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قدم النواب شعيب املويزري ورياض 
العدساني وعبدالوهاب البابطني وعادل 
الدمخي وبدر املال اقتراحا  بقانون بإلغاء 
القانون رقم )88( لسنة 1995 في شأن 
محاكمة ال�����وزراء، مشفوعاً مبذكرته 
اإليضاحية  وطالبوا بعرضه على مجلس 

األمة       وجاء في االقتراح مايلي: 
 امل��ادة الثانية: يتبع في محاكمة كل 
وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو 

ت��رك وظيفته بعد وق��وع اجل��رمي��ة ألي 
سبب . س��واء بصورة نهائية أو توليه 
مهام وزارة أخ��رى ، أو كان وقت وقوع 
اجلرمية وزي��راً باإلنابة فيها ، القواعد 
واإلج��راءات املبينة في قانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية املشار اليه.
املادة الثالثة: إذا لم تكن هناك عقوبة 
أشد ، يعاقب الوزير بالعقوبات املقررة 
بقانون اجل��زاء املشار اليه ، كما يعاقب 

بالعقوبات املقررة قانوناً حال ارتكابه 
جرمية من اجلرائم اآلتية :

-جرائم أمن الدولة اخلارجي والداخلي 
واجل��رائ��م املتعلقة بواجبات الوظيفة 
العامة املنصوص عليها في قانون رقم 31 

لسنة 1970 
- اجلرائم املنصوص عليها في قوانني 
االن��ت��خ��اب ، وحماية األم���وال العامة ، 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد والكشف 

عن الذمة املالية ، ومكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب املشار اليها 

ونصت املذكرة االيضاحية لالقتراح 
بقانون على ان��ه منذ أن ص��در القانون 
رقم )88( لسنة 1995 أي منذ ما يقارب 
من خمسة وعشرين عاماً ، وملا يتطلبه 
م��ن إج����راءات مطولة ومعقدة مقارنة 
بالقواعد واألح��ك��ام العامة التي تطبق 
على بقية األفراد في املجتمع ، بل وحتقيقاً 
ملبدأ املساواة في هذا الشأن رؤي الغاء 
قانون محاكمة الوزراء املشار اليه ) املادة 
األول���ى( وال��ع��ودة م��رة أخ��رى لتطبيق 
القواعد العامة لإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم 
وظيفته بعد وقوع اجلرمية بصفة نهائية 
أو لتوليه مهام وظيفة أخ��رى ، أو كان 
وقت وقوع اجلرمية وزيراً باإلنابة فيها 
) املادة الثانية ( وقد حددت املادة الثالثة 
العقوبات التي تطبق في هذا اخلصوص 
وال��ت��ي تتمثل أس��اس��اً ف��ي العقوبات 
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي ق��ان��ون اجل���زاء ، 
إضافة للعقوبات التي وردت في بعض 
القوانني اخلاصة مثل قوانني االنتخاب 
وحماية األم��وال العامة ومكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب وغيرها.

ريا�ض عواد 

أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
عن شكره وامتنانه للرسالة االبوية التي وجهها 
ل��ه صاحب السمو امير ال��ب��الد الشيخ صباح 
االحمد والذي أعرب فيها عن اسفه وتأثره حلادث 
محاولة االعتداء عليه في مقبرة الصليبخات يوم 

امس االول. 
كما أع��رب عن شكره وامتنانه للرسالتني 
املماثلتني اللتني بعث بهما سمو ولي العهد حفظه 

الله وسمو رئيس مجلس الوزراء. 
وق��ال الغامن في تصريح صحافي : غمرني 
سمو األم��ي��ر مب��ش��اع��ره االب��وي��ة ف��ي رسالته 
املوجهة إلي، وانني إذ اعرب عن شكري وامتناني 
البالغني لسموه، الدعو الله جلت قدرته ان يدمي 

على بالدنا نعمة األمن واألمان واالخاء والتراحم 
وان يحفظ الكويت قيادة حكيمة وشعبا كرميا 

من كل مكروه 
وقال الغامن : جميعنا نشاطر مشاعر سموه 
في أن ما حدث يوم امس األول  امر يتناقض مع 
أخالقنا كمسلمني ومع عادات اهل الكويت، وانا 
أؤك��د لسموه بأن اهل الكويت كما عهدهم، اهل 

م��روءة وأخ��الق وتراحم وان ما ح��دث ال يعدو 
كونه حادثا فرديا وعرضيا لم نعتد عليه نحن 

ككويتيني . 
واختتم الغامن تصريحه قائال كما أعرب عن 
بالغ امتناني وشكري لسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد على رسالته االبوية كما اشكر سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد على 

محمد الدالل 

اجلزائية واحملاكمات  لإلجراءات  العامة  القواعد  بتطبيق  طالبوا 

5 نواب يقترحون إلغاء قانون محاكمة الوزراء 
الغامن : خالص االمتنان والشكر 

ملشاعر سمو األمير وسمو
 ولي العهد بشأن حادث االعتداء

د.بدر املال 

وج��ه النائب محمد حسني ال��دالل سؤاال 
لوزير  الدولة للشؤون االقتصادية ووزير 

املالية بالوكالة   ونص السؤال على :
ال��وزارة املستقيلة وال��وزراء املستقيلون 
في حكومة تصريف العاجل من األم��ور: ما 
هي ح��دود صالحياتهم في أتخاذ القرارات 
اإلداري����ة املتعلقة بقوانني ونظم اخلدمة 
املدنية وباألخص ق��رارات التعيني أو النقل 
أو الندب أو أي قرارات أخرى ذات صلة أو أي 
قرارات إدارية أخرى ، وتأتي أهمية السؤال 
البرملاني أدناه في ضرورة التزام كل وزير 
مستقيل بالقواعد الدستورية والقانونية 
املتعلقة مبفهوم العاجل من األمور واخلطأ 
ك��ل اخلطأ أن يقوم أي وزي��ر مستقيل في  

حكومة تصريف العاجل من األمور باتخاذ 
قرارات متعلقة باخلدمة املدنية أو أي قرارات 
إداري���ة أخ��رى ليس لها صفة االستعجال 
خاصة أن هناك ممارسات من البعض تدخل 
في إطار مخالفة مبدأ العاجل من األمور ومن 
شأن ذلك األخالل مببادئ العدالة واالنصاف 
لكافة العاملني في اجلهات احلكومية، لذا 

يرجى أفادتنا بالتالي:
1 - في إط��ار عمل دي��وان اخلدمة املدنية 
ومراقبي التوظف في اجلهات احلكومية هل 
ق��ام ال���وزرات واجل��ه��ات احلكومية باتخاذ 
قرارات تتعلق بالتعيني والنقل والندب منذ 
استقالة احلكومة 14 نوفمبر 2019 حتى 

تاريخه.

2 -  ما هي األسس واملرجعية القانونية 
التي تتيح ألي وزارة أو جهة حكومية أن 
تقوم باتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتعيني 
أو النقل أو الندب في إطار حكومة تصريف 
العاجل من األم��ور مع ت��زوي��دي باألساس 
القانوني ال��ذي أستند إليه دي��وان اخلدمة 

املدنية في هذا اخلصوص.
3 - هل تبني ل��دي��وان اخلدمة املدنية أو 
مراقبي التوظف ف��ي ال��دي��وان ف��ي اجلهات 
احلكومية وج��ود مخالفات أو جت��اوزات 
تتعلق بقيام الوزارات أو اجلهات احلكومية 
باتخاذ ق��رارات إداري��ة تتعلق بالتعيني أو 
النقل أو الندب خ��الل الفترة منذ استقالة 
احلكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى 

تاريخه، مع ت��زوي��دي باسم اجلهة ونوع 
املخالفة وإج�����راءات ال��دي��وان ح��ي��ال تلك 

املخالفات
كما وجه النائب محمد الدالل سؤاال   لوزير 
الدولة للشؤون االقتصادية ووزي��ر املالية 

بالوكالة    مطالبا باالفادة عما يلي: 
1 - في إطار عمل وزارة املالية ومتابعتها 
ل��ل��وزارات واجل��ه��ات احلكومية، هل قامت 
ال����وزارات أو اجل��ه��ات احلكومية باتخاذ 
ق��رارات تتعلق باجلوانب املالية اخلاصة 
بامليزانية وال��ص��رف وال��ن��ق��ل ب��ني البنود 
وخالفه منذ استقالة احلكومة بتاريخ 14 

نوفمبر 2019 وحتى تاريخه.
2 -  ما هي األسس واملرجعية القانونية 

التي تتيح ألي وزارة أو جهة حكومية أن 
تقوم باتخاذ ق���رارات مرتبطة بالتصرف 
بامليزانية املالية للجهة أو ال��وزارة في إطار 
حكومة تصريف ال��ع��اج��ل م��ن األم���ور مع 
تزويدي باألساس القانوني الذي استندت 

إليه وزارة املالية في هذا اخلصوص.
3 - هل تبني لوزارة املالية وجود مخالفات 
أو جتاوزات تتعلق بقيام الوزارات أو اجلهات 
احلكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالتصرف 
مبيزانية اجلهة على نحو مخالف ملفهوم 
العاجل من األم��ور منذ استقالة احلكومة 
بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، 
م��ع ت��زوي��دي باسم اجلهة ون��وع املخالفة 

وإجراءات الوزارة حيال تلك املخالفات.

الدالل يسأل عن صالحيات الوزراء املستقيلني في قرارات التعيني والندب 

عبدالوهاب البابطني شعيب املويزري 

مرزوق الغامن 
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