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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.




