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بعد لقاء ودي مبكتبه مع الوزير أبل

املجلس ينتخب شعبته البرملانية ويقر ميزانيتها

العدساني :تعليق استجواب
وزير اإلسكان  3أشهر

النصف وكيال والرويعي أمينا للسر والطبطبائي أمينا للصندوق

الغامن يترأس االجتماع السنوي األول للجمعية العمومية للشعبة البرملانية

ربيع �سكر

انتخبت الدكتور وليد الطبطبائي امينا
للصندوق.
وانتخبت الشعبة كال من النواب الدكتور
خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف
الفضالة اعضاء مكملني لعضوية اللجنة
التنفيذية للشعبة البرملانية.

انتخبت الشعبة البرملانية برئاسة
رئيس الشعبة رئيس مجلس االمة مرزوق
الغامن في اجتماعها السنوي االول امس،
النائب راك��ان النصف وكيال لها ،وزكت
الدكتور عودة للرويعي امينا للسر ،فيما

الوزير أبل يتوجه مع العدساني الى مكتبه ملناقشة تأجيل االستجواب

ووافقت الشعبة البرملانية على تفويض
اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية في اقرار
احلساب اخلتامي للشعبة للفترة من االول
من يناير الى  31ديسمبر من العام املاضي.
كما وافقت الشعبة على تفويض اللجنة
التنفيذية للشعبة في اقرار ميزانية الشعبة

التي تبدأ من االول من يناير الى  31ديسمبر
من العام احلالي.
واع��ت��م��دت الشعبة تقارير امل��ؤمت��رات
واالجتماعات التي متت خ�لال الفترة من
شهر يناير لغاية شهر ديسمبر من العام
املاضي.

ربيع �سكر
بعد اجتماع بني الوزير والنائب مبكتب االخير
ام��س باملجلس عقب رف��ع اجللسة ،أعلن النائب
رياض العدساني تعليق استجواب وزير اإلسكان
ياسر أبل 3 ،أشهر وانتظار نتائج جلنة التحقيق

السبيعي :احملاوالت اإلصالحية حلل قضية الرياضة تعرقلها احلكومة

البابطني :مت رفع اجللسة إلفشال حل األزمة
الرياضية ..واستجواب احلمود األسبوع املقبل
ربيع �سكر

قال النائب احلميدي السبيعي ،إن ما حدث
ام��س داخ��ل قاعة مجلس األم��ة من سجال بني
النائبني حمد الهرشاني وجمعان احلربش
مسرحية هزلية أرادت احلكومة م��ن خاللها
تعطيل ت�ل�اوة ط��ل��ب ن��ي��اب��ي يتعلق بامللف
الرياضي ،مؤكدا أن احملاوالت االصالحية التي
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تبذل حلل قضية الرياضية تعرقلها احلكومة،
وسيكون لنا موقف نعلنه بعد اجتماع سنعقده
عقب جلسة الغد .وأوضح احلميدي السبيعي،
أن احلكومة تعلم أننا سنحشد له عددا كبيرا من
النواب ،ولذلك سنصل إلى أبعد مدى في أدواتنا
الدستورية.
من جانبه ،ذكر النائب عبد الوهاب البابطني:

«حاولنا من خالل كل وسائلنا كنواب أن نفلح
في رفع اإليقاف الرياضي لكن هناك من كان يريد
وضع العصا في ال��دوالب» .وأضاف البابطني:
«امل��س��ؤول��ي��ة يتحملها رئ��ي��س جلنة الشباب
والرياضة البرملانية سعدون العتيبي ،الذي
لم يستمع للرأي األخر ،ومنع النائب احلميدي
السبيعي من احلديث وعرض مقترحه».

وأوضح البابطني ،انه على صعيد ما حصل
امس في اجللسة ،يبدو أن القضية الرياضية
ب��دأت تسيطر على املشهد السياسي ،وان رفع
اجللسة ال يوجد له مبرر فما حدث ال يستوجب
رفعها ،معلنا أن استجواب وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب بسبب اإليقاف الرياضي
قيد اإلعداد حتى األسبوع القادم.

البابطني يصرح للصحافيني

املشكلة من وزارة اإلسكان.
واشار العدساني الى ان الوزير زاره في مكتبه
وتعهد مبعاجلة كل املآخذ التي ذكرها ،إضافة إلى ما
ورد بتقارير «ديوان احملاسبة» ووضع جدول زمني
لتنفيذ املشاريع اإلسكانية.

