عدا الوثائق السرية .

- حدثنا عن نظام الوثائق البرلمانية بشكل مفصل؟
هو نظام آلي يخ��دم عملية حفظ وت��داول كافة 
الوثائق البرلمانية منذ المجلس التأسيسي حتى 
يومنا الحالي ويمِكن الجمهور من االستعالم عن 
كل ما يتداول في الشأن البرلماني من مضابط 

وأسئلة واقتراحات وغيرها. 

وفي عام 2010 خرجنا من عنق الزجاجة ووثقنا ما 
يقارب 2244 مضبطة وما ال يقل عن 25 ألف سؤال 
وما ال يقل عن 22 ألف إجابة واآلن نحن متواكبين 

مع كل ما يستجد في الجلسات . 
نظام الوثائق متوفر على أجهزة كمبيوتر السادة 
أعضاء مجلس األمة وعلى شاشات األعضاء في 
قاعة عبداهلل السالم وهو متاح للجمهور عبر موقع 

 .WWW.KNA.KW مجلس األمة

- يتطلب قطاع المعلومات المتابعة المستمرة 
ألح��دث البرام��ج التقنية واإللم��ام بها فهل 
تحرصون على تطوير قدرات الموظفين بشكل 
مستمر وتأهيلهم للتعامل مع هذه البرامج ؟
هناك متابعة حثيثة ومستمرة من القطاع لكل 
ما يستجد من أنظمة وبرامج كما أنني خصصت 
إحدى الموظفات وهي السيدة )خولة البلوشي( 
كضابط اتصال مع إدارة التدريب لكي يتم التنسيق 
بكل احتياجات اإلدارة من دورات تدريبية للموظفين 
ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط المستقبلية بكافة 

االحتياجات التي تتواكب مع رؤية القطاع وخطته 
التشغيلية والميزانية المتاحة .

وبدوري فإني أحرص على إلزام الموظفين بعد 
االنتهاء من الدورة التدريبية بكتابة تقرير حول ما 
استفاد منه الموظف وتطبيق ما جاء في الدورة ، 
وبشكل شخصي فكل يوم خميس يكون هناك 
جلسة تدريبية ودية مع موظفين القطاع أقدمها 
بنفسي تطوعًا فأشرح لهم عن الالئحة الداخلية 
 لمجلس األمة والدورة المس��تندية لالقتراحات

 والقواني��ن وغيره��ا كي يت��م االس��تفادة من 
ه��ذه المعلومات وخاص��ة لموظف��ي البحوث 

والدراسات . 
أما الموظفين الجدد والذين تم تعيينهم مؤخرًا 
فنحرص على عمل دورة تدريبية تكون من خالل 
العمل بكافة اإلدارات التابعة للقطاع وبذلك يصبح 
 الموظف ش��امل وعلى دراية بعمل كافة أقسام

اإلدارة ويمكن له اختيار طبيعة القسم الذي يناسبه 
ويجد نفسه فيه ، باإلضافة إلى دورة تدريبية تخصصية 

في نظام حفظ الوثائق . 
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- تعتب��ر مكتبة مجلس األم��ة من المكتبات 
القيمة والزاخرة بالمطبوعات الثرية التي تقع 
تحت نطاق قطاع المعلومات فهل ش��ملتها 

موجة التطوير؟
لقطاع المعلومات الفضل في إعادة إحياء مكتبة 
مجلس األمة بعد تعطلها لمدة 4 سنوات ونقلها 
للمبنى الجديد بمركز المعلومات حيث تم نقل 
22 ألف كتاب متنوع ما بين كتب سياسية ودينية 

وتاريخية وقانونية وتراجم وغيرها . 
كما تم تش��غيل نظام آلي خاص باالس��تعارة 
وبدأنا بتدشين خطة “ المكتبة البرلمانية” التي 
ستحتوي على المضابط وكافة األعمال البرلمانية 
وهو ما سيميز مكتبة المجلس بوجود إصدارات 
حصري��ة خاصة بها تميزها عن بقية المكتبات 
بالتالي ستنقسم المكتبة إلى جزئين )مكتبة 
عامة / مكتبة برلمانية( باإلضافة إلى تحويلها 
لمكتبة رقمية وميكنة الكتب ، كما إننا بصدد 
توقي��ع بروتوك��ول تعاون مع مكتب��ة الكويت 

الوطنية. 

هل هناك صعوبات تواجها في إدارة قطاع 
المعلومات ؟

طبيعة عمل القطاع تمتد لكافة قطاعات األمانة 
ومكاتب السادة األعضاء أيضًا وقد تكون الصعوبة 
الوحيدة هي نقص الكوادر الوظيفية المتخصصة 
وقد تم معالجة جزء منه��ا بالتعيين األخير ومع 
هذا فنح��ن ال نزال بحاجة إلى المزي��د من الكوادر 
المؤهل��ة والمتخصص��ة بالمج��ال التكنولوجي 
لتغطية ما يق��ارب 60 برنامج ونظام آلي موجود 

في مجلس األمة. 

ما هي خططكم المستقبلية لقطاع المعلومات ؟
> توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مايكروسوفت 

لتطوير أعمال المجلس وميكنتها .
> تطوير خطة مكافحة الكوارث وحفظ البيانات بالتعاون 

مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
> المكتبة البرلمانية .

> تطوير شبكة المعلومات لمجلس األمة.
> انشاء مركز للمعلومات .

> انشاء مركز للبحوث والدراسات على مستوى 
الكونغرس االمريكي .

أما المشاريع التي نعمل عليها حاليًا فهي ميكنة 
أعمال اللجان ونظام التراسل االلكتروني كذلك 
أرشفة األعمال اإلدارية لكل قطاع وحفظ الكتب 
الصادرة والواردة وخالل 6 أشهر سيكون متوقعًا 
االستغناء عن الورق في مجلس األمة إذا تعاونت 
بقي��ة اإلدارات وقد طبقنا هذا األم��ر بداية على 

أنفسنا في قطاع المعلومات . 

هل س��بق وأن حصل القطاع على جوائز أو 
شارك بمساهمات خارجية؟

> خدمة »ساهم في التشريع » فازت بجائزة أفضل 
مشروع للمش��اركة المجتمعية في الحكومة 
االلكترونية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والتي أقيمت بمملكة البحرين عام 2015 
وهذه الخدمة هى نتيجة تعاون مش��ترك بين 
قطاع اللجان قط��اع اإلعالم وقطاع المعلومات 

متمثاًل بإدارة تقنية المعلومات .
> تم مش��اركة نظام حفظ الوثائق بمس��ابقة 

هيئة األمم المتحدة .
> كما أننا سنسعى هذا العام للمشاركة في 
مسابقة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية عن 

النظام المتكامل لقاعة عبداهلل السالم . 

كلمة أخيرة:
أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم 
واألمين العام لمجلس األمة عالم الكندري على 
هذه النقلة النوعية التي يشهدها مجلس االمة 
حاليًا وأشكر القائمين على مجلة تواصل وإدارة 
اإلعالم على هذا اللقاء ، كما أتوجه بالشكر الجزيل 
والتقدير لكل العاملين في قطاع المعلومات 
بكاف��ة اإلدارات واألقس��ام لجهودهم المتميزة 

وتفانيهم وإخالصهم في العمل .
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رئيس مجلس األمة 
رعى الحلقة النقاشية 

)المبادرون .. تحديات وحلول(

تحت رعاية وحضور رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغانم عقدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية في مسرح مجلس األمة بمبنى األعضاء 
الجديد حلقة نقاشية بعنوان )المبادرون .. تحديات 

وحلول( .
وشارك في الحلقة التي ناقشت هموم الشباب 
المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
كل من وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح 
ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي 
ورئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية النائب 
فيصل الشايع ووكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب 
الشيخة الزين الصباح ونائب رئيس الصندوق 
الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المش��روعات 

الصغيرة والمتوسطة عبد العزيز اللوغاني.
وقال الغانم في كلمة له في مس��تهل الحلقة 
ان الهدف من هذا اللقاء ليس االستماع الى كالم 
النواب والوزراء بل االستماع الى مشاكل الشباب 
التي يواجهونها في مشاريعهم ومبادراتهم مؤكدا 

انه ال يمكن ل� 50 نائبا و16 وزيرا حل جميع المشاكل 
إذا لم تكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة.

وأشار الغانم الى ان البالد تعاني من مشكلة 
اقتصادية يجب أن يتم التعرف عليها والحديث 
عنها بشفافية ووضعها في مقدمة سلم االولويات 

حتى يمكن معالجتها.
وأوضح الغانم اهمية تحقيق التوازن بين القطاعين 
العام والخاص ومعالجة االختالالت بينهما مضيفا 
ان انعاش القطاع الخاص يكون من خالل الوقوف 

بجانب المبادرين ومعرفة مشاكلهم.
وق��ال أن الحكومة ال تقل حرص��ًا عن المجلس 
في مواجهة المشاكل ومعالجتها وان اعضاء 
المجلس لن يسمحوا لإلحباط ان يسيطر على 

الشباب الكويتي.
وشدد الغانم على ضرورة البدء من خالل هذه 
الحلقة النقاشية بخطة عمل مبنية على جدول 
زمني وأرقام محددة للوصول الى حلول منطقية 
وواقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ مطالبا الحضور 
بطرح ما لديهم من مشاكل مصحوبة بالحلول 

التي يرونها مناسبة لها.
بدوره قال رئيس الشؤون المالية البرلمانية النائب 
فيصل الشايع أن الشباب هم عماد الوطن وقادة 
المستقبل متى صقلت مواهبهم أنجزوا وأبدعوا 
وأن هذه الفاعلية الداعمة للشباب تستكمل ما 
بدأه المجلس منذ انطالق الفصل التش��ريعي 
الحالي في دعم الش��باب وتمكينهم وترجمة 

الشعارات إلى واقع.
وأضاف أن المؤسسة التشريعية بدأت بنفسها 
بهذا الش��أن من خالل ضخ الدماء الش��ابة في 
المناصب القيادية واإلشرافية في المجلس ومنحهم 
الصالحيات الواسعة في القيادة واألشراف فجاءت 

النتائج سريعة واالنجازات متوالية .
وفي ختام الحلقة النقاشية تم فتح باب النقاش 
واألسئلة للمشاركين والحضور لطرح افكارهم 
وأرائهم واإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم 
المتعلقة بهذا الموضوع حيث دون الوزراء والمسؤولون 
المتحدثون في الحلقة كل المالحظات لمتابعتها 

وأخذ االجراءات بشأنها .
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ضمن مساعي )األمانة العامة( لتكريس ثقافة المشاركة المجتمعية

مجلس األمة أقام جلستين حواريتين حول “الحراك المجتمعي” و”عزلة المبدعين”

 لمياء الرميح وفهد االبراهيم ود. عباس الحداد وبثينة العيسى
ً
> د. عودة الرويعي متوسطا

> األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري واألمين العام المساعد لقطاع االعالم والعالقات العامة عبد الحكيم السبتي

أقام مجلس األمة جلستين حواريتين حول الحراك المجتمعي وعزلة 
المبدعين حيث شارك فيهما نخبة من المختصين وأهل الرأي .

وأكد األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم والعالقات العامة في مجلس 
األمة عبد الحكيم السبتي أن مجلس األمة برسالته السياسية والثقافية 
منفتح على عوالم االبداع واالبتكار رعاية وتشجيعًا إيمانًا منه بالفكرة 
المبتكرة كبذرة تنبت في حقول العطاء الكويتي للمس��اهمة في 

الجهد الجماعي لتنمية ونهضة بالدنا .
وق��ال  الس��بتي أن االهتمام باإلنس��ان الكويتي يص��ب في جوهر 
العملي��ة التنموية الش��املة للبالد بفضل نجاح وري��ادة المبدعين 

بمختلف مجاالتهم  فكرًا وابتكارًا .
وأض��اف “ لذلك س��تجدون في مجلس األم��ة اليوم الس��ند والبيئة 
الحاضنة الجتهاداتكم في خلق مس��تقبل مزده��ر لوطننا الغالي 
ومثلما نساهم بالتشريع انتم مدعوون للمساهمة باالبتكار والفكر 

الخالق لألمل “ .

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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 وبدا اللواء خالد الوقيت و السيد خالد المطيري
ً
> األمين العام عالم الكندري متحدثا

> األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم والعالقات العامة عبدالحكيم السبتي مهنئا بعيد األضحى

> جانب من الحضور النسائي> جانب من الحضور

أقامت األمانة العامة لمجلس األمة وجريا على عادتها لقاء مع 
موظفيها ومنتسبيها والعاملين فيها لتبادل التهاني والتبريكات 
بمناسبة عيد األضحى المبارك وذلك بحضور أمين عام مجلس 
األمة عالم علي الكندري واألمناء العامين المساعدين في قاعة 

االحتفاالت الكبرى بمبنى المجلس.
وبهذه المناس��بة رحب الكندري بالعاملين ومنتس��بي األمانة 
العامة وبارك لهم بمناسبة عيد األضحى المبارك، كما نقل لهم 

تحيات وتهاني رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم.
وقال الكن��دري إن أياما قليلة تفصلنا عن افتت��اح دور االنعقاد 
الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي، وأن المجلس 
لم يش��هد دور انعقاد خامس��ا منذ 13 عاما تقريبا، متوقعا أن 
يكون دور انعقاد مليئا بالعم��ل واالنجاز األمر الذي يتطلب من 

الجميع مضاعفة الجهد والعمل .
وتقدم الكندري بالتبريكات إلى الموظفين والموظفات الجدد 
في األمانة العامة متمنيا لهم التوفيق والنجاح بجانب إخوانهم 

وأخواتهم الموظفات.

لمجلس  العامة  األمانة 
األمة تتب�ادل التهاني 
بعيد األضحى المبارك
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أكد رئيس مجلس األمة م��رزوق علي الغانم على أهمية الفرص التي 
يمنحها )برلم��ان الطالب( أمام الطالب ليعبروا ع��ن أفكارهم وآرائهم 

وفقا للدستور وبنود الالئحة الداخلية للمجلس.
وقال الغان��م في كلمته خ��الل افتتاح أعم��ال برلمان الطال��ب الثالث 
بمجل��س األمة بحضور وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور بدر 
العيس��ى ووزير االعالم ووزير الدولة لش��ؤون الش��باب الشيخ سلمان 
الحمود الصباح إن برلمان الطالب يعد فرصة حقيقية وجادة للتواصل 
بين األجيال تسمح للطالب بقول ما يريدون والتعبير عن مشكالتهم 

وهمومهم وتطلعاتهم واالستماع اليها”.
وأضاف أن أي مجتمع هو كيان تفاعلي ومن هذا المنطلق جاءت فكرة 
برلمان الطالب والتي تهدف الى خلق فرصة جادة للطلبة أن يعبروا عن 
أنفسهم بكل أريحية وحرية الفتًا إلى أن الفكرة تكمن في خلق منتدى 

نستمع من خالله إلى هذه الشريحة االجتماعية العريضة والمهمة نسمع 
صوتها ال أن نسمعها.

وأوضح أن الفكرة قد تبدو بس��يطة للوهلة االول��ى لكنني أعرف أنها 
ليست كذلك ألنني أتحدث عن االستماع إلى شيء مختلف ولغة مختلفة 
وهموم مختلفة وطموحات مغايرة بل وأولويات وأجندات واهتمامات قد 
تكون متناقضة مع الفهم العام لكل الس��لطات األبوية في المجتمع 

من آباء ومدارس وحكومة ومجلس ونخب وغيرها.
يذكر أن برلمان الطالب يقام للس��نة الثالثة عل��ى التوالي ومثله 48 
طالب��ًا وطالبة انتخبوا من طلبه التعليم العام بوزارة التربية ويهدف 
إلى تعريف الطلبة بمفهوم الديمقراطية ونشر الوعي البرلماني بينهم 
وتدريبهم على ممارسة حقهم في التعبير بموضوعية وتقبل وجهات 

النظر المختلفة.

الغانم: برلمان الطالب فرصة ليعبر الطلبة عن آرائهم وتطلعاتهم

> جانب من الجلسة الطالبية والحضور

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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> جانب من الجلسة الطالبية والحضور

> إحدى الطالبات تقوم بدور األمين العام> عضو اللجنة التعليمية على المنصة

> إحدى الطالبات المشاركات في برلمان الطالب في حديث مع رئيس المجلس

> رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم في صورة جماعية مع أعضاء برلمان الطالب الثالث

> رئيس مجلس األمة يكرم أحد الطلبة
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الغانم يستقبل الدفعة االولى من الحرس النسائي لمجلس األمة

 استقبل رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم 
بمكتبه االمين العام المس��اعد لشؤون حرس 
مجل��س االم��ة اللواء خال��د الوقيت ال��ذي قدم 
للغان��م الدفعة االول��ى من الحرس النس��ائي 

لمجلس االمة .
وحث الغانم الدفعة االولى للحرس النسائي التي 
ضمت ضابطتين وثالثة ضابطات صف على المثابرة 
والجدية في العمل والتحلي بروح المسؤولية 
واالنضباط والتعاون مع زمالئهم من قوة حرس 

المجلس .
كما أكد على ان وجود الحرس النسائي للمجلس 
اصبح ضرورة واستحقاقا نظرا للحاجة الى وجود 
عناصر نسائية محترفة يمكنها التعامل مع أي اجراء 

امني او عمليات التفتيش خاصة من النساء.

حرس مجلس األمة يختتم البرنامج التدريبي الثاني لمنتسبيه 
خالل السنة التدريبية 2015/2016

اختتم قطاع ح��رس مجلس األمة تحت اش��راف 
األمين العام المساعد لش��ؤون حرس مجلس 
األمة اللواء خالد خلف الوقيت برنامجه التدريبي 
الثاني خالل السنة التدريبية 2015/2016 والذي 
عقد تحت عنوان “النظام المتكامل لرفع مستوى 
المهارات والقدرات في فن التعامل مع الجمهور” 
لعسكري حرس مجلس األمة خالل الفترة من 14 

فبراير الى 17 مارس 2016.
وصرح اللواء الوقيت في تصريح صحافي بأن هذا 
البرنامج التدريبي الثاني جاء انطالقًا من توجيهات 
رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم الدائمة في 
إطار خطة تدريبية متواصلة في االرتقاء والنهوض 
بمستويات التدريب لرفع كفاءة و اداء أفراد حرس 
المجلس في التعامل مع الجمهور وتأدية الخدمة 

بأعلى مستوى من الكفاءة و الفعالية حتى يظهر 
مجلس األمة بصورة حضاري��ة امام مرتاديه من 

السادة األعضاء و الموظفين و الزوار.
وقد أشار الوقيت إلى أن البرنامج التدريبي الثاني 
تضمن بعض الموضوعات , أهمها فن التعامل 

مع كبار الشخصيات والجمهور , و بناء ِفَرق العمل 
داخل مجتم��ع الحرس , كما يه��دف إلى تطوير 
األداء لعسكري الحرس من خالل تحسين اسلوب 
التصرف في بعض المواقف و اإلرشادات األمنية 

التي تواجه عملهم في مجلس األمة.

 الدفعة األولى
ً
> الغانم متوسطا
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قام وفد من طالبات كلية الحقوق بجامعة الكويت بزيارة الى مبنى مجلس 
االمة للتعرف على طبيعة العمل البرلماني وسير أعمال الجلسات واللجان 
 والوق��وف على عملية التطوير الذي ش��هده المجلس مؤخرًا في مبنى 

) صباح األحمد ( والمسرح وقاعة عبداهلل السالم والمرافق االخرى .
وأكدت الطالبات الزائرات على اهمية مثل هذه الزيارات وأثرها على الحياة 
العلمية والعملية للطلبة ودورها في خلق وعي ثقافي حول الممارسات 

الديمقراطية والحياة البرلمانية في البالد.
وفي هذا السياق بينت الطالبة قماشة العوضي بأن هذه الزيارة تعتبر 
الثانية لها ووجدتها مختلفة كليًا بدءًا من استقبال الوفد ومرورًا بالتطور 
الذي شهدته المرافق العامة لمجلس االمة وبطريقة الشرح التفصيلية من 
خالل المرافقين للوفد الذين سهلوا على الوفد كل ما يحتاجه واإلجابة 

على جميع التساؤالت التي في مخيلتهم .
وأكدت ان التطور واضح في شتى القطاعات وان الوفد استفاد من هذه 
الزيارة السيما ان اغلب أعضاء الوفد من الطالبات المستجدات في كلية 
الحقوق ما يجعل الجانب العملي والميداني عاماًل لفهم المواد المختصة 

بالدستور والعملية الديمقراطية بشكل عام .
وقالت الطالبة حنان تركي ان هذه الزيارة جاءت للتعرف على سير العملية 
الديمقراطية والعمل البرلماني الدستوري خاصة وأن العديد من الزائرات 
لديهن مواد قانونية ودستورية متعلقة بالعملية الديمقراطية ومجلس 

االمة وحقوق االنسان .
وأش��ارت الى أن الوفد ش��عر بارتياح تام خالل هذه الزيارة وباتت الصورة 
اكثر وضوحًا للعديد من األمور المتعلقة في سير اعمال الجلسة ولجان 

البرلمان والمرافق الخاصة فيه .
ومن جهتها ذكرت الطالبة الريان الساير بان هذه الزيارة أتت وفق رغبة 
الطالبات المس��تجدات في كلية الحقوق لالس��تفادة من نتائجها أثناء 
دراستهن وفي حياتهن العلمية والعملية ومعرفة المزيد عن الممارسات 

الديمقراطية وآلية العمل في المؤسسة التشريعية .
واشرف على الزيارة قطاع االعالم والعالقات العامة باألمانة العامة لمجلس 

االمة .

طالبات كلية الحقوق 
في ضيافة مجلس األمة
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بدء السيد حسين أشكناني حياته المهنية عند 
تعيينه ف��ي األمانة العامة لمجل��س األمة بتاريخ 
11/11/1995 كسكرتير في قطاع الجلسات وقد استمر 
عمله اإلداري سنوات عديدة حتى جاء عام 2009 فقرر 
أن ينتقل حينها إلى إدارة التدريب كمنسق إداري 
وهي إدارة بطبيعتها بعيدة عن الروتين والعمل 
اإلداري التقليدي من خالل عمل الدورات التدريبية 
وورش العمل والتعامل مع الموظفين والمحاضرين 
والشركات المنظمة وغيرها إلى أن جاء عام 2015 
وفَضل أشكناني أن يتحدى نفسه من جديد وأن ينتقل 
لقطاع حديث النشئ وهو قطاع اإلعالم والعالقات 
العامة بقسم المراسم والتشريفات ومن ثم جاءت 
ترقيته ليعمل رئيسًا لقسم الشؤون الوظيفية 
للسكرتارية في قطاع الموارد البشرية ، ويحدثنا 

أشكناني عن مهام عمله ليقول: 
تتعلق طبيعة عملي بتنظيم عملية منح اإلجازات 
المختلفة المستحقة لسكرتارية األعضاء كاإلجازات 

الدورية والمرضية واإلجازات الدراسية والتفرغات الرياضية 
وغيرها وذلك من خالل اس��تالمها وإرس��الها إلى 

جهات العمل الخاصة بهم.
متابعة آلية منح اإلجازات وإقرارات العودة من اإلجازة 

وحاالت التأخير واالنقطاع عن العمل .
متابعة رصد غياب السكرتارية وإرسال التقارير إلى 

جهات عملهم.
إصدار الش��هادات واإلف��ادات الوظيفية بناء على 

طلب سكرتير العضو .
متابعة مكافآت األداء للسكرتارية وإعداد مذكرات 
المكافآت والخصومات وإحالتها لإلدارة المالية لدفع 

المستحقات .
إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم كافة وتقديم 

االقتراحات والتوصيات لتطوير آلية العمل.
ونسعى مستقباًل لالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة 
من خالل تبسيط اإلجراءات مع ديوان الخدمة المدنية 
حول آلية عملية منح اإلجازات وتقليل التراسل الورقي 

وتفعيل التراسل االلكتروني. 
تجربة برلمان الطالب والمشاركة في تنظيمه كانت 
من أروع التجارب والتي استطعت من خاللها ترؤس 
فريق العمل داخل قاعة عبداهلل السالم والتعامل 
مع المدارس والطلبة والطالبات و عقد العديد من 
االجتماعات وتوزيع مهام الفريق وتوجيه المشاركين 
كذلك الحرص على بث روح التعاون بأجواء إيجابية 

جميلة لتكون لهم دافعًا للعمل وإظهار هذه الجلسة 
المميزة بأحسن صورة . 

خ��الل هذه الس��نوات م��ررت بالعديد م��ن اإلدارات 
والهياكل التنظيمية والتجارب والتحديات مارست 
خالله��ا أوجه العمل المختلفة وهو ما أكس��بني 
الخبرة في كيفية التعامل مع اآلخرين وبذل المزيد 
من الجهد والعط��اء فالعمل حينما يكون ناجحًا 
هو ما يدل على نجاحك وتميزك بأي وظيفة كانت 

وأسأل اهلل التوفيق للجميع. 

االسم : حسين محمد أشكناني 
المسمى الوظيفي : رئيس قسم الشؤون الوظيفية 

للسكرتارية 
اإلدارة: إدارة شؤون خدمات سكرتارية األعضاء

القطاع : الموارد البشرية 

وجه من المجلس 

األمين العام كرم موظفي
إدارة المنظمات البرلمانية الدولية

كرم األمين الع��ام لمجلس األمة عالم 
علي الكندري موظفي ادارة المنظمات 
البرلماني��ة الدولي��ة نظي��ر جهوده��م 
المتميزة خالل عملهم ومش��اركاتهم 
في المؤتم��رات الدولي��ة والعربية وما 
بذلته االدارة من تفاني في العمل خالل 
رئاسة معالي رئيس مجلس األمة مرزوق 

علي الغانم التحاد البرلماني العربي ثالث 
س��نوات متتالية وشمل التكريم مدير 
ادارة شؤون المنظمات مشعل العنزي 
ورئيس قسم لجان الصداقة بدر الجمعة 
ورئيس قسم االتحاد البرلماني الدولي 
طالل الحربان والموظفين حصة الزامل 

واحمد بهبهاني وسارة السبيعي
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أقامت نقابة العاملين في مجلس األمة 
حملة لموظفي االمانة العامة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم في قاعة 
متعددة االغراض بمبنى السادة االعضاء 

الجديد. 
وتندرج حملة التبرع بالدم التي نظمتها 
النقابة ضمن االنشطة االنسانية والوطنية 
التي تقوم بها في اطار مس��ؤوليتها 
االجتماعية تجاه المجتمع وتسعى من 
خاللها تحقيق العديد من األهداف التي 
تصب في المصلحة العامة ومصلحة 

اعضائها.

حملة لموظفي االمانة 
العامة للتبرع بالدم 

بالتعاون مع بنك الدم

النقابة تشكر الغانم

تقدمت النقابة بكتاب شكر  
إلى معالي رئيس مجلس األمة 
مزوق علي الغانم على دوره 
في رد المظالم عن الموظفين 
التي عرضت حاالت تظلمهم 
عليه و تم معالجتها وفق االطر 
القانونية  و جاري كذلك تعديل 
أوضاع الموظفين الحاصلين على 

شهادات علمية حديثا.
واوضحت النقابة أن الرئيس 
الغانم  قدم دعمًا للنقابة 
لتأدية دورها المطلوب ومعالجة 
جوانب القصور والمشاكل 
والشكاوى التي يعاني منها 

الموظفين .

بروتوكول تعاون تدريبي مع 
جمعية المحامين الكويتية

وقع كل من معهد الكويت للمحاماة والدراسات 
القانونية التابع لجمعية المحامين الكويتية ونقابة 
مجلس األمة بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب 

والتطوير المهني للمنتسبين اليهم.

تحت رعاية امين عام المجلس عالم الكندري اختتمت 
نقابة مجلس األم��ة دورة كرة القدم الثانية الرمضانية 
2016 حي��ث تقابل فريقي باربا  روس��ا والصعب وتمكن 

فريق بارباروسا بالفوز على الصعب بنتيجة  5-2 وثمنت 
نقابة مجلس األمة دور رئيس مجلس األمة  مرزوق الغانم 

على دعمه الالمحدود ألنشطة النقابة
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احتفت األمانة العامة بمجلس األمة بالموظفين الجدد في ختام البرنامج التأهيلي 
للدفع��ة الثانية في الع��ام الحالي الذي نظم��ه إدارة التدريب في قط��اع الموارد 

البشرية باألمانة. 
وحض أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري في كلمته الموظفين الجدد في 
األمانة العامة علي التفاني بالعمل وبذل الجهود في خدمة المؤسسة التشريعية 

والمساهمة في تطوير أدائها.
وقال الكندري » ان االنس��ان جبل على خدمة من أحس��ن الي��ه وان دولة الكويت 
احسنت الينا جميعا واعطتنا الكثير لذلك من الواجب علينا خدمتها في جميع 

ومختلف االماكن والتي يعتبر مجلس األمة من اهمها. 
وأكد ان األمانة تسعى بشكل دائم الى التطوير وان مكاتب جميع المسؤولين فيها 
مفتوحة الستقبال المالحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن داعيًا المعينين 

الجدد الى التعاون مع زمالئهم ورؤسائهم لالرتقاء بالمؤسسة التشريعية.

األمانة العامة بمجلس األمة تحتفي 
بدفعة جديدة من الموظفين

إيمان محمد المطيري

� الوظيفة: باح��ث أول قانوني
� اإلدارة: القانونية

أمل حسين الحداد 

� الوظيفة: اختصاصي أول كمبيوتر
� اإلدارة: تقنية المعلومات

سعد ناصر العجمي

� الوظيفة: مهنى مصحح لغوي
االستش��اري الدع��م  اإلدارة:   �

دالل سعود محمد

� الوظيف��ة: مهن��ى كمبيوتر 
� اإلدارة: تقنية المعلومات

راشد خالد الفندي

� الوظيفة: مهني علوم سياسي
� اإلدارة: المنظمات الدولية

امل عقاب المطيري

� الوظيفة: مهنى مصحح لغوي
� اإلدارة: الشؤون التشريعية والقانونية

أنوار بدر حسين

� الوظيفة: باح��ث أول قانوني
� اإلدارة: جدول االعمال

أحمد محمد دشتى

� الوظيفة: مهنى أول منسق عالقات
� اإلدارة: العالقات العامة

بدر محمد العوضي

� الوظيفة: مهنى أول منسق عالقات
� اإلدارة: العالقات العامة

مريم العبيدلي

� الوظيفة: مهني أول منسق عالقات عامة
� اإلدارة: العالقات العامة

سكينه عبدالرضا علي

� الوظيف��ة: مهن��ى كمبيوتر
� اإلدارة: مركز خدمات الموظفين

مهدي محمد مال علي

� الوظيفة: اختصاصي أول كمبيوتر
� اإلدارة: تقنية المعلومات

دالل عادل الخضر

� الوظيفة: باح��ث أول قانوني
� اإلدارة: ادارة التطوير والمواهب

زينب يوسف الجريوي

� الوظيف��ة: مهن��ى كمبيوتر 
المعلوم��ات  تقني��ة  اإلدارة:   �
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أحمد الصالح

� الوظيفة: باحث أول قانوني
� اإلدارة: التطوير وإدارة المواهب

علي عبد الرحمن العلي

� الوظيفة: محاسب أول
� اإلدارة: المالية

عثمان عبدالمحسن العثمان

� الوظيفة: مهنى علوم سياسية
� اإلدارة: مكتب رئيس مجلس األمة

مريم جواد الصفار

قانون��ي أول  باح��ث  الوظيف��ة:   �
� اإلدارة: القانونية

محمد المطوع

� الوظيفة: مهني عام سياسية
� اإلدارة: المكتب اإلداري

محمد حميدى العميري

� الوظيفة: مهنى أول منسق عالقات
� اإلدارة: العالقات العامة

سليمان العريني

� الوظيفة: باحث أول قانوني
� اإلدارة: شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد

محمد أحمد العيسى

قانوني أول  باحث  الوظيفة:   �
� اإلدارة: القرارات التشريعية

نوره حسين بو زبر

� الوظيفة: مهنى مصحح لغوي
� اإلدارة: المضابط

سليمان إبراهيم بن نخي

� الوظيفة: مهنى علوم سياسية
� اإلدارة: المنظمات الدولية

إيمان محمد الدرويش

� الوظيف��ة: مهن��ى كمبيوتر 
� اإلدارة: مركز خدمات الموظفين

عبداهلل عبد العزيز البالول

� الوظيفة: مهنى اعالم الكتروني
� اإلدارة: االعالم

أحمد الشمري

� الوظيفة: مهني مصحح لغوي
� اإلدارة: المكتب اإلداري

لولوه عبداهلل القطان

� الوظيفة: مهني اعالم الكتروني 
� اإلدارة: االعالم 

عبدالرحمن العتيبي

� الوظيفة: مهني مصحح لغوي
� اإلدارة: اإلعداد البرلماني

محمد يوسف الوسمي

� الوظيفة: مهنى علوم سياسية
� اإلدارة: المكتب االداري
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س : متى بدأت في تربية األبل ؟
ج : بداياتي  في تربية االبل كانت منذ 15 
س��نة أو اكثر وكانت باألساس موجودة 
من زمن طويل ولكن دخلتها بش��كل 
اساسي حينما زاد حبي لها واصبحت 
عالقة وطيده بيني وبينها وسبحان اهلل  
االبل مخلوقات عجيبة ومذهلة فكأنك 

تتعامل مع بشر وهي تعرف صاحبها بشكل 
مذهل  فتحزن من حزنه وتفرح من فرحه تعلمت 

الصبر منها والحزن في نفس الوقت.

س : ما هى الفائدة منها ؟
ج : استفدت منها الشيء الكثير فاقضي معظم 
االوقات معها واراقبه��ا واتابعها ففائدتي االولي 
معنوية وحسية  ،  اما الفائدة المادية فلله الحمد 
والشكر وبعت منها بمبالغ جيده ومبلغ 15 الف 
كويت��ي و8 اآلف و4 اآلف ه��ي حصيلت��ي من بيع 

بعضها .

س : ماذا تقول بمن يرغب في اقتناء اإلبل ؟
ج : اول نصيحة ان يحب االبل من قلبه النه ان احبها 
كتربية فسيهون كل ش��يء اخر  والبد ان يكون 
مقتدرا ماديا ألن البدايات صعبة فهي تحتاج الي 

تحتل اإلبل مكانة عالية  ومرموقة في نفوس 
العرب ال تكاد تعدلها أو تدانيها منزلة أي شيء 
آخر سوى الخيل، وكيف ال تحتل اإلبل هذه المكانة، 
وال تتبوأ هذه المنزلة، وهي رفيقًة لإلنس��ان 
العربي منذ القدم، فهي سفينته عبرالصحراء، 
يطوى على ظهرها الفيافي والقفار، ، وهي 
شريان حياته النابض في مواصالته وتنقالته، 
فنجدها طوع أمره، يوجهها بصوته كيف يشاء، 
ويطربها بغنائه إن غنى، ويجذبها بصوت حدائه، 
تستجيب لندائه فرحًة مسرورًة، إذا صاح راعي 
اإلبل تجمعت حوله أقاصي مرعاها،من حليبها 

ولحمها يتغذى .
سالم محمد فهد رئيس قسم التدقيق والمقابلة 
في ادارة ش��ؤون المضابط يهوى تربية االبل 
واقتنائها يحبها ويقضى وقتا طويال معها 
حيث الراحة النفس��ية كم��ا يقول معها في 

وسط الصحراء يتابع شؤونها وحالتها .
وقد كان لتواصل هذا اللقاء السريع :

العلف والي المتابعة والتوالد واختيار صنف معين 
حتى تكون ابله ذات لون واحد فأما ان تكون صفر 

او وضح او مجاهيم وهذه الوان خاصة باالبل.

س : ما هي فوائد الحليب وما ذكر عنه ؟
ج : فوائد حليب االبل كثيرة ومنها زيادة  قوة الجسم 
والبنية ولحليبها نكهة وطعم في فصل الربيع كما 
ان حليبها يعالج السرطان والكثير من الفوائد االخرى 

التي يعرفها الطب واجرى عليها دراسات . 

س : أين موقع اإلبل ؟
ج : في الس��عودية وذلك لكبر المساحة ورخص 
األعالف وتوفر الم��اء واالهم الخصوصي��ة والراحة 

النفسية  . 

سالم العجمي :
اإلبل تعرف صاحبها  

فتحزن من حزنه وتفرح لفرحه  

 إعداد: محمد العوض
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في هذا العدد نسلط الضوء على وثيقة برلمانية لها سبق تاريخي في مسيرة الحياة البرلمانية 
في دولة الكويت .

ففي بداية الحياة البرلمانية في الجلس��ة األولى من المجلس التأسيس��ي عام 1962 تقدم العضو 
الدكتور / أحمد الخطيب )نائب رئيس المجلس التأسيسي( بأن تكون الجلسات علنية وذلك القتصارها 
على الس��ادة أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة من الوزراء دون الجمهور وحتى يتسنى للمواطن 

متابعة الجلسات لتكون الكويت متوافقة مع األنظمة العالمية المشابهة .
وفي الجلسة الثانية من المجلس التأسيسي بتاريخ 31 يناير 1962 تم مناقشة االقتراح وتم الموافقة 
باإلجماع على عالنية الجلسات لحضور الجمهور مع اختصاص رئيس المجلس بتحديد سرية أو علنية 
الجلسة وتتابعت المحاوالت لبث الجلسات في اإلذاعة والتلفزيون إال انه لم يتم الموافقة عليها اال في 

الفصل التش��ريعي الثامن بقانون رقم 73 لسنة 
1998 ليتم نقل جلسات مجلس األمة العلنية عن 

طريق اإلذاعة المس��موعة والمرئية )التلفاز ( في 
ذات اليوم ما لم يقرر رئيس المجلس سريتها أو 

منع إذاعة بعض ما دار فيها.
وفي س��نة 2014 وبإيعاز ودع��م معالي رئيس 
مجلس األمة / مرزوق علي الغانم  تم تدشين 
قناة المجلس لتكون مكملة لإلعالم الرسمي 
في إبراز أنشطة البرلمان الكويتي من القوانين 
والتشريعيات وأعمال اللجان ونقلها الي الشعب 
الكويتي بمصداقي��ه وموضوعية في خطوة 

جديدة لمواكبة تطورات العصر .
وللمزيد من التفاصيل واس��تعراض الوثائق 
المرتبطة في هذا الموضوع ولالطالع على أهم 
انجازات مجلس األمة منذ الفصل التأسيسي 
حتى الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي 
يمكنكم زيارة النظام اآللي لقاعدة بيانات 
الوثائق البرلمانية في إدارة التوثيق والمعلومات 

Search.kna.kw على الرابط

برلمانية
إعداد:   انتصار السعيد
 
قطاع المعلومات
مدير إدارة التوثيق والمعلومات باإلنابة

وثيقة
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إعداد: إسراء القطان
رئيس قسم العقود واالتفاقيات باإلنابة وجواب

سؤال

س : لقد تم التحقيق معي واكتش��فت 
بأن المخالف��ة التي ارتكبتها هي تجاوز 
عدد الساعات المسموح لي باالستئذان 
خاللها شهريًا ، فكيف يمكنني حساب تلك 
الساعات لتفادي تكرار تلك المخالفة  ؟ 

ج : تنص المادة )20( من قرار رئيس مجلس 
األمة رقم 6/2010 بش��أن ضوابط وأحكام 
ومواعيد الدوام الرسمي المتعلقة باالستئذان 
على أنه : » يجوز للرئيس المباشر التصريح 
للموظف باالستئذان من الدوام وإخطار إدارة 
شئون الموظفين بذلك بما ال يجاوز ثالث مرات 
في الشهر ولعدد الس��اعات التي يقدرها 
الرئيس المباشر في كل مرة وبما يتالءم 
مع األسباب التي يبديها الموظف وال يزيد 
على تسع ساعات شهريًا شريطة أن ال يقل 
االستئذان عن ساعة وال يزيد عن أربع ساعات 

في المرة الواحدة » . 
وعليه فإن للموظف الحق في االستئذان ثالث 

مرات شهريًا بمجموع تسع ساعات .
وإذن التأخير يبدأ اعتبارًا من الساعة السابعة 
في األيام العادية ، واعتبارًا من الساعة التاسعة 

في أيام شهر رمضان .
وإذن االنصراف يحسب حتى الساعة الثانية 
في األيام العادية ، وحتى الساعة الواحدة 

والنصف في أيام شهر رمضان المبارك .

س : هل يجوز وقف الموظف عن العمل 
لمصلحة التحقيق ، وما هي أحكام اتخاذ 

مثل ذلك اإلجراء ؟
ج : هذا السؤال تجيبه المادة )6( من الباب 

الحادي عشر )التحقيق والتأديب( من الئحة 
النظام اإلداري الوظيفي ، والتي تنص على : 
» إذا رأى القائم بالتحقيق أن مصلحة التحقيق 
تقتضي وقف أح��د الموظفين عن عمله ، 
فعلي��ه أن يعد مذكرة – ترف��ع إلى األمين 
الع��ام – يبي��ن فيه��ا موض��وع التحقيق ، 
ومبررات طلب الوقف ، والمدة التي يقدرها 
إلتمام التحقيق والتصرف فيه وللس��لطة 
المختصة أن توقف الموظف عن عمله لمدة 
 ال تجاوز ثالثة أشهر ، يجوز مدها لمدة مماثلة ،
ويوقف صرف نصف مرتب الموظف اعتبارًا 
من تاريخ وقفه ع��ن العمل وال يرد له إال إذا 
ثبت ع��دم مس��ئوليته ، أو عوقب بعقوبة 
اإلنذار ، أو الخصم م��ن المرتب لمدة ال تزيد 

على سبعة أيام وإال حرم منه .
ومع ذلك يجوز ندب الموظف للقيام بوظيفة 
أخرى –عوض��ًا عن إيقافه عن العمل – إلى 

حين التصرف في التحقيق » .

س : لقد تم استدعائي لسماع شهادتي في 
إحدى التحقيقات الجارية مع أحد الموظفين ، 
والشهادة في الواقعة محل التحقيق تشكل 
لي إحراجًا من كال الطرفين ، فهل يمكنني 

التخلف عن اإلدالء بشهادتي ؟ 
ج : إن أداء الشهادة واجب وظيفي تحتمه 
مصلحة العمل وذلك ك��ي يقف التحقيق 
على مدى صحة الواقعة من عدمه وليتبين 
جوانب المسئولية التأديبية الملقاة على 
الموظ��ف ؛ ومن ثم فإن التخلف عنها يعد 
مخالفة تستوجب مساءلة الموظف المطلوب 

للشهادة وذلك بموجب نص المادة )7( من 
الباب الحادي عشر ) التحقيق والتأديب( من 
الئحة النظام اإلداري الوظيفي والتي تنص 
عل��ى : » كل موظ��ف يس��تدعى لس��ماع 
شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور 
أو ع��ن اإلدالء بما لديه م��ن معلومات دون 
عذر مقبول يس��اءل تأديبي��ًا ، ويكون أداء 

الشهادة بعد حلف اليمين » . 

س : تم استدعائي إلى التحقيق وأنكرت 
الواقعة ودفعت بعدم علمي بأنها مما 
يستوجب المساءلة التأديبية ، فما مدى 
قوة الدفع الذي طرحته في ظل ما تبين 
لي أثناء التحقيق بأن تلك القواعد مما 

تم نشره في لوحة اإلعالنات ؟
ج : إن القرارات والتعاميم الخاصة بشئون 
الموظفين منصوص على ضرورة نشرها 
بلوح��ة اإلعالنات وعلى اعتب��ار ذلك اإلعالن 
بمثابة قرينة على علم جميع الموظفين 
بها ، وم��ن ثم يغدو مثل ذل��ك الدفع غير 
ذي أث��ر وذلك بموجب نص الم��ادة )2( من 
الباب الثالث عشر )أحكام ختامية( من الئحة 
النظام اإلداري الوظيفي ، والتي تنص على 
: » تعلن الق��رارات والتعاميم التي تتعلق 
بش��ئون الموظفين في لوح��ة لإلعالنات ، 
ويصدر األمين العام قرارًا بتنظيم اإلعالن . 
ويعتبر اإلعالن بهذه اللوحة قرينة قانونية 
على علم جميع الموظفين بها ، وذلك دون 
إخالل بتوزيع القرارات على الوحدات التنظيمية 

المختلفة ، وأصحاب العالقة » . 
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ومنها لألعلى
الترقية مبروك 

اسماء المدراء
القطاعالمسمى الوظيفياالسمم
مكتب االمين العاممدير ادارة الشئون القانونيةعبداهلل سمير العنزي 1
قطاع اللجانمدير ادارة لدعم االستشاري والمتابعةهناء علي الهاجري2
العبيدان3 موسى  قطاع اللجانمدير ادارة مكاتب اللجانفاطمة 
قطاع اللجانمدير ادارة مكتب اللجنة المالية واالقتصاديةهاله فهد الحميدي4
قطاع العالقات العامة والمنظماتمدير ادارة المنظمات البرلمانية الدوليةمشعل محمد العنزي 5
قطاع الجلساتمدير ادارة جدول األعمالعادل عبداهلل الرشود6
قطاع اللجانمساعد رئيس القطاع لشؤون اللجاناحالم عبداهلل القالف7
قطاع الموارد البشريةمدير ادارة مركز خدمات الموظفينخالد محمد طالب8
قطاع الشؤون الماليةمدير االدرة الماليةنادية محمد حبيب9

قطاع اإلعالم والعالقات العامةمدير ادارة اإلعالمامل حمد المطوع10
قطاع الموارد البشريةمدير ادارة التدريبرنا جاسم الغانم11
قطاع المعلوماتمدير ادارة تقنية المعلوماتحسين علي النكاس12
قطاع الجلساتمدير ادارة المضابطمحمد عبدالمجيد الخنفر13
مكتب الرئيسمدير ادارة المكتب اإلداريمحمد سليمان الدويسان14
مكتب الرئيسمدير ادارة التدقيق الداخليخديجة علي المذكوري15

اسماء رؤساء االقسام
المسمى الوظيفياالسممالمسمى الوظيفياالسمم

رئيس قسم المراسم والتشريفاتمبارك مشوط العجمي17رئيس قسم البحوثأسماء محسن العجمي1

رئيس قسم المطبعةمحمد عبداهلل حسين18رئيس قسم الشبكات والتشغيلبدر محمد الحجيالن2

رئيس قسم التقارير والمتابعةفيصل غزاي العتيبي19رئيس قسم العقود والمتابعةخوله عادل البلوشي3

رئيس قسم مكتب لجنة األولوياتمحمد فيصل السبيعي20رئيس قسم المكتبة أميمه هاشم الرفاعي4

رئيس قسم تقارير الميزانياتنوار محمد الرمضان21رئيس قسم السجل العامباتل حمود المطيري5

رئيس قسم التنسيق اإلداريسعود عبداهلل اإلبراهيم22رئيس قسم تقييم وادارة االداءصفاء عباس المحميد6

رئيس قسم مكتب لجنة الداخلية والدفاععلي يوسف العلي23رئيس قسم التعويضاتمنى دخيل الطواله7

رئيس قسم التقارير الماليةزينب ممدوح الزنكوي24رئيس قسم المشترياتعدنان عبدالعزيز الحسون8

رئيس قسم مكتب لجنة الشؤون الصحيةأمل علي مال25رئيس قسم الرواتبسلوى علي عبدالصمد 9

رئيس قسم األرشيفضياء محمد التركي26رئيس قسم المخازنعسكر سليمان العساكر10

رئيس قسم العالقات الدوليةعبداهلل عبدالحميد العوضي27رئيس قسم التحريرحسن جويعد العجمي11

رئيس قسم تشريفات الرئيسجمال ناصر المنيفي28رئيس قسم شئون قاعة عبداهلل السالمسحر يوسف جعفر12

رئيس قسم التقارير التشريعيةبشاير حمد العازمي29رئيس قسم مشروعات القوانينسحر صالح العماني13

رئيس قسم الشؤون الوظيفية للسكرتارياحسن محمد أشكناني30رئيس قسم الجدولعبداهلل بجاد المطيري14

رئيس قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبيةسلمان عاجل الظفيري31رئيس قسم لجان الصداقةبدر منصور الجمعة15

رئيس قسم اإلعالم الرقميهديل احمد بوحيمد16

الرشود لفهد  الماجستير 
حصل الزميل فهد راشد الرشود الموظف 
 في قسم القضايا ) اإلدارة القانونية (
على درجة الماجس��تير ف��ي القانون 

العام عن أطروحة بعنوان:
 Judicial Review of Non-Legislative

 Acts of The Parliament

)A Comparative Analytical Study (
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تهنئة



كل منا يود أن يحصل على المهنة التي توافق طموحه ورغباته وأن يكون 
ناجح��ا ومميزا فيها ولكن ال يمكن ألي ش��خص أن يصل إلى ما يريد دون 
صب��ر ومثابرة وجهد وتطوي��ر ذاتي وإذا أردنا أن نع��رف ما أهم ما يضعك 
على طريق الوصول للمهنة التي تتمناها من الممكن أن نجد العديد من 

األجوبة ولكن لك أن تعلم أن أهم شيئين على اإلطالق هما:
أوال: أن يك��ون تطلعك للعمل بهذه المهنة ه��و حبك لها وليس لمجرد 
جمع المال فقط من خاللها، ثانيا: أن تبذل قصارى جهدك وأن تستغل كل 
اإلمكانيات المتاحة ك��ي تكون أهال لهذه المهنة. ولذلك عليك أن تعمل 
على تنمية مهاراتك وتطويرها فهذا هو المفتاح الرئيسي كي تصل إلى 
مبتغاك ونحن نقدم لك مجموعة من النصائح تستطيع من خاللها تنمية 

مهاراتك وقدراتك بشكل مثمر:
1 - كن فضوليا: عندما تكون إنسانا فضوليا وشغوف بالمعرفة والتعلم 

ستصبح تنمية مهاراتك وقدراتك بالنسبة لك شيء ممتع ألنك عندما تكون 
فضوليا سوف تسأل بشكل طبيعي وتلقائي عن المزيد من المعلومات 
عن أي شيء تريد أن تتعلمه، وإليك بعض النصائح التي تجعلك شخص 

فضوليا للمعرفة:
- ال تنعت أي شيء بأنه ممل: فال ترسخ في ذهنك عن شيء ما أنه ممل 
ألن ذلك يقتل الفضول. - اسأل دائما: ففي معظم األحيان نحن نأخذ كل 
ما نس��معه على أنه أمر مس��لم به، فال تكن كذلك بل اس��أل وتثبت من 
صحة ومنطقية كل ما يمر عليك. - ال يكن اهتمامك بالجانب الجاد فقط 

من األمور بل خذ باعتبارك الجانب الترفيهي المرح أيضا.
2 - ط��ور مهارة التعل��م: يجب أن تكون أول مه��ارة تنميها وتطورها هى 

مهارة التعلم ألنها تساعدك بشكل كبير في تطوير باقي المهارات األخرى، 
وأفضل ما ينمي مهارة التعلم لديك هو الدافع، حيث أن وجود الدافع لتعلم 

ش��يء ما يسهل ويس��رع من تعلمك له، ومرة أخرى نذكر أن الفضول له 
دور هام في تنمية مهارة التعلم ألن الشخص الفضول يكون بطبيعته 

ذا دافع للتعلم.
3 -  كن قابال للتكيف والتنوع: فاإلنسان القابل للتكيف يكون لديه مقدرة 
أكبر على تعلم المهارات المختلفة وتنميتها، ويتقبل أي أمر جديد ويتأقلم 
معه ويتعلمه بسرعة ولذلك فاإلنس��ان القابل للتكيف يمكنه التعامل 
مع المواقف المختلفة بسرعة بديهة ويمكنه أن يتوقع ويتعلم المهارات 

التي سوف يحتاج إليها مستقبال.
4 - احرص أن يكون لديك قدوة: فوجود قدوة جيدة تمتهن نفس المهنة التي 
تريد أن تعمل بها سوف يساعدك بقوة على تنمية مهاراتك بشكل كبير 
وسريع ألن بذلك يكون لديك نموذج يحتذى به فتتعلم منه أهم الخطوات 

والمهارات التي كان حريصا على تنميتها ليصبح متميزا في عمله.
5 - ضع هدفا وحاول الوصول إليه: فأن يكون لديك هدف ما لتنمية وتطوير 
مهاراتك وقدراتك المختلفة إلى درجة معينة سوف يساعدك بشكل أكبر 

وأسرع على تنمية مهاراتك.
6 - ابحث عن الموجهين: فوجود القدوة الجيدة ال يكون كافيا في ممارسة 
تطوير مهاراتك ألنه في معظم األحيان يكون من الصعب التواصل معهم 
ولذلك عليك أن تختار بعض الموجهين الذين يقدمون لك من خالل خبراتهم 
النصائح والخطوات والطرق التي تتبعها لتنمية مهاراتك ألنهم يرشدونك 
إلى ما يجب القيام به وما يجب تركه وأنت بذلك تختصر كثير من الوقت 

الذي تحتاجه لتنمية مهاراتك
- كما أن الحصول على الموجهي��ن األكفاء يكون أمر صعب في معظم 
األحيان، فيجب أن تبحث بعناية عن الش��خص الذي يكون لديه اس��تعداد 

أن يكون موجها ومرشدا لك.

طور ذاتك 
مع هذه 

الخطوات 
البسيطة

الكاتب : ديفيد فسكوت
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تهتم هذه الصفحة بنشر حسابات إلكترونية في شبكة التواصل االجتماعي )تويتر( 
تختص بالتدريب والتطوير المهني اإلداري والفكري للموظف.
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التواصل االجتماعي



Â   حفل تخرج موظفي المجلس من معهد نيوهورايزن - )يونيو 2001 (

Â     الزمالء جاسم الجاسم واحمد الهاجري وعصام العصيمي ومضحي العاردي في 
الخلف المهندس ناصر الخزام وجمال الخميس )سبتمبر 2007(

Â   الزمالء شهاب العنزي ومشاري العجمي ومشعل العنزي 
المؤتمرالدولي المكسيك ) شهر ابريل 2004 (

Â   الزمالء خالد بوصليب ومهدي المطيرات و منصور العتيبي في )سبتمبر 2007(
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من أرشيف األمانة



يوضح جون ماكسويل في كتابته » 
القادة الجيدون« كيف يمكن لألسئلة 
ان تغيير حياتك ويعلمك السبب من 
خالل طرح القادة الجيدون االسئلة .

 هذا الكتاب ليس قائمة مرجعية ساذجة 
انما هو التفكير في صناديق جديدة، 
فهو كتاب يقدم اقتراحات ممتازة 
للتفكير بشكل خالق .

اذا كنت تحلم بادارة شركة خاصة بك ، 
هذا الكتاب يتعمق في تغطية ما يلي 
- التراخيص 
- تحديد االهداف

- اجراء البحث في السوق 
- حملة تسويق مبيعات ناجحة ....

فن ترقية الذات الفعال يمثل الشعرة 
الرفيعة التي تفصل بين النجاح 
والفشل ، فاذا كنت ترغب في ان ترقى 
نفسك فاقرأ هذا الكتاب فهو ملئ 
بالبحوث واالمثلة الواقعية والعملية 
واالقتراحات .

يبرز الكاتب توم فليتشر ، اصغر سفير 
بريطاني تم تعيينه ، في كتابة االول 
»الدبلوماسية المجردة » المبادئ االساسية 
في القرن الحادي والعشرين ودورها البارز 
في دعم السياسات الخارجية ، كما يظهر 
الكتاب الموازنة بين التدخل والمصلحة 
وكيف يمكن للدبلوماسيين العمل من 
اجل تحقيق اهدافهم .

الموضوع : القادة الجيدون 
المؤلف  : جون سي ماكسويل  
الناشر  : اصدارات مكتبة جرير  

تاريخ النشر   2015  

الموضوع : التفكير في صناديق جديدة 
المؤلف :  أالن أني  /  لوك دي براباندير  

الناشر :  اصدارات مكتبة جرير  
تاريخ النشر   2015  

الموضوع : كتاب كيف تبدا مشروعك 
المؤلف:   روندا ابرامز  

الناشر:   اصدارات مكتبة جرير  
تاريخ النشر   2006  

العنوان : الترقية الذاتية 
المؤلف : دان شوبيل 

الناشر :  اصدارات مكتبة جرير  
تاريخ النشر   2015 :

العنوان : الدبلوماسيه المجرده 
المؤلف : توم فليتشر 
الناشر :  هاربر كولن 

يجيب هذا الكتاب عن السؤال المحوري 
حول حياة الشريك المؤسس والمدير 
التنفيذي لشركة آبل ومسيرته 
المهنية .

العنوان : رحلة في حياة ستيف جوبز 
المؤلف :  ريك تيتزيلي  /  برنت شليندر  

الناشر  : اصدارات مكتبة جرير  
تاريخ النشر   2016  

إعداد : محمد العوض
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خير  جليس



أفعل اكثر شئ تخشاه 
وتخافه وسيموت الخوف 

داخلك 
مارك توين

لقد تعلمت أنه ال يمكن 
أن تحصل على كل شئ 

وتفعل كل شئ في الوقت 
ذاته  

أوبرا وينفري

الجميع يفكر في تغيير 
العالم لكن ال أحد يفكر 

في تغيير نفسه 
ليو تولستوي

في السياسة عندما تحتاج 
الى الكالم أسال الرجال 

وعندما تحتاج الى األفعال 
فعليك بالنساء  

مارغريت تاتشر

الصالحون ال يحتاجون 
إلى قوانين تطلب منهم 

التصرف بمسؤولية أما 
الطالحون فسوف يجدون 

سباًل لإللتفاف حول 
القوانين

أفالطون

أحرق كل مراكب العودة 
، وبذلك فقط تحافظ 

على حالة ذهنية اسمها 
الرغبة الجامعة في النجاح 

الالزمة ألدراك اي نجاح 
نابليون هيل

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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مقوالت وحكم



متسابقو 
»تواصل«... 

مب���روك
اجلائزة الأوىل: نواف الو�سمي

اجلائزة اخلام�سة: عماد عبدالنعيماجلائزة الرابعة: اماين اخلالاجلائزة الثالثة: مرمي تقي

اجلائزة الثانية: خالد الظفريي
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جوائز تواصل



السؤال األول  : بلغت نسبة االقتراع النتخابات المجلس التأسيسي ؟

. % 50  - 3      . % 90 - 2      . % 80 - 1

السؤال الثاني  : في أي عام تم تعديل قانون التعليم اإللزامي ؟

. 2011  - 3      . 2012 - 2      . 2014 - 1

السؤال الثالث  : كم عدد اعضاء المجلس التأسيسي ؟

3 - 20 عضوا. 2 -  15 عضوا.     1 - 5 أعضاء.     

السؤال الرابع  : في أي سنة تم بناء السور األول ؟

. 1798  - 3      . 1763 - 2      . 1770 - 1

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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مسابقة تواصل
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أسرة التحرير
أمـــل حمــد المطـوع
ــاء الــســمــحــان ــي ــم ل
مـشــــاري العجـمــي
ـــوض ـــع مـــحـــمـــد ال
ــى ــوس ــم ـــــــي ال رواب
دالل الـشــــــــايجـــي
ــــــي أحــــمــــد ــــــان ه

مراجعة
عــــايــــض الـــــبـــــرازي
ـــدان ـــعـــي طـــــــارق ال

التصوير
السبـيــعــي مـسلط 
مــحــمــود الــخــالــدي

7

2

10

4

� بعدسة: محمود الخالدي

سمو أمير البالد شمل برعايته وحضوره افتتاح 

مبنى )صباح األحمد( الجديد في مجلس االمة

خالد المطيري: مجلس االمة االول عربيا في تطبيقه 

نظام التصويت االلكتروني في منذ 10 سنوات

رئيس مجلس األمة  رعى الحلقة النقاشية 

)المبادرون .. تحديات وحلول(

الغانم: برلمان الطالب 

فرصة ليعبر الطلبة عن آرائهم وتطلعاتهم



سمو أمير البالد يفتتح مبنى 
)صباح األحمد( الجديد في مجلس األمة
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