
تفاعل نيابي لتأجيل جلسة اليوم 

العتيبي: نحتاج لعقد جلسات لتراكم 
البنود املهمة 

ق��ال النائب خ��ال��د العتيبي 
انه  كان من األولى عقد اجللسة 
مبوعدها في ح��ال كانت أع��داد 
ال��ن��واب املصابني واملخالطني 
لهم وغ��ي��ره��م مم��ن يحتاجون 
إلعادة فحص التؤثر على إكتمال 

نصاب اجللسة. 
واضاف العتيبي نحن فعلياً 
نحتاج للعديد م��ن اجللسات 
حملاولة اإلنتهاء من بنود جدول 

األعمال املتراكم منذ شهور.
ب���دوره ق��ال النائب حمدان 
ال��ع��ازم��ي تعليقا على تأجيل 
جلسة ال��غ��د: ي��ج��ب ان يطلع 
الشعب على اع���داد اإلص��اب��ات 
وهل هذا العدد يؤثر على نصاب 
اجل��ل��س��ة وم���ا ج����دوى فحص 
النواب قبل اجللسة اذا كانت اي 

إصابة تلغي عقد اجللسة 
 م���ن ي��ش��ت��ب��ه ف���ي إص��اب��ت��ه 
فليلتزم احلجر ولتعقد اجللسة 

في موعدها
من جهة اخرى قال النائب د. 
عبدالكرمي الكندري: يومياً يتم 
اكتشاف اصابات بكورونا بني 

املواطنني دون أن يستدعي ذلك 
تعطيل األع��م��ال بعد أن ب��دأت 
مرحلة العودة فوجود االصابات 
بني النواب يستدعي اخضاعهم 
للحجر فقط ال لتأجيل اجللسات 
التي تعقد بوجود البقية وعلية 
يجب ال��دع��وة م��ج��دداً للجلسة 

والتوقف عن هذا العذر.
وق�����ال ال��ن��ائ��ب احل��م��ي��دي 

السبيعي:  تكرر تعطيل إنعقاد 
اجللسات أمر غير مقبول فهناك 
قضايا ملحة وق��وان��ني تنتظر 
دوره���ا وك���ان يفترض فحص 
ال��ن��واب وامل��وظ��ف��ني قبل فترة 
كافية وإن ظهر أن العدد املصاب 
اليؤثر على النصاب املطلوب 
فيجب أن تعقد اجللسات في 

مواعيدها

ال صحة إلصابتي وحجري.. إشاعات 

الغامن: تأجيل جلسة اليوم إلصابة عدد
من النواب وموظفي األمانة بفيروس كورونا  

ريا�ض عواد 

أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق 
علي الغامن تأجيل جلسة املجلس اليوم 
بعد تلقيه كتابا رسميا من وزير الصحة 
الشيخ الدكتور باسل احلمود الصباح 
ح��ول نتائج الفحوصات التي أجريت 
في املجلس يوصي بعدم إقامة اجللسة 
ب��س��ب��ب وج����ود إص���اب���ات ومخالطني 

وحاالت تتطلب إعادة فحص.
وق���ال ال��غ��امن ف��ي تصريح صحفي 
مب��ج��ل��س األم����ة ام���س إن���ه ب��ن��اء على 
ات��ص��االت هاتفية م��ع وزي���ر الصحة 
وك��ت��اب رسمي موجه منه بخصوص 
نتائج الفحوصات التي ظهرت ملن مت 
فحصهم من النواب أو العاملني باألمانة 
العامة أوصى الوزير بعدم عقد جلسة 
الغد، مضيفاً أنه بعد التشاور مع أعضاء 

مكتب املجلس سيتم تأجيل اجللسة.
وذك����ر ال��غ��امن أن ه��ن��اك ع����ددا من 
اإلص��اب��ات وع��ددا من الذين يحتاجون 
إلى إع��ادة فحص وع��ددا من املخالطني، 
موضحاً “ ال أستطيع أن أذكر أسماء أو 

أرق��ام��ا، فاألمر يتعلق بصاحب الشأن 
وبرئيس املجلس الذي يبلغ بذلك”.

وأوضح الغامن أنه سيتم اتخاذ جميع 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة، الف��ت��اً إل��ى أن 
“سيتم تبليغ أصحاب الشأن من قبلي 
ومن قبل األخ وزي��ر الصحة، لكن بناء 
على النتائج اتخذت ق��راراً مع أعضاء 
مكتب املجلس بتأجيل عقد جلسة الغد، 

وذلك حفاظا على سالمة اجلميع”.
وق����ال ال��غ��امن أن���ه س��ي��ت��م اإلع���الن 
ع��ن م��وع��د اجل��ل��س��ة ال��ق��ادم��ة وم��وع��د 
الفحوصات ف��ي حينها، مضيفاً “هذا 
ك��ان بناء على من مت فحصهم، وهناك 
مجموعة من النواب لم يجروا الفحص 
فبعضهم كان يفترض استكمال الفحص 
ال��ي��وم، وسنعلن م��وع��دا ج��دي��دا قبل 

اجللسة القادمة إلعادة فحص النواب”.
وأك����د ال���غ���امن أن����ه س��ي��ت��م ات��خ��اذ 
اإلج�����راءات الصحية وال��ط��ب��ي��ة وفقا 
لتوصيات املراجع الصحية في البالد 
ووزارة الصحة ملن ثبتت إصابتهم من 

املفحوصني.

كما أكد رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
الغامن أن ما ادع��اه النائب محمد املطير 
بأن وراء تأجيل جلسة اليوم  إصابتي 
 وحجري إش��اع��ات ومعلومات كاذبة.
وق���ال ال��غ��امن »غ��ي��ر صحيح إط��الق��ا، 

م��ا أطلقه النائب املطير م��ن اش��اع��ات 
ومعلومات كاذبة بأنني حتت احلجر 
الصحي وأن هذا هو السبب في تأجيل 
اجل��ل��س��ة، ف��أن��ا ول��ل��ه احل��م��د نتائج 
فحوصاتي سلبية، وتأجيل اجللسة 
كان بناء على توصية من وزير الصحة 
بعد ظهور ع��دد م��ن االص��اب��ات نتيجة 
الفحوصات ال��ت��ي أج��ري��ت أم��س على 

النواب واملوظفني«.
وأض��اف الغامن »أن��ا وإن كنت غير 
مستغرب من تغريدة املطير، حيث أن 
التدليس والكذب ديدنه املستمر ومسلكه 
الدائم ، ألعرب عن استغرابي لكيف ميكن 
أن يصل املرء الي هذه الدرجة من السوء 
والكره بحيث يدعي مرضى واصابتي 
وانا لست مصابا وال محجورا ،، حسبي 

الله ونعم الوكيل«. 
كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي ال��غ��امن ام��س  ببرقية تهنئة إلى 
رئيس ال��ب��رمل��ان ف��ي جمهورية اجلبل 
األسود إيفان برايوفتش وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده

مرزوق الغامن متحدثا 

ف����ي  ي������ش������ت������ب������ه  م������������ن   : ال�����������ع�����������ازم�����������ي 
إص�����������اب�����������ت�����������ه ف��������ل��������ي��������ل��������ت��������زم احل�������ج�������ر 
ول�����ت�����ع�����ق�����د اجل�����ل�����س�����ة ف��������ي م����وع����ده����ا

ب���ن  إص��������اب��������ات  وج������������ود   : ال������ك������ن������دري 
ال����������ن����������واب ي�����س�����ت�����دع�����ي إخ�����ض�����اع�����ه�����م 
اجل������ل������س������ات ت�������أج�������ي�������ل  ال  ل������ل������ح������ج������ر 
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عاشور : التركيبة السكانية لن تعدل إال بفرض قانون من املجلس على احلكومة
أكد النائب صالح عاشور أن التركيبة السكانية لن تعدل إال بفرض قانون على احلكومة من املجلس. وقال عاشور »إن احلكومة التي حّصنت الوزيرة التي دمرت التركيبة السكانية ودافعت 

عنها في استجوابني وسّهلت إجراءات اإلقامة للعمالة السائبة لن تستطيع تعديل التركيبة إال من خالل فرض قانون من املجلس حتى ال تخضع ملافيا جتار اإلقامات«.
 وأشار عاشور إلى أن تعديل التركيبة يتطلب أن يكون 70 في املئة مواطنني و30 في املئة بقية اجلنسيات
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عبدالكرمي الكندريخالد العتيبي 

الطبطبائي للشيتان : ماحقيقة وجود مستحقات 
5 مليارات دينار ؟ على إحدى الشركات تتجاوز 

ق��ال النائب عمر الطبطبائي ان هناك 
تساؤالت ينبغي طرحها على وزير املالية 
براك الشيتان بخصوص عقود بها شبهات 
وإي����رادات ضخمة مستحقة على إح��دى 
ال��ش��رك��ات تتجاوز 5 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ، 
وتساءل ما هي حقيقة هذه العقود التي 

تتعلق في اجلمارك ؟

وأض��اف في تصريح إل��ى الصحافيني 
كيف وص��ل املبلغ إل��ى 5 م��ل��ي��ارات قبل 
إحالة القضية على احملاكم؟ في وقت لم 
نسمع عن محاسبة أح��د . وق��ال نعلم ان 
االحتياطي العام سيء ، وصرحت بذلك 
في السابق كما صرح رئيس احلكومة ، 
وحتى وزير املالية قال قد نصل إلى مرحلة 

ال نتمكن فيها من دفع الرواتب لعدم وجود 
السيولة ، ث��م قدمت احلكومة مشروع 
الدين العام علما أن لديها أرباحا محتجزة 
تتجاوز 11 مليار دينار وبإضافة اخلمسة 
مليارات إليها فإن احلكومة ال حتتاج هذا 
القانون . وتساءل أيعقل أن تدير شركة 
خ��اص��ة اجل��م��ارك ب��ه��ذه الطريقة؟ الفتا 

إل��ى ان اجل��م��ارك وه��ي جهة حساسة ما 
زالت تطلب تعيني الوافدين ولدي بيانات 

باألسماء فمتى تثقون بأبناء البلد ؟
وكشف الطبطبائي أن اجلهات التي 
يقوم دي��وان اخلدمة املدنية بالتوظيف 
بها هي محدودة جدا لذلك ال يجد أبناؤنا 

الوظائف املناسبة .


