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وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس باالجماع على قانون إنشاء محكمة األسرة في مداولته األولى.

كما أحال املجلس قانون تنظيم جمع السالح والذخائر واملفرقعات الى جلنة مشتركة بني جلنتي الشؤون التشريعية والقانونية 

وشؤون الداخلية والدفاع البرملانيتني ملراجعة التعديالت املقدمة عليه، حيث عرض التقرير للمداولة الثانية ومتت املوافقة عليه 

باإلجماع خالل اجللسة.

ووافق املجلس في جلسته العادية على طلب نيابي بتخصيص ساعة في بداية جلسته اليوم لتأبني املغفور له بإذن اهلل تعالى خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية تقديرا وعرفانا بدوره وتخليدا لذكراه ـ طيب اهلل ثراه.

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

جمع السالح .. مداولة ثانية

العالي لديهم حسابات مع 
»التأمينـــات«. بالنســـبة 
لهيئة التطبيقي، استعانت 
باألجانب وأعطوهم رواتب 
عالية في وقت كانت العقود 
على 150 دينارا، ورد الوزير 
بأن املوضوع معروض على 
القضاء، لكن األمر لم يعرض 
على القضاء ووجهت سؤاال 
ملحقا بشأن قرار اإلحالة الى 
القضاء ولم يصلني شيء 

ألنه لم يحل الى القضاء.
مدير عام التطبيقي يعطي 
الوزير إجابـــات مغلوطة 
والوزير مسؤول أمامنا حاليا 
التطبيقي،  عن مخالفـــات 
هناك جتاوزات، نشـــروا 

التربيـــة  حمـــاد لوزيـــر 
والتعليم العالي بشأن كثرة 
التجاوزات واملخالفات املالية 
واإلدارية في »التطبيقي«.

٭ ســـعدون حماد: كثرت 
هذه املخالفـــات في هيئة 
التطبيقـــي ولـــم  يأتني 
الســـؤال خالل أسبوعني، 
فنرجو االلتزام بالرد على 
األسئلة، فوجهت سؤاال الى 
وزير املالية عن »التأمينات« 
واألموال العامة املنهوبة لكن 

لم يأتني الرد.
فأين اآلن من يســـتجوب 
الشـــمالي علـــى الــــ 120 
آيباد وســـكتوا عن املليار 
املنهوب، وأصحاب الصوت 

انتفضـــت  الســـكانية 
وأصبحـــت أمورها جيدة، 
وينبغي فض التشابك بني 
وزارتي الداخلية والشؤون 
من حيث العمالة ومعاجلة 
هذا التشابك وفض العمالة 
الزائدة، ونستغرب أن هناك 
جاليات عليهـــا »بلوك«، 
العمالة يخدم جتار  نظام 
اإلقامات وال يخدم أصحاب 

املشاريع.
جتـــار اإلقامـــات ومافيا 
اإلقامات ينبغي مواجهتهم 
مـــن احلكومـــة وهنـــاك 
جنســـيات ال بد من جلبها 

من اخلارج.
٭ ســـؤال النائب سعدون 

90% تقع على أيدي الوافدين 
واالزدحـــام فـــي الطـــرق 
واالحصائيات تبني ان عدد 
الوافدين املالكني للسيارات 
كبير جدا، املشكلة ان هناك 
أصحاب شركات ال يجدون 
عمالة لتنفيذ أعمالهم لكن 
جتار اإلقامات وجتار العمالة 
الســـائبة والهامشية، فرد 
القوى العاملـــة بأن يأخذ 
من السوق احمللية، صاحب 
الى مهن  املشروع يحتاج 
حرفيـــة يقولون له اذهب 

الى السوق احمللي.
فلماذا تقيدني بأن آخذ من 
السوق احمللية؟ كل الدول 
التركيبة  التـــي عاجلـــت 

٭ فيصل الشـــايع: مكتف 
بالرد.

النائب د.عبداهلل  ســـؤال 
التخطيط  التميمي لوزير 
بعدد الوافدين من اجلنسيات 

العربية واإلسالمية
٭ عبداهلل التميمي: سألت 
النائـــب بقصد اســـتبيان 
اخللل الشديد في التركيبة 
السكانية في الكويت، ولم 
جند فـــي منظومـــة دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
فوضى مثلمـــا جندها في 
الكويـــت، وأعـــداد كبيرة 
وفلكية تفوق أعدادها عدد 

سكان الكويت.
اجلرمية في الكويت 85 أو 

صباح األحمد بالكامل من 
ناحية القسائم وكذلك املنازل 
التنسيق مع جهات  وجار 
الدولة لتنفيذ اخلدمات من 
مخفر ومستوصف ومدارس 
واملركز الصحي واخلدمات 
مجدولة وستفتتح تباعا. 
وبالنســـبة للطريـــق فتم 
ترسية املناقصة وستبدأ في 
تنفيذه في أكتوبر القادم أو 
ديسمبر على أبعد تقدير.

٭ محمـــد احلويلـــة: نعم 
التوزيع يسير على ما يرام 
ألن القضية اإلسكانية من 

أولويات السلطتني.
سؤال النائب فيصل الشايع 

لوزير البلدية

افتتح رئيس مجلس األمة 
مـــرزوق الغامن اجللســـة 
العلنيـــة العادية أمس 27 
يناير 2015، عند الســـاعة 
التاســـعة والنصـــف بعد 
أن كان قـــد رفعهـــا ملـــدة 
اكتمال  نصف ساعة لعدم 
العام  النصاب وتال األمني 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من 

دون إذن أو إخطار.
التصديق على املضابط

يصـــادق املجلـــس علـــى 
املضابط ذات األرقام التالية 
1324/ أ، 1324/ ب، 1324/ ج 
بتاريـــخ 13 و14 و15 يناير 
2015. وصادق املجلس على 

املضابط.

بند األسئلة

انتقـــل املجلس ملناقشـــة 
األسئلة

سؤال النائب خليل الصالح 
لوزير الصحة حول معهد 
العلمية  الكويت لألبحاث 

والهيكل التنظيمي له.
الوزير  ٭ خليل الصالح: 
الوزارة  حريص على هذه 
وتعاقب عليها أكثر من وزير 
معهد األبحاث ومن يديره 
يغير في الهياكل اإلدارية من 
فترة الى أخرى حتى وصل 
األمر الى ان اخلدمة املدنية 
لم توافـــق عليه، فلصالح 
من هذا التغيير من الهيكل 
الوظيفـــي ملعهد األبحاث؟ 
فهذا ينعكس على اإلجناز، 
معهد الكويت لألبحاث هو 
الدولة  الذي يعطي  املعني 
األفـــكار وقضايـــا العلوم 
التكنولوجية  والبرامـــج 
ولكن أصبح همه يأتي مبن 
حتى اعتبر ثكنة عسكرية 
لتمريـــر القضايا التي بها 
مشاكل، وكلي ثقة في هذا 
النشيط في إعادة  الوزير 
تقييم هذه الهياكل اإلدارية 
فـــي املعهـــد ذي امليزانية 

الضخمة.
النائـــب د.محمد  ســـؤال 
احلويلة لوزير اإلســـكان 
إلفادته بالبيانات واملعلومات 
عن اخلطة الزمنية لتوزيع 
الوحدات السكنية ألهالي 

ضاحية صباح األحمد.
٭ محمـــد احلويلة: هناك 
تســـاؤل من األهالي حول 
املناطق  اســـتكمال تنفيذ 
باخلدمـــات،  اخلاصـــة 
والوزير شـــكل جلنة في 
هذا الشأن ألنها من كبرى 
املتوقع  الكويت ومن  مدن 
أن تكون محافظة مستقلة 
فـــي املســـتقبل، فنرجو 
استكمال باقي املرافق ومنها 
املستوصفات واملستشفيات 
وجامعـــة ومعاهد ومراكز 
تعليمية واملخافر فنتمنى 
أن يتـــم االســـتعجال في 
بناء املخافـــر واجلمعيات 
التعاونية وتنفيذ املخطط 
اخلاص باإلنارة والتشجير، 
وأن يكون هنـــاك اهتمام 
خاص بها ألنها حتمل اسم 
صاحب السمو ونتمنى من 
باقي الوزراء أن يستعجل 
فـــي توفيـــر الطمأنينـــة 
واالستقرار وتنفيذ طريق 
الوفرة وإرساله الى جلنة 
املناقصات لالستعجال في 

تنفيذه.
٭ وزير اإلسكان: ياسر أبل: 
مت توزيع الوحدات ملدينة 

)هاني الشمري(رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعدنان عبدالصمد وأنس الصالح على املنصة ويبدو بدر ششتري واألمانة العامة الغامن والشيخ محمد اخلالد وفيصل الكندري  الرئيس الغامن ود.عبداحلميد دشتي وعبداهلل املعيوف

محمد الرشيدي وفارس العتيبي ومحمد اجلبري

سعد اخلنفور وحمد سيف وماجد موسى في حديث مع الشيخ محمد اخلالد

سعد اخلنفور وسعدون حماد

الصالح: وزير التربية 
مطالب بثبات 

الهيكل الوظيفي 
ملعهد األبحاث

احلويلة: نطالب 
وزير اإلسكان 

باستكمال خدمات 
ومرافق مدينة صباح 

األحمد

التميمي: خلل 
وفوضى في التركيبة 

السكانية في 
الكويت بعكس 

دول اخلليج

حماد: هيئة 
»التطبيقي« 

استعانت بوافدين 
وأعطتهم رواتب 

عالية

موسى يطالب العيسى بتغيير بعض القيادات في »التربية«
أشاد النائب ماجد موسى بوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى وبأدائه 
املميز الصالح اوضاع ال��وزارة واالرتقاء 
مبستوى االداء واالهتمام بالوضع التربوي 

والتعليمي.
وقال موسى، في تصريح صحافي امس، 
ان اصرار الوزير على نقل التعليم من التلقني 

الى آفاق التكنولوجيا ومضيه في مشروع 
رخص��ة املعلم يعد من دروب استش��راف 
املستقبل لوضع التعليم في الكويت مبستوى 

اجلودة والنوعية العامليني.
واضاف ان بعض القياديني في الوزارة 
يعملون ضد الوزير من خالل عدم ادراكهم 
للواقع والغرق في بحر البيروقراطية والروتني 

وتعطيل مصالح الناس بحجة القانون، مطالبا 
بضرورة عمل نفضة وتغيير في هذه القيادات 
واستبعاد غير القادرين على مواكبة التطور 
او غير املناسبني ملواقعهم احلالية، مشيرا الى 
ان احد القياديني تخصصه ذو طابع فني، اال 
ان مهامه الوظيفية تتعلق باجلانب االداري 
وهو ما يعوق العمل ويؤثر على االداء العام 

للوزارة ويعطل مصالح املواطنني.
وشدد موسى خالل تصريحه على اهمية 
ان يقوم العيس��ى بإجراء عملية اصالحية 
على مس��توى القيادات في التربية توازي 
عمله االصالحي في املجال التعليمي، مؤكدا 
ان السكوت عن بعض تلك القيادات لم يعد 

ممكنا.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

احملامي عادل قربان وإخوانه
لـــوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

و�لدتهم �حلاجة

صفية حسني محمد قلي
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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املجلس يخصص ساعة لتأبني خادم احلرمني الشريفني الراحل امللك عبداهلل

د.عبداهلل الطريجي وفيصل الكندري خالل اجللسة

جانب من جلسة أمس

فيصل الشايع ود.عبداحلميد دشتي

م.عادل اخلرافي مترئسا اجللسة عيسى الكندريد.يوسف الزلزلة

الشيخ محمد اخلالد متحدثا في اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ خالد اجلراحالشيخ صباح اخلالد وياسر أبل والشيخ سلمان احلمود

الشيخ خالد اجلراح

البديهي  العام، فمن  املدير 
أن تشهد مع املدير العام وإذا 
كل واحد في مكان حكومي 
يحتج بأن أي نائب يدش 

عليه فهذه جهة حكومية.
٭ نبيـــل الفضـــل: أرجو 
عدم تضييع وقت املجلس 
بالتصويت نداء باالســـم 

لتوفير وقت املجلس.
٭ مرزوق الغامن: بالنهاية 
القرار قرار املجلس واملوافق 
على أن يكـــون التصويت 

باأليدي برفع ايده؟
16 من 32.

عدم موافقة.
٭ عـــدم موافقة على رفع 

األيدي.

رفعت احلصانة عن النائب 
حماد لعدم توافر الكيدية.

٭ مبارك احلريص: لعدم 
توافر الكيدية رأت اللجنة 
النائب  رفع احلصانة عن 

سعدون حماد.
٭ سعدون حماد: كنا في 
جلنة الشكاوى وكان عندنا 
األثري مدير التطبيقي، وكنا 
نناقش موضـــوع حمدان 
العنـــزي واألثـــري أخرج 
صورة مشـــوهة حلمدان 
العنزي وتكلمت معه على 
املدير  ابن نائبة  موضوع 
العـــام، وطلب أن يزودني 
باملعلومات وعندما ذهبت 
للهيئة ووجدت مع نائبة 

فـــي اجلامعـــة، وعندمـــا 
يتصرف مسؤول ويتالعب 
العام، وذلك نتيجة  باملال 
عدم رقابة الوزير، وعندما 
بلغ رئيس هيئة أسواق املال 
التقاعد وبلغ  السابق سن 
60 عاما مت رفع سن التقاعد 

الى 70 سنة.
لكـــن مت تغييـــر الالئحة 
»بشخطة قلم«، املخالفات 
في الهيئات مستمرة، وهناك 

عدم وجود محاسبة.
بند طلبات رفع احلصانة

٭ طلب النيابة العامة برفع 
احلصانة عن النائب سعدون 
حماد جنح صحافة، جنح 
الروضـــة، وتقرير اللجنة 

إعالنا حول البعثات وأخذوا 
املرتبة األخيرة ومنهم ابن 
نائبة املدير العام وقبلوه 

وطوفوا املراتب األولى.
نائبة املدير العام جتاوزت 
وقبلت ولدهـــا في البعثة 
ونسوا املراتب األولى، وال 
بد من حتقيق في هذا الشأن 
وإذا لـــم يصحـــح الوزير 
االعوجاج فسوف نصححه 

على منصة االستجواب.
األحكام القضائية ممهورة 
من صاحب الســـمو، ال بد 

أن تنفذ.
٭ أحمد مطيـــع )نظام(: 
فيما يخص استجواب وزير 
املالية السابق الشمالي، فأنا 
من ضمن العشرة مقدمي 
طرح الثقة وكان محورا من 
التجاوزات  ضمن احملاور 
على املال العام فله حرمة 
ولـــن نزايد علـــى بعض، 
والتغطية على جتاوزات 
التأمينات هذه جرمية بحق 

مقدمي االستجواب.
٭ ســـعدون حماد: كالمي 
واضح ان استجواب وزير 
املالية حول 120 آيباد ومن 
جيبه، ومت االســـتجواب 
تغطيـــة على جتـــاوزات 
التأمينـــات، فأين صوت 
صاحب الصـــوت العالي؟ 
والتحقيـــق ســـيبني من 
شارك املدير العام في هذه 

التجاوزات.
٭ د.أحمـــد مطيع: الزميل 
له حـــق أن يقول رأيه، أما 
اتهام العشرة املوقعني على 
طرح الثقة، فهذا ال نقبله، 
االستجواب لم يكن للتغطية 

على مدير عام التأمينات.
٭ وزيـــر التربيـــة وزير 
التعليم العالي بدر العيسى: 
يدنا ممـــدودة للنواب في 
حال وجـــود جتاوزات في 
التعليميـــة،  املؤسســـات 
وأطلب منـــه أن يزودني 
باملستندات وكلي استعداد 
األمـــر وحل هذه  ملعاجلة 

اإلشكالية.
٭ ســـعدون حماد: سوف 
أزود الوزير بكل املستندات 
وكذلك مـــن ألغى األحكام 
القضائية املمهورة بتوقيع 

صاحب السمو.
٭ سؤال النائب د.عبداهلل 
التجارة  الطريجي لوزير 
حول أسباب هيئة أسواق 
املال بتغيير الئحة املوظفني 

اخلاص بإنهاء اخلدمات.
٭ د.عبداهلل الطريجي: على 
احلكومة إعادة التعامل مع 
الهيئات املستقلة فقياداتها 
يتخذون قرارات بعيدة عن 
سياسات احلكومة، وبعض 
الوزراء عندمـــا تقول ان 
الهيئة تتبعك يقول ال ليست 
تابعة لي كان هناك اجتماع 
مع رئيس الوزراء في جلنة 
امليزانية حـــول مخالفات 
اجلهات احلكومية وسمو 
الرئيس أعطى توجيهاته 
بأن يكون هناك تعاون من 

الوزراء.
وأجد أن هنـــاك مخالفات 
الزالـــت تتكرر وتســـجل 
ولـــم أجد أي تعـــاون من 

املؤسسات.
وفي جلنة امليزانيات أمس 
فوجئنا بأن رئيس الهيئة 
وقـــع عقدا مببلـــغ 2000 
دينار حق مواطن خليجي، 
وموجود في اخلارج يدرس 

امتناع 2، احلضور 40.
٭املجلس وافق على رفع 
احلصانة عن النائب سعدون 

حماد.
٭ طلـــب رفـــع احلصانة 
عن النائـــب نبيل الفضل 
القضية جنح مباحث  في 

)حصر نيابة الفروانية(.
٭ مبارك احلريص )املقرر(: 
انتهـــت اللجنـــة الى رفع 
احلصانة عن النائب نبيل 
الفضل لعدم توافر الكيدية 

في الدعوة.
٭ د.عبداحلميد دشـــتي: 
بالرغـــم مـــن احلصانـــة 
النيابية، الشاكي هو مسلم 
البراك، والثانية من وليد 

٭ عبداحلميد دشتي: سمعنا 
مـــن األخ ســـعدون حماد 
ولكنه مؤمن بحق التقاضي، 
وباألمس هو من املطالبني 
برفـــع احلصانـــات ومن 
أساء له هو حفيد الشيخ 
عطية األثري، ولنسمح له 
بالتقاضي أمام القضاء وهو 
في أمان بإذن اهلل، وسأطلب 
رفع احلصانة عني، كما أن 
اللجنة رأت رفع احلصانة 
عن النائب سعدون حماد.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على طلب رفع احلصانة عن 
النائب سعدون حماد وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 6، 

النواب  الطبطبائي فأسأل 
هل هذه الشـــكوى كيدية 
أم ال، ونبيل الفضل مؤمن 
الشـــكوى حـــق لكل  بأن 
شخص، األخ نبيل موافق 
على التقرير، امتنعت ألن 
هذه الشكوى من الشكاوى 
الكيدية فعال، ألن الشكوى 
حق وعندنـــا قضاء نزيه، 
وهذا يتطلب دراســـة من 

جميع النواحي.
٭ نبيل الفضل: كالم األخ 
عبداحلميد دشتي صحيح 
ألننا مستقصدون من النواب 
السابقني، وتقدمت باقتراح 
بتعديل املرئي واملسموع 
بأن من يريد الشكوى يقدم 

العيسى: يدنا 
ممدودة للتعاون

مع النواب 
ملعاجلة واحلد
من املخالفات
في »التطبيقي«

الكندري: وقف العمل بقرار تعديل صرف الدينار للموفدين
زف النائب فيصل الكندري بشرى للموظفني 
املبتعثني من ديوان اخلدمة املدنية قائال »نثمن 
اس��تجابة مجلس اخلدمة في اجتماعه االثنني 

بوقف العمل بقرار معادلة صرف الدينار«.
وأكمل الكندري في تصريح صحافي »نشكر 
مجلس اخلدمة املدنية على استجابته السريعة 
ملطالبتن��ا بضرورة وقف العمل بقرار تعديل 
صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية ملوفدي 
الديوان، مما سيساهم في مساعدة املوظف على 

حتمل أعباء املعيشة في الدول األجنبية«.
وقال إن موافقة الديوان على وقف العمل ملدة 
6 أشهر بالقرار ستساعد على ترتيب أوضاع 
املوفدين، كما أن الوعود التي حصلنا عليها من 
املسؤولني تطمئن الى إلغاء القرار، مشيرا الى 

أن الديوان يحتاج الى دراسة متأنية.
وأشار الكندري الى أن حل مشاكل املواطنني 
س��واء املوظفون أو الطلبة أو املتقاعدون هو 

صلب عملنا بعد الرقابة والتشريع.

Advertising work - التعليم العايل - وزارات  Ad TA3LIM NEW

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون الموسيقية

الشروط اخلاصة بقسم اآلالت األوركسترالية:
اأ�ستـــــــــــاذ م�ســـــاعـــــــــد : دكتـــــــــوراه يف الــــــعـــــــــزف لتــــدريــــــ�س 

االآالت التالية :

)percussion( فلوت - كونرتابا�س - اإيقاع

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

لتدري�س االآالت التالية : 

)percussion( فلوت - اإيقاع

الشروط اخلاصة بقسم األصوات :
مـــعيـــــد البعــثـــــة : التخ�ســــ�س اأ�ســـــوات لتـــــدريـــــ�س 

مـــــادة : الغناء االأوربرايل.

الشروط اخلاصة بقسم التربية املوسيقية :
اأ�ستاذ م�ساعد: دكتوراه يف التخ�س�سات التالية :

الرتبية املو�سيقية - تربية وعلوم الكمبيوتر.

معيد البعثة : التخ�س�س يف التخ�س�سات التالية:

الرتبية املو�سيقية

الشروط اخلاصة بقسم املوسيقى العربية:
العـــربــــيــــة  املو�سيقـــى  يف  دكتـــــوراه  م�ســـــاعــــــــد:  اأ�ستـــــــاذ 

لتدري�س املواد التالية: 

�سولفيج وقواعد املو�سيقى العربية - قانون - ناي.

لتدري�س  العربية  املو�سيقى  يف  التخ�س�س  البعثة:  معيد 

املواد التالية: ناي - �سوليفج وقواعد املو�سيقى العربية.

الشروط اخلاصة بقسم البيانو :
اأ�ستـــــاذ م�ساعــــد: دكتـــــوراه يف العـــــــزف لتــــــدري�س االآلــــــة 

التالية : بيانو.

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

االآلة التالية: بيانو.

أوال : الشروط العامة للتعيني بوظيفة معيد بعثة:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يكـون حا�سـاًل على درجة البكالوريو�س من اإحدى 
اأحد  العايل يف  التعليم  بــوزارة  املعتمدة  اجلامعات 

التقدير  وبتقدير جيد جــدًا يف  املعهد  تخ�س�سات 

العام ويف مواد التخ�س�س.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثانيا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة مدرس مساعد:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يــكــون حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س 
اأو  جامعة  من  وذلــك  عنها،  املعلن  باالأق�سام  الدقيق 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

6- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثالثا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة أستاذ مساعد:
1- اأن يكون حا�ساًل على درجة الدكتوراه يف التخ�س�س 
اأو  الدقيق باالأق�سام املعلن عنها، وذلــك  من جامعة 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل .

2- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

3- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
4- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

5- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

يعلن املعهد العايل للفنون املو�شيقية عن فتح باب التعيينات ل�شغل وظيفة معيد بعثة 

حلملة البكالوريو�س، ووظيفة مدر�س م�شاعد حلملة املاج�شتري، ووظيفة اأ�شتاذ م�شاعد 

حلملة الدكتوراه للعام الدرا�شي 2015/2014 وذلك بناًء على ال�شروط التالية :

األوراق املطلوبة :
1- ال�سرية الذاتية للمتقدم مدعمة بامل�ستندات الدالة.

2- �سورة اجلن�سية و�سورة البطاقة املدنية.
3- عدد )4( اأربع �سور �سخ�سية حديثة )4/6(.

العايل للمتقدم بوظيفة معيد بعثة،  التعليم  البكالوريو�س معتمدة من وزارة  4- �سورة طبق االأ�سل من �سهادة 
و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري معتمدة من وزارة التعليم العايل للمتقدم بوظيفة 

مدر�س م�ساعد، و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه معتمدة من وزارة التعليم 

العايل للمتقدم بوظيفة اأ�ستاذ م�ساعد.

● تقدم الطلبات مبكتب وكيل املعهد العايل للفنون املو�سيقية
● يتم تلقي الطلبات يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى الواحدة ظهرًا.
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املوافقة على املداولة االولى لقانون إنشاء محكمة االسرة
عبداهلل املعيوف حمدان العازمي

عبداهلل التميميد.بدر العيسى نبيل الفضل احمد القضيبي

د.محمد احلويلة

على املخالف.
٭ خلف دميثير: هذا القانون 
ضروري إذا استطعنا خلق 
قاعدة أمنية في بلدنا، ألن 
من أمن العقوبة أساء األدب 

ال بد من تشديد العقوبة.
٭ وزيـــر الداخلية محمد 
اخلالد: أنا سعيد جدا بهذا 
النقاش، وأشـــكر الرئيس 

وأعضاء اللجنة.
هـــذا قانون ملدة ســـنتني، 
وفكرة الـ 4 أشهر املمنوحة 
هي احملك، عندما يكون هناك 
تفكير في العقوبة، وأنا مع 
التشـــدد في العقوبة، ألن 

تالوته كامال.
الزلزلة: أمتنى  ٭ يوسف 
وزيـــر الداخلية أن يوافق 
على تعديلنا ليكون ال يزيد 

على بدال من ال تقل.
٭ جمال العمر: اخلالف هو 
مدى إعطاء املشرع املرونة 
للقاضي، فلنصل إلى صيغة 
توافقيـــة بتغيير كلمة »ال 

يزيد« بدال من »ال تقل«.
٭ روضـــان الروضان: إذا 
املتهم شعر بأن أقل عقوبة 
5000 دينار فلن يهتم أصال، 
وإذا كنـــا جادين في جمع 
الســـالح فلنشدد العقوبة 

٭ ســـعدون حماد: قدمت 
تعديال على املادة الرابعة، 
حتى ال يلزم القاضي بخمس 
ســـنوات أو خمسة آالف 

غرامة.
٭ عدنان عبدالصمد: ينبغي 
أن تعطى للقاضي مرونة 
فيجـــب أال تزيـــد على 10 
آالف دينار، ولنترك احلرية 
للقاضي حتى تكون القضية 
تقييمية، حتى يكون هناك 
فرق بني »الطلقة«، واألسلحة 

الثقيلة.
٭ سعود احلريجي: قدمت 
تعديـــال أرجو مـــن املقرر 

املتروكة للقاضي؟!
وجرت مناقشة التعديالت 

مادة مادة.
الرابعة: »يعاقب  املادة  ٭ 
كل من حاز أو أحرز أسلحة 
أو ذخائر أو مفرقعات غير 
مرخص أو محظور حيازتها 
باحلبس مدة ال تزيد على 
خمس سنوات وبغرامة ال 
تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف 
دينـــار أو بإحـــدى هاتني 
العقوبتـــني بعـــد انقضاء 
املهلـــة املقررة فـــي املادة 

)السادسة(.

في جلانهم.
٭ عبداهلل املعيوف )املقرر(: 
لم يحضر من النواب مقدمي 
التعديالت إال النائب سعدون 
حمدان، فضـــال عن ان كل 

التعديالت غير جوهرية.
٭ عدنـــان عبدالصمد: كل 
التعديالت لـــم يؤخذ بها، 
 ،R.B.J ألن الطلقة غير الـ
إليه  انتهت  والنص كمـــا 
اللجنة »يعاقب كل من حاز 
أو أحرز أسلحة باحلبس مدة 
ال تزيد على خمس سنوات 
وبغرامة ال تقل عن خمسة 
آالف دينار« فأين املرونة 

رســـما قيمته 500 دينار 
حتى تكـــون هناك جدية، 
القانون موجود من  وهذا 

مجالس متتالية.
وجـــرى التصويـــت نداء 
باالسم على رفع حصانة 
النائب نبيل الفضل وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 33، عدم موافقة 4، 

امتناع 3، احلضور 40.
املجلس يرفع احلصانة عن 

النائب نبيل الفضل.
طلب النيابة رفع احلصانة 
عن النائـــب د.عبداحلميد 
والقضيـــة  دشـــتي 
حـــق العاصمـــة )جنـــح 

الصاحلية(.
٭ مبارك احلريص )املقرر(: 
انتهت اللجنة بإجماع آراء 
احلاضرين برفع احلصانة 
النائب دشـــتي لعدم  عن 

توافر الكيدية.
٭ عبداحلميـــد دشـــتي: 
الشاكي محمد جاسم الصقر 
ويقول ان عبداحلميد دشتي 
تلفظ بعبـــارات في مكان 
عام على مرأى ومسمع من 
أشخاص آخرين على نحو 
يخدش شرفه. وهذه جاءت 
اثر اجتماع أساء ملرجعي 
ومعتقدي ووقفت مع الناس 
بجوار اجلريدة، وأطلب رفع 

احلصانة عني.
٭ فيصل الكندري: نتمنى 
عدم ذكر اســـم مواطن ال 

يستطيع الرد.
٭ سعدون حماد: التقرير 
يفترض ان زميلنا الفاضل 
د.عبداحلميد دشتي ووجدت 
كالمه بذيء، فمن باب أولى 
ان ترفـــع احلصانـــة عن 
دشتي ويواجه الشاكي أمام 

القضاء.
وجـــرى التصويـــت نداء 
باالسم على حصانة النائب 
دشـــتي وكانـــت النتيجة 

كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 3، 

امتناع 2، احلضور 40.
املجلس يرفـــع احلصانة 
عـــن النائب د. عبداحلميد 

دشتي.
وتـــال األمني العـــام طلبا 
بتخصيص ســـاعتني من 
جلسة غد األربعاء لتأبني 
املغفور له خادم احلرمني 
الشـــريفني الراحـــل امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
)موافقة عامة(.

وافق املجلس على جميع 
فـــي  الـــواردة  اإلحـــاالت 

اجلدول.

تقارير اللجان

انتقل املجلس الى مناقشة 
املداولة الثانية لقانون جمع 

السالح.
٭ عدنـــان عبدالصمـــد: 
التقرير  يفترض ان هـــذا 
يـــوم، فأرجو  يأتينا قبل 
ان نعرف مـــا التعديالت، 
والتســـاؤالت واردة ولم 

نفهم اجلدول.
٭ يوســـف الزلزلة: نحن 
لدينا مشـــكلة مع اللجان، 
فـــال ميكن ان يتـــم تقدمي 
تقارير بهذه الطريقة وهذا 
مناط بلجنة األولويات، ومت 
االتفاق مع رؤساء اللجان 
التقارير  ان تقـــدم  علـــى 
األسبوع املاضي، لكن نتيجة 
لعدم النصاب فنقع في هذه 
املشكلة والنواب ال يلتزمون 

هناك أربعة أشهر مهلة.
٭ فيصل الكندري: أمتنى 
من االخوان تشديد العقوبة 

على قضية السالح.
٭ جمـــال العمـــر: قدمت 
تعديال بزيـــادة مدة عمل 
القانون بخمس سنوات بدال 
من سنتني نظرا للظروف 
االســـتثنائية، والظروف 
التي دعتنا إلى هذا القانون 
مازالت قائمة، وضرورة بناء 

منظومة أمنية.
٭ وزير الداخلية: هي الفكرة 
بخمس سنوات نرحب بها 

وما عندنا مشاكل.
الزلزلة: قدمت  ٭ يوسف 
تعديال بإلغاء سقف القانون، 
فمن اخلطأ أن نحدد للقانون 
مدة محددة ألنه من املمكن 
تخبئة الســـالح ويخرجه 

احلائز بعد 5 سنوات.
٭ مبارك احلريص: ال بد من 
وجود مدة زمنية محددة.

وجرى التصويت على إلغاء 
الفترة الزمنية:

32 من 41 موافقة.
٭ مـــرزوق الغامن: أقترح 
إحالة املشروع بقانون إلى 
اللجنة التشـــريعية حتى 
ترى إحكام الصياغة ويرد 

إلينا.
)موافقة عامة(.

٭ مرزوق الغامن: أقترح أن 
جتتمع اللجنة التشريعية 
لدراسة املوضوع وتقدمه 

األربعاء أو اخلميس.
أو  تعقد جلنة مشـــتركة 
التشريعية والداخلية  من 
والدفـــاع بعـــد اجللســـة 
ويناقشون التقرير إلى ما 
شاء اهلل وغدا نقره، ترفع 
اجللسة ملدة نصف ساعة 

للصالة.
استؤنفت اجللسة برئاسة 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
وانتقل املجلس ملناقشـــة 
التشريعية  اللجنة  تقرير 
بشـــأن مشـــروع القانون 

بإنشاء محكمة األسرة.
٭ د.يوســـف الزلزلة: هذا 
القانون إضافة كبيرة جدا 
الكويت،  فـــي  للتشـــريع 
وسيكون سببا حلل كثير 
من املشاكل والقضايا التي 
تعاني منها األسر الكويتية 
ويضعها أمام مفترق طرق 
حلل مشـــاكلها، ما درجت 
عليـــه احملاكم من قبل في 
الطـــالق أو احلضانـــة أو 
االرث دائما ما يواجه بطول 
الوقت وتأخير في القضاء 
والنيابـــة، فهـــذا القانون 

سيحل اإلشكاليات.
ألـــزم احلكومة  القانـــون 
إنشـــاء جهـــة لهـــا فائدة 
كبيرة وهي مركز تسوية 
النزاعات االســـرية في كل 
محافظة بحيث ان يذهبوا 
ليه ويساعدهم في تخفيف 
اخلالفات بطـــرق علمية، 
وهذا أمر محمود، وإذا كان 
هناك خالف أســـري يحل 
وال يذهـــب الى احملكمة إال 
بعد جلســـة في هذا املركز 
بوجود متخصصني في هذا 
املركز الذين يساعدون في 
حل هذه املشاكل، والقانون 
سينشأ في جميع احملافظات 
نيابة متخصصة في قانون 
األسرة، وعندما تكون في 
كل محافظة متخصصة في 
شؤون األسرة، ومن ضمن 

الطريجي: 
قيادات الهيئات 

واملؤسسات تتخذ 
قرارات بعيدة عن 
سياسات احلكومة

دشتي: لنرفع 
احلصانة عن النواب 
فلدينا قضاء كويتي 

نزيه

الفضل: 500 دينار 
إلثبات جدية رفع 

الدعاوى على 
النواب

الزلزلة: نطالب 
بالتزام النواب 

بحضور اجتماعات 
اللجان

عبدالصمد: إعطاء 
 القاضي مرونة

في العقوبة بشأن 
حيازة األسلحة

احمد الري

د.عبدالرحمن اجليران

د.عبداحلميد دشتي

خلف دميثير متحدثا

الشيخ سلمان احلمود وفيصل الشايع ويعقوب الصانع

جانب آخر من اجللسة

حوار بني الشيخ خالد اجلراح ومحمد الرشيدي أثناء اجللسة

قانون جمع السالح والذخائر واملفرقعات
بعد االطالع على الدستور.

وعل��ى القانون رقم 16 لس��نة 1960 باصدار قانون 
اجلزاء والقوانني املعدلة له.

وعلى قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر 
بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانني املعدلة له.

وعلى القانون رقم 35 لس��نة 1985 في شأن جرائم 
املفرقات. وعلى املرس��وم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 

بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن 
االسلحة والذخائر. وافق مجلس االمة على القانون اآلتي 

نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة رابعة: يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او 

ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها 
باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة 
مالية ال تزيد على عشرة آالف دينار او بإحدى 

هاتني العقوبتني بعد انقضاء املهلة املقررة في املادة 
السادسة.

مادة خامسة: يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على عشر 
سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على خمسني الف دينار 
كل من يتاجر في سالح ناري غير مرخص او ذخائر 

او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او 
تخزينها او التعاقد مع املنظمات او اخلاليا االرهابية 
لبيعها لها او شرائها منها، ومبصادرة املضبوطات 

في جميع االحوال.

مادة سادسة: يعفى من العقوبة املقررة في هذا 
القانون او اي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر 

بتسليم االسلحة النارية غير املرخصة او الذخائر او 
املفرقعات احملظور حيازتها او احرازها، الى وزارة 

الداخلية خالل اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا 
القانون في اجلريدة الرسمية.

مادة سابعة: يصدر الوزير املختص اللوائح 
والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون، ويلغى 

كل حكم او نص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
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الروضان: ضرورة 
تشديد العقوبة 
على املخالفني 

لقانون جمع 
السالح

اخلالد: أوافق على التشدد في العقوبة ألن هناك مهلة 4 أشهر
فارس العتيبيد.احمد بن مطيع

عبداهلل التميمي ونبيل الفضل يتوسطهما الشيخ سلمان احلمودياسر أبل املجلس يصوت على تعديالت قانون جمع السالح

سعد اخلنفور

الـــذي يجمع  هـــذا املركز 
الكلمة بني الزوجني لتجنب 
الطالق من شأنه أن يستعني 
بحكـــم من أهله وحكم من 
أهلها، ولو كان هناك قاض 
يتسلم هذا املركز باإلضافة 
الى عمله حملاولة التوفيق 
قبل الوصول إلى اجراءات 
التقاضي، هذا يجنب كثيرا 

من حاالت االفتراق.
خبرة احلياة نحن بحاجة 
إليها حتى يسهلوا معاجلة 
هذه القضايا األسرية، وإذا 
كان هذا املركز ســـيحاول 

وحضانة ونفقة وغيرها، 
هناك كثير من املصطلحات 
التي حتتاج إلى تعريف مثل 
»مركز« واملفروض »إدارات« 
ال »مركز«، وهناك خالف بني 
قواعد وقوانني، وأقترح ان 
تكون الردود مكتوبة بعد 

املناقشة األولى.
الدويسان: مثل  ٭ فيصل 
هذا القانـــون نحتاج إليه 
الســـيما في الوقـــت الذي 
كثرت فيه قضايا الطالق، 
ولكن أخشى أن تسهل هذه 
اإلجراءات قضايا الطالق، 

التطبيق ينبغي أن يكون 
القانون يحل  أكثر دقـــة، 
مشاكل ومنازعات االرث، 
وهناك أمر مهم جدا وهو أن 
الشباب الكويتي يتم منحهم 
الفرصة إلدارة هذه املراكز 
في احملافظات، ونتمنى أال 
الالئحة  نتأخر في إصدار 
التنفيذيـــة لهـــذا القانون 

لتسهيل منازعات األسر.
٭ عودة الرويعي: القانون 
نقلـــة نوعيـــة فـــي حق 
التقاضي األسري وترتيب 
شؤون األســـرة من طالق 

وصندوق لألسرة، كل هذه 
الركائز هي ســـبب لتقدمي 
مشروع حضاري متكامل، 
والقانون احلالـــي هو ما 
ستأخذ به محكمة األسرة 
لكن بعـــد إقـــرار الركائز 

السابقة.
القانـــون جـــاء متكامـــال 
ســـنعرضه عليكـــم مادة 

مادة.
٭ عبداهلل التميمي: ثقتنا 
في وزير العدل كبيرة جدا، 
فهـــذا أول قانون في عهده 

ونتمنى للقانون النجاح.

القضايا لهـــا خصوصية 
وتعلقهـــا  وحساســـية 
بأدق األمور األســـرية، لذا 
اقتضى األمر لعقد جلسات 
خاصة بعيدا عن اجللسات 

االجرائية واجلزائية.
حتقيقا لهذه االهداف هناك 
القانـــون هي  ركائـــز في 
اختصار درجات التقاضي 
وإنشاء نيابة متخصصة 
وإنشاء مراكز للتسويات 
للنظر في املنازعات األسرية 
قبل الذهـــاب الى احملكمة، 
وكذلك قـــاض متخصص 

مـــواده أن يجوز لصاحب 
الشـــأن أن يقدم طلبا الى 
مركز تسوية النزاعات قبل 
ذهابه الى احملكمة، ووضع 
خطوات كثيرة قبل النظر 
في قضية الطالق وغيرها، 
وأمتنى من املجلس املوافقة 

عليه.
٭ د.عبداحلميد دشتي: من 
التي  التوصيات  متطلبات 
صدرت عن مجلس حقوق 
االنسان في عام 2010 هي 
اســـتكمال قوانني األسرة، 
وتشريعات األسرة، وهذه 

اســـتدعاء حكم مـــن اهل 
الـــزوج وحكـــم مـــن اهل 
الزوجة، فقد تسهل عملية 
او املصاحلـــة  املعاجلـــة 
اقتراح بان  وأمتنى تقدمي 
ينتدب رجل من اهله ورجل 
من اهلها واالستعانة بأهل 

اخلبــرة.
٭ عبداهلل الطريجي: حسب 
اإلحصائيـــات فـــي وزارة 
العدل ارتفعت نسبة الطالق 
بنســـبة كبيرة وكثير من 
األسر ال تذهب الى احملاكم 
بسبب الكثير من القضايا 

د.علي العمير

نص قانون محكمة األسرة
المادة األولى

يعمل بأحكام قانون محكمة األسرة املرافق، ويلغى كل حكم 
يخالف أحكامه.

المادة الثانية

على دوائر احملكمة الكلية التي تنظر قضايا األحوال الشخصية 
أن حتيل من تلقاء نفسها الدعاوى املنظورة أمامها التي أصبحت 
من اختصاص محكمة األسرة الى احملكمة األخيرة، وذلك باحلالة 
التي هي عليها وبغير رس��وم، وف��ي حالة غياب أحد اخلصوم 
تقوم إدارة الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه باحلضور أمام 

محكمة األسرة املختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم األسرة الدعاوى التي حتال إليها تطبيقا ألحكام 
الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية املنازعات األسرية 
املنصوص عليها في القانون املرافق. وال تسري أحكام الفقرة 
األولى عل��ى الدعاوى احملكوم فيه��ا أو املؤجلة للنطق باحلكم 
وتبقى األح��كام الصادرة في هذه الدع��اوى خاضعة للقواعد 

املنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر الدوائر االستئنافية في نظر منازعات األحوال الشخصية 
املرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة األسرة وفقا 
ألح��كام القانون املرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا 
القان��ون، وتخضع األحكام التي تصدر منها في هذه املنازعات 
للقواع��د املنظمة لطرق الطعن فيها الس��ارية وقت العمل بهذا 
القانون. وتس��تمر محكمة التمييز ف��ي نظر الطعون املرفوعة 
أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن األحكام الصادرة 
في منازعات األحوال الش��خصية التي أصبحت من اختصاص 

محكمة األسرة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات املنفذة ألحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

عل��ى رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء - كل فيما يخصه - 
تنفي��ذ هذا القانون ويعمل به بعد س��نة من تاريخ نش��ره في 

اجلريدة الرسمية.

قانون محكمة األسرة

مادة 1: تنش��أ بكل محافظة محكمة تسمى »محكمة األسرة« 
يكون لها مقر مس��تقل تتألف من دوائر تابعة حملكمة للمحكمة 
الكلي��ة، ودوائر أخرى تابعة حملكمة االس��تئناف تختص دون 
غيرها بطعون االس��تئناف التي يجيزها القانون على األحكام 

الصادرة من دوائر احملكمة الكلية املشار إليها.
ويتولى اإلش��راف على تلك الدوائر مستش��ار يندبه لذلك 

املجلس األعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم األس��رة قرار من وزير العدل 

بعد موافقة املجلس األعلى للقضاء.
مادة 2: تشكل دائرة األحوال الشخصية الكلية مبحكمة األسرة 
من ثالثة قضاة أحدهم على االقل بدرجة وكيل باحملكمة الكلية، 
وتشكل الدائرة االس��تئنافية من ثالثة مستشارين من محكمة 
االس��تئناف. وللمجلس األعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس 
احملكم��ة الكلية، أن يعهد برئاس��ة كل أو بعض دوائر األس��رة 
باحملكمة الكلية إلى مستش��ارين من محكمة االس��تئناف ملدة 
ثالث س��نوات قابلة للتجديد، وذلك طبق��ا للقواعد والضوابط 

التي يصدر بها قرار من املجلس.
مادة 3: تختص محكمة األسرة دون غيرها بالفصل في كافة 
منازعات األحوال الشخصية املشار إليها في الفقرة الثانية من 

املادة 34 من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيني وغير الكويتيني أيا كانت 
ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد االختصاص الدولي الواردة 

باملواد من 23 إلى 28 من ذلك القانون.
وتك��ون األحكام الص��ادرة من محكمة األس��رة نهائية في 
مسائل امليراث والوصية والوقف واملهر، إذا كانت قيمة الدعوى 

ال تتجاوز خمسة آالف دينار.
مادة 4: تطبق محكمة األسرة األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية 
التي تسري على املنازعات املطروحة عليها وفقا للمادة 346 من 
القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وتتبع أمامها القواعد 
واإلجراءات املقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص 
خاص باالجراءات املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية 
والتجاري��ة والقانون املدني وقانون اإلثب��ات في املواد املدنية 

والتجارية وقانون تنظيم اخلبرة.
ويجوز حملكمة األسرة – كلما رأت ضرورة لذلك – االستعانة 
برأي من االختصاصيني االجتماعيني أو النفسيني املقيدين باجلدول 

املشار اليه في الفقرة األخيرة من املادة 9 من هذا القانون.
مادة 5: تختص محكمة األس��رة التي يقع في دائرتها موطن 
املدعي أو املدعى عليه، بنظ��ر الدعاوى املرفوعة من األوالد أو 
الزوجة أو الوالدين أو احلاضنة – بحس��ب األحوال – في املواد 
التالي��ة: )أ ( النفق��ات واألجور وما في حكمه��ا، )ب ( احلضانة 
والرؤية واملس��ائل املتعلقة بهما، )ج( املهر واجلهاز والهدايا وما 
في حكمه��ا، )د( التطليق واخللع واإلبراء والفرقة بني الزوجني 
بجميع أسبابها الش��رعية، )ه( استخراج جواز سفر احملضون 
وجتديده وتسليمه، )و( استخراج شهادة ميالد احملضون وبطاقته 
املدنية وتسليمهما، )ز( تسجيل احملضون باملدارس احلكومية، 

أو باملدارس اخلاصة.
وفيم��ا عدا م��ا تقدم تختص محكمة األس��رة التي يقع في 
دائرتها موطن املدعى عليه – أو موطن أحد املدعى عليهم – بنظر 
الدعاوى الناش��ئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى 
علي��ه موطن في الكويت يكون االختصاص للمحكمة التي يقع 

في دائرتها موطن املدعي.
مادة6: تكون محكمة األسرة املختصة محليا بنظر أول دعوى 
ترفع إليها من أحد الزوج��ني، هي املختصة محليا دون غيرها 
بنظر جميع دعاوى األحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من 
أيهما على اآلخر، مبا في ذلك دعاوى النفقات واألجور وما في 
حكمها س��واء للزوجة أو األوالد أو األقارب، ودعاوى حضانة 

الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب احملكمة املش��ار إليها لدى رفع أول 
دعوى ملف لألسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع 
دعاوى األحوال الشخصية األخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون 

متعلقة بذات األسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب إلدارة التوثيقات الشرعية 

يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 7:  تنش��أ مبقر محكمة األس��رة في كل محافظة نيابة 
متخصصة لشؤون األس��رة تتولى املهام املوكلة للنيابة العامة 
في قضايا األحوال الش��خصية وفقا ألحكام املواد من 337 إلى 
341 من القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وذلك اضافة 
الى حق النائب العام في طعن بالتمييز في األحكام االستئنافية 
الصادرة من محكمة األسرة، في األحوال املنصوص عليها في 

الفقرة األولى من املادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة 8: ينشأ بكل محافظة مركز يلحق مبحكمة األسرة، يتولى 
تسوية املنازعات األسرية وحماية أفراد األسرة من العنف واإليذاء 
الذي يقع من أحدهم عل��ى أفرادها اآلخرين ويصدر قرار من 
وزير العدل بتنظيم هذا املركز وحتديد مهامه واالجراءات التي 

تتبع أمامه. ويكون اللجوء الى املركز بدون رسوم.
م�ادة 9: في غير دعاوى األحوال الشخصية التي يجوز فيها 
الصلح، والدعاوى املستعجلة ومنازعات التنفيذ واألمور الوقتية 
يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة األسرة ان يقدم 
طلبا لتسوية النزاع الى مركز تسوية املنازعات األسرية املختص، 
إال أنه بالنسبة لدعاوى الطالق والتطليق التي يجوز فيها الصفح، 
ال يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة األس��رة قبل البت في الطلب 
ال��ذي يجب على املدع��ي تقدميه الى مركز تس��وية املنازعات 

األسرية املختص.

ويتولى املركز بعد س��ماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم 
بجوانب��ه املختلفة وآث��اره وعواقب التمادي في��ه، ويبدي لهم 
النصح واإلرش��اد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على 

كيان األسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض 
منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو مبن ينوب عنهم 
مبوجب وكالة رس��مية، وإذا لم يحضر أحد أطراف النزاع، بعد 
ثبوت إخطاره بجلس��ة النظر في تسوية، جاز اعتباره رافضا 

إلجراء التسوية.
ويجوز للمركز عند إجراء التس��وية االستعانة برأي أي من 
علم��اء الدين أو من االختصاصيني االجتماعيني أو النفس��يني 

املقيدين بجدول خاص يعد لذلك في احملكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزي��ر العدل بوضع قواعد اختيار هؤالء 
االختصاصيني وإجراءات قيدهم في اجلدول، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات املختصة.
مادة 10: يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خالل 
30 يوما من تاري��خ تقدمي الطلب ويتعني عدم جتاوز هذه املدة 
إال باتف��اق الطرف��ني وبحد أقصى ال يج��اوز 60 يوما، فإذا مت 
الصلح في هذا األجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الش��ريعة 
أو النظام العام أو اآلداب يتولى رئيس مركز تس��وية املنازعات 
األس��رية أو من ينوب عنه في ذل��ك من العاملني باملركز، إثباته 
ف��ي محضر يوقعه أطراف النزاع ش��خصيا أو بوكيل مفوض 
بالصلح مبحضر اجللس��ة التي مت فيه��ا، ويرفع األمر لرئيس 
الدائرة املختصة ليذيله بالصيغ��ة التنفيذية وينتهي به النزاع 

في حدود ما مت الصلح فيه.
وإذا لم تس��فر اجلهود عن تس��وية النزاع وديا في جميع 
عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على اس��تكمال السير فيه، 
يحرر رئيس املركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملني باملركز 
محضرا مبا مت يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله الى إدارة كتاب 
محكمة األسرة املختصة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب 
أصحاب الشأن وترفق به تقارير اخلبراء إن وجدت، وذلك متهيدا 

للسير في اإلجراءات القضائية وفقا للقانون.
وال تغني مساعي التس��وية الودية التي يجريها املركز عما 
تلتزم به محكمة األسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من 
اتب��اع القواعد املنصوص عليها ف��ي املواد من 127 الى 132 من 

قانون األحوال الشخصية.
مادة 11: يختص قاضي األمور الوقتية مبحكمة األسرة وهو 
من يندب لذلك من قضاتها بإصدار أمر على عريضة في املسائل 

التالية:
أ�  األحقية في مؤخر الصداق.

ب � النفقة املؤقتة ونفقة العدة واملتعة.
ج � منازعات رؤية احملضون.

د � اإلذن بسفر احملضون خارج البالد وطلب منع سفره.
ه��� � اإلذن باس��تخراج جواز س��فر للمحض��ون وجتديده 

وتسليمه.
و � اإلذن باستخراج شهادة امليالد والبطاقة املدنية للمحضون 

وتسليمها.
ز � تس��جيل احملض��ون بامل��دارس احلكومي��ة أو بامل��دارس 

اخلاصة.
ح � تعي��ني املس��اعد القضائي طبق��ا للمادة 107 م��ن القانون 

املدني.
ط � اإلذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة 
الضرورة مع مراعاة القيود الواردة باملواد من 127 الى 137 من 

القانون املدني.
ويصدر األمر طبقا لإلج��راءات املنصوص عليها في املادة 
163 م��ن قانون املرافعات املدنية والتجاري��ة، ويتم التظلم منه 
وفقا للمادة 164 من ذات القانون فيما عدا األوامر الصادرة في 
املس��ائل املبينة بالفقرات من )ه�( الى )ط( من الفقرة السابقة، 
فيكون التظل��م منها أمام الدائرة املدني��ة املبينة باملادة الرابعة 

عشرة من هذا القانون.
مادة 12: تخصص اجلمعي��ة العامة للمحكمة الكلية في مقر 

محكمة األسرة قاضيا أو أكثر لألمور املستعجلة للفصل بصفة 
مؤقتة ومع عدم املساس باحلق في األمور التالية:

أ - املسائل املس��تعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت 
املتعلقة باألحوال الشخصية التي تختص بها محكمة األسرة.

ب - منازعات وإش��كاالت التنفيذ الوقتية اخلاصة باألحكام 
واألوامر الصادرة من محكمة األسرة ودوائرها االستئنافية.

مادة 13: تكون األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية 
من الدوائر االستئنافية مبحكمة األسرة غير قابلة للطعن فيها 
بطريق التمييز، واس��تثناء من ذلك يج��وز للنائب العام الطعن 
بطريق التمييز في تلك األحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام 
الشريعة اإلسالمية املتعلقة بالنظام العام، ومنها األحوال املبينة 

باملادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 املشار اليه.
وال يجوز تنفيذ األح��كام الصادرة بالفرقة بني الزوجني أو 
باعتبار املفقود ميتا إال بعد اس��تنفاد طريق الطعن بالتمييز أو 
فوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على 

وجه السرعة في الطعون املرفوعة اليها عن تلك األحكام.
ماد 14: تخصص اجلمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية 
تعقد جلساتها في مقر محكمة األسرة، وذلك للنظر فيما يلي:

أ - التظلمات من األوامر الصادرة من قاضي األمور الوقتية 
مبحكمة األس��رة في املسائل املشار اليها في الفقرة الثانية من 

املادة 11 من هذا القانون.
ب - دعاوى قسمة املال الشائع املتعلقة بالسكن اخلاص باألسرة 

واملطالبة مبقابل االنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام واألوامر 
الصادرة من محكمة األس��رة ويكون الطعن باالس��تئناف في 
األحوال الت��ي يجيزها القانون في األح��كام الصادرة من تلك 
الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها اجلمعية العامة 
حملكمة االستئناف وتعقد جلساتها مبقر محكمة األسرة، ويجوز 
الطعن على األحكام الصادرة من هذه الدائرة االستئنافية وفقا 
للقواعد العام��ة للطعن على األحكام املبين��ة بقانون املرافعات 

املدنية والتجارية.
مادة 15: تنش��أ مبقر محكمة األسرة في كل محافظة، إدارة 
خاصة لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون 
تابع��ة لإلدارة العامة للتنفيذ املنصوص عليها في املادة 189 من 
قانون املرافعات ويندب لرئاسة هذه اإلدارة أحد رجال القضاء 

ممن ال تقل درجته عن قاض من الدرجة األولى.
ويباش��ر إجراءات التنفيذ وإعالنه��ا من يندب من مأموري 
التنفيذ ومندوبي اإلعالن، ويلحق باإلدارة عدد من املوظفني، كما 

يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ مبحكمة األسرة قرار من وزير 

العدل بناء على اقتراح رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ.
مادة 16: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم 
احملضون ورؤيت��ه، وتقوم وزارة العدل بإع��داد هذه املراكز، 
وجتهيزها مبا يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف 
أسري وصلة لألرحام، ويوفر للصغير وذويه األمان والطمأنينة 
والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من املتخصصني في شؤون 

األسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون املراكز املشار اليها 
ونظ��ام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس احملكمة الكلية 

بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة 17: ينش��أ »صندوق تأمني األس��رة« يتبع وزارة العدل 

وتتكون موارده مما يلي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل. 

ب - التبرعات والهبات غير املشروطة.
وتخص��ص هذه املوارد لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
من محكمة األسرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة أو األوالد أو 
األقرباء، والت��ي يتعذر تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة لتنفيذ 
األحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقوانني التي حتددها الالئحة التي 
تصدرها الوزارة بالتنس��يق مع املجلس األعلى للقضاء والتي 
تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على احملكوم 

عليهم مبا يتم صرفه مع األعباء والتكاليف الالزمة.
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الشيخ محمد العبداهلل ود.خليل عبداهللد.عودة الرويعي سيف العازمي والشيخ محمد العبداهلل م.محمد الهدية

ماضي الهاجري

اجللسة القادمة.

جمع السالح

وانتقل املجلس الى مناقشة 
قانون جمع السالح.

وجـــرى التصويـــت نداء 

٭عدنان عبدالصمد: التقرير 
موزع اليوم ولم ندرســـه 

جيدا.
٭ مرزوق الغامن: من لديه 
تعديالت تقدم الى اللجنة 
وتؤجل املداولة الثانية الى 

عدم موافقة: 0
امتناع: 0

احلضور: 48
وافق املجلس على املداولة 
االولى ملشروع قانون بشأن 

انشاء محكمة األسرة.

خالل مناقشة املواد.
وجـــرى التصويـــت على 
املشروع نداء باالسم امتاما 
للمداولة االولـــى وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة: 48

٭ د.يوسف الزلزلة: لنصوت 
مباشرة على املداولة االولى 
وتقدم التعديالت في املداولة 

الثانية.
٭ جمـــال العمـــر: أقترح 
استكمال كشوف املسجلني 

مثل املخـــدرات واجلرائم، 
وبالتالي نتمنى ان تكون 
هنـــاك مواقـــع بعيدة عن 
احملاكم األخرى حتى تكون 
هنـــاك خصوصية، وأؤيد 
النـــواب فـــي حاجتنا الى 
مستشارين مؤهلني وعلى 
مستوى عال، ألن الهدف هو 
حـــل القضايا قبل احالتها 

الى احملاكم.
ووجود التسويات من خالل 
الصندوق لهذه األسرة وهذا 
موضوع مهم، خاصة فيما 

يتعلق بدفع النفقات.
٭ وتـــال األمني العام طلبا 

بقفل باب النقاش.
)موافقة عامة(.

٭ وزيـــر العـــدل يعقوب 
الصانـــع: هذا املشـــروع 
يحسب ملجلســـكم املوقر 
فهنـــاك اقتراحـــات قدمت 
النواب  جيدة جـــدا مـــن 
واحلكومة، اعضاء اللجنة 
اخذوا بهـــذه االقتراحات 
واملشـــروع وانتهوا بهذا 
التشـــريع وأهـــم مميزات 
القانون انشاء محكمة في 
كل محافظة تسمى محكمة 
االسرة، لتوفير اخلصوصية 
خلصوصية دوائر األحوال 
الشـــخصية، وليـــس من 
احلكمـــة ان تكـــون هذه 
احملكمة قريبة من احملاكم 
اجلزائيـــة، وهناك نيابة 
الشـــخصيـــة  لألحـــوال 
الـــى  وبذلـــك وصلنــــــا 
الغاية املرجـــوة من هــذا 

القانــون.
وفـــي حـــال دب اخلالف 
الزوج والزوجة حتى  بني 
يصل الى االطفال وترفض 
احلاضنة تسليم االبن اال عن 
طريق املخفر ويعكس ذلك 
جوانب نفسية يتعرض لها 
األطفال، وكذلك املرأة حتتاج 
بعـــد طالقها الـــى النفقة، 
فالقانون احلالي في خالل 
4 جلسات حتصل على نفقة 
مؤقتة، ألنها بحاجة حقيقية 
الى هذه النفقة املؤقتة ولذلك 

انشئ صندوق تأمني.
لتحصل النفقة.

الواقـــع العملـــي انـــه ال 
تستطيع ان توفر محكمة 
ثالثية في احملاكم العادية 
ولهذا ارتأينا ان تكون هناك 

محاكم متخصصة.

باالسم على املداولة الثانية 
لقانون جمع السالح وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة: 46

عدم موافقة:0
امتناع: 0

احلضور: 46
٭ وزير الداخلية: نشـــكر 
اللجنة التشريعية والرئيس 
وأتعهد بأن نعمل به بكل 
شفافية ووضوح وبوادر 
التعاون بـــدأت واكثر من 
عائلة اتصلت بنا لتسليم 
االسلحة واتعهد باالحتفاظ 
بديننا وتقاليدنا في عملية 
دخـــول املنازل. ونشـــكر 
وقفتكم معنـــا خاصة في 
فتـــرة الــ4 اشـــهر وأكرر 
شكري وحفظ اهلل الكويت 

من كل مكروه.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: 
اشيد بهذا القانون الن جزءا 
كبيرا من القانون له عالقة 
بالظروف التعليمية، وعندنا 
الى  تيارات فكرية تسعى 
التغيير من خالل السالح، 
وعلى معالي الوزير تفهم 
الشريحة املستهدفة اميركا 
الى اآلن لم تستطع ضبط 

عملية السالح.
٭ عدنان عبدالصمد: شكر 
ملن ساهم في هذا التشريع 
وقضية االربعة اشهر حتتاج 
الى اعالم وتوعية ولديكم 
مهلة لتسليم ما لديكم من 
اسلحة وبحاجة الى حملة 

اعالمية.
٭ محمد طنا: نشكر االخوان 
في جلنة الداخلية والدفاع 

وبنفسي.
٭ محمد احلويلة: نشـــكر 
وزير الداخلية على العمل 
على تطوير املنظومة االمنية 
وحمايـــة االمـــن الوطني 
وهو مسؤولية كل مواطن 

كويتي.
٭ عبداهلل التميمي: نبارك 
اقرار هذا  للمجلس علـــى 
القانـــون ونتمنى للوزير 
التوفيق فـــي تطبيق هذا 
القانون، املجتمع الكويتي 
جبل على التآخي واحملبة 

والسالم.
الغـــامن: ترفع  ٭ مرزوق 
اجللسة الى يوم غد الساعة 

التاسعة صباحا.

الرويعي: قانون 
محكمة األسرة 

نقلة نوعية في حق 
التقاضي األسري

الدويسان: قيام 
مراكز التسوية 

باستدعاء حَكم 
من  أهل الزوجني 

للمصاحلة

الصانع: إنشاء 
محكمة خاصة من 

أهم مميزات قانون 
محكمة األسرة

املجلس يرفع 
احلصانة عن النواب 

حماد ودشتي 
والفضل

د.منصور الظفيري

أنس الصالح

محمد اجلبري

يعقوب الصانع متحدثا م.عادل اخلرافي وروضان الروضان

م.عبدالعزيز اإلبراهيم وخليل الصالح

الشيخ محمد اخلالد وسعود احلريجي

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

رقم / 08187487

با�صم/ محمود بسيوني محمود عيد

�لرجاء ممن يجده ت�صليمه 

لل�صفارة �مل�صرية  �أو �الت�صال على

99778522
60088023

مفقود جواز سفر مصري

�إعــالن
تقدم : 

1- حممد عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

2- �صم�صه عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

�أ�صحاب �ص�������ركة لوؤلوؤة �لقرين للمقاوالت 

�لعامة للمباين / ت.

 بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة:  

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقانوين لل�ص�������ركة من 

ت�صامنية �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

يرجى ممن ل���ه �عرت���������س �أن يتقدم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خلل �صتني يومًا م�������ن تاريخ ن�صر 

�الع��لن باع��ت�����ر��س خط���ي مرفقًا به �صن��د 

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.

�إعــالن
تقدم : 

1- حممد عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

2- �صم�صه عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

�لعاملي�������ة  �لعب�������ور  ق�������وه  �أ�صح�������اب �صرك�������ة 

للمقاوالت وتنظيف �ملباين و�لطرق / ت.

 بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة:  

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقان�������وين لل�صركة من 

ت�صامنية �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

يرجى ممن ل���ه �عرت���������س �أن يتقدم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خلل �صتني يومًا م�������ن تاريخ ن�صر 

�الع��لن باع��ت�����ر��س خط���ي مرفقًا به �صن��د 

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.


