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أبل: وّزعنا وحدات وقسائم ومنازل مدينة صباح األحمد بالكامل
فيصل الدويسان سلطان اللغيصم

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.




