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أشاد بنتائج اجتماعات الوفد البرملاني في واشنطن

القرار أحبط الطلبة من املوظفني

الغامن :اطلعنا على جتارب الدول األخرى
في كيفية مواجهة حتدياتهم االقتصادية
أك��د رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن أن مشاركة الوفد
البرملاني الكويتي بأعمال املؤمتر البرملاني العاملي بواشنطن كانت
مفيدة وناجحة مبينا اهمية وضرورة االخذ باالفكار والتجارب
التي طرحت بعني االعتبار عند رس��م أي سياسات اقتصادية
مستقبلية.
وقال الغامن في تصريح صحافي على هامش مشاركته بأعمال
املؤمتر « كان هناك نقاش طويل مع رؤساء البرملانات وأعضاء
الوفود املشاركة استفدنا منه الكثير سواء على صعيد استشراف
األوض��اع في املستقبل والتوقعات حول اقتصادات ال��دول على
املديني الطويل والقصير وانعكاسات التغيرات السياسية في
العالم على اقتصادات هذه الدول اضافة الى تغير اإلدارة األميركية
وتأثيره على منطقة الشرق األوسط «.
وأوضح الغامن أن اجتماعات الوفد الكويتي مع رئيس البنك
الدولي ونائب رئيس صندوق النقد الدولي وجلنة الدعوم وجلنة
املشاريع الصغيرة كانت في غاية األهمية الحتوائها كثيرا من

املعلومات مبا فيها الدراسات املتخصصة في الشأن الكويتي.
وأض��اف انه مت االط�لاع على جتارب ال��دول األخ��رى وبخاصة
دول العالم الثالث في كيفية مواجهة حتدياتهم االقتصادية ووضع
القوانني والتشريعات التي تواجه هذه التحديات من دون أن تضر
باملواطنني وكيفية العمل على عدم املساس بالطبقة املتوسطة ومن
هم أقل منها الى جانب التعرف على سلبيات وإيجابيات تطبيق
العديد من القوانني في مختلف دول العالم.
وأش��ار الغامن الى اهمية دراس��ة تلك االم��ور « بخاصة ونحن
على أبواب مناقشة الوثيقة االقتصادية في دولة الكويت « متمنيا
ان يتم االستفادة من تلك النقاشات واسقاطها بشكل ايجابي على
الواقع االقتصادي الكويتي.
وكان الغامن قد شارك في اجتماعات املؤمتر البرملاني العاملي
الذي نظمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن على
رأس وفد برملاني ضم النواب صفاء الهاشم وص�لاح خورشيد
وعبدالوهاب البابطني وثامر السويط.

احلويلة يطالب إلغاء قرار وقف اإلجازات
الدراسية للموظفني في التربية

مرزوق الغامن

تقدم مع نواب باقتراح حتديد  24فبراير من كل عام يوما للشهيد

الشاهني :مخطط خبيث خللق أجواء تسبق  3مايو
مشابهة لألجواء التي سبقت إبطال مجلس 2012

ربيع �سكر

أع���رب ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه�ين ع��ن أسفه
ل�لإس��اءات التي تعرض لها ع��دد م��ن النواب
مثل محمد املطير ووليد الطبطبائي وجمعان
احلربش في اآلونة االخيرة داخل قاعة عبدالله
السالم ،وك��ذل��ك اإلس���اءات التي مست بعض
النواب والعائالت الكويتية الكرمية خارج قبة
البرملان.
وقال الشاهني في تصريحات للصحافيني :
كل ما أراه من تلك اإلساءات هو جزء من مخطط
خبيث يهدف إلى إثارة جو من الفنت والفوضى
في املجتمع رغبة في خلق اجواء تسبق يوم ٣
مايو مشابهة لألجواء التي سبقت يوم  ١٨يونيو
( ٢٠١٢يوم ابطال مجلس .) 2012
واضاف الشاهني  :نسأل الله السالمة للوطن
العزيز من أيادي الشر والفنت التي حتاول اثارة

مثل هذه القالقل والزوابع في بلد أحوج ما يكون
إلى االستقرار واالصطفاف صفا واحدا ملواجهة
املخاطر اإلقليمية.
م��ن ناحية اخ���رى أش���ار ال��ش��اه�ين ال��ى أنه
تقدم وع��دد من النواب باقتراح بقانون بصفة
االستعجال لتكرمي الشهداء ،مؤكدا ان الشهيد هو
ما يربط الكويتيني مبختلف فئاتهم وأطيافهم.
وقال الشاهني  :ان االقتراح يتكون من  ٧مواد
وينص على حتديد يوم  ٢٤فبراير يوما للشهيد
من كل عام.
وأوض��ح ان سبب اختيار ه��ذا اليوم كونه
اليوم الذي وقعت فيه معركة بيت القرين التي
امتزجت فيها دماء الشهداء من كل األطياف في
فسيفساء جميلة ،وان تكون اللجنة التنسيقية
العليا لهذا تطوعية بال مكافآت.
وبني ان االقتراح ينص على ان تقوم وزارات
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التربية واإلعالم واألوقاف ومؤسسات التعليم
العالي باالحتفاء بهذا اليوم ،كما ينص على
تسمية الشوارع او الطرق واجل��ادات بأسماء
الشهداء الذين ول��دوا فيها وان تأخذ يافطاتها
ألوانا مميزة.
وأضاف ان االقتراح ينص على تشكيل جلنة
عليا برئاسة بلدية الكويت وعضوية مكتب
الشهيد وجمعية أه��ال��ي ال��ش��ه��داء واألس���رى
وامل��ف��ق��ودي��ن وج��ه��ات أخ���رى ت��ت��ول��ى تسمية
الشوارع واالحتفال سنويا بهذه املناسبة.
ويتضمن القانون ان يكون ألبناء الشهداء
وأق��ارب��ه��م حتى ال��درج��ة الثانية أول��وي��ة في
الوظائف العامة في الدولة عند تساوي الشروط
العلمية والعملية مع آخرين ،وان يكون أبناء
الشهداء وأقاربهم هم أغلبية املوظفني في مكتب
الشهيد.

دعا النائب د .محمد احلويلة رئيس
اللجنة التعليمية وزارة التعليم
العالي ودي��وان اخلدمة املدنية إلى
الغاء قرار وقف االج��ازات الدراسية
للموظفني مؤكدا أن هذا القرار يؤدي
إلى كثير من االحباطات للطلبة من
املوظفني مما يضطر الكثيرين منهم
لترك وظائفهم أو التغيب عن العمل
نتيجة التزامهم بتأدية االمتحانات
داخ��ل الكويت وخارجها لرغبتهم
في اكمال دراستهم العليا وتكملة
حتصيلهم العلمي.
وقال احلويلة في تصريح صحافي
ل��ه يفترض على ال��دول��ة أن متنح د .محمد احلويلة
املوظفني الذين يرغبون باستكمال
دراستهم أهتمام أكبر من ذلك الكتسابهم مزيد من العلم لرفع جودة األداء في الدولة
فيجب أن تولي الدولة اهتمام اكبر في مجال التدريب والتطوير ورف��ع املستوى
العلمي لكوادرها ودعمهم ومتكينهم من استكمال دراساتهم ملواكبة الدول املتقدمة كما
نصت على ذلك املادة  13من الدستور الكويتي أن التعليم ركن أساسي لتقدم الشعوب
تكفله الدولة وترعاه.
ودع��ا إلى أن يكون هناك هيئة للتدريب والتطوير مستقلة عن دي��وان اخلدمة
املدنية تكون مسؤولة عن شؤون االبتعاث للموظفني وعن برامج التدريب والتطوير
اخلاصة بهم وأختتم د .محمد احلويلة رئيس اللجنة التعليمية تصريحه أنه واللجنة
التعليمية سيتابعون هذا األمر وسيتم طرحة في اجتماعات اللجنة القادمة حتى يتم
تصحيحة وانه سيدعم كل القرارات واالقتراحات في هذا االجتاه.

اقترح تأسيس هيئة التخطيط العمراني لوضع اخلطط
املستقبلية لإلسكان

ع�م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي :ت�ق��دم�ن��ا ب��اق�ت��راح
ت�ق�ن�ين اإلي �ج ��ارات ب��ال�ق�ط��اع اخل��اص
ليكون حتت رعاية «السكنية»
ربيع �سكر

الشاهني خالل مؤمتره الصحافي

أك��د النائب عمر الطبطبائي ان
الكويتيون اليوم بجميع أعمارهم
ي��واج��ه��ون ع���دة م��ش��اك��ل وأب��رزه��ا
القضية اإلسكانية وطوابير االسكان
امتدت الى عشرات السنني ان املواطن
الكويتي ينتظر بيت العمر ويوميا
نسمع قضايا اي��ج��ارات في احملاكم
ونحن نعلم ان االي��ج��ار في السكن
اخل��اص ممنوع لكن واقعنا اليوم
يقول عكس هذا الشيء.
وق��ال الطبطبائي في تصريحات
للصحافيني  :ل��ذل��ك تقدمنا اليوم
بتعديل ال��ق��ان��ون الن ه���ذا يعتبر
ه��م كبير للمواطن الكويتي ونحن
كمشرعني نعيش هذه الهموم فاليوم عمر الطبطبائي
مشاكل االس��ك��ان أدت ال��ى مشاكل
اجتماعية وأصبح الشباب يعزف عن ال��زواج وحاالت طالق كثيرة واليوم معاش
املواطن الكويتي اغلبه يضيع على االيجار .
وتابع الطبطبائي :تقدمنا باقتراح بقانون بشأن تقنني االيجارات في القطاع
اخلاص ليكون حتت رعاية مؤسسة الرعاية السكنية فتعمل على وضع الضوابط
ونحن بدورنا سنراقبها فالسكن حاجة أساسية ومثل ما احلكومة تراقب أسعار
السلع االساسية فعليها أيضا مراقبة هذه االيجارات.
وزاد الطبطبائي :ونحن ال نتكلم عن القطاع االستثماري او التجاري بل السكن
اخلاص فاليوم االيجارات بالكويت أصبحت األعلى في العالم وهذا رفع قيمة املنازل
ولم تعد في متناول اليد واملواطن الكويتي لم يعد قادرا على شراء بيت له.
وأدى ذلك الى ان بعض التجار ترك االستثمار في القطاع التجاري او االستثماري
الى االستثمار في السكن اخلاص وهذا أدى الى رفع أسعار املنازل .
واض��اف الطبطبائي :وتقدمنا أيضا باقتراح بقانون لتأسيس هيئة التخطيط
العمراني لوضع اخلطط املستقبلية لإلسكان وتوفير األراض��ي السكنية فاليوم
االراضي موجودة لكن نعاني من أزمة ادارة وهذه الهيئة موجودة في اغلب الدول.

لتأمني املواطنني ضد الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة أو انتهاء
اخلدمة

أبل يقترح تأسيس شركة للتأمني
التكافلي االجتماعي
تقدم النائب د.خليل أبل باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول
نشاط التأمني التكافلي االجتماعي متتلك احلكومة  51%من أسهمها والباقي
يطرح باملزاد للشركات املدرجة بالبورصة.
وتهدف الشركة إلى تأمني املواطنني ضد الشيخوخة والعجز واملرض والوفاة
أو انتهاء اخلدمة ،وأن تكفل الشركة لكل منهم موردا ماليا شهريا يكفل له العيش
الكرمي.
وجاء في املذكرة االيضاحية  :انطالقا من مبدأ حرية املنافسة الذي يعد من
أهم مقومات االقتصاد الناجح ،وبناء على التعاون بني النشاط العام واخلاص
والذي نص عليه الدستور في املادة ( )20منه بأن «االقتصاد الوطني أساسه
العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص،
وهدفه حتقيق التنمية االقتصادية وزي��ادة االنتاج ورف��ع مستوى املعيشة
وحتقيق الرخاء للمواطنني ،وذل��ك كله في ح��دود القانون» ناهيك عن الدور
االجتماعي الكبير الذي سيوازي النشاط االقتصادي للشركة املنصوص عليها
في هذا القانون وحيث إن الغرض من تأسيس الشركة هو مزاولة نشاط التأمني
االجتماعي الذي ظل لعقود حكرا على املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فإن
وجود جهة أخرى تزاول ذات النشاط سيخلق نوع من املنافسة التي بالتأكيد
ستعود بالنفع على املواطنني ،لذا أ ُعد هذا القانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول
نشاط التأمني االجتماعي.
وكفل الدستور الرعاية االجتماعية للمواطن الكويتي ،ويأتي على رأسها
توفير معاش دائم للكويتيني العاملني باجلهاز اخلاص ،لذلك مت إنشاء مؤسسة
التأمينات االجتماعية ،مع زيادة عدد املؤمن عليهم مما يتطلب إنشاء جهة جديدة
منافسة للقيام بأعمال التأمينات االجتماعية ولتخفيف العبء على املؤسسة
احلالية وتقدمي خدمات أفضل ،والتيسير على املؤمن عليهم.

