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أشار النائب سالم النمالن الى كثرة احلوادث على الطرق السريعة 6
التي أصبحت تؤدي الى ازدحام ش���ديد، ما يؤخر وصول س���يارات 
اإلس���عاف في الوقت املناسب إلنقاذ املصابني حلدوث بعض احلوادث 
على طرق بعيدة عن املستشفيات، حيث ان سيارات اإلسعاف تواجه 
صعوبة ف���ي الوصول للحادث من االزدحام املروري، واضاف: فإنني 

أقترح »إنشاء مراكز إسعاف مجهزة على الطرق السريعة«.

النمالن يقترح إنشاء مراكز  إسعاف 
مجهزة على الطرق السريعة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

»التشريعية« رفضت منح الجنسية ألبناء الشهداء »البدون« 
وأقرت قانون استقاللية القضاء مالياً وإدارياً

 الصرعاوي: مستقبل العالقة بين السلطتين
مرهون بتقديم الحكومة خطة تنمية متكاملة

 5 نواب يقترحون قانونًا باختصاص األمانة العامة
في مجلس األمة بإنجاز معامالت النواب

طالب النائب عادل الصرعاوي احلكومة 
بالوفاء بتعهدها بااللت���زام بتقدمي خطة 
تنمية متكاملة وعدم االكتفاء مبش���روع 
القانون الذي أحالته للمجلس واملرفق به 
اإلطار العام للخطة وليس خطة التنمية 
املتكاملة، مؤكدا أهمية ان تعكس اجتماعات 
مجلس الوزراء اجلدية واالهتمام بهذا امللف 
وعدم استمرار التمسك بهذا املشروع الذي 
سيصبح اس���تحقاقا على املجلس رد هذا 
املش���روع وإلزام احلكومة بخطة تنمية 

متكاملة.
وشدد الصرعاوي على ان مستقبل العالقة 
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية مرهون 

بتقدمي احلكومة خطة تنمية متكاملة، مذكرا 
بأن هذا األمر كان محور نقاش في الفترة 
املاضي���ة وخالل احلمالت االنتخابية لهذا 
سيكون مبثابة االختبار احلقيقي للحكومة 
وقدرته���ا على النهوض بالبلد اضافة الى 
ان���ه اختبار للمجلس في الش���ق الرقابي 

بهذا اجلانب.
وبني الصرع���اوي ان احلكومة تقدمت 
مبش���روع قانون خلطة التنمية واحملالة 
للمجلس بتاريخ 2009/6/21 وهي عبارة 
عن اطار عام للخطة، الفتا الى انه ال ميكن 
القبول بأي حال من االحوال اعتباره خطة 
تنمية ولكنه خطوة اولى تعد بناء عليه 

خطة التنمية.
واش���ار الصرعاوي الى ان اس���تمرار 
احلكومة في متسكها بهذا املشروع بقانون 
عل���ى اعتبار انه خط���ة لتنمية تكون قد 
وضع���ت حجر عث���رة من ش���أنها خلق 
تصادم بني الس���لطتني، مبينا ان اللجنة 
املالية البرملانية بادرت باالجتماع بتاريخ 
2009/7/9 بهذا الشأن وقد شاركت في هذا 
االجتماع والذي أبدى جميع من حضره من 
الزمالء اعضاء املجلس مالحظاتهم وتأكيدهم 
على احلكومة ضرورة تقدمي خطة تنمية 
متكاملة وعدم االكتفاء باإلطار العام الذي 

قدم باملشروع احملال للمجلس.

واملعامالت ذات الصلة بالوزارات 
والهيئ����ات واملؤسس����ات العامة 
والشركات التي تساهم احلكومة 
فيه����ا وتخض����ع لرقاب����ة ديوان 

احملاسبة.
ولكثرة ما يق���دم من طلبات 
ومعام���الت له���ذه اجله���ات من 
أشخاص ليس لهم مصلحة مباشرة 
فيها االمر الذي ميثل اعاقة لالجهزة 
عن القيام مبهامها لذلك ونأيا بهذه 
االجهزة عن الضغ���وط التي قد 
متارس عليها وعمال على تلبية 
املتزاي���دة للمواطنني  احلاجات 
واملقيمني في البالد كان البد من 
دعم جهود وحسن اداء هذه اجلهات 
الجناز ما يثبت له���ا من احقية 
اصحاب املعامالت في طلباتهم، 
التضارب في الصالحيات  ومنع 
ووقف الهدر غير املبرر في العمل 

االداري.

واخطار ذوي الش����أن مبا ينتهي 
اليه الرأي في شأنها.

املذكرة االيضاحية  وجاء في 
للقان����ون: وفقا لطبيع����ة العمل 
باالجه����زة التنفيذي����ة واالدارية 
بالدولة في التعامل مع الطلبات 

اليه اجراءات  العضو مبا تنتهي 
املعاملة.

م����ادة ثالثة: يص����در مجلس 
ق����رارا يتضم����ن قواعد  الوزراء 
واجراءات وضوابط قبول املعامالت 
املنصوص عليها في هذا القانون 

تنظيما بهذه املصالح احلكومية.
مادة ثاني����ة: تختص االمانة 
العامة مبجلس االمة بتلقي طلبات 
ومعامالت اعضاء املجلس املوجهة 
الى كل من اجلهات املشار اليها في 
املادة السابقة ومتابعتها واخطار 

ق����دم النواب م����رزوق الغامن 
ود.أسيل العوضي وعلي الراشد 
ود.س����لوى اجلس����ار وعبداهلل 
الرومي اقتراحا بقانون في شأن 
املواطنني  تلقي واجناز معامالت 
مع اعطائه صفة االستعجال، وجاء 

في القانون:
مادة أولى: يحظر على اي من 
العاملني ف����ي الوزارات والهيئات 
واملؤسسات العامة والشركات التي 
تخضع لرقابة ديوان احملاس����بة 
قبول او تسلم اي معامالت تتعلق 
بأي من هذه اجلهات تقدم عن غير 
طريق اصحابها او املخول قانونا 
جهة او اشخاصا التعامل في شأنها. 
كما يحظر على املوظفني والعاملني 
باجلهات املش����ار اليها في الفقرة 
السابقة تلقي مثل هذه املعامالت 
الطريق احمل����دد بالقانون  بغير 
واللوائ����ح والق����رارات الصادرة 

رفضت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية كل االقتراحات املتعلقة 
بتجنيس غير محددي اجلنسية 
ومنحهم جواز سفر باعتبار انها 
امور س����يادية فيما اقرت ثمانية 
اقتراحات ملنح »البدون« حقوقهم 

االجتماعية واملدنية.
النائب  اللجن����ة  وقال رئيس 
ف����ي تصريح  حس����ني احلريتي 
عقب االجتماع ان اللجنة ناقشت 
االقتراحات املتعلقة بتعديل نظام 
القضاء، مشيرا الى ان اللجنة وافقت 
على االقتراحات املقدمة باالجماع 
بعد االطالع عل����ى رأي احلكومة 

حولها.
ابرز  ان  ال����ى  ولفت احلريتي 
التعديالت التي متت املوافقة عليها 
هي جعل السلطة القضائية مستقلة 
ماليا واداريا وان يكون لها امانة 
عامة ومساعدا امني عام للشؤون 

اقتراحات بش����أن اعادة تش����كيل 
احملكمة الدستورية ولكن احلكومة 
طلبت التأجيل للدراس����ة وألخذ 
الرأي بشأنها من مجلس القضاء 

االعلى.
واضاف ان اللجنة درس����ت 8 
اقتراحات بش����أن حقوق البدون 
املدني����ة واالجتماعي����ة ووافقت 
عليه����ا جميعا فيما حتفظت على 
منح الب����دون جواز س����فر نظرا 
النه امر سيادي ويخضع تقديره 

للحكومة.
وقال احلريتي: ان قانون تنظيم 
القضاء سيرسل الى املجلس فيما 
سنرسل القوانني املتعلقة بالبدون 

الى اجلهات املختصة.
واكد ان اللجنة رفضت باالجماع 
جميع االقتراحات املتعلقة بتجنيس 
غير محددي اجلنسية باعتباره من 

االمور السيادية.

االدارية واملالية.
وزاد: كذلك مت رفع س����ن انهاء 
الكويتيني وغير  اخلدمة للقضاة 

الكويتيني من سن 70 الى 75.

وح����ول رأي البعض بوجود 
شبهة بش����أن قوانني القضاء قال 
احلريتي: اللجنة لديها خبرة ولديها 
مستشارون قانونيون ودستوريون 

ونحن نحترم كل االراء لكن اكدنا 
بتعديلنا هذا على استقاللية سلطة 

القضاء.
وب����ني ان اللجنة نظرت ثالثة 

متين غوزال

 الرومي: أهمية تناسب مخرجات
التعليم مع احتياجات سوق العمل

استقبل الناشف والهارون

رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي خالل استقباله الناشف والهارون

استقبل رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل 
الرومي مبكتبه صباح امس مدير املكتب االقليمي 
لل���دول العربية التاب���ع ملنظمة العم���ل الدولي 
ندى الناش���ف وممثل املنظمة في الكويت ثابت 

الهارون.
مت خالل اللقاء بحث عدد من املواضيع املتعلقة 
بسوق العمل والقوانني اخلاصة بحقوق العمالة 
في الكويت حيث اش���ادت الناشف بدور الكويت 
الريادي في دع���م العمالة، والتعديالت املقترحة 
على قانون العمالة اخلاصة بالغاء »نظام الكفيل«، 
كما دعت الى تبني سياسة تعليمية تتناسب مع 

احتياجات س���وق العمل. من جانبه، اكد الرومي 
اهمية تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق 
العمل، مبينا ان الدورات التأهيلية التي تنظمها 
الدولة لطالبي الوظائف تشمل مجاالت بعيدة عن 
احلاجات الفعلية لسوق العمل الذي يحتاج الى 

دورات فنية خاصة في القطاع النفطي.
واضاف الرومي ان سياسة التوظيف التي ربطت 
الدرجات الوظيفية واالمتيازات املالية بالشهادات 
دون االخذ بعني االعتبار الكفاءة واحلاجة احلقيقية 
للوظيفة ادت الى هدم قيم االنتاجية والتميز التي 

قامت عليها الكويت في السابق.

عسكر إلنشاء مناطق إسكانية 
عمالية للوافدين

النائب عس����كر العنزي  تقدم 
باقتراح بقانون في ش����أن انشاء 
مناطق اس����كان عمالية وجاء في 

االقتراح بالقانون:
مادة أولى: تلتزم الدولة بالتعاون 
مع القطاع اخلاص خالل 5 سنوات 
من تاري����خ العمل به����ذا القانون 
بإنشاء مناطق إس����كانية عمالية 
مبس����احات وقدرات اس����تيعابية 
كافية تتوافر فيها جميع اخلدمات 
الصحية واألمنية إلسكان العاملني 
الوافدين الذين يقيمون في الكويت 

دون أسرهم.
مادة ثانية: ال يجوز إصدار إذن 
العمل أو جتديده للعمال الوافدين 
املش����ار اليهم في املادة األولى إال 
بعد تقدمي صاحب العمل ما يفيد 
إسكانهم مبناطق السكن العمالية 
بعد إمتام إنشائها أو توفير سكن لهم 
خارج مناطق السكن اخلاص وفقا 
للشروط التي يحددها قرار وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة ثالثة: يعاقب صاحب العمل 
الذي يدلي ببيانات غير صحيحة 
عن اقامة عماله للتهرب من تطبيق 

أحكام هذا القانون بغرامة ال تزيد 
على 100 دينار عن كل عامل وقعت 

بشأنه املخالفة.
مادة رابعة: يصدر وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل القرارات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة خامس����ة: يلغى كل حكم 

يخالف أحكام هذا القانون.
مادة سادسة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه 

– تنفيذ هذا القانون.

عسكر العنزي

د.روال دشتي 

عادل الصرعاوي 

د.سلوى اجلسار مرزوق الغامن د.أسيل العوضي

مبارك الوعالن

د.بادي الدوسري 

تقدمت النائب د.روال دشتي 
املادة  باقتراح بقانون بتعديل 
السادس���ة من القانون رقم 34 
لسنة 2000 بإنشاء اجلامعات 
ف���ي االقتراح:  اخلاصة، وجاء 
السادسة  املادة  يستبدل بنص 
من القانون رقم 34 لسنة 2000 
املشار اليه النص اآلتي: »يجوز 
للكلي���ات واجلامعات اخلاصة 
وفروع اجلامعات األجنبية إقامة 
منشآتها مبا يكفل عدم االختالط 
بني الطلبة والطالبات في جميع 
الفروع واألنش���طة التدريسية 

والطالبية«.
وما ان قدمت دشتي اقتراحها 
حتى أثير حوله لغط في بعض 
الرسائل اإلخبارية عن موقفها 

من عدم االختالط.
واوضحت دشتي في تصريح 
صحافي أن ما تناقلته الوسائل 
اإلخبارية فهم بطريقة خاطئة، 
مشيرة الى ان املادة السادسة من 
قانون اجلامعات اخلاصة تنص 
على انه على جميع اجلامعات 
اخلاصة ان تراعي عدم االختالط 
بني طلبتها، الفتة الى ان األصل 
هو اإلباحة باالختالط مع اإلجازة 
للجامعات اخلاصة التي تنوي 

عدم االختالط بني الطلبة..
وان اجلامعات اخلاصة تنشأ 
على انها مختلطة اال ان لها احلق 
في إقرار منع االختالط إن أرادت 

ذلك.
واضافت ان املادة السادسة 
من القانون انحرفت عن املسار 
األساسي في إنشاء اجلامعات 
املادة في  اخلاصة ليتم تعديل 
االطار املنصوص عليه أساسا من 
قبل الدستور والذي يكفل حرية 
التعليم للمواطنني، ولذلك البد 
من تقومي القوانني لتتماشى مع 
دستور الدولة، مؤكدة على انها 
ال تهدف لضرب آراء احملافظني 
ف���ي املجلس من خ���الل إباحة 

االختالط.

استغرب النائب مبارك الوعالن 
فقدان وزارة الصحة العامة النظرة 
التخطيط  املوضوعية وغي����اب 
العلمي عنها م����ن خالل صمتها 
التام على وجود مركز صحي واحد 
فقط في ضاحية عبداهلل املبارك 
رغم كثافتها السكانية ووجود 9 
قطع اس����كانية فيها، ما يؤكد ان 
الوزارة ف����ي واد والتخطيط في 

واد آخر.
وطال����ب الوع����الن بضرورة 
تشغيل هذا املركز خالل اإلجازة 
االسبوعية والعطالت الرسمية، 

واستمرار العمل فيه الى ما بعد 
الرسمية، لتقدمي  العمل  ساعات 
اخلدمات الصحية الى املواطنني 
كحل مؤقت الى ان تتمكن وزارة 
الصحة العامة من تشغيل مركز 
آخر، مشيرا الى انه ال ميكن لهذا 
املركز خدمة أهالي الضاحية على 
الوزارة  الطوي����ل، مطالبا  املدى 
بوضع خطة سريعة لتصحيح 
األمور بالسرعة املمكنة، فال ميكن 
السكوت عن هذا التدهور احلاد 
في القط����اع الصحي حتى يصل 

الى ما نحن فيه اآلن.

النائ����ب د.ب����ادي  اعتب����ر 
الدوسري ان بداية دور االنعقاد 
املقب����ل س����تكون مبثابة عنق 
الزجاج����ة نظرا ملا يكتنفها من 
بوادر تأزمي بدأت تلوح في األفق 
حتى قبل بدايت����ه، متمنيا من 
اجلميع التع����اون لقيادة البلد 

الى بر األمان.
اذا مت  انه  الدوس����ري  واكد 
جت����اوز بداي����ة دور االنعقاد 
بسالم من اجل مصلحة الوطن 
واملواطنني ميك����ن لنا في ذلك 
احلني ان نرك����ز على معاجلة 
البلد وتلبية مطالب  مش����اكل 
املواطنني وتنمية البلد بالتعاون 
مع احلكومة، مشددا في الوقت 
ذاته على ض����رورة ان تواكب 
احلكوم����ة متطلب����ات املرحلة 
املقبلة من خالل تقدمي برنامج 
عملها وخطة تنموية واضحة 
املعالم وتقابله للتطبيق على 

ارض الواقع.
وبني ان بوادر التأزمي بدأت 
بالظهور بشكل اكبر منذ االعالن 

اجلامعات ذات التعليم املختلط أو 
غير املختلط، خصوصا ان هناك 
من أولي���اء األمور من يريدون 
التعليم املختلط ليتس���نى لهم 
االنخراط في سوق العمل الذي 
يحتم االختالط في املؤسسات 

اخلاصة أو العامة.
واشارت الى جتربة اململكة 
العربية السعودية في إنشائها 
امللك عبداهلل املختلطة  جامعة 
في كس���رها ملنع االختالط منذ 
عقود مض���ت إلميانها بفاعلية 
التعليم في ظل التعليم املشترك 
بني اجلنس���ني، مؤكدة بالقول: 
»آن األوان ان ترجع األمور الى 

نصابها الصحيح«.
وعلى صعي���د آخر، أعلنت 
دشتي عن موقفها جتاه قضية 
اسقاط القروض بالقول »قراءتي 
للمرحلة املقبلة، ال تأتي بتجزيء 
قضايا البلد الى اسقاط قروض 
وغيرها، موضحة ان البلد يعيش 
التحديات بالنسبة  الكثير من 
للمجتمع ككل والوضع الراهن 
ال���ى تكات���ف اجلهود  يحتاج 
واالبتعاد عن التشكيك والتصيد 

بني وجهات النظر املختلفة.
ودعت ن���واب مجلس األمة 
لتلبية طموح الشعب بالتغيير 
والتطوي���ر عن طريق التعاون 
املناس���بة  وتقدمي األطروحات 
والتي تصب في مصلحة املواطن 
ويشتمل ذلك على اختالف اآلراء 
الذي يضم���ن املصلحة العامة 
للوطن واملواطن والنقاش���ات 
املوضوعية التي تلبي الطموح 

املرجو منها.
وعن استغالل قضية إسقاط 
القروض للتأزمي بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، أجابت 
دش���تي بوجود ع���دد كاف من 
النواب العقالنيني وهناك حوار 
هادئ بني السلطتني للوصول الى 
الهدف املرجو في حتقيق املنفعة 

العامة للوطن واملواطنني.

وبخص����وص تلويح بعض 
األطراف النيابية باستجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء وتأثير 
ه����ذا األمر على س����ير العملية 
السياسية شدد الدوسري على 
ان االس����تجواب حق دستوري 
لكل نائ����ب وهو من يقدر مدى 
الى استخدامه، مؤكدا  احلاجة 
في الوقت ذات����ه على ضرورة 
عدم التلوي����ح بهذه األداة على 
كل شاردة وواردة حتى ال يفقد 

االستجواب قيمته.
وأض����اف أن س����مو رئيس 
أب����دى في  ال����وزراء  مجل����س 
تصريحات صحافية استعداده 
لصعود املنصة وذلك حقه وكذلك 
من حق النائب ان يس����تجوب 
رئيس الوزراء، متمنيا ان يكون 
االستجواب هو آخر املطاف واال 
يتم اللجوء اليه اال بعد استكمال 
الدس����تورية  التدرج باألدوات 
االخرى املتاح����ة وفي القضايا 
التي ترقى باألهمية  املصيرية 

الستخدام هذه األداة املغلظة.

وذك���رت دش���تي ان هناك 
شريحة كبيرة من املجتمع فرض 
عليها نوع مع���ني من التعليم 
و»ه���ذا األمر غير مقبول« على 

حد قولها.
الكثير من  وبينت ان هناك 
اجلامعات املتمي���زة في العالم 
تفرض االختالط وال متيز بني 
اجلنسني كأساس للتعليم وفي 
الوقت نفس���ه يري���د املهتمون 
باجلامعات اخلاصة استقطاب 
تل���ك اجلامعات داخ���ل البالد 
والقانون معهم، فيجب ان يراعى 
تعديل املادة حتى ميكن االستفادة 
من وج���ود اجلامعات العريقة 
التعليم في  وحتسني مستوى 
الدولة، مش���يرة ال���ى حرمان 
بعض الراغبني في الدراسة من 
الدخول في اجلامعات اخلاصة 
نظرا الرتفاع كلفة التعليم فيها 
وبالتالي تضطر بعض اجلامعات 
في اخلارج الى عدم التعاون مع 
اجلامعات اخلاصة في البلد في 
تخصصات معينة بسبب عدم 
االختالط فيه���ا والذي تفرضه 
اجلامعات املرموقة في اخلارج. 
وش���ددت على احترام اختيار 
املواطن في األماكن التي يرغب 
في التعليم فيها من خالل حقه 
الدستوري في حرية االختيار وال 
يجوز منعه من حقه في اختيار 

عن مس����ودة األولوي����ات التي 
جاءت بصورتها األولوية دون 
مراعاة عدد م����ن القضايا التي 
تش����كل اولوية بالنسبة لعدد 
كبير من النواب، مستدركا بانه 
التعاون والتنس����يق  باالمكان 
الزالة نقاط اخلالف بشأن هذه 
القائمة خصوصا اذا مت تغليب 
العامة على املصالح  املصلحة 

األقل شأنا.

روال: يجوز للكليات والجامعات الخاصة
إقامة منشآت غير مختلطة

الوعالن يطالب بتشغيل مستوصف 
عبداهلل المبارك خالل العطالت الرسمية
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