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ريا�ض عواد 

ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق  
الغامن: إن سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د أك��د أن 
حل مجلس األمة هو أمر بيد صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ صباح 
األح��م��د وح���ده وأن���ه ليس ه��ن��اك ما 

يستدعي ذلك في الوقت الراهن. 
وقال الغامن في تصريح للصحفيني  
مبجلس  األمة أمس:  باألمس  تشرفت 
بلقاء سمو نائب األمير وولي العهد، 
كاملعتاد في اللقاءات البروتوكولية 
األسبوعية، وحتدث سموه عن املشهد 
السياسي احلالي، واستمعت بإمعان 
إلى توجيهاته السياسية فيما يتعلق 

باملرحلة”. 
وأضاف الغامن: “كانت توجيهات 
سمو نائب األمير مباشرة وواضحة 
وق��اط��ع��ة وق���د وج��ه��ن��ي ب���أن أنقل 
إلخواني النواب وللشعب الكويتي 
ث��اث رس��ائ��ل م��ب��اش��رة وس��أحت��دث 

حرفيا حتى يكون النقل دقيقاً”.
وق��ال الغامن”: سموه أك��د إميانه 
التام باملؤسسات الدستورية وبدور 
مجلس األمة، وان هذا اإلميان والنهج 
هو تأكيد على نهج سمو امير الباد 

حفظه الله ورعاه، وهو نهج لن يتغير 
ولن يتبدل”. 

وأض����اف ال���غ���امن: “سمو نائب 
األمير أكد أن استقرار البلد ومراعاة 
الظروف اإلقليمية والدولية سياسيا 
واق��ت��ص��ادي��ا وص��ح��ي��ا، ه��و واج��ب 
واستحقاق، وان مسؤوليته األولى 
تكمن في حتقيق هذا االم��ر، وان��ه لن 

يسمح لهذا االستقرار بأن ميس”. 
وقال الغامن: “وتعليقا على املشهد 
السياسي احلالي، سمو نائب االمير 
أك��د ان التعاون البناء مع احلكومة 
يجب أن يكون ديدن النواب في هذه 
املرحلة، وأكد ان حل مجلس األمة هو 
امر بيد سمو امير الباد وحده وانه 
ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت 

الراهن”. 
وأض��اف: “سمو نائب األمير أكد 
في ذات الوقت ان استخدام الرخص 
الرقابية الدستورية تتطلب حصافة 
وحسا باملسؤولية وتقديرا للظروف 

العصيبة التي منر بها “. 
وق��ال: “أنا ب���دوري، أك��دت لسمو 
ن��ائ��ب األم���ي���ر، أن أب���ن���اءه ال��ن��واب 
سيتحملون مسؤولياتهم وسيكونون 
مقدرين للظروف والسياقات التي متر 

بها الكويت ومير به العالم اجمع من 
أوضاع صحية واقتصادية وسياسية 

استثنائية”.
م��ن جهة أخ���رى، ذك��ر ال��غ��امن أنه 
بعد لقائه بسمو نائب األمير وولي 
العهد يوم أمس األول اجتمع مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وناقش معه العديد من األمور 
ومنها األوض��اع السياسية احلالية 

واملشهد السياسي احلالي.
ورداً على سؤال صحفي عما يثار 
م��ن ال��ب��ع��ض ب���أن رئ��ي��س احلكومة 
س��ي��رس��ل ك��ت��اب ع���دم ت��ع��اون ق��ال 
الغامن: “أكد لي سمو رئيس مجلس 
الوزراء بأنه ال جزع من االستجوابات 
وبأنه سيواجه ه��ذه االستجوابات 
إن قدمت وأن ب��اب التعاون مفتوح 
على مصراعيه مع مجلس األمة وهو 

مستمر في هذا األمر”.
وأكد الغامن أن األدوات الدستورية 
ه��ي ح��ق أص��ي��ل ل��ل��ن��ائ��ب ي��ج��ب أن 
يستخدمها االستخدام السليم ولكن 
م��ن ي��راق��ب وي��ح��اس��ب ه��و الناخب 

والشعب الكويتي.
وأوض���ح ال��غ��امن أن املشهد ال��ذي 
نراه حاليا ليس مفاجئاً بل متوقعاً، 

مضيفاً “مررنا كثيرا مبثل هذه األمور 
والشائعات، وت��ذك��رون جميعا منذ 
بداية املجلس منذ ارب��ع سنوات هي 
نفس اإلشاعات وأن املجلس لن يكمل 
شهراً أو شهرين واآلن لم يتبق على 
نهاية الفصل التشريعي إال فترة 

بسيطة”.
وقال الغامن” أمتنى شخصيا بأن 
يكون تركيزنا على االنتهاء مما لم 
ننته منه م��ن ق��وان��ني وتشريعات 
وأيضاً أدوار قد تكون رقابية في هذه 

الفترة الوجيزة املتبقية من املجلس”.
واختتم الغامن تصريحه قائًا: 
“نسأل ال��ل��ه سبحانه وتعالى أن 
يشفي أميرنا ويرجعه عاجاً مشافى 
معافى، ونسأل الله سبحانه وتعالى 
االستقرار للباد والعباد وأن يحفظ 

أميرنا وولي عهده األمني”.
من جهة أخ��رى فقد  بعث رئيس 
مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��امن أمس 
ببرقيتي تهنئة إل��ى ك��ل م��ن رئيس 
اجلمعية الوطنية ف��ي جمهورية 
باكستان اإلس��ام��ي��ة أس��د قيصر، 
ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق 
سنجراني مبناسبة ذك��رى استقال 

مرزوق الغامن بلدهما.
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أعلن النائب أسامة الشاهني عن 
ت��ق��دمي��ه م��ق��ت��رح��ا ب���إص���دار مجلس 
ال��وزراء قرار باستمرار العمل بنظام 
العمل عن بعد بشكل دائ��م في جميع 
اجلهات احلكومية، على أن ال يزيد 
عدد العاملني في اجلهة احلكومية في 
اليوم الواحد عن %50 من إجمالي عدد 
العاملني في اجلهة، على أن تنخفض 
هذه النسبة كلما زادت قدرة اجلهات 

احلكومية في أداء أعمالها “عن ُبعد”. 
وقال الشاهني في مقترحه ملّا كان 
ق���رار مجلس ال����وزراء رق��م )692( 
املتخذ في اجتماعه رقم )2020/33( 
املنعقد بتاريخ 2020/5/25 بشأن 
اع��ت��م��اد دل��ي��ل س��ي��اس��ات وإج����راءات 
وقواعد العودة التدريجية للعمل في 
اجلهات احلكومية املقدم من دي��وان 
اخلدمة املدنية قد تضمن بأنه يجب 
على اجلهات احلكومية في املرحلة 
األولى من العودة للعمل بأن ال يزيد 
عدد العاملني في اجلهة احلكومية في 
اليوم الواحد عن %50 من إجمالي 
عدد العاملني في اجلهة، على أن يعمل 
بقية املوظفني وفقاً لنظام العمل عن 
بعد وذلك في األيام التي تقرر جهات 

عملهم عدم حضورهم ملقر العمل.
ومّل����ا ك���ان تطبيق ن��ظ��ام العمل 
ع��ن ب��ع��د بشكل م��وس��ع ودائ����م في 
اجلهات احلكومية يحقق العديد من 

اإليجابيات منها:
أوالً: اآلث��ار اإليجابية في تطبيق 
نظام “العمل عن بعد” على ميزانية 

الدولة:
1(انخفاض تكاليف استهاك 
الكهرباء واملاء في املباني احلكومية 
ن���ظ���راً الن��خ��ف��اض ع����دد امل��وظ��ف��ني 

املتواجدين في مقار العمل.
2(انخفاض ت��ك��ال��ي��ف ع��ق��ود 
املباني احلكومية املؤجرة وإمكانية 
االستغناء عنها أو تقليل املساحات 
املؤجرة بعد انخفاض عدد املوظفني 

في مقار العمل.
3(انخفاض تكاليف عقود إنشاء 
وصيانة وتوسعة املباني احلكومية 
نظراً النخفاض عدد املوظفني في مقار 

العمل.
4( ان��خ��ف��اض ت��ك��ال��ي��ف ع��ق��ود 
)التنظيف، احل��راس��ة، امل��راس��ل��ني، 
ال��ض��ي��اف��ة( ن��ظ��راً الن��خ��ف��اض ع��دد 
املوظفني في مقار العمل وعدم احلاجة 
إل��ى املراسلني بعد استخدام أنظمة 

التراسل اإللكتروني.
5(انخفاض تكاليف عقود شراء 
وصيانة وت��وري��د األث���اث واملكاتب 
والقرطاسية؛ نظراً النخفاض عدد 

املوظفني في مقار العمل.
6(انخفاض تكاليف عقود شراء 
وتركيب وصيانة أج��ه��زة البصمة 
ومكائن التصوير واألحبار واألوراق، 
نظراً النخفاض احلاجة لها بعد انتقال 

املوظفني إلى العمل عن بعد.
7( انخفاض االزدح���ام امل��روري 
وتكاليف ع��ق��ود صيانة وتوسعة 

الطرق، نظراً النخفاض عدد املركبات 
بعد تطبيق نظام “العمل عن بعد”؛ 
وب��ال��ت��ال��ي تقليل اس��ت��ه��اك الطرق 
وانخفاض امليزانية الازمة لصيانتها 

وتوسعتها.
ث��ان��ي��اً: اآلث���ار اإلي��ج��اب��ي��ة لنظام 
“العمل عن بعد” في تطوير العمل 

احلكومي:
1(زيادة إنتاجية املوظفني، نظراً 
لتركيز نظام “العمل عن بعد” في 
تقييم أداء املوظفني على إنتاجية 
امل��وظ��ف بشكل كبير ج���داً ب���دالً من 
تركيزه على محاسبة املوظف على 

حضوره اليومي ملقر العمل.
2(سرعة إجناز األعمال احلكومية 
وتقليل الوقت املستغرق في إجناز 
املعامات نظراً العتماد نظام “العمل 
ع��ن بعد” ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ج����داً على 
تكنولوجيا املعلومات وال��ت��راس��ل 

اإللكتروني.
3(االنخفاض الكبير إلجمالي 
إجازات املوظفني )وخاصة اإلجازات 

املرضية( نظراً لعدم حاجة املوظف 
لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل.

4( ارت���ف���اع ال�����روح امل��ع��ن��وي��ة 
والنفسية لبعض امل��وظ��ف��ني الغير 
القادرين على احلضور اليومي إلى 
مقر العمل، وذل���ك بسبب ظروفهم 

الصحية أو االجتماعية أو األسرية.
5(يوفر نظام “العمل عن بعد” 
احلماية الصحية للموظفني، وذلك 
بتحقيق التباعد االج��ت��م��اع��ي عند 
انتشار األوبئة واألمراض، كما نشهده 
ح��ال��ي��اً ب��ان��ت��ش��ار ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي برجاء التفضل بعرضه على 

مجلس األمة   املوق��ر
) نص االقتراح (

“إصدار مجلس ال�����وزراء ق��رار 
باستمرار العمل بنظام العمل عن 
بعد بشكل دائ��م ف��ي جميع اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة، ع��ل��ى أن ال ي��زي��د ع��دد 
العاملني ف��ي اجل��ه��ة احلكومية في 
اليوم الواحد عن %50 من إجمالي عدد 
العاملني في اجلهة، على أن تنخفض 
هذه النسبة كلما زادت قدرة اجلهات 
احلكومية في أداء أعمالها عن بعد، مع 

تكليف اجلهات التالية مبا يلي:
-  تكليف مجلس اخلدمة املدنية 
بإصدار ق��رارات جديدة بشأن قواعد 
ال���دوام الرسمي وق��واع��د تقييم أداء 
العاملني للتوافق مع نظام العمل عن 

بعد.
-  ت��ك��ل��ي��ف اجل���ه���از امل���رك���زي 
لتكنولوجيا املعلومات بتقدمي الدعم 
الفني والتقني للجهات للحكومية مبا 
ميكنها من اإلسراع في تطوير نظمها 

اإلدارية ألداء أعمالها عن بعد.
ع��ل��ى أن ي��ت��م اس��ت��ث��ن��اء بعض 
الوظائف ذات طبيعة العمل اخلاصة 
من تطبيق نظام العمل عن بعد مثل 

)الوظائف الصحية واألمنية(.

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب محمد ال���دالل عن 
ت��ق��دمي��ه اق��ت��راح��اً ب��رغ��ب��ة بإنشاء 
م��ؤس��س��ة خ���اص���ة ب���ال���دراس���ات 
األستراتيجية واملستقبلية، قال في 
مقدمته: م��ازال وب��اء كورونا ميثل 
خطراً صحياً عاملياً وتسبب فى اَثار 
سلبية كبيرة سياسية واقتصادية 
وإجتماعية، ومن املرجح أن يستمر 
ه��ذا ال��وب��اء بالتأثير على مسيرة 
احل��ي��اة ف��ي ال��ع��ال��م ف��ت��رة أط���ول، 
وعلى الرغم من تطور العالم علمياً 
وتكنولوجياً إال أن العالم وجد نفسه 
عاجزاً أمام هذا الوباء وقد تفاوتت 
أستعدادات الدول فى التعاطي معه 
فمنهم من كان أكثر أستعداداً ومنهم 

من فشل وتضررت الدولة والبشر.
وباء كورونا ليس اخلطر الوحيد 
ف��ى عالم متغير يحمل ف��ى طياته 
حتديات أقتصادية وسياسية وبيئية 
وصحية وأخ����رى، ب��ل أن األم���ر ال 
يقتصر على األخطار، وأمنا في مدى 
تقدم أي دول��ة أو شعب فى مصاف 
الدول املتقدمة بقدرتها على دراسة 
الواقع واملستقبل والتخطيط السليم 
والعمل ملستقبل أفضل ، وللتدليل 
علي ما سبق نشير إلي دولة الكويت 
حتديداَ ونتساءل ماذا الرؤية أجتاه 
النفط كمورد طبيعي ومصدر دخل 
رئيسي يكاد يكون أوح��د مليزانية 
الدولة ورفاهية املواطنيني، ماذا عن 
مستقبل النفط كحاجة دولية وإلى 
أي مرحلة زمنية سيستمر كذلك 
وماذا أعددنا مستقباً في حال توفر 
مصادر أخرى للطاقة أو تراجع كمية 
أنتاجه أو تراجعت قيمته السوقية 
عاملياً، ماذا عن املاء واملياه في مرحلة 
بدأت تستعر احلروب والصراعات 
السياسية واالقتصادية حول إمتاك 
امل���اء والتحكم ب��ه وأث���ر ذل��ك على 
دولة الكويت وما هي استعداداتنا 
ك��دول��ة ل��ذل��ك، م��اذا ع��ن البيئة بعد 
أن عبث فيها األنسان ومخاطر ذلك 
العبث الذي ينذر باَثار سلبية على 

البشرية، واألمثلة على أهمية قراءة 
ودراسة املستقبل واألعداد له كثيرة 

وأكثر من حتصى.
وف��ي ال��ك��وي��ت وع��ل��ى ال��رغ��م من 
وج���ود ب��ع��ض اجل��ه��ود الرسمية 
واألك����ادمي����ي����ة واخل����اص����ة نحو 
التوجه وبناء ص��روح للدراسات 
األستراتيجية واملستقبلية إال أنها 
ص��روح وجهات ال ترقى أن تكون 
م��ؤس��س��ات متكاملة األس����س فى 
الدراسات املستقبلية واألستراتيجية 
وليس لها صفة الدميومية والتفرغ 
واألن��ت��اج��ي��ة األح��ت��راف��ي��ة والعمل 
امل���ت���وازى م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��دول��ة 
مبختلف قطاعاتها، وم��ا املجلس 
األع��ل��ي للتخطيط إال م��ث��ال على 
مؤسسة غير مستقرة وغير منتجه 
على نحو مأمول وغلب عليها الطابع 
السياسي أكثر من الطابع العلمي 
املهني، كما أنه من جانب اَخر تتعدد 
اجلهات في الدولة دون تعاون أو 
تنسيق بينها فى مجال الدراسات مما 
ميثل هدراً للطاقات واملال وحتقيق 

األهداف املطلوبة.
لاستعداد للمستقبل واخلوض 
ف��ي علم املستقبليات ع��م��دت عدد 
من ال��دول فى العالم حني بأنشائها 
م��ؤس��س��ات خ���اص���ة ل��ل��دراس��ات 

املستقبلية وف��رت لها الدعم املالي 
وأس��ن��د إل��ى أش��خ��اص متخصصني 
ق��ي��ادت��ه��ا ك��م��ا أحل���ق ب��ه��ا ع���دد من 
أصحاب اخلبرة والطاقات البشرية 
املواطنة وأص��ح��اب اخلبرة عاملياً 
م��ن أج��ل توفير دراس���ات وأبحاث 
متخصصة وم��ع��دة بشكل علمى 
ومهني ملتطلبات العمل للمستقبل 
وحتديات املستقبل وقد ساهم ذلك 
كثيراً في جناح تلك الدول وتقدمها، 
وباملقابل ه��و األم���ر ال���ذى يتطلب 
أن ي��ت��وف��ر ف��ى دول���ة ال��ك��وي��ت من 
خ��ال بأنشاء مؤسسة متخصصة 
ل��دراس��ات املستقبل وال��دراس��ات 
االستراتيجية، ل��ذا فأنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
- قيام مجلس ال���وزراء بإنشاء 
مؤسسة خاصة بدراسات املستقبل 
والدراسات األستراتيجية يوفر لها 
صور الدعم املادي ويعهد الى أدارتها 
مجلس أمناء من أطراف متخصصة 
يتم أختيارهم بصورة علمية مهنية 
وي��ل��ح��ق ب��ه��م ع���دد م��ن الباحثني 
وأص��ح��اب اخل��ب��رة واألك��ادمي��ي��ني 
ألعداد دراسات وأبحاث متخصصة 
فى مجال متطلبات الدولة واحلكومة 
املستقبلية واألستعداد للتحديات 

واملخاطر في كافة املجاالت.

الشاهني يقترح استمرار العمل »عن ُبعد«
في اجلهات احلكومية 

أسامة الشاهني

الدالل يقترح إنشاء مؤسسة خاصة 
بالدراسات اإلستراتيجية واملستقبلية 

محمد الدالل 

رف��ض��ت جل��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة وال��دف��اع 
ف��ي اجتماعها أم��س اق��ت��راح��ا بتعديل 
أحكام القانون رقم 1٩٦2/35 بشأن 
انتخابات أع��ض��اء مجلس األم��ة فيما 

يتعلق بانتخابات الفرعيات.
وأوض�����ح ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب 
سعدون حماد في تصريح مبجلس األمة 
أن التعديل يخص املادة  45 من القانون 
والتي تنص في فقرتها اخلامسة على 
أن “يعاقب باحلبس م��دة ال تزيد على 
خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي 
دينار وال تزيد على خمسة أالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من نظم 
أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية 
أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير 
رسمية قبل امليعاد احملدد لانتخابات 

الختيار واحد أو أكثر بني املنتمني لفئة 
او طائفة معينة”. 

وب��نّي أن مقترح التعديل ينص على 
أن “ كل من نظم أو اشترك في تنظيم 
انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك 
فيها وهي التي تتم بصورة غير رسمية 
قبل امليعاد احملدد لانتخابات الختيار 
واحد أو أكثر بني املنتمني لفئة أو طائفة 
معينة يستوجب الشطب من سجات 
الناخبني وش��ط��ب امل��رش��ح م��ن سجل 
املرشحني وإسقاط العضوية في حاله 

اإلدانة”. 
وأشار حماد إلى أن اللجنة انتهت بعد 
النقاش والتصويت عليه إلى الرفض 
باإلجماع ويبقى النص احلالي كما هو 

عليه.

»الداخلية والدفاع« البرملانية ترفض
 االقتراح املتعلق بالفرعيات

سعدون حماد متحدثاً

تقدم النائب ماجد املطيري بسؤال برملاني إلى 
وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور عن ترقية ضباط 
الصف اجلامعيني إلى رتبة مازم، وموعد عقد الدورة 

املخصصة لهم.
وجاء في السؤال:

1 - م��ا ه��ي اإلج����راءات ال��ت��ي اتخذتها ال���وزارة 
بخصوص القرار الوزاري رقم 000/2019 واملتضمن
ترقية ضباط الصف اجلامعيني إلى رتبة مازم؟ 

وإذا كانت هناك إجراءات يرجى تزويدي بها؟
2 - هل يوجد من ضباط الصف اجلامعيني من 
اجتاز ش��روط الترقية إل��ى رتبة م��ازم؟ إذا كانت 

اإلجابة
بنعم يرجى تزويدي باألعداد؟

3 - ما هو املوعد املقرر لعقد ال��دورة بناء على 
ال��ق��رار ال���وزاري 000/2019 وه��ل قامت ال���وزارة 

بوضع خطة لقبولهم وإعداد املناهج

ماجد املطيري يسأل وزير الدفاع عن ترقية 
ضباط الصف اجلامعيني إلى رتبة مالزم

ماجد املطيري 


