
دعا رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن إل���ى ض����رورة ع��ق��د جلسة 
طارئة لالحتاد البرملاني العربي 
وبأقرب فرصة ممكنة وذلك لبحث 
تداعيات املوقف املتصاعد في القدس 
واالنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة 
حلرمة املسجد األقصى. جاء ذلك في 
رسالة بعث بها الغامن إلى رئيس 
االحت���اد البرملاني العربي رئيس 
مجلس ال��ن��واب امل��غ��رب��ي احلبيب 

املالكي.
 وقال الغامن في رسالته “نظًرا 
الس��ت��م��رار ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
انتهاك حرمة املسجد األقصى ومنع 
شعبنا الفلسطيني من الدخول إليه 
وال��ص��الة فيه، وف��ي ظ��ل استمرار 
سلطات االح��ت��الل في ممارسة كل 
أن��واع الغطرسة واالستبداد بحق 
أشقائنا الفلسطينيني، أتوجه إلى 
معاليكم بضرورة طلب عقد جلسة 

طارئة لالحتاد البرملاني العربي، 
في اململكة املغربية الشقيقة أو في 
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، 

وفي أقرب فرصة ممكنة “ .
 وق��ال الغامن إن الهدف من عقد 
اجل��ل��س��ة ال��ط��ارئ��ة “هو ت���دارس 
املوقف اخلطير املتصاعد في القدس 
والسعي إلى االتفاق على خطوات 
عملية س��ي��اس��ي��ة ودب��ل��وم��اس��ي��ة 
وشعبية، تستهدف دوائرنا العربية 

واإلس��الم��ي��ة وال��ق��اري��ة والدولية، 
والتي من شأنها الضغط وبقوة على 
سلطات االحتالل، لوقف ممارساتها 
اجل��ائ��رة واملناقضة لكل القوانني 

واألعراف اإلنسانية الدولية “ .
وقال الغامن إنه “من غير املقبول 
ونحن ممثلو الشعوب العربية، أن 
نقف مكتوفي األيدي، ودون مبادرة، 
للتحرك ب��اجت��اه ن��ص��رة أهلنا في 

فلسطني”
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ملتابعة جتهيز املباني املدرسية 

تشكيل  يقترح  احل��وي��ل��ة 
جل��ن��ة اس���ت���ع���دادات ال��ع��ام 

الدراسي اجلديد
د. تقدم النائب 
ال���دك���ت���ور محمد 
احلويلة باقتراح 
برغبة ب��أن تقوم 
وزارة ال��ت��رب��ي��ة 
ب��ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة 
)استعدادات العام 
ال��دراس��ي اجلديد( 
مل��ت��اب��ع��ة جتهيز 
امل��ب��ان��ي املدرسية 
ت��ض��م��ن ج��اه��زي��ة 
ت��ل��ك امل��ب��ان��ي قبل 
بدء العام الدراسي 
املقبل وت��زوي��ده��ا 
باألجهزة الالزمة 

للعملية التربوية والتعليمية قبل بدء الدوام املدرسي.
وقال في اقتراحه : يعد املبنى املدرسي من أهم أساسيات 
العملية التعليمية، وعاماًل مؤثًرا من عوامل جناح العملية 
التعليمية، وزي��ادة مستوى التحصيل العلمي لدي الطالب، 
فكلما كان املبنى املدرسي مالئًما ومجهًزا بكافة سبل ووسائل 
ال��راح��ة ف��إن ذل��ك سيكون ل��ه األث��ر االيجابي على العملية 
التعليمية برمتها وال ميكن أن تقوم العملية التعليمية بشكلها 
الصحيح دون االهتمام والعناية باملكان الذي ستتم فيه هذه 

العملية.
ومبا أننا مقبلون على عام دراس��ي جديد 2018/2017 
يجب ان يتم قبلة جتهيز جميع املباني املدرسية وحل جميع 
الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية جتهيز املباني 
خصوصا في أعمال التكييف والنظافة واحلراسة وطباعة 
الكتب، ومع التطور احلاصل في جميع املجاالت ومن ضمنها 
مجال التربية والتعليم يجب علينا االهتمام باملبنى املدرسي 

من جميع اجلوانب بدًءا، بالتصميم والتشييد ثم التجهيز.
لذا فأنني أتقدم باالقتراح التالي برجاء التفضل بعرضة 

على مجلس األمة املوقر.
“ نص االقتراح  : 

1 - تقوم وزارة التربية بتشكيل جلنة )استعدادات العام 
ال��دراس��ي اجلديد( ملتابعة جتهيز املباني املدرسية تضمن 
جاهزية تلك املباني قبل بدء العام الدراسي املقبل وتزويدها 
باألجهزة الالزمة للعملية التربوية والتعليمية قبل بدء الدوام 
املدرسي، وحصر املباني اجلديدة املستلمة حديًثا، واملتوقع 
استالمها خالل العام الدراسي املقبل، ووض��ع خطة عاجلة 
لتجهيز املباني اجلديدة املستلمة، ورفع تقارير أسبوعية مبا 

تقوم به من أعمال.
2 - إعادة النظر في املخططات الهندسية لألبنية املدرسية 
حيث جتعل من املدرسة بيئة منوذجية صحية للطالب تتبع 
لها مالعب وصاالت أنشطة متعددة األغ��راض بحيث تصبح 
املدرسة بيئة جذابة للطالب واملعلم، وعمل الصيانة الدورية 
للمباني املدرسية احلالية وذل��ك للحفاظ على صالحيتها 

ومالئمتها.
3 - تنظيم زي��ارات ميدانية ل��دول مختلفة لالطالع على 
أحدث املباني الدراسية والصحية املالئمة للطالب باإلضافة 

الى الفصول.
4 - انشاء مختبرات علمية مجهزة ذات جودة عالية مع 

مراعاة شروط السالمة.
5 -جتهيز املكتبات املدرسية بأحدث التقنيات والكتب 

واملراجع وأجهزة احلاسوب.
6 - جتهيز عيادة طبية باملدارس وتكون مجهزة بكامل 
احملتويات الطبية مع توفير الهيئة الطبية التي تشرف على 
تلك العيادة واستقبال الطلبة بها لرعايتهم صحيا ومتابعة 
الطلبة الذين لديهم أم��راض مزمنة وتفعيل دور العيادات 
املدرسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تكون هناك 
زيارات دورية لألطباء للكشف على احلاالت الطالبية، وتوفير 

الكوادر التمريضية بحيث يصبح لكل مدرسة ممرض ثابت.
7 - مراعاة النمو السكاني املتوقع عند حتديد نوع ومكان 

املبنى املدرسي.
-8 إنشاء مظالت واستراحات النتظار الطلبة والطالبات 

في كافة املدارس.
9 - إنشاء جسر مشاة أمام كل مدرسة من املدارس املطلة 

على الشوارع الرئيسية.

يتم االتفاق مع هيئة الشباب لتسهيل انتفاعهم من 

الساحات اخلارجية

الشاهني يقترح إشهار نادي 
وربة الرياضي للمعاقني

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة باشهار 
األندية التي مت الكشف عن استعدادها وال سيما نادي وربة 
الرياضي للمعاقني وكذلك أي نادي استوفى الشروط، حتى 

لو لم يتم توفير أرض في الوقت احلالي
وق��ال الشاهني في اقتراحه : ملا كانت امل��ادة )18( من 
قانون رق��م 8لسنة 2010 بشأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة اك��دت على التزام الهيئة العامة للرياضة بإقامة 
أندية ومراكز لألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية 
املتخصصة وفقاً للمواصفات العاملية اخلاصة بذوي اإلعاقة 

في جميع احملافظات وذلك بهدف دمجهم في املجتمع.
 ومل��ا ك��ان أن تقدم ع��دد من ذوي اإلع��اق��ة بطلب اشهار 
عدد من األندية اخلاصة بهم، ولكن هيئة الرياضة ربطت 
اشهارهم بتوفير األراضي مع العلم أن الهيئة قامت مسبقاً 
بالكشف على أحد األندية الراغبة باإلشهار “ نادي وربة 

الرياضي للمعاقني” وأكدت استعداده لألشهار. 
       لذا أتقدم باقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه 

على مجلس األمة املوقر
)ن��ص االق��ت��راح بشأن إش��ه��ار ن��ادي ورب��ة الرياضي 
للمعاقني( :  اشهار األندية التي مت الكشف عن استعدادها 
وال سيما نادي وربة الرياضي للمعاقني وكذلك أي نادي 
استوفى الشروط، حتى لو لم يتم توفير أرض في الوقت 

احلالي.
 ويتم االتفاق مع هيئة الشباب لتسهيل انتفاعهم من 
مراكز الشباب والساحات اخلارجية اخلاصة بالرياضة 

للجميع التابعة لهيئة الرياضة.

لالتفاق على خطوات عملية سياسية ودبلوماسية وشعبية

الغامن يدعو »البرملاني العربي« لعقد جلسة طارئة لبحث 
االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة للمسجد األقصى

مرزوق الغامن

محمد احلويلة

وج��ه النائب شعيب امل��وي��زري سؤالني 
االول الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية أنس الصالح عن الشركات األجنبية 
امل��م��ل��وك��ة للمؤسسة ال��ع��ام��ة للتأمينات 
اإلجتماعية ، وال��س��ؤال الثاني ال��ى وزي��ر 
الدولة لشئون اإلسكان ووزير الدولة لشئون 
اخلدمات ياسر أبل عن حجم املبلغ املخصص 
لبنك االئتمان للقيام بواجباته جتاه مستحقي 

الرعاية السكنية.
شركات التأمينات

وقال املويزري في السؤال االول املوجه 
الى وزير املالية  :

1.    ماهي الشركات األجنبية اململوكة 
للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ؟

2.    ه��ل ي��وج��د ش��رك��ات ت��اب��ع��ه لتلك 
ال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ه ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 

للتأمينات االجتماعية ؟
3.    م��اه��ي ملكية امل��ؤس��س��ة العامة 

للتأمينات اإلجتماعية في تلك الشركات؟
4.    من هم األعضاء املمثلني للمؤسسة 
ال��ع��ام��ة للتأمينات اإلج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي تلك 

الشركات؟
5.    يرجى تزويدي بامليزانيات املدققه 
لتلك الشركات؟ وإسم مكتب التدقيق املعني 

لهذه الشركات مع تزويدي بالتصنيف لهذا 
املكتب ضمن مكاتب التدقيق العامليه ؟

6.    من  هي اإلدارة املختصة في املؤسسة 
العامة للتأمينات اإلجتماعية التي تتابع تلك 

االستثمارات؟
7.    ه��ل ت��ق��وم االداره بعمل زي���ارات 
للتدقيق على تلك الشركات ؟ إذا كانت اإلجابة 

بنعم تزويدي بجميع املستندات الداله على 
ذل��ك وإذا كانت اإلجابة ب ال ما هي أسباب 
ع��دم القيام للمؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية بتلك ال��زي��ارات للتدقيق على 

أعمال الشركات ؟
8.    ال��رج��اء ت��زوي��دي بكشف يتضمن 
جميع املزايا النقديه واملكافآت وبدالت السفر 

واملهمات الرسميه ملمثلني املؤسسه في تلك 
الشركات آلخر 3 سنوات.

بنك االئتمان
وقال املويزري في السؤال الثاني املوجه 

الى وزير اإلسكان  : 
1 - ماهو حجم املبلغ املخصص لبنك 
االئتمان للقيام بواجباته جت��اه مستحقي 

الرعاية السكنية؟ 
2 - هل ه��ذه املبالغ مودعة ل��دى البنك 
املركزي أو مت إيداعها لدى البنوك احمللية ؟ 
إذا كانت قد أودعت في البنوك احمللية كم يبلغ 
كل إيداع ؟ وفي أي بنك ؟ وماهي مدة اإليداع ؟ 
وفوائده ؟ وهل متت هذه اإليداعات مبخاطبة 
البنوك الستجالب ع��روض خدماتها أم مت 
اإلي��داع باالتفاق املباشر بني بنك االئتمان 

وتلك البنوك ؟
3 - تزويدي باملخاطبات الرسمية بني بنك 
االئتمان والبنوك احمللية املتعلقة بكل إيداع 

وكشف يتضمن اسم البنوك املودع لديها  ؟
4 - هل لهذه اإليداعات أي آثر في تأخير 
أو تعطيل حصول مستحقي القروض على 

قروضهم ؟
5 - كم تبلغ السيولة املالية احلالية لدي 
بنك اإلئتمان وهل يستطيع البنك من خالل 

هذه السيولة القيام بواجباته ؟
6 - هل قام بنك االئتمان بشكل مباشر أو 
غير مباشر بأية استثمارات خالل السنوات 
املالية 2014/2013 2014-/2015 -
2016/2015 ؟ إذا كانت اإلج��اب��ة بنعم 
تزويدي بكافة املستندات املتعلقة بتفاصيل 

هذه اإلستثمارات ؟

استفسر من أبل  عن حجم املبلغ املخصص لبنك االئتمان ملستحقي الرعاية السكنية

املويزري يسأل الصالح عن الشركات األجنبية اململوكة للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

ياسر أبل أنس الصالح شعيب املويزري

دميثير يجري عملية جراحية
  في ميونخ تكللت بالنجاح

أج����رى ال��ن��ائ��ب خ��ل��ف دميثير 
ال��ع��ن��زي عملية ج��راح��ي��ة ف��ي أحد 
مستشفيات مدينة ميونخ األملانية 

تكللت بالنجاح ، وم��ا زال دميثير 
يرقد فيها الستكمال الفحوصات 
الطبية ال��الزم��ة ال��ت��ي نصحه بها 

األطباء .
وأع���رب دميثير ع��ن بالغ شكره 
وتقديره لكل من تفضل بالسؤال عنه 

واإلستفسار عن صحته التي قال 
انها تتحسن باستمرار بفضل الله ثم 

بفضل دعاء احملبني .
خلف دميثير


