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طلب استقالة من عضوية ) لجنة ا4ع2م والتوجيه الوطني ولجنة السياحة
والتراث ( مقدم من قبل معالي السيد نايف الحديد.

أو:ًV

طلب انضمام الى عضوية لجنة ا8ع6م والتوجيه الوطني مقدم من قبل معالي ثانيا ً:

السيد ناصر جودة.

ثالثا ً:

طلب انضمام الى عضوية لجنة اJرأة مقدم من قبل معالي الدكتور
وجيه عويس.

السؤال اJقدم من قبل معالي الدكتور هشام الخطيب واJوجه الى معالي وزير رابعا ً:
الطاقة والثروة اJعدنية ،اJتضمن تكرار حوادث الصعق الكهربائي في اJملكة
بوتيرة مرتفعة وتتسبب في وفاة اعداد كبيرة من اJواطن dاcبرياء سنويا ً دون
مبرر ،أرجو بيان سبب هذه الحوادث اJؤسفة؟ ومدى مسؤولية الوزارة عن
متابعتها والتحقيق بشأنها؟ واcجراءات اJناسبة Jنع تكرارها؟ واcجابة عليه.

عم ً6بأحكام اJادة ) (33الفقرة )أ( من النظام الداخلي Jجلس اnعيان ،خامسا ً:

اجتمعت لجان اJجلس ك ً6على حدة بتاريخ  ،22/10/2018وانتخبت
رؤسائها ومقرريها على النحو التالي:
ا9قرر
سعادة السيدة فداء
حمود

اسم اللجنة

الرئيس
معالي الدكتور كمال اللجنة القانونية
ناصر

1
.

سعادة السيد عيسى
مراد

معالي الدكتور أمية
طوقان

اللجنة ا9الية واJقتصادية

2
.

سعادة السيد حسن أبو
نعمة

معالي ا9هندس ناصر
اللوزي

لجنة الشؤون العربية والدولية
وا9غتربS

3
.

سعادة الدكتور مصطفى
البراري

معالي السيد مازن
الساكت

اللجنة اJدارية

4
.

سعادة الدكتور عبدا`
ا9وسى
سعادة السيد أحمد
السويلميS
سعادة الدكتورة سوسن
ا9جالي

معالي الدكتور منذر
حدادين
سعادة السيدة هيفاء
النجار
معالي ا9هندس محمد
النجار

معالي الدكتور وجيه لجنة التربية والتعليم
عويس

5
.

الوطني
6
سعادة ا9هندس صخر لجنة الإعbم والتوجيه
دودين

.

سعادة الدكتور يوسف لجنة الصحة والبيئة
القسوس
والسكان
معالي السيد مروان
الحمود

لجنة الزراعة وا9ياه

سعادة الدكتورة سوسن لجنة العمل والتنمية
ا9جالي
اJجتماعية
معالي الدكتور هشام
الخطيب

7
.
8
.
9
.

لجنة الطاقة والثروة ا9عدنية 1
0
.

سعادة السيد زياد
الحمصي

سعادة السيد غازي ابو لجنة السياحة والتراث

1
1
.

معالي السيد أيمن
حتاحت

معالي الدكتور عبدالرزاق لجنة الخدمات العامة

1
2
.

سعادة الدكتور محمود ابو
جمعة

معالي السيد يوسف لجنة الحريات وحقوق
ا9واطنS
الجازي

1
3
.

سعادة ا9هندس صخر
دودين

حسان

طبيشات

معالي السيد حيا
القرالة

لجنة فلسطS

1
4
.

سعادة السيدة فداء
حمود
سعادة السيد غازي
الطيب

معالي السيدة رابحة
الدباس
معالي السيد حيدر
محمود

لجنة ا$رأة

1
5
.

لجنة الثقافة والشباب
والرياضة

1
6
.

قرارا اللجنة القانونية-:
أ -قرار رقم ) (2تاريخ  ،11/11/2018بشأن مشروع قانون معدل لقانون
لسنة .2018
التحكيم
ب -قرار رقم ) (3تاريخ  ،18/11/2018بشأن مشروع قانون معدل
لقانون الكسب غير اDشروع لسنة .2018

سادسا ً

قرار اللجنة اDالية واIقتصادية رقم ) (2تاريخ  ،19/11/2018بشأن
مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة .2018

سابعا ً:

اPعيان

أم Nعام مجلس

خالد اللوزي

.نسخة :دولـــة رئيـــس الـوزراء اQفخـــم
.نســـــــخة :سعادة رئيــس مجلــس النــواب اQكـــــــــــــرم
 ....................................................نســـــــخـة :إلى معالي وزيــــــــــــر
.نسخـــــــة :عطوفة مدير عام مؤسسة اaذاعة والتلفزيــون
.نســـــخة :عطوفة مدير عام وكالة اQنباء اQردنيــــة
نسخة :مدير دائرة اQخبار /التلفزيون
اQردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
نســخــة :سعادة رئيس تحريـر جريــــدة ...............................................
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