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رفض مجلس األم��ة في جلسته 
اخل��اص��ة أم��س طلب ط��رح الثقة 
بوزير املالية براك الشيتان ، بعد 
رفض 32 نائباً الطلب وموافقة 12 

نائباً عليه وامتناع 3 نواب .
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن: إن املجلس جدد الثقة بوزير 
املالية ب��راك الشيتان، م��ؤك��داً أن 
اجللسة شهدت أج��واء دميقراطية 

راقية وأديرت بحيادية.
وأض����اف ال��غ��امن ف��ي تصريح 
صحفي ع��ق��ب جلسة التصويت 
على ط��رح الثقة أن��ه مت اتباع كل 
اإلج���راءات الالئحية في اجللسة 
ووف��ق��ا ل��الئ��ح��ة أع��ط��ى املجلس 
احلديث الثنني من املؤيدين للطلب 

بالترتيب واألولوية ملن وقع على 
الطلب، ب��اإلض��اف��ة إل��ى اث��ن��ني من 
املعارضني للطلب في جو دميقراطي 

راق عقبه التصويت على الطلب.
وق���ال: مت جتديد الثقة بوزير 
املالية وبعدها طلب الوزير الكلمة 
وه��ذا ليس في الالئحة وأعطيته 
الكلمة. من جانبه فقد اعتبر وزير 
املالية براك الشيتان أن ثقة مجلس 
األمة به دفعة هامة له للعمل على 
تطوير النظام املالي لدولة الكويت 
ومعاجلة االخ��ت��الالت امل��وج��ودة 
به وإيقاف الهدر املالي بامليزانية 
العامة للدولة وتطوير األعمال 

وتنمية املوارد.
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 3 12 وامتناع  32 نائبًا وموافقة  برفض 

وزير املالية.. ثقة جديدة من مجلس األمة

هل فضح مشاهير »السوشل ميديا« و كشف آالعيبهم في 
غسيل األم���وال، تغطية على رؤوس كبيرة ابتزت شركات 
مقاوالت في طلب عموالت مليونية دون وجه حق واستغالل 
لنفوذ بعض الساسة الكبار؟  جميع املؤشرات تبني أن اجلهات 
املختصة تعرف مسبقاً أن هؤالء ميارسون غسيل األموال من 

زمان دون أن حتاسبهم، فما الذي استجد حتى تكشفهم اآلن؟ 
واضح أن محاوالت بعض اجلهات املتخصصة في مالحقة 

من يرتكبون هذه اجلرائم عندهم حلية و حلية..
 العدالة يجب أن تكون موس يحلق كل الرؤس و ال يفرق بني 
أحد على أحد إذا كانت اجلرمية واحدة.. هلك من كان قبلكم، إذا 

سرق الشريف تركوه و إذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلد!

بني السطور

الكندري يستجوب رئيس احلكومة مبحوري 
السياسة املالية للدولة و إدارة ملف »كورونا«

أعلن النائب د. عبدالكرمي الكندري عن 
اس��ت��ج��واب لسمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د متضمناً محورين، 

بصفته املسؤول عن السياسة العامة للدولة.
وقال الكندري في تصريح صحفي مبجلس 
األم��ة أمس عقب جتديد الثقة بوزير املالية: 
إن استجواب سمو رئيس الوزراء  يتكون من 

محورين األول عن السياسة املالية للدولة، 
والثاني عن آلية إدارة احلكومة مللف أزمة 

كورونا.
وب��رر الكندري استجوابه لسوء إدارة 
ملف “كورونا”، وسياسة احلكومة املالية 
وقرار مجلس الوزراء رقم ٧2٨ الذي مبوجبه 
طلب من جميع ال��وزارات ان تعطيه دراسات 

ومقترحات حول االصالح االقتصادي، مطالباً 
رئيس ال��وزراء بصعود املنصة  لكي نعرف 
وجهة نظره املالية وهل فيها مساس بجيوب 
املواطنني أم ال ؟ وأضاف أن الفصل التشريعي 
احلالي شارف على االنتهاء والشعب تكاتف 
مع احلكومة منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة 

كورونا.

وزير املالية براك الشيتان بعد جتاوز طرح الثقة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الفليج

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

حممود يو�سف الفليج

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة ال�سلفان

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

اآمنة عبداهلل ال�سلفان

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

الغامن: تشرفت بلقاء نائب 
األمير واستمعت 

إلى توجيهاته ونصائحه 
ق��ال رئ��ي��س مجلس األم���ة  م��رزوق 
ال��غ��امن: إن��ه تشرف بلقاء سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
واستمع إلى توجيهاته ونصائحه بشأن 

املشهد السياسي احلالي. 
وأض���اف ال��غ��امن أن��ه سينقل اليوم 
س��أن��ق��ل للشعب ال��ك��وي��ت��ي م��ا يتعلق 
بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر، 
والتي تعكس إميان سموه باملؤسسات 

الدستورية. 
كما أع��ل��ن ال��غ��امن أن��ه التقى بسمو 
رئيس مجلس ال��وزراء، مؤكداً أن اللقاء 
مثمراً وبناًء ، وسأنقل للصحافة اليوم 

اخلميس  أبرز ما جاء في اللقاء.

انخفاض ضغط الدم يقطع 
كلمة »األسد« بضع دقائق

ذك��ر التلفزيون الرسمي السوري 
أمس األربعاء أن الرئيس بشار األسد 
أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع 
دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرملان ثم 

استأنف كلمته بشكل طبيعي.
وقال التلفزيون: إن الكلمة التي كان 
من املقرر أن تبث وقت الظهر، مت تأجيل 
إذاعتها إلى الساعة 18.30 بالتوقيت 

احمللي من يوم أمس.

ال����روي����ع����ي وأب���������ل:  اس����ت����ج����واب وزي����ر 
التربية في خمسة محاور 

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن تسلمه رسمياً استجواباً 
من النائبني الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبد الله أبل إلى 
وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود احلربي. وأضاف 
الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة أمس أنه وفقاً للمادة 135 من 
الالئحة الداخلية مت إب��الغ سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح 
اخلالد والوزير بهذا االستجواب وسيدرج في أول جلسة قادمة يوم 
الثالثاء املقبل. وكان النائبان د. عودة الرويعي و د. خليل أبل  قد أعلنا عن 
تقدميهما أمس  استجوابا لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود 

احلربي من 5 محاور.


