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»التشريعية« وافقت على قانون تنظيم إقامة الدواوين في مناطق 
السكن الخاص وتجنيس 4 آالف شخص من المستحقين خالل العام الحالي

وافقت جلنة الشؤون التشريعية خالل اجتماعها امس 
على اقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحة اجلنسية 
الكويتية في العام 2010 كم���ا اقرت مقترحا بتنظيم اقامة 

الدواوين، وآخر في شأن اجليش.
واوضح مق���رر اللجنة النائب د.ولي���د الطبطبائي في 
تصريح للصحافيني عقب االجتماع ان اللجنة اقرت جواز 
جتنيس 4 آالف شخص في العام احلالي، طبقا القتراح نيابي، 
لكنها عدلت في هذا املقترح بحيث ال يقتصر فقط على غير 
محددي اجلنسية، بل لكل من تنطبق عليهم الشروط، علما 
ان االقتراح كان ينص على جتنيس البدون فقط، وان يكون 

نصفهم من العسكريني.
وذكر الطبطبائي ان اللجن���ة اقرت اقتراحا بقانون في 
ش���أن تنظيم اقامة الديوانيات في مناطق السكن اخلاص 
مقابل رسوم، واحالت املقترح الذي ايده عضوان وعارضه 
اثنان ومت ترجيح الرأي الذي صوت له الرئيس الى جلنة 

املرافق العامة.
وبني ان اللجنة وافقت على السماح بتحويل العسكري الذي 
يحصل على شهادة جامعية الى رتبة ضابط شريطة انقضاء 

خمس سنوات على تواجده في اخلدمة فيما رفضت اقتراحا 
بقانون بإنشاء مدينة سكنية للعسكريني غير الكويتيني، 

واوصت بأن يقدم هذا املقترح كاقتراح برغبة.
واوضح ان اللجنة اقرت اقتراحا بتعديل قانون االندية 
وجمعيات النفع العام، يلزم وزارة الشؤون بالرد على طلبات 
اشهار االندية وجمعيات النفع العام خالل ستة اشهر، مع 

جواز طعن مقدمي الطلبات امام احملاكم.
واشار الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل قانون 
التأمني الصحي على االجانب، يقضي بأن يغطي »التأمني« 
نفق���ات اعادة جثمان املتوفى الى بل���ده، وذلك انطالقا من 

بعد انساني.
وقال الطبطبائي ان اللجنة اجلت قوانني في شأن ديوان 
احملاسبة بطلب من رئيس الديوان، وتنص على حق الديوان 
في التفتيش والتدقيق على احلسابات اخلاصة والسرية، كما 
اجلت اقتراحا في شأن مكافحة املخدرات واقتراحا آخر بضم 
العسكريني البدون في اجليش والشرطة الى »التأمينات«، 
فيما اقرت اقتراحا بإنشاء الهيئة العامة لالعتماد وضمان 

جودة التعليم.

تحويل العسكري الجامعي إلى ضابط بعد انقضاء 5 سنوات خدمة

عسكر العنزي

شعيب املويزري

)متين غوزال(محمد هايف ود. وليد الطبطبائي ود. معصومة املبارك وفيصل الدويسان خالل اجتماع اللجنة

المويزري: السماح ببناء الدواوين وفق الشروط التنظيمية عسكر: نرحب بالموافقة على »تجنيس 4000« 
سيحل مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع باملس����تندات والوثائق. واعتبر 

العنزي ان عدم حل مشكلة أبناء 
الكويتيني من امهات بدون سيزيد 
من تعقي����د قضية غير محددي 
اجلنس����ية والتي التزال الكثير 
من األسر تعاني منها واصبحت 
قضيتهم محرجة للكويت على 
الصعيد الدولي. من جانب آخر 
رحب العن����زي مبوافقة اللجنة 
التشريعية في مجلس االمة على 
مقترح جتنيس 4000 ش����خص 
خالل س����نة 2010، مش����يرة الى 
ان هذا املقترح س����نوافق عليه 
باالجماع بعد وصوله الى جلنة 
الداخلية والدفاع المياننا املطلق 
بضرورة حل مشكلة غير محددي 
اجلنسية في اسرع وقت واغالق 
هذا امللف نهائيا. كما رحب العنزي 
مبوافقة اللجنة التشريعية على 

قانون تنظيم الدواوين.

أو تؤثر فيها.
مادة ثانية: يس����تحق رسم 
سنوي مقداره دينار عن كل متر 
مربع من البناء يقع خارج حدود 

السكن اخلاص.
مادة ثالثة: يصدر وزير الدولة 
لشؤون البلدية الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون خالل 3 أش����هر من 
تاريخ العمل به على ان تش����مل 
على وجه اخلصوص الشروط 
وضوابط االنش����اء واملساحات 
اخلارجية التي يجوز الترخيص 
اليها واملظهر  الديوانية  بامتداد 

اخلارجي لها.
مادة رابعة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 

تنفيذ هذا القانون.

األبناء  ش����أنها ان حترم هؤالء 
من التعليم والعالج وغيرها من 
األمور احلياتية االخرى والتي 
تعطلت بس����بب ادعاءات باطلة 
تطالب االمه����ات البدون باظهار 
جنسياتهن االصلية مع العلم ان 
هذه االدعاءات كيدية وغير مدعمة 

والناحي����ة اجلمالية. وان تكون 
الديوانية مالصقة حلدود السكن 
اخلاص وأال تتجاوز مس����احتها 
الكلية 100 متر مربع. وأال تتعارض 
مع مسار اخلدمات واملرافق العامة 

كشف رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع في مجلس األمة النائب 
عس����كر العنزي ان وكيل وزارة 
الصح����ة د.ابراهيم العبدالهادي 
وعدني بحل مش����كلة استخراج 
ش����هادات مي����الد س����واء ألبناء 
الكويتيني من امه����ات بدون او 
البدون بش����كل عام في القريب 
العاجل، مشيرة الى ان احلكومة 
ممثلة بوزارتي الصحة والداخلية 
مطالبة باالسراع في انهاء معاناة 
أبناء الكويتيني من امهات بدون 
بات����وا تائه����ني وتعطل  مم����ن 
مس����تقبلهم بسبب الرفض غير 
املبرر باستخراج اثباتات رسمية 
لهم. واوضح العنزي في تصريح 
صحافي ان وزارة الصحة مطالبة 
باستخراج شهادات ميالد البناء 
الكويتيني م����ن امهات بدون في 
اسرع وقت من دون مماطلة من 

أشاد النائب شعيب املويزري 
بقرار اللجنة التشريعية باملوافقة 
على اقتراحه املقدم بشأن تنظيم 
الديوانيات، داعيا زمالءه النواب 
واحلكومة الى املوافقة عليه، وقال 
ان القان����ون ال����ذي قدمه ينص 
على التالي: مادة أولى: يرخص 
بإقام����ة ديوانيات  للمواطن����ني 
ملحقة مبس����اكنهم ف����ي مناطق 
الس����كن اخلاص على ان تتوافر 
في الديوانيات الشروط التالية:

ان يت����م انش����اؤها وفق����ا 
التي تضعها بلدية  للمخططات 
الكوي����ت وفي ح����دود ديوانية 
واحدة لكل مسكن. وان تتوافر 
في انش����ائها املواصفات الالزمة 
واملتفق����ة مع األمن والس����المة 

العدوة يشيد بقرار
»التشريعية« عن إقامة الدواوين

العدوة  النائب خالد  اشاد 
مبوافقة اللجنة التشريعية على 
قانون السماح ببناء الدواوين 
وفق الشروط املنظمة، حيث 
ان الدواوين تشكل جزءا من 
التراث احلضاري للكويت، وملا 
كان كثير من الشعب الكويتي 
يعجز عن اقامة الدواوين في 
بيوتهم حيث ال تتجاوز مساحة 
البيوت 400 مت���ر مربع، بل 
يتعدى االمر الى بيوت تصل 
مساحتها الى اقل من 300 متر 

مربع، لذا نأمل من احلكومة التعاون في خلق مس���احة كافية 
للشعب الكويتي واننا س���ندعم هذا املقترح بقوة، ونؤمن له 
االغلبي���ة الكافية وندعو املجلس واحلكومة الى املوافقة عليه 
بعد االضرار الكبيرة التي حلقت باالسر الكويتية جراء ازالتها 

على يد جلان االزالة.
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