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كفيتو  ووفيتو
تعاقب االجيال سنة من سنن الحياة 

وتداول االدارة ناموس من نواميس الكون 

فال أحد مخلد في منصبه ومكانه 

وخالل الفترة الماضية ودعنا كوكبة من موظفي األمانة الذين 

افنوا اجمل س�نوات عمرهم في العمل بإخالص وتفاني في 

خدمة مؤسستنا العريقة 

فلهم منا كل الشكر والتقدير والعرفان 

وسنظل نذكرهم بالخير والمحبة دوما ، على كل ما قدموه خالل 

مسيرتهم الوظيفية

وبذات الوقت ، وبالتزامن والتوازي 

يصعد جي�ل جديد م�ن القياديين والموظفين  ف�ي المواقع 

االشرافية والقيادات االدارية الوسطى 

دم جديد يضخ في االمانة العامة 

وطاقات شبابية واعدة ، نعول عليها كثيرا في استكمال ما أسسه 

ورسخه السابقون

فنحن ومن خالل مسؤوليتنا وواجبنا ، نجد لزاما علينا ان نعطي 

الفرصة لجيل الشباب الصاعد في أخذ فرصته 

منتظرين منه المثابرة والتفاني واالبداع 

ولهم ان ينتظروا منا كل الدعم والتشجيع والمؤازرة 

وف�ق اهلل الجميع لما في�ه خير وتقدم مؤسس�تنا التش�ريعية 

الشامخة .

العدد
كلمة

مرزوق علي الغانم  
رئيس مجلس األمة



ودعت األمان�ة العامة لمجل�س األمة قراب�ة 45 موظفًا 
عاص�روا أروقة مجلس األمة لمدة ال تقل ع�ن 30 عامًا ،،، 
30 عامًا م�ن الجد والمثابرة وااللت�زام بالعمل ،،، 30 عامًا 

من السيرة العطرة . 
“تواصل” حرصت في هذا العدد أن يكون ملف عددها لمسة 
وفاء من موظفي األمانة لجهود إخواننا وأخواتنا الذين 
غادرونا ،، بكل حب كانت لهم هذه الكلمات ممن عاصروهم : 

في حقهم
كلمات

فالح العازمي
األمين العام المساعد لقطاع المالية 

سامي الشايع
االمين العام المساعد لشئون االعضاء والعالقات العامة واإلعالم

جمعة الشطي
األمي�ن الع�ام المس�اعد لقطاع ش�ؤون الجلس�ات

هاشم الموسوي
والعام�ة الهندس�ية  الخدم�ات  لقط�اع  مس�اعد  ع�ام  أمي�ن 

ناصر المطيري – سكرتير تنفيذي اول .
كلمة حق بحق هذا رجل عرفته بحس���ن الخلق وحس���ن المعشرة ، رجل 
عمل بإخالص وجهد طيلة فترة عمله في األمانة العامة .ابو عبدالعزيز 
ش���كرًا لك من القلب ، شكرًا لتواضعك ، ش���كرًا لتعاملك الراقي تعجز 
مني الكلمات بحق���ك . وتقبل مني ومن زمالئي كل االمتنان ونتمنى 

لك حياة سعيدة فانت لست بعيد عنا .
مشعل العنزي – رئيس قسم الشئون العربية .

تعلمت على يد ) بوعبدالعزيز ( الكثير فكان نعم االستاذ والصديق ، وعاصرته 
في العديد من المؤتمرات وتشاركنا في ادارة البرلمان العربي فلم يبخل 
علينا بالنصح واالرش���اد وهو من الخبرات التي استفادت منها االمانة 
العامة في مجلس االمة ، فشكرًا لك على عطائك واخالصك بالعمل .

خالد الدويسان )رئيس قسم القرارات( : من القياديين المتميزين 
في مجلس االمة حيث تحمل مسؤولية قطاع يعتبر من أكثر القطاعات 
صعوبة والتي تحتاج إلى مس���ؤول قيادي وعملي وهذا ما التمسناه 
في جمعة الش���طي الذي تحمل أعباء العمل على أكمل وجه ونتمنى 

له التوفيق والنجاح دائما. 

- جمال خليفة الدغيشم ) مدير إدارة المراسم والعالقات العامة(: 
صديق عمري الس���يد وعش���رة عمر من أيام المجلس الوطني ، 
انسان بمنتهى األخالق و األدب مرينا بالكثير و تجاوزنا األزمات 
كتفا بكتف و يدًا بيد ، نادر جدا أمثاله في أيامنا الحالية. الله يوفقنا 

لالستمرار بهذه الصداقة بعد التقاعد.
- عزات حسن علي ) طباعة في قطاع الشئون اإلدارية(: 

 إنسان على قدر كبير من األخالق والرقي و الرفعة في التعامل ،
ولمست من بعض المواقف التي ش���هدتها حب هذا اإلنسان 
للوقوف بجانب الحق و رده للمظلمة مهما كلف األمر. نتمنى 

له كل التوفيق والخير. 

عبداهلل الشطي )مساعد مهني ثاني حسابات( : لم يعاملنا 
في ي���وم ما كرئيس ومرؤوس بل كان أخ عزيز متواضع ألبعد الحدود ، 

تعلمنا الحرص والتفاني واالهتمام بإتقان العمل على اكمل وجه. 
غنام الحمود ) رئيس قسم المناقصات( : هو رجل قيادي وعملي 
بمعنى الكلمة تحمل كافة المسؤوليات المناطة به ، ) يهتم بدقة العمل 
وتفاصيله أرى بأن تقاعده خسارة لنا ولهذه المؤسسة التشريعية العريقة 

لما لديه من خبرة عملية ( .
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سليمان السبيعي
األمين العام المساعد للمعلومات والتدريب

جاسم الوزان
مدير إدارة التطوير اإلداري

خليفه الغانم 
األمين العام المساعد لشؤون اللجان.. 

 خالد معرفي 
مدير إدارة المحاسبة

  مظفر راشد 
مدير إدارة اإلعالم

  سلوى الشايجي 
مدير ادارة شئون المنظمات

انتصار السعيد )رئيس قسم التوثيق ( : عندما يجتمع التفاني في 
العمل والعطاء بال حدود يكون وراءها رجل يعمل بصمت .. انه سليمان 
السبيعي. شهادة شكر وتقدير نبعثها إليه وأسأل الله أن يبارك له في حياته. 

- صفاء عباس المحميد ) كبير اختصاصي تطوير إداري( : 
في الحياة الوظيفية نمر بشخصيات البد وأن نقف عند عطائها إجالال و 
احتراما . جاسم الوزان كان لنا دوما القدوة فهو المدير واألب والموجه 
، وجوده أضاء لنا قلوبنا و عقولنا و تعلمنا منه الكثير. وفقك الله بو 

محمد أينما كنت.
- حبيبة ياسين الحساوي )كبير اختصاصي علوم سياسية(:

تش����رفت بالعمل مع أس����تاذي القدير بو محمد فكان نعم الزميل 
والرئيس واألخ الكريم ، ترك األثر الجميل في مكتب لجنة مشروع 
الجواب على الخطاب األميري من خالل تأسيس منهج لسير العمل 
فيها ، فهو م����ن أوائل العاملين في إدارة اللج����ان . أتمنى له حياة 

سعيدة و موفقة.

فاطمه فهد المزيّن 
 )إختصاصي محاسبه لجنه الميزانيات والحساب الختامي( :
ش���كرا لك لكل ما فعلته لن���ا .. كان الرجل الذي له األث���ر البارز والمؤثر 
والمهم في س���ير العمل .. اس���تفدنا منه الكثير.. وتأثرنا ب���ه كثيرًا ..له 
بصمه جميله في اذه���ان الموظفين وفي اإلدارة.. إنجاز العمل بكفاءة 
م���ن أولويات���ه ..االلتزام ش���عاره .. قليل ال���كالم وكبير التأثي���ر .. طاقه 
إيجابي���ه ف���ي إدارة اللجان..فهنيئا لإلدارة بتواجد أبو حم���د في تاريخها .

- أحالم عبداهلل القالف ) رئيس مكتب لجنة شئون المالية و االقتصادية(: 
بو أحمد من أكثر األشخاص الذين تلمست منهم االلتزام و اإلخالص 
والتفاني في العمل في حياتي المهنية ، و الننكر بصمته الواضحة في 
العمل بمكتب لجنة الميزانيات في بداية عملها . أتمنى له كل التوفيق .

- سلوى علي عبدالصمد ) اختصاصي رئيس محاسبة( :
لقد أحزننا خبر تقاعد بو أحمد لما عهدنا منه كل التعاون والبذل والعطاء 
في العمل و سنفتقد طيبته وإحساسه بالمسؤولية تجاهنا كأخ و موجه 

و ناصح . و نتمنى له التوفيق في حياته .

- نجود عبدالجليل الغربللي ) رئيس مكتب لجنة الخارجية(:
أس���تاذنا الكبير بو خالد مخل���ص و دقيق في عمل���ه ، بصمته واضحة 
 ف���ي تفعيل دور لجنة حقوق اإلنس���ان عندما كنت أعم���ل معه آنذاك ،

حريص على تقسيم العمل بين الموظفين بما يضمن ساللة سير العمل 
بالفاعلية و الجودة المطلوبين في العمل باللجان .

- وليد سلمان الشراح )مهني أول إعالم( : 
مديرنا العزيز الغالي الذي كان بمثابة األخ الكبير والموجه و المشارك لنا في 
أداء مهام العمل ، يتعامل معنا بمقياس واحد و يقدم النصيحة بمنتهى 
اللطف و األخالق العالية . موفق بو خالد و نتمنى لك السعادة في حياتك. 

ناصر العبدالجادر – مدير ادارة مكتب االمين العام 
دائمًا هى سطور الشكر والثناء تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها،

 

ربما الننا نشعر دوما بقصورها وعدم ايفائها لمن يريد ان نعبر لهم عن 
مشاعرنا ، فاالخت العزيزة سلوى الشايجي تستحق كل كلمات التقدير 

واالحترام .
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- سليمان أحمد السبيعي )أمين عام مساعد للمعلومات والتطوير(:
بو صالح أخ ونعم الرجل عملت معه فترة من الزمن و لمس���ت 
منه تحمله للمسؤولية وأداءه عمله بكفاءة عالية وبدقة وخاصة 
في قطاع اللجان حيث االحتكاك باألعضاء وأداء مهام اللجان من 

األمور الحساسة. 
- عبداهلل عثمان الشعالن )مهني(:

أخي الكبير العزيز الذي لن أنسى فضله علي في بداية عملي في 
اللجان تعلمت منه الكثير من األمور و تشرفت بمعرفته ، أخالقه 
عالية و تعامله جميل و هادئ ، سأفتقده كثيرا و ربي يوفقه إلى 

الصالح في حياته.

نواف العوضي )مساعد إداري رئيسي ( : 
على الصعيد االجتماعي هو من األشخاص الذين لم أتعامل 
معهم كمدير فقط بل تط���ورت زمالتنا إلى صداقة عميقة 
خارج مجلس األمة ، أما من الناحية العملية فرغم أنه مدير 
ولديه موظفين يسند إليهم مهامهم نراه أول من يصل اإلدارة 

ويشرف ويتابع كل ما يقوم به الموظفين أواًل بأول . 
أسامة القالف )سكرتير تنفيذي( :

 غالبًا ما يفضل الجلوس مع موظفيه على أن يجلس بمكتبه 
،، متواضع ألبعد الحدود المست فيه حب االلتزام بالعمل 
ومتابعة أدق تفاصيله ،،، برحيله خس���ر المجلس أحد أهم 

الخبرات العملية ونتمنى له التوفيق دائمًا . 

محمد العتيبي
مدير إدارة اللجان

يعقوب الكندري
مدير إدارة شؤون المضابط

وليد القديري
مدير ادارة المكتبة

جمال الدغيشم
مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم

جاسم النصف – اختصاصي اولي اداري .
من افضل الموظفين الذين عملت معهم ، حيث االخالص 
والتفان في العمل واحتضان المعينين الجدد وتوجيههم وال 

يبخل بالنصيحة على احد واتمنى له التوفيق .
الطاف عبداهلل  - كبير اختصاصي عالقات عامة .

نع���م الزميل الذي يقدر الموظف ويدفع���ه لالنجاز والعمل 
الجاد ، كنت في بداية حياتي العملية في االمانة العامة وكان 
هو رئيس القس���م الذي اعمل فيه تعامل معنا كاخ وليس 

كرئيس مباشر يستحق كل الشكر والتقدير .

حمد شامخ العنزي )رئيس قسم االستقبال ( : 
تشرفت بالعمل مع رجل هامة في المؤسسة التشريعية، وقد 
استفدت من خبرته في مجال التشريفات والعالقات العامة وكان 
خسارة لإلدارة تقاعده ولكن هذه سنة الحياة. ونتمنى له التوفيق 

في حياته األسرية واالجتماعية . 
مها اللوغاني)إداري مساعد أول ( :

 ب���كل الحب والوفاء وبأرق كلمات الش���كر والثناء ومن قلوب 
ملؤه���ا االخاء نودع مديرن���ا الغالي )بوخليفه( ال���ذي كان مثاال 
مش���رفا لجميع موظفي اإلدارة ، جزاك الله خيرا وس���دد على 

درب الخير خطاك.
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- منير علي البقشي – رئيس قسم الترجمة الفورية 
عملت مع الزميل محمد جابر المطيري لسنوات عديدة كان 
فيها مثال للموظف الخلوق الكفء الذي يبذل اقصى جهد 
 في العمل ويثابر لتقديم كل ما لديه من اجل مصلحة العمل ،

كما كان يحترم جميع الزمالء في المجلس بغض النظر عن 
سنهم أو مكانتهم الوظيفية .

عدنان الحسون )اختصاصي( :
الزميل مصلح محمد العتيبي إنسان على قدر كبير من االحترام 
خالل فترة عملنا معه لمسنا جده واجتهاده وإخالصه في العمل 
منذ زمن طويل ابتداء من وج���وده معنا كموظف وبعد توليه 
منصب رئيس قسم المشتريات ، كان مثااًل يحتذى به طوال 

فترة عمله ، أتمنى له دوام التوفيق والنجاح .

- أحمد حيدر الصفار - ادارة التوثيق والمعلومات - قسم التوثيق
خالل الفترة التي عملت بها مع االخ سعد الشمري في ادارة 
التوثيق والمعلومات كان يتس���م باألخالق الطيبة وحسن 
التعام���ل والتعاون مع الموظفي���ن ، أتمنى له كل التوفيق 

في حياته .

 - علي العلي اختصاصي - قانوني في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
ال أدري من أين ابدأ وإلى أين انتهي في وصف هذا الرجل الذي 
رأيت فيه كل معاني االخ���الق واالحترام والتفاؤل والرقي في 
التعامل واالخالص في العمل ، كان المدرس���ة التي تعلمت 
 منها الكثير في اللجنة بشكل خاص وفي المجلس بشكل عام ،

افتقدت وجوده معنا ف���ي العمل باللجنة مثلما افتقده جميع 
الزمالء باللجنة ، واتمنى لهم جميعًا كل النجاح والتوفيق في 

حياتهم وبمستقبل أفضل ودوام الصحة والعافية . 

محمد المطيري
رئيس قسم المعلومات البرلمانية

مصلح العتيبي
رئيس قسم المشتريات

سعد الشمري
     رئيس قسم المعلومات

سلطان البخيت
رئيس لجنة الداخلية والدفاع

عصام العصيمي
مدير االدارة القانونية

نواف المطيري )منفذ خدمة رئيس( :
زميل وصديق بالعمل وخارج العمل االداري من اين ابداء كالمي وإلى 
أين أنتهي في وصف هذا الرجل الذي رأيت فيه كل معاني االخالق 
واالحترام والتفاؤل والرقي في التعامل واالخالص في العمل كان 
مدرسة تعلمت منها الكثير س���واء في صعيد العمل او في خارجة 
افتقدت وجوده معنا في العمل بالمجلس مثلما افتقدت وجود بقية 
زمالئنا ممن تقاعدوا في المجلس ومهما وصفتهم من كلمات لن 
اوفيهم بشيء من حقهم واتمنى لهم جميعا كل النجاح والتوفيق 

في حياتهم وبمستقبل افضل ودوام الصحة والعافية.

ابراهيم المحطب
رئيس قسم الخدمات المساندة

اسراء عبدالعزيز القطان )باحث أول قانوني( : 

ذلك االنسان الذي اختصر كل المعاني السامية، فلم يكن مديرا 
فحسب، وانما كان قائدا معلما نهلنا من غيثه االلهام.
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فاطمة الداغر  
رئيس قسم مشروعات القوانين

سميرة المال
رئيس قسم التحقيقات والقرارات

شهاب العنزي
رئيس قسم الشئون الدولية

سعد المعيوف
رئيس قس�م تخطي�ط وتصمي�م البرام�ج التدريبية

صالح موسى
رئيس مكتب لجنة شئون المرافق العامة

- هويدة محمود بستكي )رئيس قسم اإلعداد والتنظيم( : 
بحق ال توجد كلمات توفي بهذه اإلنس���انة المثالية ، ش���خصية 
طيبة و ملتزمة و متفانية في عملها إلى أبعد الحدود . أتمنى لها 

كل التوفيق و النجاح في حياتها. 
- خديجة علي خاجة )مهني أول(:

تعجز الكلمات عن وص���ف زميلتي الغالية فاطم���ة الداغر فهي 
اخت عزيزة زاملتها س���نوات في األمان���ة ، صاحبة الخلق الرفيع 
واالبتسامة الجميلة لم تزعج أحد بكلمة ، تعمل بهدوء و بمنتهى 

االخالص و التفاني . وفقها الله في حياتها .

طالل محمد الحربان – ادارة شئون المنظمات .
أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير لما بذلته من جهود مباركة 
وملفته ط���وال فترة عملك معنا ... متمنيين لك دوام النجاح 

والتوفيق .

محمد مصلط السند – منسق اداري 
حسين اشكناني – قسم البرامج والتدريب

 ب���و عبدالله االب الروح���ي لنا تعلمنا منه االلت���زام في العمل 
وكانت طريقة تعامله معنا في االدارة ليست عالقة رئيس مع 
موظفيه بل اب مع ابنائه تعلمنا منه الجد واالجتهاد والمثابرة 
في العمل ، كان البو عبدالله بصمه واضحة نتلمسها من خالل 

االعمال التي نقوم بها بناء على توجيهاته . 

زينب آل رشيد )باحث أول قانوني( : 
تقف كلمات الش���كر عاجزة أمام انسانة أعطت بال حدود لرفعة 
و خدمة هذه المؤسسة وكل الشكر والتقدير لألستاذة الفاضلة 
سميرة المال لوقوفها معنا وقيامها بزرع حب العمل في قلوبنا 

فلك منا كل الشكر والتقدير. 
أنفال المطيري)باحث أول قانوني( : 

كل الشكر والتقدير لألستاذة الغالية سميره المال رئيس قسم 
التحقيقات والقرارات باإلدارة القانونية على ما منحته من وقتها 
وجهدها في س���بيل تطوير العمل، ونصائحه���ا وتوجيهاتها لنا 
في مجال البحث القانوني وكيفي���ة الصياغة القانونية للكتب 

والمذكرات..
لها مني كل االحترام والتقدير والعرفان. 

شكرا استاذتي الغالية..

علي العلي )اختصاصي قانوني في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ( : 
ال أدري من أين اب���دأ وإلى أين انتهي في وصف هذا الرجل 
الذي رأيت فيه كل معاني االخالق واالحترام والتفاؤل والرقي 
في التعامل واالخالص في العمل ، كان مدرس���ة تعلمت 
منها الكثير سواء في صعيد العمل أو في خارجة ، افتقدت 
وجوده معنا ف���ي العمل بالمجلس مثلم���ا افتقدت وجود 
بقية زمالئنا من تم انتهاء خدماتهم في المجلس ، ومهما 
وصفتهم من كلمات لن أوفيهم بشي من حقهم ، واتمنى 
لهم جميع���ا كل النجاح والتوفيق في حياتهم وبمس���تقبل 

أفضل ودوام الصحة والعافية . 

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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جاسم النصف – قسم التشريفات ادارة العالقات العامة 
من خالل تعاملي مع االخ بو احمد لمست خالل هذه السنوات 
حبه واجتهاده بالعم���ل وحرصه على التواج���د باكرًا قبل بقية 
الموظفين ، كما كان يتعامل دائمًا مع الوفد البرلمانية داخل 
المجلس وخارجه ب���كل حرص ودقة بالعم���ل ، كان بو احمد 

متميز دائمًا بخلقه .

- مها عبدالعزيزالرميح )رئيس قسم األحصاء والقياس(:
إنسان ملتزم جدا بأداء المهام الموكلة إليه بدقة وتميز ، ذكي 
و يتميز بس���رعة البديهة و س���عدت بالعمل معه و وفقه الله 

في حياته .
- مريم عبداهلل السالم )رئيس قسم شئون الباحثين(:

مهذب و مريح في التعامل و محترم جدا و اليتوانى عن أداء أي 
مهمة تطلب منه بدقة و سرعة ، سنفتقده و الله الموفق .

ناصر الضويحي ) اداري مساعد رئيسي( : 

 زامل���ت األخ عادل الصانع م���ا يقارب 18 عامًا لمس���ت خالل 
هذه السنوات حبه والتزامه بالعمل وحرصه على التواجد باكرًا 

وسيتم استكمال باقي متقاعدي األمانة العامة لمجلس األمة في العدد القادم بإذن اهلل  .

أدهم مقامس
      رئيس قسم المخازن

عادل العوض
مساعد منسق رئيسي

عيدان الطعان
       باحث أول قانوني

عادل الصانع
مشرف سكرتارية جلسات

- خليفة حمد الغانم )أمين عام مساعد للشئون البرلمانية و اللجان( : 
عملت مع بو منصور في اللجنة المالية و كان من الموظفين 
المخلصين الملتزمين جدا بمواعيد العمل الرسمية و اللوائح 
 اإلداري���ة ، و محافظا على أس���رار اللجنة وعند ترؤس���ه قس���م 
المخازن تمي���ز باألمانة والدقة والحرص في صرف الطلبات . 

اتمنى له التوفيق . 
- حسين خليل الرامزي )رئيس قسم حسابات الشعبة البرلمانية( :

األخ )بو منصور( إنسان على درجة عالية من الخلق و الكفاءة و 
اإلخالص و الوالء ألمانة المجلس ، وملتزم بلوائح العمل و 
أعطى الكثير. يستحق كل الثناء والتقدير أتمنى له كل التوفيق .

كلمة من هاني المذكور – رئيس قسم الشبكات 
إلى كل المتقاعدين :

م���ا أصعب لحظات ال���وداع وخاصة عندما تكون لش���خص 
عايشته ما يزيد عن خمسة عشر عامًا بحلوها ومرها ..بمهامها 
وسرعتها وبطئها ... أعطاك من وقته وأعطيته من وقتك .. 
منحك تجربته ومنحته انتباهي ... سخر وقته وجهده وخبرته 

في سبيل أن يقدم انجاز للمكان الذي كان يشغله.
فبعض األعمال يتقاع���د أصحابها عن العمل ثم بعد وقت 
يطويهم النس���يان ولكن أنتم من األشخاص الذين سوف 
نتأثر بتقاعدكم وسيظل أثركم واضح ولو بعد حين وممتد 

عبر األجيال فلن تمحى بصمتكم ولن ُتنسى انجازاتكم . 
لذا نودعكم اليوم ونقول لكم شكرًا بال حد وامتنانًا بال مد مع 
دعاؤنا لكم أن يوفقكم ربي في حياتكم الخاصة .. ونطلب 
منكم المعذرة إذا أخطأنا أو اختلفنا حيث كان هدفنا جميعًا 
مصلح���ة العمل ، ويبق���ى جميلكم ذكرى عزي���زة في أروقة 

االمانة العامة لمجلس األمة. 

قبل بقية الموظفين ، ذو خلق عالي بتعامله مع كافة الموظفين 
ومتمي���ز دائمًا بخل���ق جو من الم���رح في اإلدارة مما يس���هل 

 

ويشجع كل الموظفين للتعامل معه .. أتمنى له التوفيق والنجاح 
في حياته . 
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أصدر رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم قراًرًا بأنش���اء مجلس 
األمناء برئاس���ة األمين العام عالم الكن���دري وعضوية األمناء 
العامين المساعدين وجاء في القرار أن عند غياب األمين العام 

يحل محله في رئاسة مجلس األمناء األمين العام باإلنابة .
أما المادة الثانية فتناولت اختصاصات مجلس األمناء وهى :-

1 - وضع رؤية األمانة ورسالتها وأهدافها كبيت للخبرة معاون 
للمؤسسة التشريعية وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس 

األمة ومكتب المجلس .
2 - وضع الخطة االستراتيجية وبرامج العمل السنوية لألمانة .
3 - تحلي���ل المش���كالت والعوائق التي تؤثر عل���ى اداء األمانة 
في تلبية متطلبات المؤسس���ة التش���ريعية ، واقتراح الحلول 

واالجراءات الالزمة لمواجهتها .
4 - دراس���ة األوض���اع التنظيمية واالداري���ة والمالية باألمانة ، 
واقتراح ما يلزم م���ن قرارات تنظيمي���ة أو توصيات لتطويرها 

ولتبسيط اجراءات العمل .
5 - التنسيق مع القطاعات المعنية لوضع االطار العام لمشروع 

الميزانية السنوية لمجلس األمة.
6 - متابعة االداء العام بالقطاعات والوحدات التنظيمية باألمانة 
في ضوء مؤش���رات االداء المؤسس���ي لكل منها ، والتنسيق 
بينها في المهام وآليات التنفيذ بما يكفل حس���ن سير العمل 

وتحسين االداء .
7 - كل ما يرى رئيس مجلس األمة احالته إلية للدارسة وإبداء الرأي .

فيما اشارت المادة الثالثة أن للمجلس أن يؤلف من بين اعضائه 
أو من المختصين في األمانة لجان���ا فرعية لبحث أي موضوع 

من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته .
اما الم���ادة الرابعة فأوضحت أن المجلس يجتمع بصفة دورية 
بدعوة من رئيس���ه أو من ينوب عنه وتكون اجتماعاته صحيحة 
بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من 
ينوب عنه ، وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية الحاضرين ، وعند 

التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويرفع المجلس اقتراحاته وتوصياته ذات الصلة الى رئيس مجلس 

األمة التخاذ ما يراه مناسبًا في شانها .

مجلس أمناء برئاسة األمين العام
حدد له 7 اختصاصات ستس�اهم في معاونة المؤسسة التشريعية على تطبيق 

توجيهات رئيس مجلس األمة ومكتب المجلس

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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قال امين عام مجلس االمة عالم 
علي الكندري أن المرحلة القادمة 
ستشهد افتتاح دور االنعقاد الرابع 
من الفصل التش���ريع الرابع عشر 
بتاري���خ 27 أكتوبر 2015 ، اضافة 
الى افتتاح المبنى الجديد للسادة 
االعض���اء ، مم���ا يس���تدعي م���ن 
العاملين في االمانة السعي نحو 
التميز واالستعداد االمثل لهاتين 

المناسبتين .
وأضاف الكندري خالل حفل االستقبال 
الذي اقامته االمانة العامة  لتبادل 
التهاني بين موظفيها بمناسبة عيد 
األضحى المبارك ، ان االمانة شرعت 
باستخدام الية جديدة في تسكين 
المناصب الشاغرة تمثلت باإلعالن 
عنها ، وإتاحة المجال لمن تنطبق 
عليهم الشروط بالتقديم خالل مدة 
محددة ، ومن ثم اجراء المقابالت 
معهم ليتم االختيار حسب الكفاءة 

واإلنجاز وليس مجرد األقدمية .
وفي ختام كلمته أكد الكندري حرص 
رئيس مجلس االمة مرزوق علي 
الغانم على ان تتم عملية تسكين 
المناصب الشاغرة في االمانة العامة 
بصورة  شفافة وموضوعية وبعيدة 
عن أي تدخل ، مثني���ًا على جهود 
العاملين في االمانة وعملهم بروح 

االسرة والفريق الواحد.

الكندري : آلية جديدة لتسكين المناصب 
الشاغرة في مجلس االمة

خالل حفل األمانة بمناسبة عيد االضحى

* األمين العام عالم الكندري واألمناء العامين المساعدين

* مجموعة من موظفات األمانة

* مجموعة من موظفي األمانة

9

majlesalOmmah

ة
مان

األ
ار 

خب
أ



برعاية وحضور رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الري أقام قطاعي 
الموارد البشرية واللجان في األمانة العامة لمجلس األمة حفل 
تكري���م للمتقاعدين الذين انتهت خدمته���م في القطاعين وذلك 

بحضور أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري  .
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الري أن 
المتقاعدين أدوا دورهم خالل فترة عملهم على أكمل وجه متمنيًا 
لهم إكمال واجبهم في خدمة بلدهم خارج اطارهم الوظيفي خاصة 

وأن الدولة في حاجه إلى خبراتهم المهنية .
كما نقل الري للمحتفى بهم تحيات رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الغانم وأعضاء مكتب المجلس متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

في حياتهم .
من جانبه اش���اد أمين عام مجلس األمة عالم علي الكندري في 
كلمته أثناء الحفل بما قدمه المتقاعدون من جهود طيلة سنوات 
عملهم باألمانة العامة لمجلس األمة والتي كان لها األثر المثمر  

والملموس في انجاح العمل البرلماني .  
وش���كر الكن���دري القائمين على ه���ذا الحفل ،  معتب���رًا أن تكريم 
المتقاعدين هو جزء من رد الجميل لهؤالء الموظفين الذين افنوا 

جزءا من اعمارهم في خدمة األمانة العامة .
 وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع التذكارية على المحتفى بهم .

األمان�ة العامة لمجلس 
األمة  تكرم متقاعديها

* العضو أحمد الري واألمين العام في حفل تكريم قطاعي الموارد البشرية واللجان

* الري والكندري وموظفي األمانة العامة

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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بحضور أمين ع���ام مجلس األمة عالم علي الكندري ومدير 
مجموعة الصناعات التجارية لصناعات الغانم سمير ممدوح 
قاس���م افتتح مقهى “ كوس���تا كوفي “ فرع���ه الجديد في 

مبنى المجلس وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تقديم االمانة 
العامة لمجلس األمة الخدمات المتنوعة لموظفيها وضيوف 

المجلس .

الكندري 
يفتتح فرع 

“ كوستا 
كوفي “ 

في مبنى 
المجلس

* األمين العام عالم الكندري في افتتاح المقهى

* جانب من كوستا* الكندري يتجول في ارجاء كوستا
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تحت اشراف األمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس األمة 
اللواء خالد خلف الوقيت أقام قطاع حرس مجلس األمة برنامجه 
التدريبي األول خالل السنة التدريبية 2016/2015  بعنوان “ 
النظام المتكامل لرفع مستوى المهارات والقدرات في فن 
التعامل مع الجمهور” لعسكري حرس المجلس والذي عقد 

خالل الفترة من 25 أغسطس وحتى 20 سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا البرنام���ج بناء علي توجيهات رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغانم في اطار خطة تدريبية متواصلة لرفع كفاءة 
وأداء أفراد حرس المجلس . ويتضمن البرنامج التدريبي بعض 
النقاط أهمها فن التعامل مع كبار الشخصيات والجمهور ، 

وبناء فرق العمل داخل مجتمع الحرس .

كما يهدف البرنامج الى تطوير األداء لعسكري الحرس وأسلوب 
التصرف في بعض المواقف واإلرشادات األمنية التي تواجه 

عمل الحرس في مجلس االمة .
وحاض���ر ف���ي البرنام���ج التدريب���ي كل م���ن األمي���ن العام 
المس���اعد لش���ؤون حرس مجلس األمة اللواء خالد خلف 
 الوقيت ، ومستشار ش���ؤون حرس مجلس األمة الدكتور 

مجدي عبد البصير .
من جهته أعرب الوقيت عن امتنانه للبدء في تنفيذ سياسة 
التدريب والتي تحظى باهتمام من رئيس مجلس األمة وتستند 
على رفع مستوى وكفاءة وتدريب األفراد وإمدادهم بأحدث 

الوسائل للقيام بواجبهم على أكمل وجه .

“ النظام المتكامل لرفع مستوى المهارات 
والقدرات في فن التعامل مع الجمهور “

حرس مجلس األمة ينظم البرنامج التدريبي

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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كرم األمين العام المساعد لشؤون 
حرس مجلس األمة اللواء خالد خلف 
الوقيت أوائل خريج���ي دفعة حرس 
مجلس األمة الثالثة . وقام الوقيت 
خالل التكريم بتسليم أوائل الدفعة 
ش���هادات التقدي���ر ودروع وكؤوس 
التفوق نظي���ر التميز والتفوق الذي 

حققوه .
وحثهم خالل حفل التكريم على الضبط 
والربط العسكري موضحًا لهم أهمية 
الدور الحيوي الذي يقوم به أفراد حرس 

مجلس األمة تجاه وطننا الحبيب .

الوقيت يكرم أوائل الدفعة الثالثة 
من حرس مجلس األمة

* الوقيت مع متفوقي الدفعة الثالثة
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أقامت نقابة العاملين في األمانة العامة لمجلس األمة 
العديد من األنش���طة والفاعليات كالدورة الرمضانية 
االولى لك���رة القدم. كما قامت باس���تضافة عدد من 
الشركات التي قدمت عروض واشتراكات بخصومات 

حصرية لمنتسبي النقابة .
ودعمًا منها للعمل التطوعي قامت النقابة باستضافة 
المش���روع   التطوع���ي “ أيادي بيض���اء “ لجمع تبرعات 

الكتب المستعملة لصالح العمل الخيري.

فعاليات النقابة

الكندري يستقبل رئيس وأعضاء 
نقابة العاملين ف�ي األمانة العامة

استقبل أمين عام مجلس األمة عالم علي 
الكندري ف���ي مكتبه رئيس نقابة العاملين 
ف���ي األمانة العامة لمجل���س األمة جمال 
الشالحي يرافقه نائب رئيس النقابة سالم 

العدل وأمين الصندوق علي الحداد .
وقدم الشالحي وأعضاء مجلس إدارة  النقابة 
درعًا تذكاريًا للكندري تقديرًا لجهوده في العمل 
وحرصه على تحقيق التع���اون بين األمانة 
العامة والنقابة ، إلى جانب حثه المستمر 
على عمل الكثير من االنش���طة التي تتيح 
لجمي���ع الموظفين فرصة المش���اركة بما 

يوطد العالقات بينهم .

* األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري وأعضاء نقابة مجلس األمة

* ختام الدورة الرمضانية األولى لكرة القدم
مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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الساعة كحد أقصى.. و بعد 15 دقيقة تأخير 
و دفع مخالفة مرورية بقيمة $60 ، وصلت 
إلى المدرس����ة .. ركض����ت ابنتك إلى مبنى 
المدرسة دون أن تقول لك مع السالمة .. و 
بعد و صولك إلى المكتب متأخرًا 20 دقيقة 
، وجدت أنك قد نس����يت حقيبتك ….فها 
هو يومك بدأ بصورة س����يئة و استمر من 
سيء إلى أسوء .. بعد عودتك إلى المنزل 
تجد توترا في العالق����ة بينك وبين زوجتك 
وابنتك. لماذا ؟ بسبب ردود أفعالك منذ 

الصباح …
لماذا كان يومك سيئا ؟

أ(هل هو بسبب القهوة ؟
ب(هل هو بسبب إبنتك ؟
ج (هل هو رجل الشرطة ؟

د (هل أنت سببت لنفسك ذلك ؟
اإلجاب����ة هي: لم يكن لك دخل أو س����يطرة 
على حادثة الفنجان ولك����ن ردة فعلك في 
الخمس ثواني التالية هي من تسببت في 

إفساد يومك
هنا هو ماكان ممكن وينبغي أن يحدث .. 
فنج����ان القهوة وقع عليك ، و بدأت ابنتك 
بالبكاء .. وقلت لها بكل لطف: ال بأس يا 
عزيزتي .. و لكن كوني في المرة القادمة أكثر 
حذرًا و انتباه .. تتناول المنشفة وتسرع إلى 
الطابق العلوي .. تستبدل قميصك وتتناول 
حقيبة أوراقك وثم تعود إلى الطابق السفلي 
في الوقت المحدد لترى ابنتك من النافذة و 

قاعدة ستيفن كوفي 

هي تصعد إلى حافلة المدرسة ملوحة بيدها 
لوداعك تصل إلى عملك مبكرًا ب� 5 دقائق 
و تحيي زمالئك بكل مرح و ابتهاج .. ويبدي 

رئيسك تعليقا حول يومك الرائع.
الحظت الفرق؟ يوجد سيناريوهان مختلفان 
.. لهما نفس البداية ،ولكن نهاية مختلفة 
لماذا ؟ بسبب ردة فعلك .. و في الحقيقة 
لم يكن لديك أي سيطرة على ال� %10 التي 
حدثت أما ال� %90 األخرى فتم تحديدها عن 

طريق ردة فعلك
هنا بعض الطرق لتطبيق القاعدة إذا قال أحد 
األشخاص : بعض األشياء السيئة عنك ، فال 
تكن مثل األسفنج .. بل دع الهجوم يسيل 
عليك مثل الماء على الزجاج .. و ال تسمح 

للتعليقات السلبية أن تؤثر عليك !
فردة الفعل اإليجابية لن تفسد يومك ، بينما 
ردة الفعل الس����لبية قد تؤدي إلى فقدانك 
لألصدقاء أو فصلك من العمل و تكون في 

حالة من العصبية و اإلرهاق ….. إلخ ..
كيف تكون ردة فعلك إذا قطع عليك أحد 
األشخاص حركة السير ؟؟ هل تفقد أعصابك 

؟ هل تضرب مقود السيارة بقوة حانقا. 
هل تشتم؟؟ هل يرتفع ضغط دمك عاليا 
؟ من سيهتم إذا وصلت إلى العمل متأخرًا 

بعشر ثواني ؟ 
اذكر قاعدة ال� 10/90 و ال تقلق لما سيحدث 

لَك بعد ذلك
قيل لك بأنك فق����دت وظيفتَك … لماذا 
الغضب و االنزعاج و األرق ؟ استغل طاقة 

القلق ووقتك في إيجاد وظيفة أخرى
تأخر إقالع الطائرة ، وأفسد ذلك برنامجَك 
اليومي .. لماذا تصب جام غضبَك و إحباطَك 
على مضيفة الطائرة ؟ هي ليس لديها القدرة 
على التحكم ف����ي موعد وص����ول الطائرة. 
استغل وقتَك في الدراسة أو التعرف على 

مسافر آخر.
التوتر لن ينتج عنه إال تعقيد أوضاعك وجعلها 

إلى األسوء.

ما هي هذه القاعدة ؟
%10 من الحياة تتشكل من خالل ما يحدث 
لنا ، و ال�90 % من الحياة يتم تحديدها من 

خالل ردود أفعالنا !
ماذا يعني هذا؟ معنى هذا الكالم أننا في 
الواقع ليس لدينا القدرة على السيطرة على 
ال� %10 مما يحدث لنا , فنحن ال نستطيع 
منع السيارة من أن تتعطل أو الطائرة من 
الوصول متأخرة عن موعدها )مما سيؤدي 
ذلك إلى إفساد برنامجنا بالكامل( ، أو سائق 
ما قطع علينا حركة المرور أو السير . فنحن في 
الواقع ليس لدينا القدرة على التحكم ب�10% 
ولكن الوضع مختلف مع ال�90 % ، فنحن 

من يقرر كيف يمكن أن تكون ال�90 %
كي����ف ذلك ؟ع����ن طري����ق ردود أفعالنا … 
نحن ال نس����تطيع التحكم في إشارة المرور 
الحمراء ، و لكن نستطيع السيطرة على ردة 
فعلنا ، ال تدع اآلخرون يجعلونك تتصرف 
بحماقة، أنت تس����تطيع أن تقرر ماهي ردة 

فعلك المناسبة
دعونا نستخدم هذا المثال:كنت تتناول طعام 
اإلفطار مع عائلتك و فجأة أسقطت ابنتك 
الصغيرة فنجان القهوة على قميص عملك. 
لم يكن لك دور فيما حدث هنا ولكن ماسوف 
يحدث الحقا سيتقرر حسب ردة فعلك …بدأت 
بالصراخ و الشتم و قمت بتوبيخ ابنتك.. 
فأخذت الطفلة في البكاء ، ثم استدرت إلى 
زوجتك موبخا إياها لوضعها الفنجان على 
حافة الطاولة ، وبعد مشادة لفظيه قصيرة 
بينكما، اندفعت إلى الطابق العلوي و قمت 
بتغيير قميصك و من ثم عدت إلى الطابق 
السفلي ، فوجد أن ابنتك قد انشغلت بالبكاء 
عن إنهاء فطورها و االستعداد للمدرسة ، و 
نتيجة لذلك فاتها باص المدرسة و زوجتك 
كان البد أن تغادر لعملها .. اضطررت إلى 
إيصال ابنتك بسيارتك الخاصة إلى المدرسة 
، و بما أنك متأخر قدت س����يارتك بس����رعة 
40 ميل في الساعة من أصل 30 ميل في 
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قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 147( لسنة 
2015 م .

- مادة أولى: يعدل مسمى قطاع الشئون 
البرلمانية واللجان الى قطاع اللجان .

مادة ثانية :- تكلف الس���يدة / نادية راش���د 
القطام���ي – بالقيام بأعم���ال األمين العام 
المساعد لقطاع اللجان ولمدة ثالثة أشهر .

قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 148( لسنة 
2015 م .

- مادة أولى: يكلف السيد / عادل عيسى 
اللوغاني – بالقيام بأعمال األمين العام 
المساد لقطاع الجلس���ات ولمدة ثالثة 

أشهر .

قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 149( لسنة 
2015 م .

- مادة أولى: يعدل مسمى قطاع شئون 
األعض���اء والعالقات العامة اإلعالم إلى 

قطاع العالقات العامة والمنظمات .
مادة ثانية :- يكلف السيد / مهدي مبارك 
المطيرات – بالقيام بأعمال األمين العام 
المساعد لقطاع العالقات العامة والمنظمات 

ولمدة ثالثة أشهر .

قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 150( لسنة 
2015 م .

- مادة أولى: يعدل مسمى قطاع الخدمات 
الهندسية والعامة إلى قطاع الخدمات .

- مادة ثانية: يكلف الس���يد / خالد سعد 
العساف – بالقيام بأعمال األمين العام 
المس���اع دلقطاع الخدمات ولمدة ثالثة 

أشهر .

قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 151( لسنة 
2015 م .

- مادة أولى: يعدل مسمى قطاع المعلومات 
والتدريب الى قطاع المعلومات .

- مادة ثانية: يكلف السيد / خالد سعد المطيري 
– بالقيام بأعمال األمين العام المساعد 
لقطاع المعلومات ولمدة ثالثة أشهر .

قرار رئيس مجلس األمة رقم ) 219( لسنة 
2015 م .

 - مادة أولى: ينشأ قطاع جديد يسمى 
“ قط���اع اإلع���الم “ وتتبع���ه اإلدارتين 

التالييتن :-
1 -إدارة اإلعالم .
2 - إدارة القناة .

وتحدد اختصاصات القط���اع والوحدات 
التنظيمي���ة التابعة له بق���رار من األمين 
العام وفقًا لبطاقات التوصيف الوظيفي 
وتحديد االختصاص���ات التي تصدر بهذا 

الشأن .
- مادة ثانية: يعين السيد / عبدالحكيم محمد 
عبدالله السبتي أمينًا عامًا مساعدًا لقطاع 
اإلعالم وذلك اعتبارًا من تاريخ نقل خدماته 

الى األمانة العامة لمجلس األمة .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 279( 
لسنة 2015 م .

- م���ادة أولى: يعدل الوض���ع الوظيفي 
للسيدة/ جنان حبيب الشيرازي بذات الدرجة 
والمسمى الوظيفي الذي تشغله حاليًا 
لحصولها على مؤهل الثانوية العامة القسم 
االدبي في العام الدراسي 2012/2013 

اعتبارًا من 10/6/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 329( 
لسنة 2015 م .

- م���ادة أولى: يعدل الوض���ع الوظيفي 
للس���يد/ باتل حمود المطيري لمسمى 
اختصاص���ي وعلى الدرج���ة )13( ويلحق 
اس���مه بالكش���ف رقم )2( بقرار األمين 
العام رقم )423( لسنة 2014 وذلك اعتبارًا 

من 31/3/2014 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 364( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيد 
/ سالم عادل الشهاب – كويتي الجنسية 
 من وظيفة ) باحث مبتدئ ( الى وظيفة 
) باحث مالي ( بإدارة شئون مكاتب اللجان 
بذات الدرجة والمرتب األساسي اعتبارًا 

من 13/7/2015.

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 365( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيدة/ 
بدور خالد عبدالوهاب العبدالوهاب – كويتية 
 الجنسية من وظيفة ) باحث قانوني مبتدئ (

إلى وظيفة ) باحث قانوني ( بإدارة شئون 
القرارات التشريعية بذات الدرجة والمرتب 

األساسي اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 367( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيدة/ 
عبير عادل جاسم ذكر الله – كويتية الجنسية 
 من وظيفة ) مهني تصحيح لغوي مبتدئ (
الى وظيفة ) مهني تصحيح لغوي( بإدارة 
ش���ئون المضابط بذات الدرجة والمرتب 

األساسي اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 370( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيد 
/ محمد مبارك السعيد – كويتي الجنسية 
من وظيفة ) باحث محاسبة مبتدئ ( الى 
وظيفة ) باحث محاسبة ( بإدارة شئون مكاتب 
اللجان بذات الدرجة والمرتب األساس���ي 

اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 371( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيدة / 

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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سارة احمد جاسم شميس – كويتية الجنسية 
من وظيفة ) باح���ث قانوني مبتدئ ( الى 
وظيفة ) باحث قانوني ( بإدارة شئون مكاتب 
اللجان بذات الدرجة والمرتب األساس���ي 

اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 373( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للس���يدة / س���ارة ناصر األرملي – كويتية 
 الجنسية من وظيفة ) باحث محاسبة مبتدئ (

الى وظيفة ) باحث محاسبة ( بإدارة شئون 
مكاتب اللجان بذات الدرجة والمرتب األساسي 

اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 374( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: تثبيت السيد / حسين اسماعيل 
جراغ – كويتي الجنسية في وظيفة ) مساعد 
مهني حسابات ( بإدارة شئون مكاتب اللجان 
بذات الدرجة والمرتب األساسي اعتبارًا من 

. 13/7/2015

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 375( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيد 
/ ناصر محمد س���الم السالحي – كويتي 
 الجنسية من وظيفة ) باحث محاسبة مبتدئ (

الى وظيفة ) باحث محاسبة ( بإدارة شئون 
مكاتب اللجان بذات الدرجة والمرتب األساسي 

اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 376( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل الوضع الوظيفي للسيدة 
/ نورة ابراهيم الفارس – كويتية الجنسية 
من وظيفة ) باحث اقتصادي مبتدئ ( الى 
وظيفة ) باحث اقتصادي ( بإدارة الدراسات 

والبحوث بذات الدرجة والمرتب األساسي 
اعتبارًا من 10/8/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 377( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المسمى الوظيفي للسيدة 
/ شريفة عبدالله عبدالمحسن الشايجي – 
كويتية الجنسية من وظيفة ) باحث قانوني 
مبتدئ ( الى وظيفة ) باحث قانوني ( باإلدارة 
القانونية بذات الدرجة والمرتب األساسي 

اعتبارًا من 13/7/2015.

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 378( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للسيدة / مريم محمد خميس الشويعر – 
كويتية الجنسية من وظيفة ) باحث مالي 
مبتدئ ( الى وظيفة ) باحث مالي ( بإدارة 
شئون مكاتب اللجان بذات الدرجة والمرتب 

األساسي اعتبارًا من 22/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 379( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للسيدة / إيمان مفرح سعود صالح الحربي 
– كويتية الجنس���ية م���ن وظيفة ) باحث 
 قانوني مبتدئ ( الى وظيفة ) باحث قانوني (
باإلدارة القانونية بذات الدرجة والمرتب 

األساسي اعتبارًا من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 380( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للسيدة / سارة عادل إبراهيم اإلبراهيم – 
كويتية الجنسية من وظيفة ) باحث قانوني 
مبتدئ ( الى وظيفة ) باحث قانوني ( بإدارة 
ش���ئون االقتراحات واألسئلة البرلمانية 
بذات الدرجة والمرتب األساس���ي اعتبارًا 

من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 381( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للسيدة / مريم مشعل عبدالله الشويب – 
كويتية الجنسية من وظيفة ) باحث قانوني 
مبت���دئ ( الى وظيفة ) باح���ث قانوني ( 
بإدارة شئون اإلقترحات واألسئلة البرلمانية 
بذات الدرجة والمرتب األساس���ي اعتبارًا 

من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 382( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يعدل المس���مى الوظيفي 
للس���يدة / حليمة عباس محمد ميرزا – 
كويتية الجنسية من وظيفة ) مهني تصحيح 
لغوي مبتدئ ( الى وظيفة ) مهني تصحيح 
لغوي ( بإدارة شئون الجداول والقرارات 
بذات الدرجة والمرتب األساس���ي اعتبارًا 

من 13/7/2015 .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 249( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: يرقى السيد / محمد صالح 
محماس العتيبي – الى وظيفة مدير إدارة 
شئون مكاتب اللجان بقطاع الشئون البرلمانية 
واللجان بذات الدرجة 17 ويمنح %4 من 

منتصف مربوط الدرجة .

قرار أمين عام مجلس األمة رقم ) 396( 
لسنة 2015 م .

- مادة أولى: ترقى الس���يدة / هالة فهد 
عبدالله الحميدي – ال���ى وظيفة رئيس 
المكتب الفني بإدارة شئون مكاتب اللجان 
 قطاع اللجان بذات الدرجة 16 وتمنح 4 %

من منتصف مربوط الدرجة وذلك اعتبارًا 
من 19/5/2015 .
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نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة 
برلمانية هامة في تاريخ مجلس األمة 
بدولة ، الكويت وهى وثيقة اول استجواب 
برلماني تم تقديمه في تاريخ مجلس 
األمة وكان استجواب موجه من السيد 
العضو / محمد احمد الرشيد رحمه الله 
، الى السيد / عبدالله مشاري الروضان 
وزير الشئون االجتماعية والعمل رحمه 
الل����ه ، بتاريخ 27/4/1963 خالل دور 
االنعقاد االول من الفصل التشريعي 

االول .
وقد كان االستجواب باألصل سؤال 
مقدم من السيد العضو الى السيد 
الوزير بتاريخ 14/4/1963 حول توزيع 
ثالثين قسيمة من فئة الف متر في 
منطقة العديلية ، وقد جاء رد السيد 
الوزير بتاريخ 21/4/1963 غير مقنع 
بالنس����بة الى ما هدف اليه السؤال 
، وهو ترجي����ح كفة المصلحة العامة 

وثي�ق�ة 
برلمانية

مجلة تعني بأخبار األمانة العامة بمجلس األمة 
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على كل اعتبار آخر فيما يتعلق بهذه 
القسائم ، ولذلك تم تحويل السؤال 

الى استجواب .
وقد تم عرضة بجلسة 11/6/1963 ولم 
تتم مناقشته وتم سحبه في الجلسة بعد 
اكتفاء مقدم االستجواب بالبيان الذي 

ادلي به السيد الوزير بالجلسة .
ومن هذا المنطلق تتبع اهمية البحث 
في ماهية االستجواب واهدافه كوسيلة 
من وسائل الوقاية البرلمانية على اعمال 

السلطة التنفيذية .
وللمزيد من التفاصيل واستعراض الوثائق 
المرتبطة بهذا الموضوع واالطالع على 
أهم إنجازات مجلس األمة منذ القصل 
التأسيسي وحتى الفصل التشريعي الرابع 
عشر الحالي يمكنكم زيارة النظام اآللي 
لقاع���دة بيانات الوثائ���ق البرلمانية في 
إدارة التوثيق والمعلومات على الرابط 

 search .kna.kw  :

إعداد: خالد سعد المطيري

األمين العام المساعد 
لقطاع المعلومات

وثيقة برلمانية

في هذا العدد نسلط الضوء على وثيقة برلمانية 

هامة من تاريخ دولة الكويت وهي كلمة سعادة 

رئيس المجلس التاسيسي المغفور له بإذن اهللا  

عبداللطيف محمد ثنيان الغانم بمناسبة اختتام 

اعمال المجلس التأسيسي في جلسته الختامية 

يوم الثالثاء الموافق 15 يناير عام 1963م.

تعتبر هذه الكلمة تاريخية خالدة كونها أول 

خطاب رســــمي ألول رئيس مجلس تشــــريعي 

منتخب في تاريخ دولة الكويت .

وتؤكد في تلــــك الفترة من تاريخ وطننا علي 

رغبة أمير البالد وأعضاء المجلس التأسيســــي 

والشــــعب الكويتــــي في اســــتكمال أســــباب 

الحكم الديمقراطي وتجسد عمل األباء واألجداد 

المؤسســــين في تحقيق األستقرار والرفاهية 

والمستقبل األفضل للشــــعب وتؤكد كذلك 

على المكانه الدوليــــة المميزة لبلدنا وتؤصل 

مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة 

اإلجتماعية للمواطنين .

كلمة رئيس المجلس التأسيسي هي شهادة 

شــــكر وعرفان منه إلى أمير البالد المغفور له 

بإذن اهللا الشيخ عبداهللا السالم الصباح صاحب 

األيادي البيضاء فــــي إقرار الدســــتور والنظام 

الديمقراطي في دولة الكويت .

وتعتبر كلمة معبرة صادقة تفيض بأســــمى 

معاني الشكر والعرفان لألمير والشعب وتلخص 

جهود اآلباء واألجداد في كفاحهم وتفانيهم 

لرسم مستقبل بلدنا .

إعداد: خالد سعد المطيري  
مدير إدارة التوثيق والمعلومات

 من المجلس التأسيسي

مجلة تعني بأخبار ا�مانة العامة بمجلس ا�مة 18
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س و ج، ب��اب يتلق��ى أس��ئلة 
في  الموظفين  واستفس��ارات 
األمانة العامة، ويتم اإلجابة عليها 
وفق��ًا للوائح والنظ��م اإلدارية. سؤال وجواب

س : ما هي قواعد صرف بدل المؤهل العلمي لحملة الماجستير 

والدكتوراة ؟ 

ج : حددت المادة 20 من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين 

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

وقررت لصرف ذلك البدل الشروط التالية :

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

التي يعمل بها الموظف .

2. أن تكون الشهادة في مجال تخصص البكالوريوس أو الليسانس 

الحاصل على أي منها الموظف .

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

 الجهة المختصة بالنســـبة للمؤهالت الصادرة من جامعات أخر

والجهة المختصة بالتصديق عليها بوزارة الخارجية وأن تكون الجهة 

الدراسية معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي .

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

كما تم إخطاري بالقرار التنفيذي المحدد لمضمون الدورة التدريبية 

ومـــكان انعقادها إال أنني قد تغيبت عـــن الحضور في أكثر من 

يوم ، فما وجه مسئوليتي عن ذلك وسنده ؟ 

ج : ان انتظام الموظف بالبرامج التدريبية التي يبتعثه إليها األمانة 

العامة واجب وظيفي مقرر بموجب حكم المادة األولى من الباب 

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

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

، وبوجه خاص االنتظام في التدريب الذي توفده إليه جهة عمله» 

، ذلك فضالً عن القواعد الملزمـــة المقررة من قبل إدارة التدريب 

والتي تقضي بما يلي :

1. يكون المشارك متفرغاً للبرنامج التدريبي بقرار من السيد/ األمين 

العام .

2. ضرورة االلتـــزام بالحضور واالنصراف بالوقـــت المحدد للبرنامج 

والحرص على المشاركة الفعالة .

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

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

4. ال تمنح شـــهادة حضور البرنامج التدريبي لمن يتجاوز تأخيره أو 

استئذانه الحد المسموح طيلة فترة البرنامج التدريبي .

وبناء عليه فإن التصرف على هذا النحو يعد مخالفة ألحكام الئحة 

النظام الوظيفي السيما قواعد إدارة التدريب وقرار السيد/ األمين 

غ الموظف صاحـــب العالقة لالنتظام  العـــام بالموافقة على تفرّ

بالبرنامج التدريبي وإعفائه من إثبات حضوره وانصرافه في مقر 

العمل٫

 وقد يترتب عليه مسئولية تأديبية باإلحالة إلى التحقيق وتوقيع 

الجزاء ، وفيما يتعلق بالقدر المتيقن من المسئولية فإن التصرف 

على هذا النحو سيترتب عليه عدم منح الموظف شهادة بإتمامه 

الدورة التدريبية .

س : ما هـــي ضوابط صرف البدالت الوظيفيـــة المرتبطة بطبيعة 

العمل ؟ 

ج : تقرر المادة 16 من دليل السياسات الخاصة بشئون الموظفين 

ضوابط صرف هذه البدالت كما يلي :

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

صرفها بانتفاء ذلك.

6. وال يجـــوز بأي حال من األحـــوال الجمع بين البـــدالت الوظيفية 

المعتمدة .

7. يوقف صرف البدالت الوظيفية في حال انتداب الموظف إلى 

خارج األمانة العامة لمجلس األمة .

8. هذه البدالت تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

س : ما هو مفهوم المخالفة اإلدارية التي تســـتوجب المساءلة 

التأديبية أو بمعنى آخر اإلحالة إلى التحقيق ؟ 

ج : هي قيام الموظف بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي 

س و ج، باب يتلقى أسئـــلة 
الموظفين  واستـفســارات 
في األمانـــة العامة، ويتم 
وفـقـــاً  عليــهـــــــا  اإلجــابـــة 

إعداد: إسراء القطانللـوائـح والنظم اإلدارية.
باحث قانوني
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إعداد: إسراء القطان
باحث قانوني

س : ما هي قواعد صرف ووقف البدالت الوظيفية ؟ 
ج : بداية يقتضي تعريف البدالت الوظيفية فهي التي عرفتها 
المادة 16 من دليل السياس���ات الخاصة بشئون الموظفين 
بأنها البدالت الوظيفية التي تمنح للعاملين باألمانة العامة 
لمجلس األمة وفقًا للمسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف 
والدرجة المقابلة له وما يترتب عليه من مهام ومس���ئوليات 
وواجب���ات وهي )بدل الوظائف اإلش���رافية ، ب���دل الوظائف 
التخصصية ، بدل وظائف الحاس���ب اآلل���ي واإلحصاء ، بدل 
الترجم���ة الفورية والتصحيح اللغوي ، ب���دل وظائف خاصة ، 

بدل وظائف أخرى( .
أما فيم���ا يتعلق بضوابط صرفها ووقفها فإن صرفها يرتبط 
بشغل الوظيفة المقرر لها البدل وال يجوز بأي حال من األحوال 
أن يتمتع الموظف التنفي���ذي ببدلين من البدالت الوظيفية 
المعتمدة بالنظام وإن ترتب على وضعه الوظيفي استحقاقه 
لبدلين فإنه يتم صرف البدل األعلى منهما ويستثنى من ذلك 
شاغل الوظيفة اإلش���رافية إذ يجوز منحه بدلين من البدالت 
الوظيفية أحدهما بدل الوظائف اإلش���رافية بحكم المسمى 
الوظيفي الذي يش���غله واآلخر يكون وفقًا لمؤهله الدراسي 
أو طبيع���ة عمل الوحدة التي يمارس���ها ، وتتبع هذه البدالت 
المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له ، ويوقف صرفها 

في حالة انتداب الموظف لخارج األمانة العامة . 

س : ما هي قواعد صرف بدل المؤهل العلمي لحملة 
الماجستير والدكتوراه ؟ 

ج : حددت المادة 20 من دليل السياس���ات الخاصة بش���ئون 
الموظفين قيمة بدل المؤهل العلمي ب� 200 دينار للماجستير و 
400 للدكتوراه ، وقررت لصرف ذلك البدل الشروط التالية :

 أن تكون ش���هادة الدكتوراه أو الماجس���تير في نفس مجال 
الوظيفة التي يعمل بها الموظف .

 أن تكون الشهادة في مجال تخصص البكالوريوس أو الليسانس 
الحاصل على أي منها الموظف .

 أن يكون المؤهل صادر عن جامعة الكويت أو معتمد من قبل 
الجهة المختصة بالنسبة للمؤهالت الصادرة من جامعات أخرى 

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

س : لقد تم ترشيحي لاللتحاق ببرنامج تدريبي بقرار من 
جهة العمل ، كما ت���م إخطاري بالقرار التنفيذي المحدد 
لمضمون الدورة التدريبية ومكان انعقادها إال أنني قد 
تغيبت عن الحضور في أكثر من يوم ، فما وجه مسئوليتي 

عن ذلك وسنده ؟ 
ج : ان انتظام الموظف بالبرام���ج التدريبية التي يبتعثه إليها 
المجلس واجب وظيفي مقرر بموجب حكم المادة األولى من 
الباب العاش���ر ) الواجبات والمحظورات ( في فقرتها )8( التي 
جرى نصها على أنه : »يجب على الموظف مراعاة أحكام هذا 
النظام وتنفيذه���ا ، وبوجه خاص االنتظام في التدريب الذي 
توف���ده إليه جهة عمل���ه« ، ذلك فضاًل ع���ن القواعد الملزمة 

المقررة من قبل إدارة التدريب والتي تقضي بما يلي :
يكون المش���ارك متفرغًا للبرنامج التدريبي بقرار من الس���يد/ 

األمين العام .
ضرورة االلتزام بالحضور واالنصراف بالوقت المحدد للبرنامج 

والحرص على المشاركة الفعالة .
عدم تجاوز الحد األقصى للتأخير واالستئذان بواقع )ساعتان( 
بما يعادل )10 %( فقط طوال فترة البرنامج التدريبي وبعذر 

مقبول .
ال تمنح شهادة حضور البرنامج التدريبي لمن يتجاوز تأخيره أو 

استئذانه الحد المسموح طيلة فترة البرنامج التدريبي .
وبناء عليه فإن التص���رف على هذا النحو يعد مخالفة ألحكام 
الئحة النظام الوظيفي الس���يما قواع���د إدارة التدريب وقرار 
السيد/ األمين العام بالموافقة على تفّرغ الموظف صاحب 
العالقة لالنتظام بالبرنامج التدريبي وإعفائه من إثبات حضوره 
وانصرافه في مقر العمل ؛ وقد يترتب عليه مسئولية تأديبية 
باإلحال���ة إلى التحقي���ق وتوقيع الجزاء ، وفيم���ا يتعلق بالقدر 
المتيقن من المسئولية فإن التصرف على هذا النحو سيترتب 

عليه عدم منح الموظف شهادة بإتمامه الدورة التدريبية .

س : ما ه���و مفهوم المخالفة اإلدارية التي تس���توجب 
المساءلة التأديبية أو بمعنى آخر اإلحالة إلى التحقيق ؟ 
ج : هي قيام الموظف بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي 
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الذي تفرضه علي���ه األحكام واألنظمة واللوائح المعمول بها 
، أو مخالفت���ه المحظورات المنصوص عليها ، مع العلم بأن 
المساءلة التأديبية ال تحول دون المساءلة الجزائية أو المدنية 
عند االقتض���اء ؛ وذلك بناء عل���ى أحكام الباب الحادي عش���ر 
)التحقيق والتأديب( من الئحة النظام اإلداري الوظيفي فيما 

تضمنه نص المادة )1( منه . 

س : بصفتي رئيس قسم الحظت على أحد الموظفين 
مؤشرات تأخير في اإلنجاز وبعض اإلهمال فهل هناك 
نص في الالئحة الوظيفية يحظر صراحة ذلك األمر ويقرر 

المساءلة التأديبية عنه ؟ 
 ج : نع���م ، حي���ث نصت الم���ادة األول���ى من الباب العاش���ر 
) الواجب���ات والمحظورات ( في فقرتيه���ا )1( على أنه : »يجب 
عل���ى الموظف مراعاة أحكام هذا النظ���ام وتنفيذها ، وبوجه 
خاص أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه ، بدقة وأمانة ، في 
المكان المحدد للعمل ، وخالل المواعيد المقررة ألدائه طبقًا 
لمع���دالت األداء المرضية« ، وفي الفقرة )2( : »أن يخصص 
وقت العمل الرس���مي ألداء واجبات وظيفته ، وإذا اقتضت 
مصلحة العمل تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية 
–عالوة على الوقت المعين- وجب عليه القيام بذلك« ، السيما 
ن���ص المادة الثانية في الفقرة )2( منها التي جرى نصها على 
أنه : » يحظر على الموظف اإلهمال أو التقصير الذي يترتب 
عليه ضياع حق من حقوق المجلس أو أحد األشخاص العامة 

أو يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة » . 

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

ج : إن مسئولية الموظف عن أفعاله أمام جهة عمله ال تقتصر 
على فترة الدوام الرسمي وأثناء وجوده في مقر العمل وإنما 
تمتد لتشمل تصرفات الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي 

وفي غير مقر العمل .

س : يتم اإلعالن عن العديد من القرارات والتعاميم في 
اللوحة المخصصة لذلك وال أنتبه لقراءتها ، فما هو األثر 

القانوني لإلعالن في هذه اللوحة ؟ 
ج : يعتبر اإلعالن عن القرارات والتعاميم في لوحة اإلعالنات 

قرينة قانونية على علم جميع الموظفين بها ، وذلك بموجب 
المادة الثانية من الباب الثالث عشر من الئحة النظام اإلداري 
الوظيفي ؛ األمر الذي ال يجوز معه االعتذار بعدم العلم بهذه 

األحكام . 

س : هل اللوائح واألحكام الوظيفية تساعد الموظفين 
الذين حصلوا على مرتبة أداء )ضعيف( وتمنحهم فرصة 

للعطاء الوظيفي وتحسين مستوى أدائهم ؟ 
ج : نعم ، فالمادة )9( من الباب الثالث )تقييم األداء( قد نصت 
على ما يلي : » يعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقييمين 
نهائيين بدرجة ضعيف على لجنة شئون الموظفين ، للنظر في 
منحه فرصة في ذات وظيفته ، أو نقله لوظيفة أخرى تناسب 

قدراته ، أو إيفاده لدورة تدريبية لتحسين مستوى أدائه » .

س : ه���ل توجد أحكام خاصة باإلج���ازات المرضية التي 
تمنح لموظف األمانة العامة لمجلس األمة إلى جانب 

األخرى المعمول بها في وزارات وهيئات الدولة ؟  
ج : نعم توجد إجازة استحدثتها الئحة النظام اإلداري الوظيفي 
في األمانة العامة لمجلس األمة ُتمنح لمن يبتليه الله بأحد 
األمراض المستعصية وذلك بالمادة )10( من الباب التاسع 
)مواعيد العم���ل واإلجازات ( التي تنص عل���ى : » دون إخالل 
باألحكام المطبقة في ش���أن منح اإلجازات المرضية ، ُيمنح 
الموظف المريض بأحد األمراض المس���تعصية التي يصدر 
بتحديدها قرار من وزير الصحة إجازة مرضية استثنائية بمرتب 
كامل إلى أن ُيشفى ، أو تستقر حالته حالته استقرارًا يمكنه من 

العودة للعمل ، أو يتقرر عدم لياقته للخدمة صحيًا » . 

س : أنوي أداء فريضة الحج لهذا العام وأود معرفة أحكام 
منح اإلجازة المخصصة لذلك ؟ 

ج : بحسب أحكام المادة 38 من دليل سياسات ونظم شئون 
الموظفين فإنها إج���ازة جوازية تمنح للموظف بمرتب كامل 
لمدة 30 يومًا ألداء فريضة الحج مرة واحدة خالل مدة خدمته 
الحكومية بمعنى أنه يشترط لمنح الموظف هذه اإلجازة عدم 
تمتعه بها من قبل في جهة حكومي���ة أخرى ، وتبقى اإلجازة 
جوازية بمعنى أن جهة العمل لها السلطة التقديرية في التصريح 

للموظف بها من عدمه .
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يهدد الرجال المهنة االولى للمرأة وهى الطبخ فكما هو معروف 
فإن النس���اء مبدعات في أعمال المطبخ والى عهد قريب كانت 
مهنة الطبخ محتكرة على النساء فقط إال انه في األعوام األخيرة 
دخل الرجال مضمار الطبخ فأصبحوا منافس���ين لها ليس على 
المستوى العالمي بل على المستوى المحلي إذ أصبح من البديهي 
أن نرى شبابًا كويتيين في منصب " شيف " فهد الحاتم هو أحد 
هؤالء الش���باب الذي يشغل أيضًا وظيفة مساعد مهندس في 
األمانة العامة لمجلس األمة فق���د انضم إلى موظفي األمانة 
العامة لمجلس األمة في سنة 2000 بوظيفة مساعد مهندس 
وأكمل دراسته في الهندسة إال انه ظل يمارس هوايته المفضلة 
وهى الطب���خ وطورها مع مرور الوقت. وق���د كان لتواصل هذا 

اللقاء السريع :-
س : منذ متى وانت تمارس هذه الهواية ؟

ج : بدأت هذه الهواية منذ عشر سنوات تقريبًا وتخصصت في 
كثي���ر من األكالت إال ان���ي اتقنت الطبخ الكويت���ي وأنواع أخرى 

كالطواجن المحشية والباستا وغيرها.
س : هل وجدت انتقاد من األهل أو اإلصدقاء ؟

ج : بالعكس : وجدت كل تشجيع ودعم من قبل األهل واألصدقاء .
س : هل طورت هوايتك خالل هذه الفترة ؟

ج : نعم لقد تطورت كثيرًا، فقد أنشات مطبخ مركزي وتخصصت 
في ه���ذه المرحلة على نوعين فقط وهما المنس���ف والمندي 
إلتقاني لهما جيدًا وهذه خطتي في المس���تقبل أن أتوسع في 

هذا المجال بإفتتاح أفرع في دول مجلس التعاون الخليجي .
س : هل لديك هوايات أخرى ؟

ج : نعم فأنا من هواة التخطيط للسفر حيث أقوم بجمع معلومات 
عن الدول وأماكنها الس���ياحية والس���كن والفنادق وغيرها فيما 

يتعلق بالسياحة .

فهد الحاتم .. 
المهندس “الشيف”
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منير علي البقش���ي  ، والذي يش���غل حالي���ًا منصب رئيس 
قسم الترجمة الفورية في مجلس األمة الكويتي، يعد أول 
مترج���م فوري في المجلس حيث تعين في أكتوبر من عام 

. 1994
البقشي تخرج من جامعة الكويت في صيف 1988 ليعمل 
بعد عدة شهور كمترجم في وزارة االعالم وكذلك في تلفزيون 
دولة الكويت . ثم تدرج بعدها ليصبح رئيسا لنشرة الصحافة 
االجنبية في وزارة االعالم . وخ���الل فترة عمله في الوزارة 
تم ندب البقشي لمدة سنة الى الهيئة العامة للتعويضات 
وذلك للمساعدة في ترجمة نماذج التعويضات . وفي العام 
1992 انتقل للعمل في وكالة االنباء الكويتية )كونا( للعمل 

كمحرر في تحرير االخبار االنجليزية . 
ومنذ عمله في المجلس عام 1994 رافق رؤساء المجالس 
ونواب الرئيس في العديد من المهمات الرسمية والمؤتمرات 
الدولية واإلقليمية . كما شارك في العديد من المؤتمرات 

المحلية والندوات وورش العمل . 
ويصف البقشي عمل الترجمة الفورية بقوله انها من المهن 
الصعبة التي تتطلب العديد من المهارات ومنها أن يكون 
التركيز عاليًا طوال الوق���ت وأن يكون لدي المترجم حضور 
لغوي ، كما يتطلب العمل معرفة بالبروتوكول الدبلوماسي 
حيث يتعامل المترجم مع كبار الشخصيات والسفراء ولذلك 
فالبد أن يكون لديه معرفة شاملة بكيفية التعامل في تلك 

المواقف. 
ويقول منير البقشي أن عمل الترجمة الفورية يغطي جميع 
المواضيع حيث ال يقتصر على العمل السياسي أو العمل 
االقتصادي أو المالي بل إن العمل في الترجمة الفورية تتطلب 

معرفة عامة وربما عميقة في بعض القضايا الخاصة . 
ويضيف أنه حصل على العديد من الدورات المتخصصة في 
الترجمة الفورية من أعرق الجامعات العالمية ومنها جامعة 
جنيف للترجمة الفورية والتي تعمل في وسط المنظمات 
الدولية ، كما حصل مؤخرًا على ش���هادة من كلية الترجمة 
التحريرية والترجمة الفورية في جامعة مينسوتا في الواليات 
المتحدة األمريكية في الترجمة الفورية  هذا باإلضافة الى 
العديد من الدورات المحلية، كما قام بإعطاء محاضرة حول 
الترجمة الفورية لطلبة قس���م اللغة االنجليزية في جامعة 

الكويت .  
ويضيف بالقول أن قسم الترجمة في مجلس األمة يقوم 
بتوفير الترجمة للجلسات البرلمانية وكذلك للجان المجلس 
حينما يكون لديها زائرين أجانب باإلضافة الى الترجمة للوفود 
الزائرة والترجمة ألعضاء المجلس ، كما تقوم بعض الجهات 
الحكومية باالستعانة بمترجمي مجلس األمة لما لديهم من 
خبرة في مجال الترجمة الفوري���ة هذا باإلضافة الى بعض 
سفارات الدول األجنبية . وقد حصل المترجمين في قسم 
الترجمة الفورية عل���ى العديد من ش���هادات التقدير نتيجة 
لجهودهم في تسهيل العديد من المؤتمرات والندوات في 

دولة الكويت وخارجها . 

البقشي .. 
أول مترجم فوري 

في مجلس األم�ة

23

majlesalOmmah

س
جل

م
 ال

ن
م

ه 
ج

و



“أجل- لكل منا حق 
على الحياة والحرية 
والراحة . ولكن ليس 
على راحة اآلخرين 
وال حياته���م وال 

حريتهم.” 
مي 
زيادة

اذا  ح��ال  تجد  ل��ن 
أن����ك����رت وج����ود 

المشكلة

أحمد 
الشقيري

“البعض يقولون “اننا 
النفهم الحياة” نعم 
الحياة ال تفهم و لكنها 
تعاش لحظة بلحظة 
فال تهدرها باألسئلة 

و عشها بسعادة”
إبراهيم 
الفقي

“إذا ما صادفت رجالاً 
بأكثر من شخصية، 
فاعلم أنه يبحث عن 
نفسه في إحداها، 
ألنه بال شخصية.”

سعود 
السنعوسي

من يستهين بحق 
انسان في أقصى 
األرض - ال في 
بيته - فقد استهان 
بحقوق االنسانية 

جميعا.” 
نجيب 
محفوظ 

“ألي���س في كل 
ثانية من الحياة, 
إنسان يضحك؟ إذن 
في األرض ضحٌك 

متواصل”

زياد 
الرحباني 

تغلب  “المثابرة 
والصبر  ال���ذكاء، 
يغل���ب الح���ظ... 
���ا  دائماً والعب���رة 

بالنتيجة!” 

أنيس 
منصور 

“لكّل شيء ثمن، 
المراد  عّز  وكلما 

ارتفع ثمنه” 

رضوى 
عاشور 
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تهتم هذه الصفحة بنش��ر حس��ابات إلكترونية 
في ش��بكة التواصل االجتماع��ي )تويتر( تختص 
بالتدريب والتطوير المهني اإلداري والفكري للموظف.

25

majlesalOmmah

ي
اع

م
جت

اال
ل 

ص
وا

لت
ت ا

كا
شب

ي 
ف

ة 
ول

ج



- العنوان : غير شيئًا واحدًا . 
- المؤلف : سو هادفيلر .

- الناشر : مكتبة جرير 2015 .

- العنوان : غير أسئلتك تتغير حياتك.
- المؤلف : د . مارلي آدمز .

- الناشر : مكتبة جرير 2015 .

- العنوان : التواصل رغم اختالفاتنا .
- المؤلف : د. سوزان ديلينجر .

- الناشر : مكتبة جرير 2010 .

- العنوان : تحدث عن نفسك .
- المؤلف : هنري كي .

الناشر : مكتبة جرير 2015 .

- العنوان : إعرف أي شئ من أي شخص في أي وقت
- المؤلف : جيمس أو . بايل وماريان كارنيش .

- الناشر : مكتبة جرير 2015 .

يوضح لنا المؤلف قدرة األسئلة على 
توجيه تفكيرنا ومن ثم أفعالنا ونتائجها 
وأطلق عليه )التفكير التس���اؤلي ( ، 
وذلك من خالل صياغة أكثر األسئلة 
فاعلية إليصالنا إلى رؤى ومستقبل 

جديد .

هذا الكتاب ملئ بطرق رائعة لمساعدتك 
على السير والكالم والتفاعل مع اآلخرين 
وأنت تنصح ثقة وهدوء سوف يجعلك 
تلقى االنتباه وتجعل الناس يرغبون 

في االستماع للمزيد .

ه���ذا الكت���اب توضح د. في 
ديلينجر كيفية تحديد نمط 
شخصيتك باستخدام علم 
النفس الهندسي للتعرف 
على معتقدات وقيم ومواقف 
واتجاهات أي شخص آخر تقابله 
أو تتعامل معه باستخدام االشكال 

الهندسية النفسية .

إن سر العثور على أي شئ تريد معرفته بسيط بشكل 
مذهل فقط اطرح أس����ئلة جيدة سيعطيك هذا الكتاب القوة 
على تحديد اس���اليب الطرح الجيد لألس���ئلة وممارستها.

والتعرف على انواع االس���ئلة التي ينبغي تجنبها. كذلك 
معرفة االسئلة المطلوبة عند سماع تقارير غير مؤكدة 

أو ش���ائعات . فضال عن ممارس���ة تقنيات االنصات 
الجيد واستغالل كل الخيوط .

احدث التغيير خطوة خطوة ... 
واحدث تغييرااً واحدااً وتبنى شخصية 

اكثر سعادة ونجاحااً .
إبداء تغيير واحد سواء كان 

كبيرااً او صغيرااً قد يكون تغييرااً  في اسلوب 
حياتك أو توجهك أو سلوكك أو عادة 
معينة بمجرد أن تحدد الخطوة سوف 
تبدأ سلسلة خطوات إيجابية 
ستؤثر في كل نواحي 

حياتك .
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أكتوبر  2015 - العدد الثاني والعشرون

26

س
ي�

�ل
ج

�ر  
�ي

خ



متسابقي 
»تواصل«... 

مب���روك

شريفة عبداهلل الشايجي

محمد مبارك السعيدمنير علي البقشي

حنان حبيب الشيرازيجابر علي عبداهلل
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السؤال األول: ما هو السن القانوني للمرشح في مجلس األمة ؟

. 40 - 3     . 35 - 2     .  30 - 1

السؤال الثاني: كم عدد أعضاء لجنة إعداد الدستور الكويتي ؟

3 - 8 أعضاء  . 2 - 5 أعضاء  .    1 - 7 أعضاء  .   

السؤال الثالث: كم عدد اللجان الدائمة في مجلس األمة ؟

3 - 8 لجان  . 2 - 10 لجان  .    1 - 9 لجان  .   

السؤال الرابع: من كان نائبًا لرئيس المجلس التأسيسي ؟

3 - سعود عبدالعزيز العبدالرزاق  2 - يعقوب الحميضي    1 - الدكتور / احمد الخطيب    
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االخراج الفني والطباعة

أسرة التحرير
أمـــل حمــد المطـوع
ــاء الــســمــحــان ــي ــم ل
مـشــــاري العجـمــي
ـــوض ـــع مـــحـــمـــد ال
حـــــصـــــه الـــلـــهـــو
دالل الـشــــــــايجـــي
ــى ــوس ــم ـــــــي ال رواب
ــــــي أحــــمــــد ــــــان ه

مراجعة
عــــايــــض الـــــبـــــرازي

التصوير
السبـيــعــي مـسلط 
مــحــمــود الــخــالــدي

مجلة تعني بأخبار 
األمانة العامة بمجلس األمة 
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مجلس 
أمناء 
برئاسة 
األمين العام

حرس 
مجلس 
األمة ينظم 
البرنامج 
التدريبي

فهد الحاتم .. 
المهندس 
“الشيف”

البقشي .. 
أول مترجم 
فوري في 
مجلس 
األم�ة
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