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»التشريعية« ترفض تغليظ العقوبة في قانون »عافية«
أدرج رئيس مجلس األمة 
التقرير الثامن للجنة الشؤون 
التشــريعية والقانونية عن 
االقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١١4 لسنة 
٢٠١4 بشأن التأمني الصحي 
علــى املواطنــني املتقاعدين 
»عافية« على جدول األعمال. 
وجاء نص التقرير كالتالي:

اإلحالة:
أحال رئيس مجلس األمة 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية االقتراح بقانون 
املشار اليه بتاريخ ١١/٢٨/٢٠١7، 
وذلك لبحثه ودراسته وتقدمي 

تقرير بشأنه الى املجلس.

اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض 

للقانون رقم ١١4 لسنة ٢٠١4 
املشار اليه، وذلك على النحو 
التالي: الفقرة الثانية من املادة 
١٠: عدلت بتغليظ احلد األعلى 
من عقوبة احلبس املنصوص 
عليها بحيث تصبح 5 سنوات 
بــدال مــن 3 ســنوات.  مادة 
جديــدة برقــم )٨ مكــررا(: 
تنص على ان يلتزم مقدمو 
اخلدمــات الصحيــة بتقدمي 
العالج الالزم للمؤمن عليهم 
في حاالت الطوارئ والتي قد 
ال يكون منصوصا عليها في 
وثيقة التأمني الصحي على 
ان يكون لهــم الرجوع على 
الوزارة بتكلفة هذا العالج، 
وحتدد بقرار وزاري حاالت 
الطوارئ وكلفة العالج فيها 

وإجراءات تسديدها.
االقتــراح بقانون  يهدف 

لتحصيل قيمة العالج وليس 
على الوزارة مباشرة وفق نص 
املادة 7 مــن القانون رقم ١١4 
لسنة ٢٠١4 املشار اليه »يلتزم 
مقدمــو اخلدمــات الصحيــة 
بتقــدمي  اخلدمــات للمؤمــن 
عليهم وفقا للمعايير املهنية 
املقــررة وطبقا  واألخالقيــة 
املتعارف  الطبية  لألســاليب 
عليهــا وفــق أحدث وســائل 
العالج احلديثة. ويقوم مقدمو 
اخلدمات الصحية بتحصيل 
قيمــة العــالج مــن شــركات 
التأمني، ويحظر حتصيل اي 
مبالغ من املؤمن عليهم مقابل 
اخلدمات التي تشملها وثيقة 

التأمني الصحي«.

رأي اللجنة )التصويت(:
بعد املناقشة وتبادل اآلراء 

ال جتاوز خمسة آالف دينار، 
او بإحدى هاتني العقوبتني«.

املادة الثانية
تضاف مادة جديدة رقم 
)٨ مكــررا( الى القانون رقم 
)١١4( لسنة ٢٠١4ـ  املشار اليه 

ـ نصها اآلتي:
مادة )8 مكررا(:

»يلتــزم مقدمو اخلدمات 
العــالج  الصحيــة بتقــدمي 
الــالزم للمؤمــن عليهم في 
حاالت الطوارئ والتي قد ال 
يكون منصوصــا عليها في 
وثيقة التأمني الصحي، ولهم 
الرجوع على الوزارة بتكلفة 

هذا العالج.
وحتــدد بقــرار وزاري 
حاالت الطوارئ وكلفة العالج 

فيها وإجراءات تسديدها«.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

ـ حســبما جــاء مبذكرتــه 
اإليضاحيــة ـ الــى تشــديد 
العقوبــة في حــاالت تقدمي 
بيانــات غير صحيحة وإلى 
توسيع قاعدة مشاركة القطاع 
اخلــاص فــي أداء اخلدمات 
الصحية، وذلك بتقدمي خدمات 
العــالج للمؤمــن عليهم في 

حاالت الطوارئ.

عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة تبني 
للجنة عدم احلاجة للتعديل 
املقتــرح خصوصــا ان عالج 
حــاالت الطــوارئ منصوص 
عليــه اصــال في البنــد 4 من 
املادة ٨ مــن القانون رقم ١١4 
لسنة ٢٠١4 املشــار اليه، كما 
ان الرجوع بالتكلفة يفترض 
ان يكون على شركات التأمني 

انتهت اللجنة الى عدم املوافقة 
آراء احلاضريــن  بإجمــاع 
من اعضائهــا على االقتراح 

بقانون.
وجــاء نــص االقتــراح 

بقانون كما يلي:
املادة األولى:

يســتبدل بنــص الفقرة 
الثانيــة مــن املــادة ١٠ مــن 
القانــون رقــم )١١4( لســنة 
٢٠١4 املشار إليه النص اآلتي:
»ويعاقــب كل مــن قــدم 
بيانــات غيــر صحيحة، أو 
اســتعمل بطاقــات التأمــني 
الصحي اخلاضعة الحكام هذا 
القانــون بغرض احلصولـ  
دون وجه حقـ  على اخلدمات 
املنصــوص عليها فــي هذا 
القانون، باحلبس ملدة ال تزيد 
على خمس سنوات وبغرامة 

علــى التالــي: رغــم صدور 
القانون رقم )١١4( لسنة ٢٠١4 
بشــأن التأمني الصحي على 
املواطنني املتقاعدين، فانه لم 
الرعاية الطبية  يكن يغطي 
للمواطنني في جميع احلاالت 
والظروف، ومن أجل ذلك أعد 
هذا االقتراح بقانون لتوسيع 
قاعدة مشاركة القطاع اخلاص 
فــي أداء اخلدمــة الصحيــة 
بحيث اضاف مــادة جديدة 
برقم )٨ مكررا( لتقدمي خدمات 
العــالج للمؤمــن عليهم في 

حاالت الطوارئ.
وتطرق االقتراح بقانون 
في مادته األولى الى تشديد 
العقوبــة في حــاالت تقدمي 
بيانات غير صحيحة لتصبح 
احلبس مدة خمس سنوات 

بدال من ثالث سنوات.

أحالت تقريرها النهائي إلى مجلس األمة وأُدرج على جدول األعمال

خالد الشطي

اجتماعا بتاريخ 4/٢٠١٩/١١.

موضوع االقتراح بقانون:
ينص االقتــراح بقانون 
على اســتبدال نــص الفقرة 
الثانية من املادة ١٠ وإضافة 
مادة جديدة برقم )٨ مكررا( 

»امليزانيات« تطالب »النفط« 
و»املراقبني املاليني« بتفعيل مكتب التفتيش

عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية اجتماعا ملناقشة احلساب اخلتامي 
عن الســنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ ومالحظات 
ديوان احملاســبة وجهاز املراقبني املاليني 
بشأن كل من جهاز املراقبني املاليني ووزارة 

النفط.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد 
الصمد إن اللجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب 
التدقيق والتفتيش والتابع لرئيس جهاز 
املراقبني املاليني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى ما تبني للجنة 
في عدم استغالل االعتمادات املرصودة في 
ميزانية اجلهاز عن السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد 
من املناقالت املالية. وأشار عبد الصمد إلى 
عدم إجراء دراســات فنيــة ومالية مالئمة 
وكافية قبل تقدير هذه املصروفات للبنود.
وبــني أن اجلهاز برر ذلك لضيق احليز 
املكاني وعدم انتقاله للمقر اجلديد بسبب 
معوقات خارج إطــار صالحياته مما أدى 
إلى عدم اســتغالل ما رصد لهذا الشأن من 
مبالغ، إضافة إلــى عدم قدرة اجلهاز على 
تعزيز مكتب التدقيق والتفتيش بالكوادر 
الوظيفية وذلك لتفعيله استنادا لهذا السبب.
وقــال إن اللجنــة أكــدت أنه بــات من 
الضــروري اتخاذ خطوات جــادة بإيجاد 
مقر مناسب للجهاز وتهيئة البيئة السليمة 
لقيام املراقــب املالي بدوره وإيجاد حلول 
لكل ما يعرقل العملية الرقابية في اجلهاز 
وإشغال كل الشواغر من وظائف إشرافية 
وغيرها خاصة أن اجلهاز مر على تأسيسه 

4 سنوات.
وأكد أن اللجنة طالبت اجلهاز بأن يعاد 
النظر في نسب املقابلة الشخصية في قبول 
الوظائــف لديه حيث حازت أعلى نســبة 
مقارنة بباقي املتطلبات ومبا يعادل %5٠.
وبني أن اللجنة أبدت استغرابها قبول 
تعيني بعض اخلبرات االستشارية القانونية 
في اجلهــاز ومبوافقة من ديــوان اخلدمة 
املدنيــة وذلك قبل اعتمــاد املؤهل العلمي 
مــن قبل التعليم العالي مبا يخالف القرار 
الصــادر عنه، حيث ســتتابع اللجنة ذلك 

مع ديوان اخلدمة املدنية بكتب رسمية.
وأضــاف أن اللجنة شــددت على عدم 
مخالفة قانون اجلهاز بتســلم أي مكافآت 
من خارج اجلهاز مبا يتعارض مع مصالح 
الوظيفــة الرقابية وهو ما حصل من قبل 
بعض املســؤولني في اجلهــاز، األمر الذي 

سيكون محل متابعة من قبل اللجنة.
وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت ما 
تعانيــه وزارة النفط مــن اختالالت مالية 
عديدة وفقا ملالحظات األجهزة الرقابية من 
خالل عدم حتري الدقة عند إعداد احلساب 
اخلتامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها 
ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات 
احملققة، كما أن ما مت من مناقالت قد أجرتها 
الــوزارة والتي لم يســتفد منها ما هو إال 

إشارة إلى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية 
لتلك املناقالت على الرغم من قلة املناقالت 

بالنسبة لباقي اجلهات احلكومية.
وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة 
اتخــاذ خطوات جادة نحــو تفعيل مكتب 
التدقيق والتفتيــش ملا له من أثر في حل 
العديد من املالحظات بشكل مؤثر وخاصة 

فيما يتعلق باالختالالت املالية.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت 
ما حصل من جتاوز ملا رصد من مصروفات 
الباب اخلامس )اإلعانات( والذي تركز فيه 
الصرف بالنســبة األعلى، على الرغم من 
مطالبة اللجنة ســابقا وحتديــدا في دور 
االنعقاد السابق ببيان باإلجراءات احلكومية 
املتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على 
حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع 
القانون بفتح اعتمــاد إضافي مببلغ ٩٠٠ 
مليون دينار، حيث كان الهدف منه تسوية 
املبالغ املقيدة على حساب العهد والبالغة 
633 مليون دينار إضافة إلى تغطية عجز 
بند دعم املنتجات املكررة والذي يشكل ٩٩% 

من إجمالي مصروفات الوزارة.
وبــني عبد الصمــد أن وزارة املالية قد 
أكدت في اجتماع سابق للجنة بهذا الشأن 
خالل دور االنعقاد الســابق من أنه ابتداء 
من الســنة املالية اجلديدة لن تتكرر مثل 
هــذه املالحظة إثر صدور قرار من مجلس 
الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم 
استقطاع أي مبالغ مستقبال وأن يتم الرجوع 
لوزارة املالية الدراج أي مستحقات تطلبها 
بهذا الشأن في ميزانيات السنوات الالحقة.
وأشــار إلى أنه وبالرغم مــن ذلك وما 
اتخذته احلكومة من إجراءات إال انه تبني 
جتــاوز تلك املبالغ في احلســاب اخلتامي 
األخيــر وقيدها بحســاب العهد مببلغ 7٨ 
مليون دينار وهو ما يعد مخالفة دستورية. 
وقــال إنه ســبق للجنة أن ناقشــت ما 
أشار إليه ديوان احملاسبة في السنة املالية 
السابقة ٢٠١٨/٢٠١7 من قصور دور الوزارة 
في التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية 
لتحديد آليات التحاســب على مبالغ دعم 
املنتجات البترولية والغاز الطبيعي املسوق 
محليــا بهدف احلد من جتاوز االعتمادات، 
وأن مــا تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ 
الدعم الــواردة من املؤسســة دون وجود 
أدوات رقابيــة للتحقق من كميات وأنواع 
تلك املنتجات يعد قصورا في دور الوزارة.
وشــدد علــى أن اللجنة طالبــت مرارا 
وتكرارا بضرورة اإلسراع في إجراءات إعادة 
النظر بتعديل مرسوم التحاسب بشكل يقنن 
هيمنة مؤسسة البترول الكويتية عليها ومبا 
يساهم في ضبط حتكم الوزارة مبصروفاتها 
بشكل أكبر. وقال إن الوزارة بينت أنها في 
صدد توقيع العقد مع املكتب االستشاري 
املعني بدراسة مرسوم التحاسب الصادر 
منذ العــام ١٩٨١ وأن كل املالحظات املثارة 

في هذا اجلانب ستؤخذ بعني االعتبار.

جانب من أحد االجتماعات السابقة للجنة امليزانيات

..و»اللجنة« تقر قَسَم املواطنة للمتجنسني
أقرت اللجنــة التشــريعية البرملانية مؤخرا 
االقتراح بقانون في شأن قسم املواطنة للمتجنسني، 
والذي قدمه النائب أسامة الشاهني، وأعدت اللجنة 
تقريرها التاسع الذي أدرجه رئيس مجلس األمة 

على جدول األعمال.
وجاء في التقرير الرسمي للجنة ما يلي: أحال 
رئيس مجلس األمة الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية االقتراح بقانون املشــار إليه بتاريخ 
٢٠١7/١١/5، وذلك لبحثه ودراسته وتقدمي تقرير 

بشأنه الى املجلس.

اجتماع اللجنة:
عقــدت اللجنة لهذا الغــرض اجتماعا بتاريخ 

.٢٠١٩/١١/4
موضوع االقتراح بقانون:

ينص االقتراح بقانون على انه:  يؤدي كل من 
مينح اجلنســية الكويتية القســم التالي: »أقسم 
باهلل العظيم أن أكــون مخلصا للوطن ولألمير، 

وأن أحترم الدستور وقوانني الدولة«.
كما ينص على ان تشــكل جلنة للقسم وذلك 
مبرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، مشكلة 
مــن 3 أعضاء )عضو من مجلس األمة، عضو من 
مجلس الوزراء، عضو من  املجلس األعلى للقضاء(، 
وعلى أن تعقد اللجنة جلسات دورية ألداء القسم.

يهدف االقتراح بقانونـ  حسبما جاء في مذكرته 
اإليضاحيةـ  الى ان يؤدي املتجنس قسما قانونيا 
يؤكد فيــه إخالصــه ووالءه للكويــت وألميرها 

وااللتزام بدستور الدولة وقوانينها.

عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة تبني للجنة التالي:

ـ محــل تعديــل االقتراح بقانون املــادة 4 من 
املرســوم األميــري رقــم ١5 لســنة ١٩5٩ بقانون 
اجلنســية الكويتية بإضافة أداء القســم كشرط 

سادس للمادة.
ـ مــواد االقتــراح ال توضح األثر املترتب على 

أداء القسم أو التخلف عن أدائه.
كما توصي اللجنة بإعادة النظر في تشــكيل 
جلنة أداء القسم من قبل اللجنة املختصة لتالفي 
أي شبهة دستورية بتدخل سلطة في أعمال سلطة 

أخرى باملخالفة للمادة 5٠ من الدستور.

رأي اللجنة )التصويت(:
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة الى 
املوافقة بأغلبية آراء احلاضرين من أعضائها )4 
: ١( علــى االقتراح بقانون مع األخذ باملالحظتني 

والتوصية املشار إليها.

رأي األقلية:
انبنــى رأي األقلية غير املوافقة على االقتراح 
بقانون، علــى انه ميايز بــني الكويتي املتجنس 
والكويتي مكتســب اجلنســية بصفة أصلية في 

تطلب أداء القسم.

وجاء نص االقتراح كالتالي:
املادة األولى

يؤدي كل من مينح اجلنسية الكويتية القسم 
التالي )أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن 

ولألمير، وأن أحترم الدستور وقوانني الدولة(.
املادة الثانية

تشكل مبرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية 
جلنة للقسم من ثالثة أعضاء على النحو التالي:

أ - عضو من مجلس األمة.
ب - عضو من مجلس الوزراء.

ج - عضو من املجلس األعلى للقضاء.
تعقد اللجنة جلســات دورية ألداء القسم في 

الزمان واملكان الذي حتدده وزارة الداخلية.
املادة الثالثة

يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاءت املذكرة اإليضاحية للقانون مبا يلي:
نظرا ملا تتضمنه اجلنســية الكويتية من 
قيمة معنويــة كبيرة، وحيث ان حاملي هذه 
اجلنســية يتشــرفون بانتمائهم الى الوطن، 
مبا ميثله مــن ماض مجيد وحاضر مشــرق 
ومستقبل واعد بإذن اهلل، وملا كان من مينح 
اجلنسية الكويتية يصبح مواطنا كويتيا له 
حقوق وعليه واجبات، فإن ذلك يســتلزم ان 
يؤدي قسما قانونيا يؤكد فيه اخالصه ووالءه 
للكويت وألميرها، حفظه اهلل ورعاه، وااللتزام 

بدستور الدولة وقوانينها.
عليه، رئي التقدم بهذا االقتراح بقانون في 
شأن قسم املواطنة للمتجنسني ليحتوي على 

اربع مواد على النحو التالي:
املــادة األولى حددت منطوق القســم الذي 
يلتزم بأدائه كل من مينح اجلنسية الكويتية 
وهو: )أقســم باهلل العظيم أن أكون مخلصا 
للوطن ولألمير، وأن أحترم الدستور وقوانني 

الدولة(.
ونصت املادة الثانية على تشكيل اللجنة 
مبرســوم بناء على اقتراح وزيــر الداخلية، 
وبحيث تضم ثالثة اعضاء: عضو من مجلس 
األمــة وعضو من مجلس الوزراء وعضو من 
املجلس االعلى للقضاء، على ان تعقد اللجنة 
جلسات دورية ألداء القسم في املكان والزمان 

الذي حتدده وزارة الداخلية.
وأناطت املادة الثالثة بوزير الداخلية إصدار 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وأخيرا ألزمت 
املادة الرابعــة كال من رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء بتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

»احلركة التقدمية«: اإلسراع في تشكيل احلكومة 
وتصحيح املسار البرملاني ومتابعة الفساد

مضى أكثر من أسبوعني على تكليف رئيس 
مجلس الوزراء اجلديد بتشكيل حكومته، التي 
لم تتشــكل بعد رغــم جتاوزه املــدى الزمني 
املقرر لتشكيل احلكومات في بدايات الفصول 

التشريعية التي تعقب االنتخابات.
ولئن كان الدســتور لم يلــزم مبدة محددة 
حلاالت التشكيل خالل الفصل التشريعي، إال 
أنه ليس من املقبول إطالة مدة التشكيل وتعليق 
اجتماعات مجلسي الوزراء واألمة خارج اإلطار 
الدســتوري إلى زمن غير محــدد، بحيث يتم 
فرض حالة مــن االنتظار والركــود واجلمود 

لتحقيق هدفني:
أولهما، محاولة احتواء التذمر الشعبي الواسع 
واملتنامي جتاه مظاهر الفســاد االســتفزازي 
وتردي األوضاع وتفاقم املشكالت والتضييق 
على احلريات العامة وسوء اإلدارة السياسية 
للدولة، الذي كان أحد مظاهره االعتصام الشعبي 
في ساحة اإلرادة مساء األربعاء 6 نوفمبر املاضي.

وثانيهما، محاولة تقطيع الوقت بهدف تبريد 
األزمة السياسية العميقة.

إننــا في احلركة التقدميــة الكويتية ندرك 
متاما أن هذه احملاولة الحتواء التذمر الشعبي 
الواســع واملتنامي لن جتدي مــا دام التغيير 
احلكومي لن يطول ســوى األســماء وتوزيع 
احلقائب الوزارية فيما النهج سيستمر على ما 

هو عليه، ولن جتدي كذلك تصرفات »العالقات 
العامة« من شاكلة طلب رئيس مجلس الوزراء 
املكلــف املواطنني بتقدمي بالغــات عن قضايا 
الفساد خالل شهر واحد، مع جتاهل حقيقة أن 
قضايا املال العام لن تســقط بالتقادم الزمني 
بحكــم القانون، وأن املطلــوب أوال هو إثبات 
جدية احلكومة في تعاملها مع ملفات الفساد.

أما األزمة السياســية، فإنها أزمة عميقة ال 
ميكــن معاجلتها عبر الرتوش والتحســينات 
الشكلية، وليس هناك ما يبرر القول بأن التشكيل 
احلكومي بصورته اجلديدة سيسهم في جتاوز 
هذه األزمة، التي هي األساس في تردي أوضاع 
البالد واستشراء الفساد وعمليات النهب املنظم 
لألموال العامة واالستحواذ على مقدرات الدولة 
وتعطيــل التنمية والتضييــق على احلريات 
واشــتداد املعاناة املعيشية للفئات الشعبية، 
مبــا في ذلك تدهور أوضاع ما يســمى الطبقة 

الوسطى.
وختامــا تؤكد احلركة التقدميــة الكويتية 
دعوتها إلى املواطنني والقوى احلية في املجتمع 
الكويتــي إلى حتمــل مســؤولياتهم الوطنية 
وتوحيد جهودهم حــول التوجهات واملطالب 

التالية:
١- تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب 
واطمئنانــه لنظافة أيدي رئيســها وأعضائها 

وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
٢- تصحيح املســار البرملاني واســتعادة 
الدور الرقابي اجلدي ملجلس األمة عبر اإلسراع 
فــي إقرار قانون انتخابــات دميوقراطي بديل 
يعالــج االختالالت اخلطيرة التي نشــأت عن 
مرسوم قانون الصوت الواحد املجزوء، ليعقبه 
إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من 

التدخالت احلكومية واملال السياسي.
3- إطالق احلريــات الدميوقراطية وإلغاء 
القوانني املقيدة لها، وحتقيق انفراج سياسي 
عبر العفو عن احملكومني واحملبوسني واملالحقني 

في قضايا الرأي والتجمعات.
4- كشــف قضايا الفســاد وعــدم لفلفتها 

ومالحقة الفاسدين.
5- معاجلة املشكالت املعيشية التي تعاني 
منها الغالبية الساحقة من املواطنني وحتسني 
ظروف املعيشة ومعاجلة مشكالت املقترضني، 

وقضية الكويتيني »البدون«.
مع تأكيدنا على أن تلبية هذه املطالب امللحة 
هي املدخل اجلدي إلنقاذ البالد ومكافحة الفساد 
وإصالح األوضاع، وهي حجر األساس للوصول 
الــى نظــام برملاني مكتمــل األركان تكون فيه 
السلطة لألمة مصدر السلطات جميعا ويكون 
الركيــزة لدولة دميوقراطيــة حديثة يحكمها 

القانون وتسودها العدالة.

أصدرت بيانا طالبت فيه مبعاجلة األوضاع املعيشية


