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فارس العتيبي وأ.د.حمد املطر وعبداهللا املضف وحمد العبيد وشعيب املويزري وأسامة الزيد خالل دخولهم إلى القاعة

أحمد السعدون رفع اجللسة التكميلية لعدم حضور احلكومة
رفع رئيس مجلس األمة 
أحمد عبدالعزيز الســعدون 
اجللسة التكميلية امس لعدم 

حضور احلكومة.
الســعدون «على  وقــال 
الرغم من اكتمال النصاب إال 
أن األخ وزير الدولة لشؤون 
مجلــس األمة وزيــر الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني أبلغني أمس بعدم 
حضور احلكومة، إذن ترفع 
اجللسة وفق الالئحة الداخلية 
إلى يومي ٧ و٨ فبراير املقبل».
مجلــس  رئيــس  وكان 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح قد رفع 
كتاب استقالة احلكومة إلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
وكان من املقرر أن ينظر 
املجلس في جــدول األعمال 

احلجــرف، ونائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
املوجــه من النائبة د. جنان 

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

و٧ تقارير من جلنة الشؤون 
املالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق احملاصيل الزراعية، 
وتعديــل قانــون التأمينات، 

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

عشر. وتضمن املداولة الثانية 
ملشروع قانون بشأن تأسيس 
شركات إنشاء مدن أو مناطق 
سكنية وتنميتها اقتصاديا، 

الفوائد املتحصلة  واسترداد 
بشكل غير قانوني من البنوك 
وشراء القروض املستحقة على 
املواطنني وإســقاط فوائدها، 
التجــارة،  غرفــة  ونقابــة 
وحتويل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية إلى شركة مساهمة. 
واحتوى اجلدول على ٣ تقارير 
من جلنة الشــؤون الداخلية 
والدفاع، بشأن تعديل قانون 
انتخابــات أعضــاء مجلــس 
األمة فيما يتعلق باملفوضية 
العليــا وقانون إعادة حتديد 
الدوائر االنتخابية فيما يتعلق 
بالقوائم النسبية، وتقريري 
اللجنــة التشــريعية بشــأن 
الداخليــة  الالئحــة  تعديــل 
ملجلــس األمة حــول عالنية 
التصويــت علــى مناصــب 
مكتــب املجلس وإلغاء جلنة 

األولويات.

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني أبلغه بعدم احلضور.. واجللسة املقبلة ٧ فبراير

سعود العصفور ود.فالح الهاجري ومهند الساير

سعود العصفور أثناء دخوله القاعة

خالد العتيبي

مرزوق احلبيني ومهند الساير وأسامة الزيد وعبداهللا املضف وشعيب شعبان

د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر

مبارك احلجرف

خالد الطمار وسعد اخلنفور وخليل الصالح خالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهني

(محمد هاشم) رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ود. مبارك الطشة على املنصة 

مرزوق احلبيني وثامر السويط ومحمد هايف

فارس العتيبي وأ.د.حمد املطر وعبداهللا املضف

املدرج عليه استجوابا وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
املوجه مــن النائــب مبارك 

ماجد املطيري

سعد اخلنفور

الصيفي الصيفي وحمد العبيد وحامد البذالي وصالح عاشور

الصيفي الصيفي

د. جنان بوشهري


