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جدد إدانته لألعمال اإلرهابية في فرنسا وأكد أن اإلسالم بريء منها

الغامن: 3 خيارات أمام احلكومة للتعامل مع استجواب اجلسار

أن لص����ق االرهاب باالس����الم 
واملسلمني أمر ظالم ومرفوض 
وال يقبل به عاقل، إذ ان االرهاب 
عابر للقارات وال دين له، بل ان 
املسلمني وخصوصا من هم في 
فرنسا أكثر املتضررين من هذه 

االعمال االرهابية.
وأك����د أن وس����ائل االعالم 
الصهيون����ي واملتعاطفة معها 
دأبت عل����ى الترويج ألباطيل 
ومزاع����م بتحمي����ل االس����الم 
واملسلمني مسؤولية العمليات 
االرهابية، موضح����ا أن الدين 
االسالمي احلنيف يرفض مثل 
هذه االعمال، وديننا السمح براء 
منها، مشددا على ضرورة تعاون 
دول العال����م من أجل احلد من 
العمليات االرهابية ومكافحة 
االرهاب في كل مكان، ألن عدم 
مكافحة االرهاب في منطقتنا 
العربية يعني أن عواصم العالم 
ستسمع دوي هذه االنفجارات 

االرهابية.
من جانب آخر وصل رئيس 
االحتاد البرملاني العربي ورئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن الى 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي اليوم 

في زيارة رسمية قصيرة.
وكان في استقبال الغامن لدى 
وصوله رئيس املجلس الوطني 
االحتادي »البرملان« محمد احمد 

املر.
ومن املقرر ان يجتمع الغامن 
خالل زيارته مع نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
وحاكم دبي سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم وولي عهد 
أبوظبي ونائ����ب القائد األعلى 
للقوات املسلحة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة سمو 
الش����يخ محم����د ب����ن زايد آل 

نهيان.

أك����د رئيس مجل����س االمة 
مرزوق الغامن أن اس����تجواب 
وزير االش����غال وزير الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلسار املقدم من 
النائب سعدون حماد »دستوري 
مبضمونه«، مشيرا الى أنه مت 
إدراج االستجواب على جدول 
أعمال جلس����ة االول من شهر 
ديسمبر املقبل، لوروده الى قبل 
أقل من 48 س����اعة على موعد 
اجللس����ة املقبلة التي ستعقد 
الثالثاء، م����ا حال دون إدراجه 
في هذه اجللسة طبقا لالئحة 

الداخلية.
وأضاف الغامن في تصريح 
الى الصحافيني أن أمام احلكومة 
والوزير اجلسار ثالثة خيارات، 
فإما يتم قبول استقالة الوزير 
وبالتالي يرفع االستجواب من 
جدول األعمال، وإما أن يقطع 
الوزير إجازته وميارس عمله قبل 
موعد جلسة 1 ديسمبر ليتمكن 
من اعتالء منصة االستجواب، أو 
أن يطلب الوزير اجلسار تأجيل 
مناقشة استجوابه ملدة محددة 
وال يجاب لطلب����ه إال مبوافقة 
املجلس طبق����ا للمادة 135 من 

الالئحة الداخلية.
وفيما ان كان طلب التأجيل 
يستوجب حضور اجلسار نفسه 
لتق����دمي الطلب، قال الغامن إنه 
وفقا للم����ادة 135 من الالئحة 
ينبغي تقدمي الطلب من الوزير 
املختص، لكن يج����وز لوزير 
آخر ع����رض الطلب نيابة عنه 
في حال تقدمي كتاب من الوزير 
املستجوب يعتذر فيه عن عدم 
القدرة على احلضور ويطلب 
تأجيل املناقشة، ليقوم وزير آخر 
كوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أو غيره بالتنويه عن 
وجود كتاب من الوزير املعني 
بالتأجيل، مشيرا الى أنه وحتى 
اجللسة املاضية فإن عدم حضور 

اجلسار للجلسات يتم بعذر.
من جانب آخر، جدد الرئيس 
الغ����امن إدانت����ه واس����تنكاره 
الشديدين للعمليات االرهابية 
التي تعرضت لها فرنسا أخيرا، 
مشيرا الى أن سمو األمير كان 
من أوائل القادة الذين أدانوا هذه 
الهجمات االرهابية، كما كنت من 
أوائل رؤساء البرملانات إدانة 
لهذا العمل املس����تنكر من كل 
االديان، سواء كرئيس مجلس 
االمة الكويتي أو رئيس االحتاد 

البرملاني العربي.
أضاف: ان ال����ذي يجب أن 
يعرفه اجلمي����ع أن االرهابيني 
الذين ارتكبوا االعمال الوحشية 
في باريس قتلوا قبل ذلك اآلالف 
من املس����لمني وه����و ما يفوق 
بأضعاف مضاعفة ما قاموا به 
في الدول غير املسلمة، مؤكدا 

التميمي يشكر اجلراح والكندري للسماح 
باملخيمات جنوب إسطبالت األحمدي

العازمي: أنتظر الوقت املناسب 
لتقدمي استجواب وزير الصحة

أثن����ى مراقب مجلس االمة النائب عبداهلل التميمي على جهود 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لتجاوبهم 
مع دعوته بفتح منطقة جنوب اسطبالت االحمدي ومواقع اخرى 
في بر املنطقة اجلنوبية القامة مخيمات املواطنني اسوة باآلخرين 
والسماح لهم باقامة املخيمات 
الربيعية. وقال ان التس����هيل 
على املواطنني باالستفادة من 
بعض املواق����ع التي تقام فيها 
املخيمات الربيعي����ة هو قرار 
صائب خصوصا ان املواطنني 
ينتظرون هذا املوس����م بفارق 
الصبر فترات طويلة وال بد من 
مساعدتهم للتمتع واالستفادة 
من تلك املواقع السيما القريبة 
ملناطق س����كنهم خصوصا مع 
حتسن االجواء وهطول االمطار 

بكثافة.

اك���د النائب حمدان العازمي ان اس���تجوابه املزمع تقدميه الى 
وزير الصح���ة د.علي العبيدي اليزال قائما نافيا التراجع عنه او 
تأجيله. وقال العازمي في تصريح صحافي انتظر الوقت املناسب 
لتقدمي استجوابي للوزير العبيدي الذي لم يجبني عن 168 سؤاال 
برملانيا. وأضاف قائال: سأكشف في االستجواب كل الفساد املتفشي 
في أروقة الصحة واملناقصات 
الطبية التي مترر دون وجه حق. 
اللجنة الصحية  وعن اجتماع 
امس ق���ال العازمي ان اللجنة 
الصحي���ة البرملانية ناقش���ت 
املقترحات اخلاصة في التأمني 
الصحي واملدينة الطبية، مشيرا 
الى ان »الصح���ة« تأخرت في 
تنفيذ وتطبيق التأمني الصحي 
الوزارة  للمتقاعدين ووكي���ل 
يطلب تأجيله وهذا غير معقول 

ودليل على االهمال.
وق���ال: ان قان���ون التأمني 
الصحي اق���ر منذ فترة طويلة 
والت���زال »الصحة« تراوغ في تطبيقه، الفتا الى ان وزير الصحة 
تعهد بتطبيق قانون التأمني الصحي في ش���هر سبتمبر املاضي، 
والوزارة ل���م تلتزم، واللجنة الصحية متن���ح »الصحة« الضوء 
األخضر بالتأجيل. وتساءل كيف تطلب اللجنة الصحية من وزارة 
الصحة ترتيب األولويات، وكان من املفترض ان تلزمها باألولويات 

البرملانية على هذا الصعيد.

عبداهلل التميمي

حمدان العازمي

الرئيس مرزوق الغامن خالل اجتماعه مع سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم 

رئيس االحتاد البرملاني العربي التقى محمد بن راشد ومحمد بن زايد
اجتمع رئيس االحتاد 
العربي رئيس  البرملان����ي 
مجل����س االم����ة م����رزوق 
الغامن في دب����ي أمس مع 
نائب رئيس الدولة رئيس 
ال����وزراء بدولة  مجل����س 
العربية املتحدة  االمارات 
الشقيقة وحاكم دبي سمو 
الش����يخ محمد بن راش����د 
آل مكت����وم. وقالت االمانة 
العامة ملجل����س االمة في 
بيان صحافي ان االجتماع 
امللفات  العديد م����ن  بحث 
والقضايا االقليمية امللحة 
اضافة الى العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني. وكان 
ابوظبي  الغامن اجتمع في 
في وقت س����ابق أمس مع 

ولي عهد ابو ظبي نائب القائد 
االعلى للقوات املسلحة بدولة 
االم����ارات العربي����ة املتحدة 
الشقيقة سمو الشيخ محمد بن 
زايد ال نهيان.  وقالت االمانة 

العامة ملجلس االمة في بيان 
صحافي ان االجتماع تناول 
امللفات والقضايا  العديد من 
االقليمية اضافة الى العالقات 

الثنائية بني البلدين.


