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رئيس مجلس األمة أحمد السعدون وأمني السر أسامة الشاهني وأحمد الري على املنصة ويبدو األمني العام عادل اللوغاني  (محمد هاشم)

أحمد السعدون رفع اجللسة العادية لعدم حضور احلكومة
رفــع رئيس مجلس األمة 
الســعدون  أحمد عبدالعزيز 
اجللســة العادية أمس لعدم 

حضور احلكومة.
وقــال الســعدون: «بعــد 
تأخير اجللســة اتصل وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطويــر العمراني وكانوا 
يعتقدون أنهم أبلغوني بعدم 
احلضــور، فقلت له إن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أبلغنــي بأن رئيــس الوزراء 
في ســبيله لالســتقالة لكن 
لم يتكلم عن حضور جلسة 
اليوم، وقلت له إن جلسة الغد 
مستمرة وذكرته بأنه سيبعث 
برسالة وبالتالي ترفع اجللسة 

ليوم غد».
وكان السعدون قد رفعها 
ملدة نصف ساعة لعدم حضور 
احلكومــة، وقــال «تفتتــح 

الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح قد رفع 
أمس كتاب استقالة احلكومة 
إلى ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح.
وكان مــن املقرر أن ينظر 

ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء املوجه من النائبة د. 

جنان بوشهري.
واشــتمل جــدول أعمــال 
اجللســة على تقريــر جلنة 
إعداد مشــروع اجلواب على 

ملشروع قانون بشأن تأسيس 
شركات إنشاء مدن أو مناطق 
سكنية وتنميتها اقتصاديا، 
و٧ تقارير من جلنة الشؤون 
املالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق احملاصيل الزراعية، 

املجلــس في جــدول األعمال 
املدرج عليه استجوابا وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار املوجه 
مــن النائب مبارك احلجرف، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 

اخلطــاب األميــري بشــأن 
الصيغــة املقترحــة عن دور 
االنعقــاد العــادي األول مــن 
الفصل التشــريعي الســابع 

عشر.
وتضمــن املداولة الثانية 

وتعديــل قانــون التأمينات، 
الفوائد املتحصلة  واسترداد 
بشكل غير قانوني من البنوك 
وشراء القروض املستحقة على 
املواطنني وإســقاط فوائدها، 
ونقابة غرفة التجارة، وحتويل 
مؤسسة اخلطوط اجلوية إلى 

شركة مساهمة.
واحتوى اجلدول على ٣

تقاريــر من جلنة الشــؤون 
الداخليــة والدفــاع، بشــأن 
انتخابــات  تعديــل قانــون 
أعضــاء مجلس األمــة فيما 
العليا  يتعلــق باملفوضيــة 
وقانون إعادة حتديد الدوائر 
االنتخابيــة فيمــا يتعلــق 
بالقوائم النسبية، وتقريري 
اللجنة التشــريعية بشــأن 
تعديــل الالئحــة الداخليــة 
ملجلــس األمة حــول عالنية 
التصويــت علــى مناصــب 
مكتب املجلس وإلغاء جلنة 

األولويات.

ورده اتصال من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة حول عدم احلضور وأبلغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن رئيس احلكومة في سبيل االستقالة

عبدالوهاب العيسى وحمد املدلج وشعيب شعبان

د. عادل الدمخي وعبداهللا فهاد

د. عبيد الوسمي ود. حسن جوهر

د. عبدالكرمي الكندري ود. عبدالعزيز الصقعبي واسامة الزيد وحمد العبيد وفارس العتيبي خالل دخولهم القاعة

شعيب شعبان ومهلهل املضف وأسامة الزيد

د. محمد املهان ود. محمد احلويلة

مهند الساير خالل اجللسة خالد العتيبي ومبارك احلجرف

د. جنان بوشهري وعالية اخلالد

فارس العتيبي وحمد املدلج وسعود العصفور وشعيب املويزري ود. فالح الهاجري

عبداهللا األنبعي ومرزوق احلبيني

اجللسة واحلضور ٣٩ عضوا، 
ولكن احلكومة لم حتضر ولم 
تبلغني أيضا بعدم احلضور، 
وبالتالي ترفع اجللســة ملدة 

نصف ساعة».
مجلــس  رئيــس  وكان 

عبداهللا املضف حمدان العازمي

عبداهللا فهاد وأ. د. حمد املطر ود. عبدالعزيز الصقعبي

صالح عاشور ود. مبارك الطشة


