
الغامن: اخلطط الصهيونية لضم غور األردن 
يجب أن تقابل مبوقف عربي ودولي حاسم 

ريا�ض عواد 

اك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة 
م��رزوق علي الغامن ان اخلطط 
االح��ادي��ة للعدو الصهيوني 
لضم غور االردن يجب أن تقابل 
مبوقف عربي ودول���ي حاسم 
مشيرا الى اهمية االنطالق من 
م��واق��ف ال��رف��ض ال��ت��ي أطلقها 

املجتمع الدولي مؤخرا.
   وق��ال ال��غ��امن ف��ي تصريح 
ص���ح���ف���ي ان ال���غ���ط���رس���ة 

اإلسرائيلية ف��ي امل��ض��ي قدما 
ب���اج���راءات ض��م غ���ور االردن 
الباطلة يجب أن تقابل مبواقف 
عربية ودولية عملية تترجم 
رفض املجتمع الدولي القاطع 
ب��ت��ج��اوز ق�����رارات الشرعية 
الدولية وخاصة تلك املتعلقة 
باالراضي التي احتلتها اسرائيل 

عام ١٩٦٧.
وق���ال ال��غ��امن “ اح��ي��ي كل 
امل��واق��ف العربية واالسالمية 

وال��دول��ي��ة ال��راف��ض��ة وأخ��ص 
بالذكر املوقف األردني الواضح 
بقيادة امل��ل��ك عبدالله الثاني 
بن احلسني املعنى بهذا امللف 
بشكل خ��اص بحكم التاريخ 
واجلغرافيا” مشيرا الي اهمية 
العمل العربي بالتنسيق مع 
الشركاء الدوليني الذين عبروا 
ع���ن رف��ض��ه��م ل��ت��ل��ك اخل��ط��وة 

االحادية املتغطرسة.
واخ��ت��ت��م ال��غ��امن تصريحه 

قائال” ب��اس��م��ي ون��ي��اب��ة عن 
اخ��وان��ي اع��ض��اء مجلس األم��ة 
الكويتي ن��ؤك��د رفضنا التام 
لتلك اخل��ط��وات و املمارسات 
العدائية واستعدادنا للعمل مع 
البرملانات العربية والصديقة 
ف��ي ك��ل محفل ب��رمل��ان��ي ق��اري 
ودول�����ي ل��ف��ض��ح امل��م��ارس��ات 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة وت��ش��ك��ي��ل رأي 
ع���ام ش��ع��ب��ي دول����ي ض��د تلك 

مرزوق الغامن املمارسات«.

الهدية يستغرب رفض برنامج »عافية« 
صرف أدوية  املرضى املتقاعدين

استغرب النائب محمد الهدية رفض برنامج 
بطاقة عافية صرف األدوية  للمرضى املتقاعدين 
املشمولني بالبرنامج بحجة ق��رب انتهاء عقد 
الشركة موضحا أن املرضى فوجئوا بدفع جزء 
من سعر األدوي��ة من قبل الشركة على أن يقوم 

املريض بدفع اجلزء اآلخر .
وق��ال الهدية في تصريح صحافي إن وزير 
الصحة مطالب بوقف هذا التالعب املستغرب من 
قبل شركة التأمني داعيا إلى حتمل الشركة جميع 
التكاليف حسب االتفاق املبرم الفتا إلى أننا تلقينا 
اتصاالت من مجموعة من املواطنني املشمولني 

ببرنامج بطاقة عافية الصحية
يشتكون من تعامل شركة التأمني التي ترفض 

دفع سعر الوصفة الطبية بالكامل .
ورأى الهدية أن مبرر رف��ض حتمل صرف 
الدواء للمرضى والتي يوصفها الدكتور املعالج 
لهم غير منطقي وحجة قرب انتهاء عقد الشركة 
مسؤولية وزارة الصحة داعيا إلى  انشاء خط 
ساخن للمواطنني حاملني بطاقة عافية تابع 
ل��وزارة الصحة من أجل التواصل والتقدم بأية 

شكوى تتعلق ببطاقة عافية . محمد الهديه
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.. و يهنئ نظيريه 
في الواليات املتحدة 

األميركية بذكرى 
االستقالل

بعث رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
علي الغامن امس االول  ببرقيتي تهنئة 
إلى كل من رئيسة مجلس النواب في 
الواليات املتحدة األمريكية نانسي 
بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ 
مايك بينس وذل��ك مبناسبة الذكرى 
الرابعة واألربعني بعد املائتني إلعالن 
استقالل الواليات املتحدة األمريكية 

الصديقة

الفضالة يطالب أجهزة الدولة بالكشف 
عن قضايا الفساد والفاسدين 

استغرب النائب يوسف الفضالة : من عدم مبادرة 
احلكومة في الكشف عن قضايا الفساد فهي تتعامل 
معها وفق ردود األفعال وكأنها في واد وعالم آخر 
وال تعلم ان الفساد اصبح واضحا ومكشوفا حتى ان 

بعض الفاسدين يفتخر بفساده جهارا نهارا
واضاف الفضالة غالبية قضايا الفساد مثل ضيافة 
الداخلية والنائب البنغالي والصندوق املاليزي 
وغيرها لم تكشفها األجهزة احلكومية املعنية مبكافحة 
الفساد بل مت كشفها من جهات من خارج احلكومة وهذا 

أمر يضع ألف عالمة استفهام حول اداء احلكومة
وق��ال الفضالة الب��د من تغيير اآللية احلكومية 
العقيمة في التعامل مع قضايا الفساد وان تكون 
هناك خارطة طريق إلصالح مواقع اخللل في األجهزة 
احلكومية حتى تقوم بعملها على افضل وج��ه في 

مكافحة الفساد واحلفاظ على األموال العامة
واختتم الفضالة تصريحه بقوله قضية الضيافة 
ف��ي وزارة الداخلية كشفها مجلس األم��ة وقضية 
الصندوق املاليزي كشفتها صحف عاملية وقضية 
النائب البنغالي كشفتها مشاكل التركيبة السكانية 
اثناء جائحة كورونا ، والسؤال ماذا تفعل األجهزة 
احلكومية املعنية مبكافحة الفساد اذا لم تكشف أي 

يوسف الفضاله قضية حتى اآلن؟

العازمي يطالب وزير 
الداخلية  بالسماح بسفر 
البدون لتكملة دراستهم 

ط��ال��ب النائب ح��م��دان ال��ع��ازم��ي وزي���ر الداخلية 
باالستعجال في وض��ع حل ف��وري إلخواننا البدون 
الذين يدرسون في اخلارج والسماح بسفرهم خاصة 

ان اختباراتهم على االبواب.. 
واض��اف العازمي من غير املقبول ان تضيع عليهم 
سنة كاملة بسبب تعسف االجراءات وعدم السماح لهم 

بالسفر اسوة باملواطنني واملقيمني

حمدان العازمي 


