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10 نواب يطلبون جلسة خاصة ملناقشة سياسة احلكومة 

لإلصالح املالي واالقتصادي وتنويع مصادر الدخل

تخصيص ساعتني من جلسة
 2 ديسمبر املقبل ملناقشة أوضاع البورصة

الظفيري: قرارات عشوائية في التعليم تأثيراتها سلبية على الطلبة

املعيوف لترقية ضباط الصف اجلامعيني بوزارة الدفاع

النائب د.منصور  كشف 
الظفيري ع����ن توقيعه على 
الطلب املقدم من عضو اللجنة 
النائ����ب حمود  التعليمي����ة 
احلمدان حول تكليف اللجنة 
استدعاء من تراه مناسبا في 
وزارة التربية ملناقشة تداعيات 

قرار الوزن النسبي، رافضا اي 
قرار يؤثر على مستقبل الطلبة 
والطالبات ويعرقل دخولهم 

اجلامعة.
ف����ي تصري����ح له  وقال 
للصحافيني: لق����د آن االوان 
التعليمي  ملناقش����ة الوضع 

الكوي����ت، خصوصا في  في 
ظل القرارات العشوائية التي 
تصدر ب����ني الفينة واالخرى 
ولها تأثيرات س����لبية على 

ابنائنا الطلبة.
وطالب مس����ؤولي وزارة 
التربية باجللوس مع اللجنة 

التعليمية عن����د الدفع نحو 
استصدار قرارات لها انعكاسات 
سلبية على مستقبل الطلبة 

وحتصيلهم العلمي.
ورأى الظفيري ان الطلب 
املق����دم م����ن النائ����ب حمود 
الوقت  ف����ي  احلمدان ج����اء 

املناسب للوقوف على اسباب 
اتخاذ قرار الوزن النس����بي، 
مؤكدا ان نواب االمة يرفضون 
معاجلة ازمة القبول من خالل 
وضع العراقيل امام التحصيل 
العلمي لطلبة وطالبات املرحلة 

الثانوية.

قّدم النائب عبداهلل املعيوف 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
العلم م���ن األمور  ان طل���ب 
املوصى بها ف���ي القرآن وفي 
السنة النبوية ملا له من دور 

في تطوير فكر اإلنسان حيث 
ينعكس إيجابا على املجتمع، 
فبذلك ينتفع الناس باملعرفة 
حول طالب العلم. واس���تنادا 
للمادة 5 من القانون رقم 23 

لسنة 1967 في شأن اجليش 
والتي تنص على: »يجوز ان 
يقبل ضابط اختصاص احلاصل 
على مؤهل جامعي أو شهادة 
عليا بع���د جناحه في اختبار 

يصدر بشروطه قرار من الوزير 
بناء على عرض رئيس األركان 
العامة«. ونص االقتراح على: 
اقترح ان يتم تش���كيل دورة 
لضب���اط الص���ف اجلامعيني 

بوزارة الدفاع إلحلاقهم بدورة 
للترقية إلى رتبة مالزم اسوة 
بضب���اط الص���ف اجلامعيني 
بوزارة الداخلية حسب قواعد 

وشروط القانون.

واحلل����ول وخط����ة تنفيذها 
لضمان إجناح تنويع مصادر 
الدخل القومي وجناح االقتصاد 
الوطني مع مراعاة عدم إرهاق 
كاهل املواطنني وعرضها على 
املجلس في بداية دور االنعقاد 
الثالث وليتسنى ملجلس األمة 
املوقر اتخاذ ما يلزم من قرارات 
وسن تشريعات ان لزم األمر 
لتكون مبنية على أسس مهنية 
وعلمية، وقد مضت الستة أشهر 
ولم تقدم احلكومة أي خطة أو 
دراس����ة عن اإلصالح املالي أو 

االقتصادي.
٭ تشكيل جهاز تنفيذي مشكل 
من كل من اجلهات ذات الصلة 
له س����لطة اتخاذ القرار يكون 

تابع ملجلس الوزراء.
العائد االقتصادي  ٭ تعظيم 
واالجتماعي والغذائي والترفيهي 

من قطاع الثروة السمكية.
٭ تطوي����ر أنظم����ة إنتاجية 
وتسويقية جيدة للمنتج النباتي 
تعظم م����ن عائده االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي مبا يتفق 
وأسس استدامة املوارد الزراعية 
وحتقيق القيم املضافة وخلق 

فرص عمل للمواطنني.
٭ تش����جيع صغار املنتجني 
لالس����تفادة من التس����هيالت 
االئتمانية واالستمرار في دعم 
القروض امليسرة للمشرعات 
الزراعية ودعم برامج البحوث 
واالرش����اد وجذب وتشجيع 

القطاع اخلاص لالستثمار في 
مش����اريع االنتاج والتصنيع 

والتسويق.
٭ تنمية املوارد البشرية عن 
طريق إنش����اء ودع����م مراكز 
تدريب املتنوعة لتدريب الفئات 
املستهدفة مبختلف القطاعات 
البش����رية  الكوادر  وتأهي����ل 

باحلكومة.
٭ إعطاء األولوية ملشروعات 
االستثمار األجنبي املباشر التي 
تنتج سلعا للتصدير والعمل 
على إلغ����اء العوائق اإلدارية 
مم����ا يس����اعد على انس����ياب 
القاعدة  الصادات وتوس����يع 
الوطنية  السوقية للمنتجات 

واألجنبية.
٭ ان تراعى سياسات االستثمار 
متطلبات املستثمرين األجانب 
من حيث إمكانية حتقيق عوائد 
مناسبة على استثماراتهم مع 
وجود االستقرار في األنظمة 
والقوانني واالستقرار السياسي 
وتوفر مناخ استثماري جيد 
في ظل بيئة اجتماعية مالئمة 
وثقة من جانب املستثمر في 

ديناميكية االقتصاد.
٭ التوسع في إنشاء الشركات 
املس����اهمة وتش����جيع قي����ام 
التحالف����ات واالندماجات بني 
الش����ركات احمللي����ة مع تبني 
الدول����ة اس����تراتيجية داعمة 
لتوسيع أنشطة القطاع اخلاص 
وزيادة مساهمته في التنمية.

٭ تغيير دور احلكومة من العب 
رئيسي في النشاط االقتصادي 
إلى حكم في إدارة هذه األنشطة 
االقتصادي����ة من خالل توفير 
البيئة املؤسساتية املتطورة 
والقوانني التشريعية الواضحة 

والصريحة.
٭ تنمية ومتابعة األمن الغذائي 
احليواني والنباتي والسمكي 
باملزارع العمالقة وإن كانت في 

خارج البالد.
لذلك، وفي ضوء املش����ار إليه 
آنفا نتقدم به����ذا الطلب لعقد 
جلس����ة خاصة عم����ال بنص 
املادت����ني 72 و146 من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة ملناقشة 
واستيضاح سياسة احلكومة 
ورؤية احلكومة لإلصالح املالي 
واالقتصادي وتنويع مصادر 
القومي وما نفذته من  الدخل 
توصيات مجل����س األمة وما 
أبداه األعض����اء من مالحظات 
ومقترحات في جلسة 2014/5/21 
والستشراف إجراءات احلكومة 
وتدابيره����ا وخططها في هذا 

الشأن.

للموارد املالية للدولة وترشيد 
االنفاق.

ان انحسار رؤية احلكومة 
وخططها في مواجهة تراجع 
أس����عار النفط على ترش����يد 
االنف����اق ووقف اله����در ورفع 
أسعار اخلدمات والسلع دون أن 
تكون هناك خطة إصالح مالي 
واقتصادي شاملة ومتكاملة 
تقوم في األساس على تنويع 
مصادر الدخل وبناء أنش����طة 
التوجيهات  اقتصادية وف����ق 
السامية لصاحب السمو األمير 
في النطق السامي في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث ملجلس 
األم����ة املوقر وتعظيم االنفاق 
االس����تثمار ولي����س االعتماد 
عل����ى اجلباية م����ن املواطنني 
لن يحقق املس����تهدف منه في 
تفادي العجز في املوازنة. ولقد 
سبق ملجلس األمة اجللسة إلى 
املوافقة م����ع احلكومة على 11 

توصية ومنها:
٭ تشكيل جهاز تنفيذي يتكون 
من اجله����ات ذات الصلة تابع 
ملجلس ال����وزراء ويعمل على 
تنويع مصادر الدخل وتكون 
له س����لطة اتخاذ القرار حتى 
ال تصط����دم بب����طء ال����دورة 

املستندية.
٭ تكلي����ف احلكوم����ة بإعداد 
دراس����ة خالل س����تة شهور 
التحاليل  متضمن����ة جمي����ع 
االقتصادي����ة واالقتراح����ات 

قدم النواب فيصل الكندري 
وس����لطان اللغيص����م ونبيل 
الطريجي  الفضل وعب����داهلل 
ود.عبداحلميد دشتي وكامل 
العوضي وعب����داهلل معيوف 
وم. ع����ادل اخلراف����ي وحمود 
الظفيري،  احلمدان ومنصور 
طلب����ا بعقد جلس����ة خاصة 
ملناقش����ة سياس����ة احلكومة 
املالي واالقتصادي،  لالصالح 
وج����اء الطل����ب كالتالي: متر 
دولة الكويت مبرحلة حرجة، 
حيث تتعرض إلمكانية تقلص 
املالية للدولة جراء  االيرادات 
العاملية  النفط  تدهور اسعار 
والتي من املرجح ان تس����تمر 
مستقبال مما قد يترتب عليه 
عدم مقدرة الدولة على الوفاء 
بالتزاماتها جتاه بنود االنفاق 
املختلفة، ومبا ان اوجه اخللل 
قد اصبحت واضحة وجلية فإن 
االمر يتطلب االقدام على اتخاذ 
القرارات السريعة واحلاسمة 
للعالج وجتن����ب اللجوء الى 

احللول اجلزئية واملؤقتة.
الدراس���ات  اك���دت  ولقد 
االقتصادي���ة املختلف���ة ان 
االقتص���اد الكويت���ي يواجه 
عددا من االختالالت الهيكلية 
في قطاعاته املختلفة اهمها: 
االختالالت في س���وق العمل 
والتركيبة السكانية وهيمنة 
القطاع الع���ام على االقتصاد 
املالية  واالختالل احل���اد في 
العام���ة، نتيج���ة للعج���ز 
الكبير لإلي���رادات امام تفاقم 
املصروفات. ومع اس���تمرار 
تقل���ص امل���وارد املالية فلن 
تس���تطيع الدولة ان تستمر 
بتأدية دورها احلالي كمسيطر 
على جميع اوجه االنشطة في 
ف���إن االمر قد  املجتمع، لهذا 
يتطلب اعادة صياغة فلسفة 
دور الدولة بشكل عام ليتركز 
على املهام السيادية وتوفير 
األم���ن االجتماع���ي، ومن ثم 
االشراف وتوفير البنية املالئمة 
التنمية االقتصادية  ألحداث 
واالجتماعية وتأمني استدامتها 
وحتفيز االس���تثمار اخلاص 
الهيكلية  البنية  في مشاريع 
االم���وال  واجت���ذاب رؤوس 
الوطنية م���ن خارج الكويت 
واالستثمار االجنبي لضمان 
استمرار التنمية وتطبيق مبدأ 
التخصيص كأداة رئيس���ية 
لتطوي���ر االقتص���اد احمللي 
واعادة هيكلة االدارة احلكومية 
لتكون الوظيفة احلكومية اداة 
تنمي���ة واالس���تخدام االمثل 

النواب د.يوس���ف  قدم 
الزلزلة ونبيل الفضل وسلطان 
ود.عبداحلميد  اللغيص���م 
دشتي وكامل العوضي ومحمد 
طنا ود.عب���داهلل الطريجي 
الكن���دري ومحمد  وفيصل 
البراك وعب���داهلل املعيوف 
طلبا لتخصيص س���اعتني 
من اجللسة املقبلة ملناقشة 

أوضاع البورصة.
وجاء في الطلب ما يلي: 
مل���ا كان الوضع في س���وق 
املالية  ل���أوراق  الكوي���ت 
يسير من س���يئ الى أسوأ، 
وبدأ املتداولون فيه يشتكون 
الفادحة، وعدم  اخلس���ائر 
إمكانية االستمرار فيه، وكذلك 
أصبحت الشركات املدرجة 
فيه تشتكي من األوضاع غير 
السليمة في السوق ألسباب 
كثيرة، وقررت أيضا كثير من 
الشركات التي كانت تخطط 
إلدراجها بالسوق ان متتنع 
ع���ن اإلدراج والدخول فيه 
ملا فيه من تراجع ملحوظ، 

وحيث ان احلكومة لم حترك 
س���اكنا حلل أزمة الس���وق 
ان األس���واق  املتالحقة مع 
احمليطة تدخلت احلكومات 
وحلت أزماتها فأعطت صورة 
إال ان  مشرفة القتصاداتها، 
احلكومة الكويتية لم تتقدم 
خطوة واحدة لتعديل أوضاع 
سوق الكويت لأوراق املالية 
مع ان هذا هو دورها الكبير 
واحلقيقي لتحس���ن صورة 
االقتصاد الكويتي من خالل 
تقوي���ة الس���وق وتقوميه 
ليعك���س ق���وة اقتصادنا 

احمللي.
ل���ذا نطل���ب تخصيص 
ساعتني من جلسة مجلس 
األمة بتاريخ 2 ديسمبر 2014 
ملناقشة وضع سوق الكويت 
لأوراق املالية ووضع جميع 
السبل لتصحيح مسار السوق 
ليتوجه ناحية الصعود في 
مؤش���راته وليعود س���وق 
الكويت لأوراق املالية مناخا 

جيدا لالستثمار والتداول.

فيصل الكندري 

د.عبداهلل الطريجي 

م. عادل اخلرافي

كامل العوضي

نبيل الفضل

د.يوسف الزلزلة

حمود احلمدان

محمد طنا

عبداهلل معيوف 

سلطان اللغيصم

منصور الظفيري

محمد البراك

الصالح: إنشاء مواقف متعددة 
األدوار جلامعة الكويت

خليل الصالح

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
تش���هد املناطق والشوارع احمليطة مبباني جامعة الكويت 
حالة من االزدحام والتكدس املروري الش���ديد نتيجة عدم 
توافر مواقف سيارات خاصة للطلبة امللتحقني باجلامعة، 
االمر الذي يتس���بب بش���كل يومي في تعطل حركة السير 
واملرور بهذه املناطق، ونص االقتراح على انش���اء مواقف 

سيارات متعددة االدوار مبباني جامعة الكويت.

اللغيصم: جمع السالح ضرورة
 بعد التوترات التي تشهدها املنطقة

طالب النائب سلطان اللغيصم باالستعجال 
في اقرار قانون جمع السالح الذي بات ضرورة 
ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها 
املنطق���ة، داعيا الى حتصني اجلبهة الداخلية 
لقط���ع الطريق امام كل م���ن يحاول اإلخالل 

باألمن.
وقال اللغيصم ف���ي تصريح صحافي: ان 
احلوادث املروعة التي شهدتها البالد في الفترات 

االخيرة تستوجب اصدار قانون يحد من تفاقمها 
خصوصا ان السالح السبب الرئيسي في انتشار 

اجلرائم.
وفض���ل اللغيصم وضع ضوابط فنية في 
قانون جمع السالح لضمان عدم التعسف في 
تطبيق القان���ون واحملافظة على خصوصية 
املواطنني، واي اجراء يجب ان يسري حسب 

االطر القانونية والدستورية.

احلاالت املرضية الش���ديدة، 
ونظ���را ملا يعاني���ه اإلخوة 
املواطنون من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من طول فترة االنتظار 
الستكمال عالجهم باخلارج 
كان من املالئم أن متتد مظلة 
اليهم وترعى هؤالء  األحكام 
االشخاص اسوة بأبناء املجتمع 
في اجلهات االخرى لذلك أتقدم 

باالقتراح.
ونص االقتراح على قيام 
إدارة العالج بوزارة الصحة 
بتخصيص ي���وم أو مواعيد 
معين���ة يقتص���ر العمل بها 
على طلبات ذوي االحتياجات 
اخلاصة م���ع توفير اخلدمة 

املالئمة لهم في هذا اليوم.

اللواء خالد  العلمية ونشكر 
الديني وإدارة السجون على 
ترتيب هذا البرنامج، ونقول 
كفى بالسجن واعظا، ونخص 
الش���باب ونقول لهم اتركوا 
التحزب وعليكم بعلماء اإلسالم 
الكبار الذين شابت رؤوسهم 
العقيدة، واحذروا  بتدريس 
م���ن الدع���وات املش���بوهة، 
والتفوا ح���ول حلقات العلم 
في املساجد، واعتنوا بأنفسكم 
وأهلكم وأبنائكم وحافظوا على 
مجتمعكم، واشكروا اهلل على 

نعمة األمن واألمان.

وأولئك الذين تقاعس���وا عن 
تنفيذه.

التي صدر  ووفقا للغاية 
القانون من أج���ل حتقيقها، 

يرجى موافاتي باآلتي:
ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة منذ العمل  بالقانون 
الس����تيفاء الرسم املقرر عن 
االراضي الفضاء؟ وما مقدار 
ما مت س����داده للوزارة منذ 
العم����ل بأحكامه حتى  بدء 
الس����ؤال؟  الرد على  تاريخ 
وما العوائق التي تكون قد 
حالت بني الوزارات وتنفيذ 
التزاماته����ا؟ وما اإلجراءات 
التي اتخذتها ملعاجلتها؟ وهل 
قامت الوزارة بإجراء دراسات 
أو بحوث عن اآلثار اإليجابية 
أو السلبية لتطبيق أحكام 

هذا القانون؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تزويدنا بصورة منها 
واجلهات الت���ي قامت عليها 
وإجراءات الوزارة في ش���أن 
ما يكون قد صدر بشأنها من 
توصيات أو اتخاذ قرارات، على 
أن تكون اإلجابة مشفوعة مبا 
قد يتطلبه البيان من مستندات 

أو أوراق.

الهاجري: تخصيص يوم خلدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في إدارة العالج باخلارج

اجليران نقاًل عن »أسود اجلزيرة«: 
نحمد اهلل على دورات التأهيل

العمر لوزير املالية: ما إجراءات الوزارة 
الستيفاء رسوم استغالل األراضي الفضاء

قدم النائب ماضي الهاجري 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته 
الى  الدولة اس���تنادا  اهتمت 
احكام املادة الثانية عشرة من 
الدس���تور على كفالة الدولة 
للمواطنني في حاالت العجز 
الرعاية  واملرض وتوفر لهم 
اللوائح  املتطلبة كما تراعي 
والنظم للظ���روف اخلاصة 
ب���ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوفر لهم ف���ي كل جهة او 
مؤسسة مكاتب خاصة لرعاية 
شؤونهم وتسهيل وتسريع 

إجراءاتهم.
وترسيخا لهذه احلقوق وملا 
كانت إلدارة العالج باخلارج 
املختصة بعالج املواطنني في 

نقل النائب د.عبدالرحمن 
اجليران رس���الة م���ن داخل 
سجن أمن الدولة من »تنظيم 
أس���ود اجلزيرة« الى جميع 

الشباب.
وقال اجليران في تصريح 
صحافي ي���وم امس: تلقيت 
رس���الة من س���جناء قضية 
أسود اجلزيرة في سجن أمن 
الدولة الى جميع الشباب وهي 
رس���الة للعظة واالسترشاد 
الش���باب وجاء فيها:  جليل 
نحم���د اهلل الذي م���ّن علينا 
التأهيل واإلرش���اد  بدورات 

العمر  النائب جمال  وجه 
سؤاال إلى وزير املالية انس 
الصال���ح، جاء في���ه: صدر 
القانون رقم 8 لس���نة 2008 
بتعديل عنوان وبعض أحكام 
القانون رقم 50 لسنة 1994 في 
شأن تنظيم استغالل األراضي 
إلى تخفيض  الفضاء، سعيا 
االس���تقرار للسوق العقاري 
التي أدت  ووقف املضاربات 
إلى االرتفاع املسبوق وغير 
املبرر في أس���عار القس���ائم 
والبيوت، والوقوف إلى أسس 
معاجلة معاناة املواطنني في 

هذا الشأن.
القانون  وملا كانت أحكام 
قد تناولت اس���تحقاق رسم 
سنوي على قس���ائم السكن 
املبنية، إضافة  اخلاص غير 
الدولة  إلى استحقاق جباية 
لهذا الرسم بعد سنة من تاريخ 
صدور القانون مع خطر قيام 
الشركات واملؤسسات الفردية 
التعامل بيعا أو شراء أو رهنا.. 

مع هذه القسائم.
القانون وزير  أل���زم  كما 
املالية بتقدمي تقرير إلى مجلس 
ال���وزراء عمن طب���ق عليهم 
القانون وتقي���دوا بأحكامه 

ماضي الهاجري

د.عبدالرحمن اجليران

جمال العمر

للوقوف على أسس معاجلة معاناة املواطنني

استنادا إلى أحكام املادة الثانية عشرة من الدستور

رسالة من داخل سجن أمن الدولة


