
تقدم النائب مبارك احلجرف بطلب الى مجلس 
األمة إلحالة طلب تفسير نص املادتني )97، 116( 
من الدستور،إلى احملكمة الدستورية، لبيان ما إذا 
كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس األمة 
حضور رئيس مجلس ال��وزراء أو بعض أعضاء 
ال����وزارة، أم ي��ك��ون انعقاد اجللسات صحيحا 
بحضور أكثر من نصف أعضاء املجلس جميعا ولو 

لم يكن أي احلاضرين عضوا في احلكومة.
وم��ن املقرر إدراج طلب التفسير من احملكمة 
الدستورية على ج��دول اع��م��ال اجللسة املقبلة 

لتحديد موعد ملناقشته والتصويت عليه.
وق��دم احل��ج��رف طلب التفسير اع��م��اال للحق 
املخول ملجلس األمة مبقتضى البند ) أ ( من املادة 
الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء 
احملكمة الدستورية واملادة )1( من الئحة احملكمة 

الدستورية.
ونص الطلب كالتالي: تنص امل��ادة )80( من 
الدستور على أنه« يتألف مجلس األمه من خمسني 
عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري 
املباشر، وفقا لألحكام التي يبينها قانون االنتخاب 
0 ويعتبر ال��وزراء غير املنتخبني مبجلس األمه 

أعضاء في هذا املجلس بحكم وظائفهم«
وتنص امل��ادة ) 85( من الدستور على أنه« 
ملجلس األم���ه دور ان��ع��ق��اد س��ن��وي ال ي��ق��ل عن 
ثمانية أش��ه��ر، وال ي��ج��وز ف��ض ه��ذا ال���دور قبل 
اعتماد امليزانية«  وتنص املادة )97( من الدستور 
على ان��ه« يشترط لصحة اجتماع مجلس األمه 
حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات 
باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين، وذلك في 

غير احلاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة

وتنص امل��ادة )181( من الدستور على أنه« 
ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور 
إال أثناء قيام األحكام العرفية في احل��دود التي 
يبينها القانون 0 وال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد 
مجلس األمه في تلك األثناء أو املساس بحصانة 

أعضائه«
ملا كان ذل��ك، وك��ان الدستور وفقا ملا سلف قد 
ب��ني ال��ش��روط ال��واج��ب توافرها لصحة انعقاد 
جلسات مجلس األم��ه بأن حدد لصحة اجتماعه 
شرطا محددا أوجبته املادة )97( منه في فقرتها 
األول��ى، وهو ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف 
عدد أعضائه، وهو نص عام مطلق ورد دون تقييد 
أو توصيف، مبا يدل على أن املطلوب دستوريا 
لصحة ان��ع��ق��اد جلسات املجلس ح��ض��ور أكثر 
من نصف األعضاء بصرف النظر عن صفاتهم، 

وه��ل هم من األعضاء املنتخبني أو من األعضاء 
بحكم مناصبهم ك��وزراء، األم��ر ال��ذى يتعني معه 
القول بصحة انعقاد جلسات املجلس في حالة 
توافر النصاب القانوني بتواجد أكثر من نصف 
أعضائه أيا كانت صفاتهم 0 وال يتعارض ذلك 
مع ظاهر نص العبارة األخيرة من املادة )116( 
من الدستور التي تنص على أنه« 00000 ويجب 
أن متثل ال��وزارة في جلسات املجلس برئيسها أو 
ببعض أعضائها »وذل��ك أن هذه العبارة خاصة 
مبستوى من ميثل احلكومة في جلسات املجلس، 
وهو ما يستفاد من صياغة هذه املادة التي وضعت 
لتقرير حق رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء في 

الكالم كلما طلبوا ذلك.
وأضافت أن للمجلس أن يطلب حضور الوزير 
املختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وأوجبت 
عندئذ ) أي إذا طلب املجلس حضوره ( أن يحضر 
شخصيا، وليس ل��ه أن ينيب ف��ي ذل��ك مستوى 
أدن��ى منه  مل��ا ك��ان ذل��ك، وك��ان تفسير العبارة 
األخيرة من امل��ادة )116( من الدستور على غير 
ذل��ك، ي��ؤدي إلى تعطيل أعمال املجلس كلما رأت 
احلكومة عدم حضور جلساته، األمر الذى يهدر 
حكم املادة )181( من الدستور التي ال يجيز بأي 
حال تعطيل انعقاد مجلس األم��ة حتى في أثناء 
قيام األح��ك��ام العرفية، ه��ذا فضال عن مخالفته 
حكم املادة )97( من الدستور. لكل ما تقدم، اعماال 
للحق املخول ملجلس األمة مبقتضى البند ) أ ( من 
امل��ادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 
بإنشاء احملكمة الدستورية واملادة )1( من الئحة 
احملكمة الدستورية الصادرة باملرسوم املؤرخ 
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ربيع �سكر

تباينت ردود االفعال النيابية بعد صدور 
مرسوم تشكيل احلكومة اجلديدة ففريق من 
النواب استقبلوها بالتهديد بتقدمي استجوابات 
لبعض الوزراء الذين عادوا للتشكيل احلكومي 
خاصة وزيرة الشئون االجتماعية والعمل هند 
الصبيح، وفريق آخر من النواب واولهم رئيس 
مجلس األمة استقبلوا احلكومة مبد يد التعاون 
واك���دوا أن احلكم سيكون على األداء وليس 
األس��م��اء، وأعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن عن أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة عادية 
يوم الثالثاء املقبل واحلكومة اجلديدة ستؤدي 

القسم فيها.
وأع����رب ال��غ��امن ع��ن متنياته بالتوفيق 
للحكومة اجلديدة، وض��رورة منحها الفرصة 
واحلكم على أدائ��ه��ا وليس أسماء وزرائ��ه��ا، 
م��ش��ددا على أهمية ال��ت��ع��اون ب��ني السلطتني 
لتحقيق طموحات الشعب الكويتي. وق��ال 
الغامن في تصرح إل��ى الصحافيني أن��ه وبعد 
ص��دور مرسوم تشكيل احلكومة فإننا نتمنى 
لها ك��ل التوفيق ف��ي حتقيق امل��ه��ام اجلسام 
واملسؤوليات الكبيرة امللقاة على عاتقها، مبينا 
أن التشكيلة تضم تسعة أوجه جديدة ما يعني 

انه فريق عمل شبه جديد.

وش���دد ال��غ��امن على ان ي��ك��ون احل��ك��م على 
أداء ال���وزراء وليس على األس��م��اء، مؤكدا في 
الوقت ذاته ان من حق اي نائب أن يبدي رأيه 
في التشكيلة وليس من حق أحد احلجر على 
أي رأي إذ ال يوجد رأي موحد للجميع، مبينا 
أن راي��ه الشخصي يتمثل ف��ي منح الفرصة 
للحكومة اجل��دي��دة. وأض���اف ال ب��د م��ن قيام 
املجلس مبد يد التعاون لهذه احلكومة املطالبة 
هي كذلك بالتعاون مع املجلس لتحقيق طموح 

أبناء الشعب الكويتي.
وق���ال ال��غ��امن ي��ج��ب ان ن��ك��ون متفائلني 
ومنتنى من اجلميع التعاون وان نعمل سويا 
خللق انفراجات سياسية وان تعمل احلكومة 
واملجلس يدا بيد ملواجهة كل التحديات التي 

تواجهنا متنميا للحكومة اجلديدة كل التوفيق.
وفيما يتعلق باجللسة اخلاصة حول قرار 
الرئيس ترمب حول القدس ذكر الغامن أن وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخل��ال��د اخ��ب��ره في 
مكاملة هاتفية اليوم ان احلكومة على استعداد 
للتعاون مع املجلس وحضور ه��ذه اجللسة 
وذل��ك ملا لهذا املوضوع من أهمية قصوى، اال 
انه طلب بأن يتم التنسيق ملوعد اخر غير يوم 
األربعاء وذلك الرتباطه بزيارة صاحب السمو 
امير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

للقمة اإلسالمية ف��ي تركيا وال��ت��ي ستناقش 
املوضوع ذاته.

وأض���اف أن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ه��و املعني 
مبوضوع اجللسة وهو من سيلقي البيان ونقلت 
رغبته الى النواب مقدمي الطب ووجدت جتاوبا 
لذلك ومت االتفاق على ان يتم حتديد موعد اخر 
للجلسة اخلاصة او ان تكون جزءا من اجللسة 
العادية التي سأدعو لها في األسبوع املقبل وان 
لم يكن هذا البند في جدول االعمال، كما أشار 
إلى مؤمتر قمة على مستوى رؤساء البرملانيات 
العربية واملقرر عقده بالرباط واملتعلق ببحث 

تداعيات قرار اإلدارة االميركية.
 وفيما يتعلق بجلسة أخ��رى ح��ول إق��رار 
مجموعة من القوانني وال��ذي كان الطلب قبل 
استقالة احلكومة أوضح الغامن أنه مت التنسيق 
على أن يتم تقدمي الطلب الى بدايات اجللسات 

العادية.
وأوض����ح أن���ه سيتم ت��ع��وي��ض اجللسات 
العادية الثالث التي لم تعقد بسبب استقالة 
احلكومة السابقة خ��الل الشهرين املقبلني 
وبالتالي ال مشكلة في عدد اجللسات التي لن 

تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.
من جانبه وصف نائب رئيس مجلس األمة 
عيسى الكندري التشكيل احلكومي اجلديد 

باملنطقي واملعقول، مضيفا أن احلكومة ضمت 
نخبا مختلفة جمعت بني عناصرها شخصيات 
تكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص. 
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أنه في 
الوقت ال��ذي نبارك فيه لسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء ه��ذا االختيار ال��ذي ح��از ثقة صاحب 
السمو أمير البالد -حفظه الله ورع��اه- فإننا 
نرجو أن يحقق ه��ذا االختيار هدفه املنشود 
خصوصا في املرحلة املقبلة املهمة لتحقيق 
طموحات وآم���ال امل��واط��ن��ني ال���ذي يترقبون 
إجن��ازات ملموسة على أرض الواقع، وإنهاء 
ملفات القضايا كافة التي تنتظر احلكومة 
اجلديدة وأهمها مد يد التعاون مع مجلس األمة، 
وف��ي املقابل نرجو أيضا من اإلخ��وة أعضاء 
مجلس األمة إتاحة الفرصة للحكومة اجلديدة 
أن تقدم ما لديها من عطاء وبعد يتم تقييم كشف 

حساب أعمالها على ضوء منجزاتها.
 وفي ردود االفعال النيابية انتقد النائب د. 
عادل الدمخي الطريقة التي يتم بها التشكيل 
احلكومي، مضيفا أنها تتم بطريقة احملاصصة 
والتعيني حسب ال��والء واملصلحة االنتخابية 
واالقتصادية. وأض��اف الدمخي في تصريح 
للصحافيني »بعد انتظار ما يقارب 40 يوما لم 
نتفاجأ ألن هذا هو املتوقع نفس النهج ونفس 
االدارة ونفس طريقة االختيار العقيمة التي هي 
السبب مبا منر به في البالد، ومن هنا مير بداية 

الفساد من طريقة االختيار«.
ب��دوره قال النائب احلميدي السبيعي عن 
عودة الوزيرة هند الصبيح مجددا: هذا حقهم 
لكن خالفنا معها على عملها وليس شخصيا 
وساعيد توجيه االسئلة لها وانتظر ال��ردود 
وبعد ذلك استجوابنا جاهز، وعلى احلكومة 
حتمل نتائج ع���ودة ال��وزي��رة هند الصبيح 
للحكومة لكن عليهم وسأتشاور مع زمالئي، 
ومن حق رئيس احلكومة اختيار وزرائه ومن 

حقنا استجوابهم.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن تهنئته إلى 
الوزراء الذين حظوا بثقة صاحب السمو األمير 
وسمو رئيس ال���وزراء متمني لهم التوفيق 
في كل ما من شأنه خدمة الكويت ومصاحلا. 
وأضاف العنزي أن تشكيل احلكومة اجلديدة 
يأتي في ظل ظروف سياسية محلية وخارجية 
بالغة التعقيد وهو ما يفرض عليها االستعداد 
جيدا للتعامل معها، مؤكدا ان مجلس االمة 
سيكون عونا للحكومة في حتقيق مصالح 
الوطن واملواطنني ما دام��ت احلكومة تبدي 
التعاون امل��أم��ول منها ال سيما ف��ي مثل هذه 
ال��ظ��روف الدقيقة. وت��ق��دم العنزي بالشكر 
إلى ال��وزراء السابقني الذين غ��ادروا احلكومة 
احلالية متمنيا لهم التوفيق ف��ي أي موقع 

يخدمون فيه الكويت.
و أع���رب ال��ن��ائ��ب ف���راج زب��ن العربيد عن 
متنياته أن تعمل احلكومة اجلديدة على حتقيق 
التنمية املنشودة للكويت وأن تأخذ في سلم 
أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في حتقيق 

الرخاء والتطوير للبالد. وقال إن نسبة التغيير 
في احلكومة الوليدة وصلت الى مايناهز 60% 
وشملت كل مكونات املجتمع الكويتي وهذا 
يدل على نيه حكومية بتحريك بعض امللفات 
الراكدة، مطالبا إياها بالسعي احلثيث لرفع 
مستوى اخلدمات والتطوير ليواكب تطلعات 
سمو األمير بجعل البالد مركزا ماليا وإقتصاديا 
عامليا. وأض���اف العربيد نأمل أن يكون هذا 
اخلليط احلكومي يخلق نوعا من التجانس في 
ال��وزارة اجلديدة وأن يراعي النهوض بقضايا 
التعليم واإلسكان والتنمية الشاملة للكويت، 
مستدركا إن أعضاء مجلس األم��ة سيراقبون 
األداء احلكومي وتقييمه خالل األشهر الثالثة 
األولى محذرا الوزراء اجلدد من اجللوس خلف 
مقاعدهم بل النزول للشارع ومعرفة تطلعات 

الشعب والعمل على حتقيقها.

 وقال النائب راكان النصف: تقييم احلكومة 
سيكون ب���األداء ول��ي��س األس��م��اء، ف��إن أثبت 
ال���وزراء اجلدية في اإلص��الح فسنمد لهم يد 
التعاون، وإن تخاذلوا فال قرار سوى احملاسبة.

وق��ال النائب يوسف الفضالة: بعد صدور 
مرسوم تشكيل احلكومة أثبت رئيس مجلس 
ال���وزراء ان��ه شكل حكومة ب���وزراء ترضيات 
لتأتي لنا حكومة أقل من الطموح غير قادرة 
على قيادة البلد في ظل األوض��اع اإلقليمية و 

األمنية و اإلقتصادية التي تعيشها الكويت.
وتابع الفضالة : لألسف احلكومة ال تستحق 
الفرص املتكررة في ظل غياب الرؤية و ضعف 
األداء، حكومة ترضايت يغيب عنها رج��ال 
الدولة وال ننسى أن رئيس احلكومة أخذ كل هذا 
الوقت الطويل لتتمخض لنا حكومة ترضيات 
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العربي«  »اخلليج  اجل��راح: 
ل���ه���ا ت����اري����خ ع���ري���ق ب��ف��ض��ل 
م��������وق��������ع��������ه��������ا اجل���������غ���������راف���������ي 

6االستراتيجي

في مؤشر لدخول السلطتني في نفق التصعيد مبكرا

نواب يستقبلون احلكومة اجلديدة بيد »التعاون«.. وآخرون بيد »االستجوابات«

     السبيعي: على احلكومة حتمل نتائج عودة الصبيح وسأعيد 
توجيه األسئلة لها وأنتظر الردود وبعد ذلك استجوابنا جاهز

)تصوير: محمد صابر( الغامن يصرح للصحافيني 

مبارك احلجرف

     الغامن: تأجيل جلسة »القدس« إلى الثالثاء وترحيل جلسة القوانني.. ومند يد التعاون للحكومة وعليها التعاون مع املجلس

األم���ة م��ج��ل��س  م���ع  ال���ت���ع���اون  ي���د  م���د  أه��م��ه��ا  ك��ث��ي��رة  م��ل��ف��ات  وأم���ام���ه���ا  ت��ك��ن��وق��راط  ش��خ��ص��ي��ات  ض��م��ت  احل��ك��وم��ة  ال���ك���ن���دري:       

السبيعي يتوعد الوزيرة الصبيح

احملاسبة س��وى  ق���رار  ف��ال  ت��خ��اذل��وا  وإن  ال��ت��ع��اون  ي��د  لهم  فسنمد  اإلص���الح  ف��ي  اجل��دي��ة  ال����وزراء  أث��ب��ت  إن  ال��ن��ص��ف:       

البلد قيادة  على  ق��ادرة  غير  الطموح  من  وأق��ل  ترضيات  ب���وزراء  حكومة  شكل  ان��ه  ال���وزراء  رئيس  أثبت  الفضالة:  ب��ال��ط��ري��ق��ة       ي��ت��م  ي�����زال  ال  احل���ك���وم���ي  ال��ت��ش��ك��ي��ل  ال���دم���خ���ي:       
التقليدية عن طريق احملاصصة بعد انتظار ما يقارب 40 يوما

97 و116 من الدستور من خالل تفسير املادتني 

احلجرف يطلب من »الدستورية« تفسير صحة انعقاد 
اجللسات من دون حضور احلكومة

     العربيد: نحذر الوزراء من التقاعس ونطالب اخلليط احلكومي 
بالعمل اجلاد وتنمية الكويت والوقوف على احتياجات الشعب

الدمخي يصرح عن التشكيل احلكومي اجلديد

اللجنة تقر دستورية مفوضية االنتخابات وخفض سن الناخب والسماح بتصويت العسكريني

»التشريعية«: عدم دستورية اقتراح 
إعفاء املواطنني من كلفة استهالك الكهرباء واملاء

ربيع �سكر

 أكد رئيس اللجنة التشريعية 
البرملانية النائب احلميدي السبيعي 
أن اللجنة التشريعية رأت عدم 
دستورية اقتراح باعفاء املواطنني 
من 2000 دينار من كلفة استهالك 
الكهرباء واملاء منذ 2010 الى اآلن 
الفتقاره للعدالة، فال توجد مساواة 
مع من سدد منذ هذا التاريخ. وتابع: 
مقترح االع��ف��اء م��ن س���داد رس��وم 
الكهرباء وامل���اء يعاقب م��ن سدد 
ويكافيء من لم يسدد وفيه ظلم 

وعدم عدالة.
وأض����اف السبيعي : اللجنة 
التشريعية ت��ق��وم بنظر اجلانب 

ال���ق���ان���ون���ي وال����دس����ت����وري في 
املقترحات لبيان دستوريتها من 
عدمه، وحتال الى اللجان املختصة 
االخرى ولها احلق في اتخاذ ما تراه 
مناسبا وينطبق ذل��ك على مقترح 
اعفاء بعض املواطنني من استهالك 
الكهرباء وامل��اء فسيتم إحالته الى 
اللجنة املختصة وهي جلنة املرافق 
ومرفق معه رأي اللجنة التشريعية 

بعدم دستوريته.
وت���اب���ع ال��س��ب��ي��ع��ي: ال��ل��ج��ن��ة 
التشريعية تقر دستورية اقتراح 
خفض سن الناخب الى 18 عاما بدال 
من 21 عاما. واض��اف السبيعي: 
واف��ق��ت اللجنة التشريعية على 

السماح بتصويت العسكريني في 
االنتخابات العامة مبا ال يؤثر على 
عملهم العسكري. وزاد السبيعي: 

اللجنة التشريعية تقر دستورية 
اقتراح انشاء جلنة مفوضية عليا 

لالنتخابات.

)تصوير:  محمد صابر( جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

اقترح النائب عسكر العنزي انشاء مركز 
متخصص لعالج مرضى )الثالسيميا( قال 
فيه : يوجد ف��ي الكويت نحو 400 مريض 
بالثالسيميا من الكويتيني وغيرهم موزعني 
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف امل��س��ت��ش��ف��ي��ات، وم����ا زال���ت 
ه��ن��اك ح���االت إص��اب��ة ج��دي��دة س��ن��وي��ا، وفقا 

لإلحصائيات املتداولة.

وهؤالء املرضى بحاجة الى الدعم النفسي 
وتخطي املشاكل الصحية التي تواجههم، 
وي��ع��ان��ون م��ن ع��دم توفير م��رك��ز او وح��دة 
متكاملة لعالج أمراض الدم الوراثية توفر لهم 
كل اخلدمات الطبية والتخصصية، كما هي 
احلال في ال��دول املجاورة، فضال عن اإلرشاد 
والتثقيف الطبي الالزمني ملتابعة حالتهم في 

مكان واحد، وهو ما يتلقونه اآلن عبر عدد من 
املستشفيات في أماكن متعددة.

ويحتاج املريض ال��ى املتابعة الطبية في 
العديد م��ن التخصصات وع��ي��ادة ال���دم، كما 
يحتاج املريض إلى عمليات نقل دم دوريا كل 3 
5 أسابيع مدى احلياة، كما يحتاج إلى الدخول 

إلى املستشفى مبعدل 50 يوما سنويا.

ألنهم بحاجة الى الدعم النفسي وتخطي املشاكل الصحية

عسكر يقترح إنشاء مركز متخصص لعالج مرضى »الثالسيميا«


