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٣٩ نائبًا يصدرون بيانًا يطالبون فيه بسرعة تشكيل احلكومة
أصــدر عدد من أعضاء مجلــس األمة بيانا صحافيا 
بعنــوان «حتى ال نعود إلى املربع األول» دعوا فيه إلى 
سرعة تكليف رئيس احلكومة واالستعجال في تشكليها.

وقال النواب في بيانهم: «إن االلتفاف الشعبي ال يدوم 
إال مع البارين بقسمهم واملخلصني في عملهم واملؤمنني 
بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى 
أفعال». وأضافوا: «وانطالقا من مسؤولياتنا الشعبية 
التــي عبرت عنهــا صناديق اقتراع ٢٩ ســبتمبر ٢٠٢٢

وحقوقنا الدستورية التي كفلتها املادة ١٠٨ من الدستور 
وتعبيرنا الرافض حملاولة االلتفاف على الدستور».

وذكروا أنه «وحتى ال نعود للمربع األول، أصبح من 
الالزم حماية دور املؤسسة التشريعية الذي أكد عليه 
املشرع الدستوري، حيث أتى القياس في مواد الدستور 
أال يتجاوز تشــكيل احلكومة أكثر من أسبوعني لكي ال 
تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد 

غير معلوم املالمح أو املدة».

وقالوا: «لذلــك فإن احترام النصوص الدســتورية 
واإلرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس احلكومة 
واالستعجال في تشكيلها، حفظ اهللا الكويت وشعبها».
والنــواب موقعو البيــان هم نائــب رئيس مجلس 
األمة محمد براك املطير وخالد املونس ود.حسن جوهر 
ومرزوق احلبيني وشعيب املويزري وحمدان العازمي 
ومهند الســاير ود.حمد املطــر ود.عبدالكرمي الكندري 
وعبداهللا املضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط 

والصيفي الصيفي ومهلهل املضف وأســامة الشــاهني 
وفارس العتيبي ود.محمد احلويلة ومحمد هايف ود.عادل 
الدمخي وصالح عاشور وخليل الصالح وحمد العبيد 
ود.مبارك الطشة وعبداهللا فهاد ود.خليل أبل وسعود 
العصفور وأحمد الري وأسامة الزيد وعبدالوهاب العيسى 
وعبــداهللا األنبعــي ود.فالح الهاجري وحامــد البذالي 
وشعيب شعبان وحمد املدلج ود.محمد املهان ومبارك 
احلجرف وهاني شمس وخالد الطمار ويوسف البذالي.

أحمد السعدون رفع جلسة أمس لعدم حضور احلكومة
رفع رئيس مجلس األمة 
احمد السعدون جلسة املجلس 
العادية التي كان مقررا عقدها 
امــس بســبب عــدم حضور 

احلكومة. 
وقال الســعدون «تفتتح 
اجللسة والنصاب مكتمل لكن 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمــار العجمــي كلمني أمس 
وقال إن احلكومة قررت عدم 
حضور جلسة اليوم (أمس) 
وجلسة غد األربعاء (اليوم) 
وكذلــك جلســة اخلميــس 
اخلاصة ولذلك ترفع اجللسة 
إلى املوعد احملدد في الالئحة 
يومي الثالثــاء واألربعاء ٢١

و٢٢ فبراير».
وكان من املقرر أن ينظر 
املجلــس فــي بنــود جدول 
األعمــال املكون مــن ١٤ بندا 

و٤١ فقرة.
ومدرج على جدول األعمال 
١٤ رسائل واردة و٦٦ شكوى 
وعريضة، واستجوابا وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار املوجه 
من النائب مبارك احلجرف، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء املوجه مــن النائبة 

د.جنان بوشهري.

عمار العجمي أبلغه عدم احلضور إلى جلستي اليوم وغداً أيضاً.. وموعد اجللسة املقبلة يومي الثالثاء واألربعاء ٢١ و٢٢ فبراير اجلاري

جانب آخر من قاعة عبداهللا السالم

جانب من القاعة قبل رفع اجللسة

أحمد الري ود.جنان بوشهري ود.خليل أبل وخليل الصالح

د.عبدالكرمي الكندري وأ.د.حمد املطر وعبداهللا املضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وهاني شمس وشعيب املويزري

عبداهللا األنبعي وفارس العتيبي وثامر السويط وخالد العتيبي في القاعة

النواب في القاعة بدون حضور احلكومة

رئيس مجلس األمة احمد السعدون وأمني السر أسامة الشاهني على املنصة

قانون املناقصات العامة فيما 
يتعلق بإلغاء الوكيل احمللي.
ويحتوي اجلــدول على 
٣ تقارير من جلنة الشؤون 
الداخليــة والدفــاع، بشــأن 
تعديــل قانــون انتخابــات 
أعضــاء مجلس األمــة فيما 
العليا  يتعلــق باملفوضيــة 
وقانون إعادة حتديد الدوائر 
االنتخابيــة فيمــا يتعلــق 

بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول األعمال 
٦ تقاريــر للجنــة الشــؤون 
التشــريعية بتعديــل قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
بــرد االعتبار  فيمــا يتعلــق 
واستقالة عضو مجلس األمة 
الرشــوة وعلنيــة  وجتــرمي 
التصويــت علــى مناصــب 
مكتب املجلــس وإلغاء جلنة 
األولويــات، وتقريــر جلنــة 
الشــؤون التعليميــة بشــأن 

مكافأة الطلبة.
ومــدرج علــى اجلــدول 
٣ طلبات للمناقشــة بشــأن 
أداء  تصويــب اخللــل فــي 
مكتب منظمة الصحة العاملية 
للصالــح العــام، وتســكني 
املناصب القيادية واألســس 
تتبعهــا  التــي  واملعاييــر 
التعيينات،  احلكومــة فــي 
ومناقشة سوء الطرق وتطاير 
الصلبوخ من سطح األسفلت.

دور االنعقــاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 

عشر.
ويشــتمل جدول األعمال 

على املداولة الثانية ملشروع 
قانون بشأن تأسيس شركات 
إنشاء مدن أو مناطق سكنية 
وتنميتهــا اقتصاديــا، و٨

ويحتوي اجلــدول على 
تقرير جلنة إعداد مشــروع 
اجلواب على اخلطاب األميري 
بشأن الصيغة املقترحة عن 

واسترداد الفوائد املتحصلة 
بشــكل غيــر قانونــي مــن 
البنــوك وشــراء القــروض 
املســتحقة علــى املواطنني 

وإســقاط فوائدهــا، ونقابة 
غرفــة التجــارة، وحتويــل 
مؤسســة اخلطوط اجلوية 
إلى شركة مساهمة، وتعديل 

تقاريــر من جلنة الشــؤون 
املالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق احملاصيل الزراعية، 
وتعديل قانــون التأمينات، 




