
االحد 20 يونيو 2010   9مجلس األمة
إقامة دائمة وإصدار رخص قيادة وتحرير

وتوثيق عقود الزواج لغير محددي الجنسية

الصرعاوي: االستجواب أداة رقابة برلمانية 
وليس مدعاة لعدم االستقرار السياسي

6- رخ����ص القي����ادة بجميع 
انواعها.

7- احلص����ول عل����ى ج����واز 
سفر.

8- جواز في العمل في القطاعني 
النفطي  العام واخلاص والقطاع 
مع استحقاق مكافأة نهاية اخلدمة 

املقررة في اي منها.
العقارات  9- جواز في متلك 
او باالشتراك مع  بصورة فردية 
الغير وفقا للشروط والضوابط 

املق����ررة لتمل����ك غي����ر الكويتي 
للعقارات.

10- احلق في التعليم بجميع 
مراحله.

مادة رابعة: مع عدم االخالل 
بأي عقوبة اش���د ينص عليها 
قان���ون اخر يعاق���ب باحلبس 
مدة ال تزيد على سنة والغرامة 
التي ال تتج���اوز الف دينار او 
باحدى هاتني العقوبتني كل من 
قدم بيانات او مس��تندات غير 
صحيحة للجان املختصة املشار 
اليها في امل���ادة االولى من هذا 
القان���ون او ادلى ببيانات غير 
صحيحة امامها بقصد االستفادة 
من احكام هذا القانون س���واء 
لنفس���ه او للغير وايا ما كانت 

وسيلته في ذلك.
مادة خامسة: تصدر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون بقرار من 
مجلس الوزراء بناء على عرض 
الوزير املختص وذلك خالل ثالثة 

اشهر من تاريخ العمل به.
مادة سادسة: يلغى كل حكم 

يخالف احكام هذا القانون.

مادة ثالثة: مينح كل من غير 
محددي اجلنس����ية املشار اليهم 
باملادة الثانية م����ن هذا القانون 
بطاقة مدنية صاحلة ملدة خمس 
س����نوات قابلة للتجديد وحتمل 
رقم����ا مدنيا خاصا به، ويحق له 
احلصول على الوثائق التي تكفل 
حقوقه القانونية واملدنية وعلى 

وجه اخلصوص:
1- االقام����ة الدائم����ة بدول����ة 

الكويت.
العالج املجان����ي بجميع   -2
تخصصات����ه ومتطلباته وكذلك 

احلصول على الدواء مجانا.
3- معاملة املعاق غير محدد 
اجلنسية وابنائه املعاقني معاملة 
الكويتي املعاق في مجال احلقوق 
واملزايا املقررة لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
4- احلصول على ش����هادات 

امليالد او الوفاة.
5- حتري����ر وتوثي����ق عقود 
الزواج والطالق والوصية وحصر 
االرث وجميع ما يتعلق باالحوال 

الشخصية.

طلبت جلنة معاجلة اوضاع 
غير محددي اجلنسية من املجلس 
اعطاء تقريرها بشأن منح البدون 
احلقوق املدنية واالجتماعية صفة 
االستعجال ومن املرجح ان يتقدم 
عدد من النواب بطلب عقد جلسة 

خاصة ملناقشة التقرير.
مادة اولى: في تطبيق احكام 
هذا القان����ون يقصد بغير محدد 
اجلنسية كل مقيم بالكويت بصورة 
غير قانونية سواء بشكل مستقل 
او ضمن افراد اسرته متى كان من 
املس����جلني في اللجنة التنفيذية 
للمقيمني بصورة غير قانونية او 
اللجنة العليا للجنسية مبجلس 
الوزراء او لدى مكتب الش����هيد، 
وكذلك فروع من ذكروا املولودين 

بدولة الكويت واملقيمني بها.
م����ادة ثانية: تتول����ى وزارة 
الداخلية خالل ثالثة اش����هر من 
تاريخ العمل بهذا القانون حصر 
اس����ماء غير محددي اجلنس����ية 
املخاطبني بأحكامه واملسجلني لدى 
اجلهات احلكومية املشار اليها في 

املادة االولى من هذا القانون.

عسكر العنزي

جامعــة الكويـت

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

ق�سم تنمية املجتمع

األندية الصيفية الجامعية 2010/2009

) فتيات : 6-15 �سنة(

)اأوالد : 6-11 �سنة(
ـــــــة پ ر�ســــــم  ـــــــال يدويـــــ ـــــــة - �أ�سغــــــ دور�ت علميـــ

طبخ  پ حت�سني �خلط �لعربي پ تنمية �لذ�ت  

ـــــــات ترفــيـــهيـــــــة وعلمــيـــــــة  ـــــــر پ رحــــ كمـبــــيوتــ

�أن�سطــــة ريا�سيــــة .

2010/7/29 - 2010/7/4
)يوميا من �لأحد �إىل �خلمي�س (

9:30 �سباحًا �إىل 1 ظهرً�

نـــادي

 اأ�سدقـاء اجلامعــة
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الكمبــيــوتـــر
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م 80
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) فتيات : 6-15 �سنة(

)اأوالد : 6-11 �سنة(

رحـــــــات ميد�نية ي�ستك�ســـــــف �مل�سارك �ملعامل 

�لتاريخية و�لرت�ثية و�لعلمية و�لرتفيهية يف 

دولة �لكويت

2010/7/29 - 2010/7/4

)�لأحد - �لثاثاء - �خلمي�س (

9:30 �سباحًا �إىل 1 ظهرً�

) فتيات : 6-15 �سنة(

)اأوالد : 6-11 �سنة(

�لتعـــــــرف علـــــــى �لألـــــــو�ن �لأ�سا�سيـــــــة وكيفية 

مزجها پ ر�سم لوحـــــــات فنية پ �أ�سغال يدوية 

تغليف هد�يا - تذهيب

2010/7/29 - 2010/7/4

)�لأحد - �لثاثاء - �خلمي�س (

9:30 �سباحًا �إىل 1 ظهرً�

) دورة �ساملة يف الكمبيوتر واالنرتنت(
) فتيات : 9-11 �سنة(

)اأوالد : 9-11 �سنة(
 Word - Excel - ( تعليـــــــم �لرب�مـــــــج �ملكتبيـــــــة

) Photoshop( تعديل �ل�سور - ) PowerPoint
�لطباعة بالعربي و�لإجنليزي

2010/7/29 - 2010/7/4
)�لأحد - �لثاثاء - �خلمي�س (

10:00 �سباحًا �إىل 1 ظهرً�

نـــادي
ابن بطوطة 

ال�سيـفــي للرحــالت
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االإبداع للفنون 
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للت�سجيل : مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر - جامعة الكويت 
�ل�سويخ   - مبنى �أكادميية 12 - ق�سم �لت�سجيل و�ملتابعة - خال �لفرتة �ل�سباحية من �ل�ساعة 8:30 - 12:30 ظهرً�

�لفرتة �مل�سائية : من 2010/6/13 �إىل 2010/7/1 من �ل�ساعة 5-8 م�ساًء

يف كلية �لبنات �جلامعية - �لعديلية - بو�بة 5 - مبنى 2ع

لا�ستف�سار ق�سم تنمية �ملجتمع : 24985855 - 24985854 - فاك�س : 24836323

ccsce.kuniv.edu

خصم خاص لمساهمي 
الجمعيات التعاونية

الرباط � كونا: واصل لقاء البرملانيني العرب 
حول »تطوير االطار القانوني نحو تفعيل الدور 
الرقابي للبرملانات العربية« اليوم أعمال ورشة 
مبشاركة فاعلة ايجابية للوفد الكويتي املشارك 
برئاسة النائب مبارك اخلرينج وكيل الشعب 
البرملانية مبجلس األمة وعضوية النواب علي 

الراشد وغامن اللميع وعادل الصرعاوي.
وركزت أعمال ال����ورش طيلة اليوم األول 
على مناقشة مسودة املبادئ العامة واآلليات 
املقترحة لتطوير االطار القانوني املنظم للرقابة 
البرملانية في الدول العربية وكذا القاء الضوء 
على بعض املمارسات الفضلى في مجال هذه 

الرقابة بالبرملانات العربية.
ومتي����زت ه����ذه الورش بع����رض اآلليات 
القانونية وأدوات الرقابة البرملانية ومساءلة 

احلكومة السيما السؤال والعرائض والشكاوى 
واالستجواب واملناقشة العامة واللجنة الدائمة 

وجلان تقصي احلقائق.
وف����ي تصريح ل�)كونا( أك����د الصرعاوي 
عقب رئاسته اجللس����ة املخصصة ملوضوع 
االستجواب واملناقشة العامة أهمية هذا اللقاء 
البرملاني العربي الذي يأتي في أعقاب تقييم 
أداء الرقابة البرملانية على احلكومات العربية 
خالل اجتماعي بيروت في أكتوبر 2009 وأبريل 
2010 ملجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقابي 
للبرملانات العربية واللذين خلص املشاركون 
فيهما الى حتديد بع����ض الثغرات في االطار 
القانوني والبحث في مجال التطوير بآليات 

موحدة مشتركة.
واستعرض األدوات الرقابية التي تتضمنها 

الدساتير واألنظمة الداخلية للبرملان معتبرا 
االستجواب أحد أهمها اذا أحسن استخدامه ومت 
ضبط ش����روط استعماله مسجال أن برملانات 
عربية تبالغ في تبسيط استخدامه فيما تغالي 

برملانات أخرى في تقييد استعمال أداته.
وأشار الصرعاوي الى أن االستجواب هو 
مجرد آلية وأداة من بني آليات وأدوات أخرى 
متاح����ة للرقابة البرملانية في حق احلكومات 
تشهدها كل األعراف الدميوقراطية ومنصوص 
عليه في الدس����تور الكويتي في املادتني 100 
و101 وليس مدعاة بأي حال من األحوال لعدم 
االستقرار السياسي ألنه ال يقصد احلكومة في 
ذاتها أو وزراء معينني بل يوجه البرملانيون 
االهتمام باالستجواب الى أسلوب ادارة الدولة 

وتدبير احلكومة للشأن العام.


