
ريا�ض عواد 

افتتح  رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
اجللسة اخلاصة امس ملناقشة عدد من القوانني 
وذل��ك وف��ق امل��ادة )7( من الالئحة الداخلية 
ملجلس األم��ة، بعد رفعها نصف ساعة لعدم 

اكتمال النصاب.
وقد اعتذر عن حضور اجللسة وزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور، وكل من النواب: شعيب 
امل��وي��زري، مبارك احلجرف، ع��ادل الدمخي، 
عبدالوهاب البابطني، سعود الشويعر، محمد 
ال���دالل، فيصل ال��ك��ن��دري، ح��م��دان العازمي، 

صالح خورشيد وخالد العتيبي.
وانتقل املجلس ملناقشة امل��داول��ة الثانية 
ملشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )94( لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة 
العامة لشؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية، 
والتي وافق عليه املجلس واحاله الى احلكومة.
وج���اءت نتيجة التصويت مبوافقة 39 
ع��ض��وا، وع���دم م��واف��ق��ة 4 أع��ض��اء وامتناع 
عضوين من إجمالي احلضور وع��دده��م 45 

عضوا.
 ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد احلوكمة 
والفصل بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة 
وامل��دي��ر ال��ع��ام، وال��ى تخفيض امل��دة الالزمة 
للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل او 

اإليجار إلى سنتني من تاريخ العقد االبتدائي.
كما ح��دد القانون العقوبة ال���واردة على 
مخالفة امل��واد التي جرى تعديلها إلى غرامة 
10 آالف دينار مع حق الدولة في استرداد 

القسيمة.
قانون االفالس : ثم انتقل املجلس ملناقشة 
والتصويت على املداولة الثانية على مشروع 

القانون بشأن إصدار قانون اإلفالس. 
وك���ان املجلس ق��د ن��اق��ش خ��الل اجللسة 
التقرير احلادي عشر التكميلي للتقرير السابع 
للجنة ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة عن 
التعديالت املقدمة على مشروع قانون بإصدار 
قانون اإلف��الس وال��ذي أق��ره مجلس األم��ة في 

املداولة األولى بتاريخ 2020/8/19.  
وي��ه��دف ال��ق��ان��ون إل��ى حماية امل��دي��ن من 
مطالبات الدائنني لتمكينه من جتاوز عثراته 
وإع��ادة تسوية أوضاعه، ومتكني الدائن من 
استيفاء حقوقه وديونه من املدين، وحماية 
أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة لالستثمارات 

األجنبية واحمللية، وحتسني بيئة األعمال.
وأوض��ح وزي��ر التجارة والصناعة خالد 
الروضان في مداخلته خالل مناقشة مشروع 
القانون أن اجمالي التعديالت على قانون 
اإلف��الس بلغت 102 تعديل منها 93 تعديالً 
من قبل النواب و 9 تعديالت من اللجنة، الفتاً 
إلى أن أغلب هذه التعديالت إجرائية والباقي 
موضوعية وه��ي ت���ؤدي إل��ى حصافة أكثر 

للقانون.

قانون حتويل الكويتية شركة مساهمة 
ثم انتقل املجلس للتصويت ومناقشة قانون  
حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إلى 
شركة مساهمة وواف��ق املجلس على القانون 
بتصويت 35 عضواً باملوافقة وعدم موافقة 7 
أعضاءاملداولتني األولى والثانية على تعديل 
املادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 وأحيل 

إلى احلكومة.  
قانون التركيبة السكانية : ووافق مجلس 
األمة، في املداولة األول��ى، على التقرير األول 
للجنة تنمية املوارد البشرية عن االقتراحات 
بقوانني ف��ي ش��أن تنظيم وإدارة التركيبة 
السكانية، مبوافقة 29 عضًوا وع��دم موافقة 

12 عضوا.
وفي مداخلة لها خالل املناقشة قالت وزيرة 
الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 

االقتصادية مرمي العقيل إن قانون معاجلة 
التركيبة السكانية ميثل أهمية كبيرة إال أن 
ه��ن��اك مالحظات حكومية على املقترحات 
النيابية املقدمة بشأنه وعوارا دستوريا يجب 
التباحث ملعاجلته في اللجنة املعنية ومن ثم 

يعرض مرة أخرى على املجلس .
من جهته أوضح رئيس جلنة تنمية املوارد 
البشرية النائب خليل الصالح أن اللجنة 
ناقشت 8 اقتراحات بقوانني مقدمة من النواب 
ملعاجلة اخللل في التركيبة السكانية وتوصلت 

على مشروع متكامل ملعاجلة هذه القضية .
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهني 
إن ه��ذا أول قانون متكامل ملعاجلة اخللل 
في التركيبة السكانية ومن أهم مواده إلزام 
احلكومة بتحديد نسب العمالة لكل جالية 
واستحداث عقوبة جنائية ملن يخالف القواعد 

التي يضعها مجلس الوزراء تصل إلى العزل 
من الوظيفة 

قانون ذوي االعاقة : كما واف��ق املجلس 
في املداولة األولى على االقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 ف��ي ش��أن ح��ق��وق األش��خ��اص ذوي 
اإلع��اق��ة، مبوافقة  34 وع��دم موافقة عضو 

وامتناع 11 عضوا. 
قانون ضمان متويل البنوك ملتضرري 
كورونا : كما وافقت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، في اجتماع عقد على هامش 
جلسة مجلس األم���ة أم���س ع��ل��ى م��ش��روع 
القانون بشأن ضمان متويل البنوك احمللية 
للعمالء امل��ت��ض��رري��ن م��ن ت��داع��ي��ات أزم��ة 

)كورونا(.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم 

في تصريح مبجلس األمة إن القانون يتكون 
من 21 م��ادة قتلت بحًثا ومتحيًصا لصالح 
العمالء ومت تعريف م��ن ه��م املستفيدون 
م��ن ه��ذا ال��ق��ان��ون وك��ذل��ك م��ن ه��م العمالء 
امل��ت��ض��ررون وه��م ك��ل م��ن ت��ض��رر م��ن أزم��ة 
)كورونا( وانعكس بالسلب على عمله في أي 
مجال سواء في املطاعم أو شركات خدمية أو 

شركات عقارية أّيًا كانت وبكافة أشكالها. 
وأوض��ح��ت أن ال��ع��م��الء املتضررين هم 
الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية كبرى 
وت��أث��روا ج���راء ف��ي��روس )ك���ورون���ا(، وأن 
العميل الصغير هو الذي ال يزيد عدد العاملني 
لديه عن 50 عاماًل وال تتجاوز أصوله 250 
ألف دينار، والعميل املتوسط الذي ال يقل عدد 
العاملني لديه عن 51 وال يزيد عن 150 وال 

تتجاوز أصوله عن نصف مليون دينار. 
وبينت الهاشم أن العمالء اآلخ��ري��ن من 
أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية والذين 
لديهم عجز في التدفق النقدي يخضعون 

أيًضا لهذا القانون. 
وأب��دت الهاشم تخوفها من ع��دم تفعيل 
الالئحة التنفيذية لنصوص القوانني بشكل 
صحيح عقب إجنازها، مضيفة “لذلك حاولت 
أاّل يكون هناك تعسف في تطبيق هذه املواد 

وخاصة مادة 11”. 
وق��ال��ت “مبا أن ال��دول��ة ه��ي م��ن تضمن 
القروض فليس هناك داٍع في طلب البنوك 
ضمانات م��ن العمالء”، الفتة إل��ى أن��ه مت 
التصويت على ه��ذه امل���ادة ب��اإلض��اف��ة إلى 

التعديالت على التعريفات. 
وه��ن��أت الهاشم ك��ل أص��ح��اب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة على هذا القانون الذي 
يوفر لهم الدعم املطلوب، معربة عن شكرها 
لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان 
لدعمه ومساندته هذا القانون الهادف إلى 
ضمان ال��دول��ة لكل ال��ق��روض التي يطلبها 
أصحاب املشاريع، متمنية أن يتم إق��راره 

باإلجماع. 

وافق على قانوني التركيبة السكانية وتعديل »ذوي اإلعاقة » في املداولة األولى

مجلس األمة يحيل إلى احلكومة قوانني »اإلفالس« وتعديل
 »هيئة الزراعة« ونهاية خدمة موظفي كاسكو 
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