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ــرزوق  استقبل رئــيــس مجلس األمـــة م
ــس وزيــر اخلارجية  الــغــامن فــي مكتبه ام
الثاني في بروناي دار السالم داتو ايروان 
بهني يوسف والــوفــد املــرافــق له مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
 وتــنــاول اللقاء العالقات الثنائية بني 
البلدين وافـــاق الــتــعــاون بينهما اضافة 

ـــاع فــي العالم  الــى اخــر مستجدات االوض
اإلسالمي. 

وحضر اللقاء النائب مبارك احلريص 
وسفير دولــة الكويت لدى بروناي صالح 
املطيري وسفير بروناي لدى الكويت حاجي 

احمد جمعة.
كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي 

الغامن  ببرقيتني إلى رئيس مجلس النواب 
في جمهورية التشيك راديــك فوندراسيك، 
ورئيس مجلس الشيوخ ياروسالف كوبيرا، 
ــرب فيهما عــن خالص الــعــزاء وصــادق  أع
املواساة بضحايا حادث إطالق النار في أحد 
املستشفيات في مدينة أوسترافا والذي أسفر 

عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني

كما بعث الــغــامن ببرقيتني إلــى رئيس 
مجلس الــشــيــوخ مــايــك بــنــس و رئيسة 
ــنــواب نانسي بيلوسي  أعــرب  مجلس ال
فيهما عن العزاء و صادق املواساة بضحايا 
حــادث إطــالق النار في واليــة نيوجيرسي 
والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا و 

اجلرحى.

ريا�ض عواد 

تقدم  النائبان عبدالله الكندري والدكتور 
ــة مــرزوق  بــدر املــال بطلب لرئيس مجلس االم
الغامن  إلستئناف جلسات املجلس، وفقاً لألسس 
والقواعد الدستورية التي ال تشترط حضور 
احلكومة مؤكدين أنه ال يجوز ان تتحمل السلطة 

التشريعية آثار تأخير التشيكل الوزاري.
ونص الطلب على أنه عاجلت املواد من 85 إلى 
90 في الدستور الشروط الشكلية واإلجرائية 
لصحة انعقاد جلسات مجلس األمة، كما نصت 
املــادة 97 على أن  يحضر اجتماعه أكثر  نصف 
األعضاء الــذي يتكون منهم املجلس ، ما يعني 
أن القيد الوحيد على انعقاد جلسات املجلس هو 

القيد العددي وليس النوعي .
وأضاف :قد أتى حتديد أكثر من نصف أعضائه 
حتديداً عاماً مطلقاً من التقييد أو التوصيف ، مبا 
يترتب عليه حتماً ولزوماً ،وبكل دقة ووضوح 
،أن املطلوب حضوره في هذه احلالة أي عدد من 
األعضاء ،يشكل حضورهم أكثر من نصف أعضاء 
املجلس ،بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعتهم، 
وحتى إلــى نصل إلــى حالة يشل فيها مجلس 
األمة ،وتعطل جلساته عن االنعقاد ،نتيجة عدم 

حضور احلكومة أو تأخير تشكيلها«.
وأكد النائبان أن الصالحية في تعطيل انعقاد 
مجلس األمة تنعقد حصراً ،لسمو أمير البالد ، 
طبقاً ملا هو منصوص عليه في املــادة 106 من 

الدستور على أن تكون بحد أقصى ملدة شهر ، 
وبــأداة املرسوم ، مع مراعاة عدم احتساب تلك 
املدة ضمن فترة دور االنعقاد ، ومن ثم ال يجوز 
سمو رئيس مجلس الوزراء تعطيل عمل املجلس 
عن املــدة املنصوص عليها بحجة عــدم  تشكيل 

احلكومة .
وطالب النائبان رئيس املجلس بتوجيه دعوة 
للنواب إلنعقاد املجلس ، حتي ال تعلق وال تعطل 

أو تؤجل جلسات مجلس األمة .
من جانبه ، قال النائب عبدالله الكندري إن 
تعطيل جلسات مجلس األمة ، فيها حيف كبير 
على نصوص الدستور وتعطيل غير مبرر للكثير 
من القوانني واملقترحات التي ينتظرها املواطنني 

بفارغ الصبر .
وأشــار إلى أن دور االنعقاد احلالي ينتظره 
الكثير من امللفات والقضايا الشائكة ، ما يتطلب 
اجتماع املجلس يومياً وليس تعطيل انعقاده ، 
وتفعيل الــدور الرقابي والتشريعي بأقصى ما 
ميكننا ،لوقف عجلة الفساد التي تنخر في جسد 

األجهزة واملؤسسات احلكومية .
وأضاف الكندري أنه انطالقا من مبدأ ضرورة 
سير السلطات العامة ،وهو احد املبادئ املستقره 
في نطاق القانون العام ،النابع من فكره استمرار 
الدوله ،وعدم جواز تعطل اعمالها حتت أي مبرر 
من املــبــررات ، يجب استئناف جلسات مجلس 

األمة.

اسامه الشاهني 

ال يجوز أن تتحمل السلطة التشريعية آثار تأخير التشكيل الوزاريالغامن يستقبل وزير اخلارجية الثاني لبروناي

الكندري واملال يطالبان الغامن 
باستئناف جلسات مجلس األمة     

الغامن ووزير خارجية بورناي 

»التشريعية« توافق على إنشاء 
صندوق »ذخر« لتشجيع االدخار

وافقت اللجنة التشريعية البرملانية على 
اقتراح بقانون مقدم من النائب صالح خورشيد 
وآخرين يــؤذن فيه لبنك االئتمان في إنشاء 
ــر« يهدف الــى تشجيع  صندوق مبسمى »ذخ
ـــار اختياريا  املــواطــنــني العاملني على االدخ
من أجــل حتسني وتعجيل فرصهم بالرعاية 

السكنية.
وبحسب االقتراح، يتولى البنك إدارة وتنمية 
أموال الصندوق على أن مينح »االئتمان« قرضاً 
يعادل قيمة املبلغ املدخر وبشروط وفوائد 
ميسرة بحد أقصى ال يجاوز نسبة سعر الفائدة 

التي يحددها البنك املركزي

قــدم النائب اســامــه عيسى الشاهني 
اقتراحا برغبة بتسمية إحــدى املرافق 
الرياضية الكبرى في دولة الكويت باسم 

املرحوم عبداحملسن الفارس 
وقال الشاهني في اقتراحه انتقل إلى 
رحمة الله تعالى املرحوم »عبداحملسن 
ــذي  أحــمــد عبد الــرحــمــن الــفــارس«، وال

شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي 
القادسية خالل الفترة ما بني عام 1989 
، 1997، وعمل مدرباً لنادي القادسية 
عــام 1962 ولــه العديد من اإلسهامات 
التاريخية املشرفة واملشرقة مع القلعة 
الصفراء )نـــادي القادسية(، كما عمل 
مديراً فنياً ملنتخبنا الوطني لكرة القدم 

عام1964 ، وُيعتبر رحمه الله من أبرز 
الرياضيني السابقني في دولة الكويت

و. نص االقتراح  على:  تسمية إحدى 
املرافق الرياضية الكبرى في دولة الكويت 
باسم املرحوم عبداحملسن الفارس رحمه 
الله عرفاناً بتاريخه املشرف وجهوده 

الكبيرة في املجال الرياضي.

الشاهني يقترح تسمية مرفق
 رياضي باسم عبداحملسن الفارس 


