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غير مخصص للبيع

رأيان حول اشتراط حضور 
احلكومة لـ «صحة اجللسات»

مرمي بندق 

أكدت مصادر خاصة في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» أن هناك رأيــني لصحة 
عقــد جلســات مجلــس األمــة، الرأي 
األول، يشــترط حضــور أكثــر مــن 
نصف األعضــاء الذين يتكــون منهم 
املجلس، فــإذا كان املجلس مكونا من

٦٥ عضــوا، كان االجتمــاع صحيحــا 
بحضــور ٣٣ عضــوا، ويجب أن يظل 
النصــاب قائما طوال اجللســة ال عند 
افتتاحهــا فقــط، كذلك يلــزم لصحة 
اجللســة أن تكــون احلكومــة ممثلة 
فيها، برئيســها أو ببعــض أعضائها 
اســتنادا إلى املادة ١١٦ من الدســتور.  
وتطرقــت املصادر إلى الــرأي الثاني 
الذي ال يشترط لصحة انعقاد اجللسة 
حضور احلكومة، وأن املجلس يجتمع 
إذا اكتمل النصاب ســواء حضر وزير 
أو لم يحضر، وال تبطل اجللسة بعدم 
وجود وزير، مشيرة إلى أن املادة ٩٧

تنص على انه «يشترط لصحة انعقاد 
مجلس األمــة حضور أكثر من نصف 
أعضائه»، وتصدر القرارات باألغلبية 
املطلقــة لألعضــاء احلاضرين، وذلك 
في غيــر احلاالت التي تشــترط فيها 
أغلبية خاصة، وعند تساوي األصوات 
يعتبر األمر الذي جرت املداولة بشأنه 
مرفوضا.  وزادت املصادر قائلة: يبقى 
في ظل هذين الرأيني تساؤل من سينفذ 
القوانني التي سيوافق عليها املجلس 
في حال عدم حضور احلكومة؟، مشددة 
علــى أن هذا الوضع ليس وليد اليوم 
بل منذ سنوات يثار هذا االختالف في 
وجهــات النظر، والــذي يؤكد على أن 
احلوار والتعاون والتنسيق هي أدوات 
حتقيق اإلجنازات التي حتقق مصلحة 

الكويت، وطال انتظار املواطن لها.

االثنان يستندان إلى مواد الدستور.. ولكن يظل السؤال إذا ُعقدت اجللسة من دون حضور وزراء َمن سينفذ القوانني احملالة من املجلس؟ 

الصقر: «الوطني» 
يدعم عمالءه  
التخاذ قرارات 

استثمارية صائبة 

نصف إنفاق الكويتيني الشهري  
على الرفاه والترفيه فهد العثمان واألديب طالب الرفاعي يسلّمان الكاتب املغربي أنيس الرافعي جائزة امللتقى

فعاليات احلفل اخلتامي جلائزة امللتقى للقصة 
AUM القصيرة العربية في

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد

٣٣٫٢ مليون دينار 
 «stc» أرباح
في ٢٠٢٢.. 

وتوصية بتوزيع
٣٠٪ نقدًا

٥٢٫١ مليون دينار 
أرباح «برقان» في 

٢٠٢٢ بنمو ١٥٪.. 
وتوصية بتوزيع ٨

فلوس نقدًا و٥٪ منحة
د.محمود عبدالرحمنمسعود حيات

عصام الصقر

م.مزيد احلربي

إنقاذ فتاة من حتت األنقاض في إسكندرون                                  (رويترز)

تركيا وسورية تلملمان آثار زلزال القرن تركيا وسورية تلملمان آثار زلزال القرن 
وأردوغان يتعهد ببناء مساكن للمنكوبنيوأردوغان يتعهد ببناء مساكن للمنكوبني
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