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٥ نواب: تعقد اجللسة متى اكتمل النصاب دون أن ينال
من صحة انعقادها كون جميع احلاضرين من غير الوزراء

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانون بإضافة فقرة خامسة 
الى املادة ٧٤ من القانون رقم 
١٢ لسنة ١٩٦٣ بشأن الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة.
الذي  ويقضي االقتــراح 
تقدم به كل من النواب مساعد 
العارضــي وثامر الســويط 
العتيبــي ود.بــدر  وخالــد 
الداهوم وشــعيب املويزري 
بــأن تكون جلســة املجلس 
صحيحة متى اكتمل النصاب 
القانوني الــالزم النعقادها، 
وال يشترط حضور احلكومة 

لصحة انعقادها.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
(مادة أولى): تضاف فقرة 
خامســة الــى املــادة ٧٤ من 
القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣ 

املشار إليه نصها اآلتي:
«تعقد اجللسة متى اكتمل 
النصــاب القانوني من دون 
أن ينال من صحة انعقادها 
أن يكــون جميــع األعضــاء 
احلاضرين من غير الوزراء».
(مادة ثانية): ينشر هذا 
القانون في اجلريدة الرسمية 
ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي:

مــن   ٩٠ املــادة  تنــص 
الدستور على أن (كل اجتماع 
يعقده املجلس في غير الزمان 

أراد حقــا أن يوجب لصحة 
اجتماعــات مجلس األمة أن 
حتضر الوزارة برئيسها أو 
بعــض أعضائهــا ألورد هذا 
الشــرط في صلب املادة ٩٧ 
وبصيغة واضحــة ال لبس 

فيها.
وهكذا تستطيع احلكومة 
بعدم حضورهــا اجتماعات 
املجلس أن تعطل اجتماعاته 
املدة التــي تراها، وهي مدة 
مهما طالت محسوبة ضمن 
فتــرة دور االنعقــاد، وهــي 
صالحيات تفــوق تلك التي 
نصت عليها املــادة ١٠٦ من 
الدســتور مــن أن لألمير أن 
يؤجــل مبرســوم اجتمــاع 
مجلس األمة ملدة ال تتجاوز 
شــهرا، وال يتكــرر التأجيل 
فــي دور االنعقاد الواحد إال 
مبوافقة املجلس وملدة واحدة، 
وال حتسب مدة التأجيل ضمن 

فترة االنعقاد.
إن استمرار القول إن املادة 
١١٦ مــن الدســتور تتطلــب 
حضــور احلكومة كشــرط 
لصحــة اجتماعــات مجلس 
األمــة، وإن غيابهــا املتعمد 
النصــاب وعــدم  املعــذور 
انعقــاد اجتماعــات املجلس 
يعني أن للحكومة، منفردة، 
أن تتحكم وتسيطر على عقد 
اجتماعات املجلس، فهي إن 
أرادت للمجلــس أن يجتمع 

أن يعقد االجتماع في املكان 
املقرر، والثالــث أن يحضر 
االجتمــاع أكثر مــن نصف 

األعضاء.
املذكــرة  ولــم تتضمــن 
التفســيرية للدســتور أي 
تعليق على نــص املادة ٩٧ 
وبالتالي فــإن فهم مقصود 
تلك املادة إمنا يتم من خالل 

املعنى املباشر للنص.
املشــرع  أن  وواضــح 
الدستوري اكتفى، في إطار 
بيان النصاب الالزم لصحة 
اجتماعــات مجلــس األمــة، 
بحضــور أكثــر مــن نصف 
األعضــاء. وملا كانــت املادة 
٨٠ من الدستور تنص على 
أنــه يتألف مجلس األمة من 
٥٠ عضوا ينتخبون بطريقة 
الســري  العــام  االنتخــاب 
املباشــر وفقا لألحكام التي 

متثل الوزارة في جلســات 
املجلس برئيسها أو ببعض 
أعضائهــا، إال أن هذه املادة 
تنظم ثالث مســائل: األولى 
هــي حــق رئيــس مجلس 
الوزراء والوزراء في احلديث 
في أثناء جلســات املجلس 
وحيث توجب منحهم الكالم 
كلما طلبوا ذلك أما الثانية 
فهي الرخصــة التي منحها 
الدستوري لرئيس  املشرع 
مجلس الوزراء والوزراء في 
االســتعانة بكبار املوظفني 
ورخصــة إنابتهم عنهم في 
احلديث، أما الثالثة فهي حق 
املجلــس في طلــب حضور 
الوزير املختص عند مناقشة 

أمر يتعلق بوزارته.
أمــا بالنســبة ملــا تنص 
عليــه الفقــرة األخيــرة من 
تلك املــادة وهو (ويجب أن 

يبينها قانون االنتخاب.
ويعتبــر الــوزراء غيــر 
املنتخبــني مبجلــس األمــة 
أعضاء في هذا املجلس بحكم 
وظائفهم، فإن هذا يعني أنه 
يكفــي، لصحــة اجتماعات 
مجلس األمة، حضور أكثر من 
نصف األعضاء سواء كان هذا 
النصف الذي حضر يتكون 
من أعضاء منتخبني فقط أو 
أعضــاء منتخبــني وأعضاء 
بحكم وظائفهم (أي وزراء).

وبناء على ذلك فإنه متى 
حضر فــي الزمــان واملكان 
املقرريــن الجتمــاع مجلس 
األمة أكثر من نصف األعضاء، 
انعقد االجتماع صحيحا سواء 
بحضور الوزراء، أو بعضهم 

أو من دون حضورهم.
املــادة ١١٦  صحيــح أن 
من الدستور تنص على أن 

متثــل الوزارة في جلســات 
املجلس برئيســها أو بعض 
أعضائها)، فإن املقصود بذلك 
هو التأكيــد على عدم جواز 
متثيل الوزارة بغير رئيس 
الوزراء أو الوزراء. أي وضع 
حدود للرخصة التي منحها 
املشــرع الدستوري لرئيس 
الوزراء والوزراء باالستعانة 
بكبــار املوظفــني ونيابتهم 
عنهم، وهذه احلدود هي عدم 
جواز تكليف كبار املوظفني 
بتمثيل احلكومة في جلسات 
املجلــس، أي إن املادة ١١٦ ال 
تشترط (حضور) الوزراء كي 
تصح اجتماعات مجلس األمة، 
بل هي تقصر حق (متثيل) 
الوزارة في جلسات مجلس 
األمــة على رئيــس مجلس 

الوزراء أو الوزراء.
ولو أن املشرع الدستوري 

حضرت اجللسة، وإن أرادت 
إلغاء اجتماع املجلس امتنعت 
عن حضور اجللســة، وهو 
مــا مارســته احلكومة فعال 
وعطلت بسبب هذه املمارسة 
جلســات مجلــس األمة ملدة 
الشهرين وتستطيع  قاربت 
احلكومة أيضا بغيابها تعطيل 
انعقاد اجللسات اخلاصة التي 
يدعو إليها الرئيس أو عشرة 
أعضاء وفقا حلكم املادة ٧٢ 
من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، بل إن غياب احلكومة 
املتعمــد أو املعذور في هذه 
احلالة سيؤدي إلى تعطيل 
حق أغلبية أعضاء املجلس 
املنصوص عليه في املادة ٨٨ 
من الدستور بدعوة مجلس 
األمة الجتماع غير عادي بناء 
على طلب هذه األغلبية لذلك 
ومنعا ألي لبس حول مدى 
صحة انعقاد اجللسة في حالة 

عدم حضور احلكومة.
وأعد هذا االقتراح بقانون 
الذي ينص على إضافة فقرة 
خامســة إلــى املــادة ٧٤ من 
القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣ 
في شــأن الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة تقضي بوجوب 
عقد اجللســة متــى اكتمال 
النصــاب القانوني من دون 
أن ينال من صحة انعقادها 
أن يكــون جميــع األعضــاء 
احلاضرين من غير الوزراء.

اقترحوا إلغاء شرط حضور احلكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس األمة 
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واملــكان املقررين الجتماعه 
يكون باطــال، وتبطل بحكم 
القانون القرارات التي تصدر 
فيه) كما تنص املادة ٩٧ على 
أنه (يشترط لصحة اجتماع 
مجلس األمة حضــور أكثر 
من نصف أعضائه، وتصدر 
القــرارات باألغلبية املطلقة 
لألعضاء احلاضرين، وذلك 
في غير احلاالت التي تشترط 
فيهــا أغلبية خاصــة وعند 
تساوي األصوات يعتبر األمر 
الذي جرت املداولة في شأنه 

مرفوضا).
ويســتفاد مــن النصــني 
املشــرع  أن  الســابقني 
الدســتوري اشترط لصحة 
اجتماع مجلس األمة شروطا 

ثالثة:
األول أن يعقــد االجتماع 
املقــرر، والثاني  الزمان  في 

حسن جوهر يسأل عن الدراسة االئتمانية
ألسباب استثمار «التأمينات» في إحدى الشركات

النائب د.حســن  وجــه 
جوهــر ســؤاال إلــى وزير 
املاليــة خليفة حمــادة قال 
في مقدمته: تناقلت الصحف 
العاملية خبر تقدمي شــركة 
نوتيل (Knotel) األميركية 
طلبا حلمايتها من الدائنني 
عبر إشــهار إفالســها، كما 
عرضت الشــركة الناشئة، 
التي تأسســت عــام ٢٠١٦، 
أصولهــا للبيــع مببلغ ٧٠ 
مليــون دوالر بعــد أن كان 
تقييم هذه األصول يبلع ١٫٦ 
مليار دوالر خالل العام ٢٠١٩ 
وبداية العــام ٢٠٢٠، حيث 
إن شركة وفرة لالستثمار، 
العامة  اململوكة للمؤسسة 
للتأمينــات االجتماعية قد 
منحــت متويــال للشــركة 
املذكورة مببلغ ٤٠٠ مليون 
دوالر لزيــادة رأس مالهــا 
فــي عــام ٢٠١٩، على الرغم 
من حتقيقها خلســائر منذ 
اإلنشــاء فــي عــام ٢٠١٦، 
وقيامهــا بتســريح عــدد 

التــي وافقــت علــى منــح 
التمويل لشركة نوتيل في 
شــركة وفرة وفي مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، مع 
تزويدي بقــرارات املوافقة 

على ذلك.
٣ - الضمانــات املقدمة 
لتمويــل شــركة نوتيــل 
 ٤٠٠ مببلــغ   (Knotel)
مليون دوالر ومصادر تلك 
الضمانات وطريقة وفترة 

السداد.

مــن موظفيهــا، وهل متت 
أي إجــراءات أو محــاوالت 
للتخارج من هذا االستثمار 
قبل طلب الشــركة إشــهار 

إفالسها.
٦ - اإلجراءات القضائية 
التي قامت بها شركة وفرة 
التأمينــات  مؤسســة  أو 
الســترداد  االجتماعيــة 
قيمــة التمويــل أو احلجز 
على أصول شــركة نوتيل 
(Knotel) وفاء للمديونية.

٧ - بيان مسؤولية وزير 
املالية عن نتائج اخلســائر 
املتتالية مببالغ كبيرة تتجاوز 
مئات املاليني من الدوالرات 
ألموال املتقاعدين واشتراكات 
املوظفني الكويتيني املستثمرة 
من قبل مؤسسة التأمينات 
والشــركات  االجتماعيــة 
اململوكة لها، وما اإلجراءات 
التي اتخذها الوزير بشــأن 
موضوع متويل شركة نوتيل 
(Knotel) مببلغ ٤٠٠ مليون 
دوالر التي أعلنت إفالسها؟

٤ - القيمــة اإلجماليــة 
لتمويــل شــركة نوتيــل 
(Knotel) أو أي شــكل مــن 
أشكال االستثمار فيها، وهل 
حققت مؤسســة التأمينات 
االجتماعية أي أرباح حقيقية 
ومحصلة من االستثمار في 
الشــركة املذكورة منذ عام 
٢٠١٩ وحتى تاريخه، مع بيان 
قيمتها، وما حجم اخلسائر 
املتحققة في املشــروع منذ 
عــام ٢٠١٩ وحتــى إعــالن 
الشركة طلب إشهار إفالسها 
إن وجــدت، ومــا إجمالــي 
اخلســائر احملتملة من هذا 

االستثمار.
٥ - اإلجــراءات اإلدارية 
التي قامت بها شركة وفرة 
التأمينــات  مؤسســة  أو 
االجتماعية بحق األشخاص 
أو اجلهــات التــي وافقــت 
على منح التمويل لشــركة 
نوتيل (Knotel) بعد تبيان 
حتقيقها خلســائر محققة 
وقيامها بتسريح عدد كبير 

بيان مسؤولية وزير املالية عن نتائج اخلسائر املتتالية

حسن جوهر

كبير من موظفيها مؤخرا، 
فضال عن وجود عدد كبير 
من القضايــا مرفوعة ضد 
الشركة للوفاء بالتزاماتها، 
وملا كانت املبالغ املستثمرة 
في هذا املشروع الفاشل من 
أموال املتقاعدين واشتراكات 
الكويتيــني، في  املوظفــني 
وقــت حتذر فيه مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية من 
العجز االكتــواري وفرض 
الفوائد اجلائرة على عمليات 
االستبدال للمتقاعدين دون 

سند قانوني أو شرعي.
وطالب بإفادته وتزويده 

باآلتي:
١ - الدراســة االئتمانية 
التي قامت بها شركة وفرة 
قبل منح التمويل، مع بيان 
أسباب االستثمار في شركة 
ناشئة لم تستكمل ٣ سنوات 
من العمل التجاري، ودراسة 
املخاطر بشأن مشروع متويل 

.(Knotel) شركة نوتيل
٢ - األشخاص أو اجلهات 

مرزوق اخلليفة: مراكز لتوزيع
األعالف في «اجلهراء» و«األحمدي»

تقــدم النائــب مرزوق 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
بفتح مراكز لتوزيع أعالف 
املاشــية فــي محافظتــي 
اجلهراء واألحمدي ومنطقة 
كبد باإلضافــة إلى املركز 
منطقــة  فــي  الرئيســي 
الشــويخ الصناعية، جاء 

في مقدمته:
امتثــاال ملهمــة شــركة 
مطاحــن الدقيق واملخابز 
الكويتية في حتقيق األمن 
الغذائــي قامــت الشــركة 

بتأســيس مصنع أعــالف احليوانات في 
عام ١٩٩٦ إلنتاج األعالف احليوانية املعززة 
بالقيم الغذائية خلدمة املاشــية التي تعد 
أحــد العناصــر األساســية للتغذيــة في 
البالد، إال أن الشركة جعلت خدمة مبيعات 

األعالف مركزيا في منطقة 
الشويخ الصناعية ما سبب 
مضايقة ألصحاب املاشية 
فمنهم من أهالي محافظة 
اجلهراء والبعض اآلخر من 
محافظة األحمدي ومنطقة 
كبد وقد سبب لهم مضايقة 
عنــد تســلمهم األعــالف 
املخصصــة لهــم شــهريا 
لبعــد املســافة وازدحــام 
الشــوارع وتخفيفــا عــن 
معاناة املواطنني أصحاب 
املاشــية، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح التالي:
«فتــح مراكز لتوزيع أعالف املاشــية 
فــي محافظة اجلهراء ومحافظة األحمدي 
ومنطقة كبد باإلضافة إلى املركز الرئيسي 

في منطقة الشويخ الصناعية».

إضافة إلى املركز الرئيسي في منطقة الشويخ الصناعية

مرزوق اخلليفة عبداهللا الطريجي: تعيني رؤساء احملاكم
والنائب العام لـ ٥ سنوات غير قابلة للتجديد

قــدم النائــب د. عبداهللا 
اقتراحــا بقانون  الطريجي 
بتعديــل املــادة الثانية من 
القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤م 
بشــأن تعديل بعض احكام 
القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠م 

في شأن تنظيم القضاء.
وطبقــا للتعديــل فإنــه 
األعلــى  املجلــس  يشــكل 
للقضــاء برئاســة رئيــس 
محكمــة التمييز، وعضوية 
كل من نائب رئيس محكمة 
التمييــز، ورئيــس محكمة 
االستئناف ونائبه، ورئيس 
احملكمة الكلية، وأقدم اثنني 
من وكالء محكمتي التمييز 
الكويتيــني،  واالســتئناف 
وأخيرا يتم اســتبدال وكيل 
وزارة العــدل برئيس إدارة 
التفتيش القضائي في مجلس 

القضاء.
وتضمــن التعديل أيضا 
أن يكون التعيني في وظيفة 
رئيس محكمــة التمييز من 

يطلب اإلحالة للتقاعد.
ويعــني وكالء محكمــة 
التمييــز ووكالء محكمــة 
االســتئناف ونائب رئيس 
احملكمــة الكلية مــن رجال 
القضــاء الذيــن ال تقل مدة 
خدمتهم عن خمس وعشرين 
ســنة متصلــة منها عشــر 
ســنوات على األقل بدرجة 
مستشار أو من في درجته، 
وذلك دون االخالل بترتيب 

ملدة خمس سنوات غير قابلة 
للتجديد يعود بعدها شاغل 
الوظيفة للعمل في القضاء 

وفقا ألقدمية.
فــي  التعيــني  ويكــون 
وظائف النيابة العامة األخرى 
والترقية اليها مبرسوم بناء 
على عرض وزير العدل بعد 
أخذ رأي النائب العام وموافقة 
املجلــس األعلــى للقضــاء. 
ويوضع وكيل النيابة (ت) 
حتت التجربة ويجوز فصله 
مــن العمل بقرار من الوزير 
بعد أخذ رأي النائب العام إذا 
ثبت أنــه غير صالح للقيام 
بأعبــاء الوظيفــة، ويعتبر 
مثبتــا مبجــرد ترقيته الي 
الوظيفة األعلى وحتتسب مدة 
التجربة ضمن مدة اخلدمة، 
ويسرى في هذا شأن أعضاء 
النيابة العامة كافة شــروط 
التعيــني املقــررة بالنســبة 
للقضاة املبينة في املادة ١٩ 

من هذا القانون.

االقدمية اخلاصة بكل منهم 
عند تعيينه في القضاء.

واشترط التعديل أن يكون 
التعيني فــي وظيفة النائب 
العام من رجال القضاء الذين 
ال تقل درجتهم عن مستشار 
أو من في درجته من أعضاء 
النيابة العامة الذين أمضوا 
فــي هذه الدرجة مدة ال تقل 
عن عشــر ســنوات، ويعني 
في وظيفة احملامني العامني 
األول، واحملامني العامني من 
رجــال القضاء الذين ال تقل 
مــدة خدمتهم عن عشــرين 
ســنة متصلــة منها عشــر 
سنوات على األقل في وظيفة 
مستشــار أو من في درجته 
وذلك دون االخالل بترتيب 
االقدمية اخلاصة بكل منهم 
عنــد تعيينه فــي القضاء، 
ويكون التعيني في الوظائف 
السابقة مبرسوم بناء على 
عرض وزير العدل وموافقة 
املجلس األعلى للقضاء وذلك 

اقترح استبدال وكيل العدل برئيس التفتيش القضائي في عضوية مجلس القضاء

د. عبداهللا الطريجي

رجــال القضاء الذين ال تقل 
درجتهم عن مستشار أو من 
في درجته من أعضاء النيابة 
العامة، بشرط أن يكون قد 
ســبق لــه العمــل بالقضاء 
وشــغل هــذه الدرجــة ملدة 
ال تقل عن عشــر ســنوات، 
رئيــس  نائــب  وتعيــني 
محكمــة التمييــز ورئيــس 
محكمة االســتئناف ونائب 
رئيس محكمة االســتئناف 
ورئيس احملكمة الكلية من 
رجــال القضاء الذين ال تقل 
درجتهم عن مستشار أو من 
في درجته الذين امضوا في 
هذه الدرجة مدة ال تقل عن 
عشر ســنوات، على أن يتم 
التعيني مبرسوم بناء على 
عرض وزير العدل بعد أخذ 
رأي املجلس األعلى للقضاء، 
وذلك ملدة خمس سنوات غير 
قابلة للتجديد يعود بعدها 
شــاغل الوظيفة للعمل في 
القضاء وفق اقدميته وله أن 

علي القطان لصرف بدل عدوى
ألطباء األسنان والصيادلة

تقــدم النائــب د.علــي 
القطــان باقتــراح برغبــة 
إلقرار بدل اخلطر والعدوى 
والتلوث والضوضاء ألطباء 
األسنان والصيادلة أسوة 

باملهن الطبية األخرى.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
نظرا للظروف الطارئة 
التــي نتجت عــن جائحة 
كورونا املســتجدة وبناء 
على تقارير منظمة الصحة 
العامليــة التــي أكدت عظم 

املخاطــر التي يتعرض لهــا كل من أطباء 
األسنان والصيادلة حيث إن ظروف عمل 
هذين القطاعني تعد من املسببات احلتمية 
السريعة النتقال العدوى وبصورة كبيرة 
لتقارب هاتني الفئتني مع املرضى والتعرض 

للرذاذ املتطاير والتالمس.

بينمــا جنــد أن وزارة 
الصحــة وديــوان اخلدمة 
املدنيــة لــم مينحــا هاتني 
املهنتــني بدل عــدوى على 
الرغــم مــن اســتحقاقهما 
لها نظــرا لطبيعة األعمال 
املكلفني بها وكما هو معمول 
به مــع باقي املهن الطبية، 
وقــد مت اســتثناؤهما من 
بــدالت اخلطــر والعدوى 
والتلــوث والضوضاء من 
دون مبرر وباملخالفة ملبدأ 
املساواة والعدالة مع املهن 
الطبية األخرى.  لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: التنســيق بني كل من وزارة 
الصحة وديوان اخلدمة املدنية إلقرار بدل 
(اخلطــر والعدوى والتلوث والضوضاء) 
ألطباء األســنان والصيادلة أســوة باملهن 

الطبية األخرى.

د. علي القطان

فارس العتيبي: ما آلية اإلفراج
عن األعالف من «الشويخ»؟
وجه النائب فارس العتيبي ســؤاال إلى وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، استفسر 

فيه عن اآلتي:
١ ـ ما آلية اإلفراج عن اإلرساليات؟

٢ ـ هل مت اإلفراج عن إرسالية أعالف قادمة من خالل 
باخرة قبل وصولها إلى ميناء الشويخ؟

٣ـ  هل يتم اإلفراج عن بعض اإلرساليات بدون فحصها 
أو التدقيق عليها والتأكد من وجود شهادة صحية؟

٤ ـ هل يتم التدقيــق على اإليرادات جميعها الواردة 
إلى القسم من اإلرساليات واالفراجات وتتم مطابقتها مع 

جهاز الكي نت والفواتير احملصلة؟

استفسر عن اإلفراج إلرساليات دون فحصها

فارس العتيبي

التعيني في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين ال تقل درجتهم عن مستشار من أعضاء النيابة العامة


