
طالب العدساني رئيس مجلس 
ال��وزراء بإيقاف صالحيات وزير 

املالية حتى مناقشة اإلستجواب
اك��د النائب ري��اض العدساني 
ت��خ��ب��ط��ات م��س��ار وزي����ر امل��ال��ي��ة 
مبعاجلة امل��ي��زان��ي��ة وم��ن أوائ��ل 
األم���ور التي ق��ام فيها ه��و تقدمي 
م��ش��روع ال��دي��ن ال��ع��ام بقيمة ٢٠ 
م��ل��ي��ار دي���ن���ار ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
اجتماعتنا مع احلكومة واملتمثلة 
ب�����وزارة امل��ال��ي��ة ك���ان ال��ت��روي��ج 

للضرائب
وأض��اف العدساني سبق وان 
تقدمت بتوصيات في مارس ٢٠٢٠ 
لترتيب امليزانية واحل��رص على 
عدم املساس بالدعومات والسلع 
واخل��دم��ات ولكن األم��ر الغريب 
بأن تقوم وزارة املالية اآلن بإعادة 
دراس��ة السلع واخلدمات العامة 

وقيمة الدعومات
وح��ذر العدساني وزي��ر املالية 
امل��س��اس ب��ال��دع��وم��ات وال��س��ل��ع 

واخل��دم��ات وع���دم رف��ع االس��ع��ار 
كما حصل الوثيقة اإلصالحية 
ال��ذي اوقفناها موضحا أن هذه 
ال��ت��وج��ه��ات م���رف���وض���ة جملة 
وتفصيال وخ��اص��ة رف��ع أسعار 
اخلدمات أو خصخصة القطاعات 

احلكومية
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الغامن يهنئ نظيره في مملكة 
السويد بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي 
ال��غ��امن ال��ي��وم ببرقية تهنئة إل��ى رئيس 

البرملان في مملكة السويد أندرياس نورلني 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

 ريا�ض عواد

قال النائب شعيب املويزري ان رئيس الوزراء 
اكد  ان«الوضع املالي ممتاز لكن الوضع االقتصادي 
يحتاج إلى تعديل كبير في هيكلة االقتصاد«...
يا سمو الرئيس يجب ان يكون التعديل في النهج 
واإلدارة السيئة والتعيينات الباراشوتية التي 

تسببت في الفساد ، فمن وأين وما هدف تعيينهم ؟
وقال املويزري  البد من احترام الدستور بدال من 
استخدام األدوات السياسية واإلعالمية لضرب من 
يخالف النهج السيئ في التعامل مع الشعب وإدارة 
الدولة..افتح ملفات صندوق الكويت السيادي 
وخسائره وأرباحه ، وصندوق التنمية ومصفاة 

فيتنام والنصب العقاري
وقال املويزري غسيل االموال وقضية الصندوق 
السيادي املاليزي واستثمارات البترول وجتار 
االق��ام��ات ، وال��ق��روض التي »ت���ورط« فيها ثلث 
الشعب واملشكلة االسكانية...ملفات حتتاج إلى 

احلل
واض��اف املويزري سمو الرئيس..عالج قضية 
البدون وفقا ملبدأ العدالة ومصلحة البلد ، وأعط 
اجلهات احلكومية أوامر باملتابعة العلنية للفساد 
الشكاوي ضد الناس والتوجه لسجنهمواملظالم التي تنشرها وسائل االعالم بدالاً من تقدمي 

شعيب املويزري

املويزري: ثلث الشعب تورط في 
قضية الصندوق السيادي املاليزي 

واستثمارات البترول وجتارة  اإلقامات 
 قال النائب د.خليل أبل دون 
شك ف��إن االشتراطات الصحية 
ه���ي م���ن م��ن��ع��ت ع��ق��د جلسات 
مجلس األم��ة ألن احلضور فيها 
سيكون كبيرا ج��دا م��ن وزراء 
ون�����واب وم��وظ��ف��ني وش����ؤون 
خدمات وغيرهم مما قد يخالف 

رأي وزارة الصحة
واض������اف اب����ل ال��س��ل��ط��ت��ان 
التشريعية والتنفيذية تتحمالن 
مسؤولية ع��دم عقد اجللسات 
ول��و ك��ان هناك اص��رار منهما ملا 
توقف انعقادها مع تأكيد التزام 

االشتراطات الصحية

وق����ال اب����ل اري����د ان اط���رح 
سؤال يطرح نفسه وهو ماذا لو 
ل��م تسمح السلطات الصحية 
بعقد اجللسات والتي ستبدأ في 
األسبوع املقبل فماذا نحن فاعلون 
؟ وه��ل نبقى هكذا من دون عقد 

جلسات برملانية ؟

الصالح: السلطتان التشريعية 
والتنفيذية تتحمالن مسؤولية 

عدم عقد اجللسات

العدساني يطالب بوقف 
صالحيات وزير املالية  حتى 

مناقشة اإلستجواب

براك

مرزوق الغامن 

خليل الصالح 

الكندري يطالب وزير العدل بتجديد 
الدماء في هيئة مكافحة الفساد  

طالب النائب د. عبدالكرمي الكندري وزير العدل 
بتجديد الدماء 

وق��ال الكندري بعد انتهاء فترة رئيس هيئة 
نزاهة وأعضاء مجلس األمناء على وزي��ر العدل 
جتديد الدماء والدفع بأسماء ق��ادرة على اخراج 
هيئة مكافحة الفساد من حالة الشلل التي أصابتها 
بسبب اخل��الف��ات وغ��ي��اب ال��رؤي��ة فالهيئة رغم 
صالحياتها إال أنها لم تنجح في التصدي ألي ملف 

من ملفات الفساد منذ تأسيسها.
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د. عبدالكرمي الكندري 

ال��ب��رمل��ان ال��ع��رب��ي ي��ب��دأ اج��ت��م��اع��ات أع��م��ال 
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد عن بعد

يبدء البرملان العربي هذ األسبوع اجتماعات 
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد الرابع عن بعد، 
حيث سيجتمع اليوم السبت 6 يونيو 2020م 
مكتب البرملان العربي برئاسة الدكتور مشعل 
لمي رئيس البرملان العربي، حيث  بن فهم الُسّ
سيعتمد املكتب جداول أعمال اللجان ومشاريع 
القرارات والقوانني االسترشادية التي ستناقشها 
جلان البرملان العربي، ومنها ثالث قرارت تتعلق 
بتطورات األوضاع السياسية واألمنية في العالم 

العربي.
 وهي مشروع قرار بشأن تطورات األوضاع 
في اجلمهورية اليمنية، وتطورات األوضاع في 
دولة ليبيا، وتطورات األوضاع في اجلمهورية 
العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات 
األوض���اع في جمهورية ال��ع��راق، كما سيعتمد 
املكتب ثالثة مشاريع تتعلق بالتكامل االقتصادي 

العربي .
وه��ى م��ش��روع القانون االس��ت��رش��ادي حول 
تيسير التوجه لالقتصاد الرقمي ف��ي العالم 
ال��ع��رب��ي، وم��ش��روع ال��ق��ان��ون االس��ت��رش��ادي 
للمواصفات واملقاييس واجلودة لتيسير التبادل 
التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرملانية 
بشأن الربط الكهربائي بني الدول العربية، وفي 
جانب حقوق اإلنسان سيعتمد مكتب البرملان 
مشروع العقد العربي حلقوق اإلنسان )2020-

2030(، أما في اجلانب االجتماعي فسيعتمد 
مشروع القانون العربي االسترشادي لتعزيز 
الصحة الوقائية ومكافحة األوبئة في العالم 
العربي والقانون العربي االسترشادي لتنظيم 
إنشاء وآلية عمل املنظمات العاملة في املجال 
اخليري واإلنساني، ومشروع قانون استرشادي 
عربي لشبكة أمان اجتماعية، كما سيعتمد مكتب 
البرملان العربي ف��ي اجتماعه تقارير احلالة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوق 

اإلنسان للعالم العربي للعام 2019 م.
كما ستجتمع ه��ذا األس��ب��وع جل��ان البرملان 
العربي الفرعية والنوعية وهي: جلنة فلسطني، 
واللجنة املعنية ب��إع��داد استراتيجية عربية 
م��وح��دة للتعامل م��ع دول اجل���وار اجلغرافي، 
واللجنة املعنية بدراسة املوضوعات االقتصادية، 
كما ستجتمع اللجنة الفرعية املعنية بحقوق 

االنسان في العالم العربي.
 وسُتعقد في األسبوع املقبل عن بعد اجتماعات 
اللجان ال��دائ��م��ة للبرملان العربي وه��ي جلنة 
الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن القومي 
وجلنة ال��ش��ؤون االقتصادية وجلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وحقوق االنسان وجلنة 
الشؤون االجتماعية، وذلك متهيدااً لعقد جلسة 
البرملان العربي التي ستعقد عن بعد أيضااً في 

وقت الحق.


