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مرزوق الغامن

الغامن: ال يجوز التحجج بتردي الوضع العربي للسكوت عن جرائم إسرائيل
دعا البرملانات العربية واإلسالمية وبرملانات العالم احلر إلى التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية ولو بكلمة

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أنه ال يجوز التحجج باخلالفات العربية 
وتردي األوضاع على املستوى القومي 

واإلسالمي للسكوت عن الغطرسة 
اإلسرائيلية وخاصة ما يتعلق منها 

باإلجراءات اإلجرامية املتعلقة باملسجد 
األقصى.

وقال الغامن في تصريح صحافي »إن 
استمرار اإلجراءات الصهيونية في 

إغالق املسجد األقصى واالستمرار في 
املمارسات القمعية في القدس وباقي 

األراضي احملتلة أمر ال ينبغي السكوت 
أمامه بغض النظر عن كل احلجج 

والتنظيرات التي تسوق حالة الصمت 
العربي«.

وأضاف الغامن »برغم ما يعتري واقعنا 
القومي من اختالالت وخالفات إال أن 

األمة بجماهيرها ونخبها وما متلكه من 

رصيد وجداني عميق وتاريخي إزاء 
قضية فلسطني، قادرة على خلق رأي عام 

جارف وضاغط يستهدف الدوائر اإلقليمية 
والدولية من أجل الضغط على العدو 

اإلسرائيلي«.
ودعا الغامن كل البرملانات العربية 

واإلسالمية وبرملانات العالم احلر إلى 
التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية ولو بكلمة، 
مؤكدا أن الصمت املريب يعطي العدو يوما 

بعد يوما تفويضا شامال لفعل ما يريده 
على األرض، ضاربا بعرض احلائط كل 

قرارات مجلس األمن واجلمعية العامة وكل 
مقررات القانون اإلنساني الدولي.

وقال الغامن »باألمس البعيد بدأ القتل 
على الهوية ودشنت خطوات االحتالل 

وقضم األراضي مرورا بالتهجير القسري 
وانتهينا باألمس القريب إلى حمالت 

استيطان محمومة، وها نحن اليوم نقف 

على إجراءات غير مسبوقة تستهدف 
املسجد األقصى«.

وأضاف الغامن »لم تعد للعدو اإلسرائيلي 
خطوط حمر فيما يتعلق بقضية الشعب 
الفلسطيني، وعلينا في املقابل أن نزيل 
كل اخلطوط احلمر التي مت رسمها لنا 

حتت شعارات السالم والتعايش، فالسالم 
مفهوم متكافئ يتطلب التزاما متكافئا من 

كل األطراف«.

  لم تعد للعدو اإلسرائيلي خطوط حمر فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني وعلينا في المقابل أن نزيل كل الخطوط الحمر التي تم رسمها لنا تحت شعارات السالم والتعايش

الحكومة مطالبة بحل المشكالت التي تدفع إلى التأزيم وأن تمد يد التعاون بشكل إيجابي وتبتعد عن المماطلة وتأجيل الردود وترحيل المشكالت

نواب: استغالل العطلة البرملانية لتحديد وترتيب
األولويات النيابية واحلكومية مبا يتيح اإلجناز بشكل أكبر

بدر السهيل

طالب عــدد مــن النواب 
بضــرورة تنســيق اجلهود 
واستغالل العطلة البرملانية 
لتحديد وترتيب األولويات 
النيابية واحلكومية مبا يتيح 
اإلجناز بشكل أكبر خالل دور 

االنعقــاد الثاني من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر.

أهميــة  النــواب  وأكــد 
االســتفادة من جتارب دور 
االنعقــاد املاضــي والبنــاء 
علــى اإلجنــازات التي متت 
ولو جزئيا واســتكمال هذه 
اجلهود بشكل أكثر حتديدا.

أما النائــب عبداهلل فهاد 
فقد بني أن التفاهم الذي قام 
بني النواب واحلكومة في دور 
االنعقاد السابق لم يكن من 
مصدر ضعف إمنا استهدف 
التعــاون وطــي صفحــات 

املاضي.
وطالــب فهــاد احلكومة 
بضرورة اســتيعاب اجلزء 
االهــم وهــو أن العهد بينها 
وبــني النواب هــو اإلجناز، 
التعســف أو  محــذرا مــن 
الرجوع إلى احلقبة املاضية.
النائــب ماجــد  وطالــب 
املطيري احلكومة واملجلس 
معا باالستعداد لدور االنعقاد 
املقبل، متمنيا حدوث انطالقة 
تشــريعية لتفعيل القوانني 
التي أقرت وإقرار تشريعات 
جديــدة حتقــق تطلعــات 

وطموح املواطنني.
وقال املطيري إن احلكومة 
مطالبــة باتخــاذ اإلجراءات 
اإلصالحيــة خــالل العطلة 
البرملانية وفــق املالحظات 
مخالفــات  عــن  النيابيــة 
وجتاوزات اجلهات احلكومية 
وخصوصــا تقاريــر ديوان 
املراقبني  احملاســبة وجهاز 

املاليني.
ودعا إلى تكثيف التعاون 
بخصوص األولويات سواء 
أو  النيابيــة  ـ  احلكوميــة 
النيابيةـ  النيابية مبا يخدم 
املصلحة العامة مع عدم إغفال 
الدور الرقابي إذا اســتدعت 

احلاجة اللجوء إليه.
اللجــان  أن  وأضــاف 
البرملانيــة تعمل أثناء فترة 
الصيــف إلعــداد التقاريــر 
اخلاصة بالقوانني التي حتظى 
بالتوافق إلدراجها على جدول 
أعمال اجللسات فور بدء دور 

االنعقاد.
وبني أن تضارب األولويات 
يؤثــر علــى إعــداد قائمــة 
بالقوانــني املؤمــل إقرارهــا 

وشــدد النــواب على أن 
بحــل  مطالبــة  احلكومــة 
املشــكالت التــي تدفــع إلى 
التأزمي وأن متد يد التعاون 
بشــكل إيجابي وتبتعد عن 
املماطلــة وتأجيــل الــردود 

وترحيل املشكالت.
فــي هــذا االطــار، طالب 
النائــب د.عــودة الرويعــي 
النواب بتحمل مسؤولياتهم 
بعد انتهاء العطلة البرملانية 
ومحاسبة الوزراء املقصرين، 
مشــيرا إلى انتهــاء املرحلة 
الســابقة التي تضمنت عدم 
وجود تعاون وتنسيق بني 
النواب في كثير من القضايا.

وأكد د.الرويعي أن األمور 
اتضحــت اآلن وأنها متجهة 
نحو تكوين عالقات قوية بني 
النواب واالتفاق على كثير من 
القضايا التي من شأنها وضع 
الوزراء أمام مسؤولياتهم. 

وأوضح أن دور االنعقاد 
القادم سيكون ساخنا وهذا 
أمر بدأ يترسخ عند كثير من 
النواب، مضيفا أن املطلوب 
من النواب مزيد من التنسيق 
حتى ال تتعارض األمور في 

احملاسبة واملساءلة.
وبــني أن احلكومــة قــد 
ضيعت بوصلتها في كثير من 
األمور وأنها أخذت فرصتها 
كاملة وبات عليها إما املواجهة 
الصحيحة واحملاســبة وإما 
االستمرار في النهج احلالي 
الــذي لن ينتج عنه شــيء، 
مؤكدا أن االستجوابات قادمة 
ولن تقتصر على وزير معني 
بل ســتكون علــى عديد من 

الوزراء.
وأكد النائب ثامر السويط 
أن من صميــم عمل النواب 
تفعيــل اجلانبــني الرقابــي 
والتشريعي، ومن الطبيعي 
أن تواجــه احلكومــة مزيدا 
من االستجوابات في املرحلة 
القادمة إذا لم جتد لها معاجلة.

ويسبب تأخير إجناز القوانني 
التــي ينتظرهــا املواطنون 
وكانت ضمن تعهدات النواب 

في حمالتهم االنتخابية.
وثمــن املطيــري قــرار 
مكتــب املجلــس عقب فض 
دور االنعقــاد والداعــي إلى 
جتهيــز كل جلنــة برملانية 
دائمــة تقريريــن علــى أقل 
تقديــر، الفتا إلى أن جتهيز 
هذه التقارير سيمكن املجلس 
من جتهيــز نحو ٢٠ تقريرا 
ما يساهم في إجناز القوانني 
إجنازا أسرع من دور االنعقاد 

املاضي.
وقال النائب خليل الصالح 
إن دور االنعقاد األول طغى 
عليه اجلانب الرقابي متمثال 
وجلــان  باالســتجوابات 
التحقيق واألسئلة البرملانية، 
مشــيرا إلى نصيب اجلانب 
التشريعي كان محدودا جدا 

في هذا الدور.
وتوقع الصالح أن يحظى 
اجلانب التشريعي في دور 
االنعقاد املقبل بفرصة كبرى 
إذا لم تكن هناك توترات بني 

املجلس واحلكومة.
العطلــة  أن  وأضــاف 
البرملانيــة ستشــهد تكثيفا 
ألعمــال بعــض اللجان مثل 
اللجنة التشــريعية وجلنة 
العامــة،  األمــوال  حمايــة 
وسيكون انعقاد بقية اللجان 
محدودا نظرا لصعوبة إكمال 

النصاب.
من جهتها، قالت النائبة 
صفاء الهاشم: توقعت أن ترد 
احلكومة قانون املعاشــات 
االســتثنائية للعســكريني 
املتقاعدين الذي أقره مجلس 
االمة في دور االنعقاد السابق، 
موضحــة انها ســيكون لها 
كالم آخــر وموقــف واضح 
مع احلكومــة في بداية دور 
االنعقــاد املقبــل حــول هذا 

املوضوع.

ماجد املطيريد.عودة الرويعي عبداهلل فهادصفاء الهاشم ثامر السويطخليل الصالح

الرويعي: على النواب حتمل مسؤولياتهم بعد انتهاء 
العطلة البرملانية ومحاسبة الوزراء املقصرين

السويط: من صميم عمل النواب تفعيل اجلانبني 
الرقابي والتشريعي

فهاد: التفاهم بني النواب واحلكومة في دور 
االنعقاد السابق لم يكن من مصدر ضعف

إمنا استهدف التعاون

املطيري: احلكومة مطالبة باتخاذ اإلجراءات 
اإلصالحية خالل العطلة البرملانية وفق 

املالحظات النيابية

الصالح: أتوقع أن يحظى اجلانب التشريعي
في دور االنعقاد املقبل بفرصة كبرى

الهاشم: توقعت أن ترد احلكومة قانون املعاشات 
االستثنائية للعسكريني املتقاعدين وسيكون لنا موقف

حماد: ُنثّمن جهود اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع البدون

العربيد: ما عدد املوظفني
املعينني في مكتب وزير الصحة؟

ثّمن النائب سعدون حماد جهود اجلهاز املركزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية في معاجلة اوضاع 
تلك الفئة وإيجاد احللول والطرق واألساليب املناسبة إلنهاء 
ملف هذه القضية، كما اشاد بالنتائج  التي حققه اجلهاز 
في مجال تعديل االوضاع وكشف اجلنسيات واملستندة الى 
وثائق ومستندات صحيحة 
ومؤكــدة مبا ال يــدع مجاال 
للشك، حيث ســاهمت تلك 
النتائج في مغادرة عشرات 
اآلالف الى اوطانهم االصلية 
وقيام آخرين منهم بتعديل 

اوضاعهم.
لقــد  حمــاد:  وأضــاف 
اطلعنا على خطوات اجلهاز 
املركزي فــي تطبيق القرار 
رقــم ٢٠١١/4٠9 واخلــاص 
املزايــا واخلدمات  بتقــدمي 
والتســهيالت فــي املجاالت 
االنسانية واالجتماعية واملدنية كاخلدمات الصحية والتعليم 
والتوظيف والتموين واستخراج الوثائق الالزمة لتسيير 
املعيشة لتلك الفئة وتوفير وسائل احلياة الكرمية وااللتزام 

مببادئ ومعايير احملافظة على حقوق االنسان.
وطالــب حماد بضرورة تضافــر اجلهود ملعاجلة تلك 

القضية الشائكة بشكل عاجل.

قدم النائب فراج العربيد سؤاال إلى د. جمال احلربي جاء 
فيــه: تداولت بعض الصحف أنباء عن تعيينات في مكتب 
وزيــر الصحة مخالفة لقانــون اخلدمة املدنية، وال تنطبق 

عليها شروط التعيني.. لذا يرجى موافاتنا بالتالي.
١ ـ مــا عدد املوظفني املعينني في مكتــب وزير الصحة منذ 

تسلمه احلقيبة الوزارية؟ وما  
درجاتهــم الوظيفيــة؟ يرجى 
تزويدنا بكشف بأعداد والسيرة 
الذاتيــة لــكل منهم مشــفوعة 
باملراكز الوظيفية التي تولوها 
قبل تعيينهــم مبكتب الوزير 
وشهاداتهم العملية وتقاديرهم 
الوظيفية آلخر خمس سنوات.
٢ـ  هــل مت تعيــني متقاعديــن 
في مكتب الوزير؟ وهل بينهم 
مستشارون أو مسميات وظيفية 
أخرى؟ في حال اإلجابة بنعم 
يرجــى تزويدنــا باالســماء 

واالعداد واالمتيازات املالية واإلدارية املقررة لهم، مشفوعة 
بالسيرة الذاتية لكل منهم واملهام املوكلة إليه.

3ـ  هل مت نقل أو تدوير أي من موظفي مكتب الوزير املتواجدين 
قبل توليــه حقيبة الصحة؟ إذا كان اجلواب بنعم.. يرجى 
تزويدنا باألســماء والشهادات العلمية والتقادير السنوية 

احلاصلني عليها آلخر ثالث سنوات.

فراج العربيدسعدون حماد

استفسر عن قبول أعضاء هيئة التدريب بتخصصات مخالفة

الفضل يسأل عن إعالن التدريب في »التطبيقي«
وجه النائب أحمد الفضل 
سؤاال لوزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.محمــد 
الفــارس جاء فيه: منى إلى 
علمــي أن هنــاك تظلمــات 
عديدة رفعت إلى مدير الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب وقضايا عديدة 
رفعت إلى احملاكم بخصوص 
إعالن التدريب بكليات الهيئة 
والذي كان في العام ٢٠١5. 
لذا يرجى تزويدي وإفادتي 

باآلتي:
١ ـ نســخة مــن اإلعــالن 
األصلي الذي نشر بالصحافة.
٢ ـ نسخة من اإلعالنات 
الذي نشــرتها  التكميليــة 

الهيئة لهذا اإلعالن.
3 ـ نســخة من دراســة 
احلاجــة إلى أعضــاء هيئة 
تدريب بالكليات التي أجرتها 
إدارة الهيئــة والتــي علــى 
أساسها اتخذت قرار اإلعالن.

4ـ  نسخة من قرار اللجنة 
العامة للتعيينات برئاسة 
مديــر عــام الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
اخلــاص باإلعــالن وهل مت 
فيه ذكر العدد املطلوب من 

املدربني؟
قــرار  ـ نســخة مــن   5
تشــكيل جلنــة مقابــالت 
العمليــة  التربيــة  مكتــب 
بكليــة التربية األساســية 
ومحاضــر اجتماعات هذه 
اللجنــة وقراراتها ونتائج 
املقابالت الشخصية لكل من 

تقدم لهذه الوظيفة. 
6 ـ األسماء التي رفعتها 
جلنة مقابالت مكتب التربية 
التربيــة  العمليــة بكليــة 
األساسية إلى اللجنة العامة 

للبعثات.
٧ ـ أســماء وملفــات كل 
من تقدم إلى هذه الوظيفة 

وجميع األوراق املرفقة.

8 ـ محاضــر اجتماعات 
اللجنة العامــة للتعيينات 
اخلاصة مبناقشــة األسماء 
التي رفعتها جلنة مقابالت 
مكتب التربية العملية بكلية 
التربية األساســية وأسس 
التــي اعتمــدت  املفاضلــة 
اللجنــة باختيــار  عليهــا 

املتقدمني.
9 ـ كشــف يبني األسماء 
والعدد اإلجمالــي ألعضاء 
بالكليات  التدريــب  هيئــة 
الذي وافقــت عليه اللجنة 
العامة للتعيينات برئاسة 

مدير عام الهيئة.
١٠ ـ هل اضيفت أســماء 
جديدة لإلعالن من قبل إدارة 
الهيئة خالل الفترة منذ شهر 
سبتمبر ٢٠١5 حتى تاريخ 

تقدمي هذا السؤال؟
١١ـ  هــل مت قبول أعضاء 
هيئة التدريب وتخصصاتهم 

مخالفة ملا جاء باإلعالن؟

أحمد الفضل


