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هنأ نظيريه في ساحل العاج بالعيد الوطني

الغامن يعزي نظيريه الهنديني
بضحايا انشطار طائرة
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
الغامن اليوم ببرقيتني إلى رئيس البرملان
ال��ه��ن��دي اوم ب��ي��رال ،وإل���ى رئ��ي��س مجلس
ال��والي��ات فينكايا ن��اي��دو ،اع��رب فيهما عن
خالص العزاء وص��ادق املواساة بضحايا
إنشطار إحدى الطائرات التابعة للخطوط
اجلویة الھندیة والذي أسفر عن وفاة عدد من
ركابھا وإصابة آخرون
كما بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
علي الغامن اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس
اجلمعية الوطنية ف��ي جمهورية ساحل
العاج أم��ادو سوماهورو ورئيس مجلس
الشيوخ جينوت أه��وس��و -ك��وادي��و وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
من جهة أخرى بعث رئيس مجلس األمة
م��رزوق علي الغامن ام��س ببرقيتي تهنئة
إلى رئيس اجلمعية الوطنية في جمهورية
ساحل العاج أم��ادو سوماهورو ورئيس
مجلس الشيوخ جينوت أهوسو -كواديو
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما

ريا�ض عواد

alwasat.com.kw

Sunday 9th August 2020 - 14 th year - Issue No.3659

الكندري يقترح تشكيل فريق للتحقق
من شروط األمن والسالمة في املنافذ

تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة
لتشكيل فريق م��ن (اإلط��ف��اء – الداخلية – البلدية
– التجارة – البترول -البيئة) للتأكد من خلو مدينة
ال��ك��وي��ت وضواحيها وب��األخ��ص مؤسسة امل��وان��ئ
الكويتية واملنافذ اجلوية كاملطار واملخازن من املواد
الكيميائية السريعة االشتعال واالنفجار عند تعرضها
للحريق.
وشمل اقتراح الكندري التحقق من ش��روط األمن
والسالمة والتأكد من تخزين امل��واد البترولية وفق
متطلبات وأنظمة السالمة.وقال الكندري في اقترحته
األح����داث األخ��ي��رة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ش��رق األوس���ط
وأخرها احل��ادث األليم الذي أصاب االنفجار في أحد
مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها من ضحايا
بشرية -نسأل الله لهم الرحمة -واصابات جتاوزت
 5000مصاب – نسأل الله عز وج��ل لهم السالمة
– وأثار وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية
وإحلاق الضرر اجلسيم في ممتلكات األفراد والدولة،
وأصبحت الكارثة تشكل عبء على املنظومة الصحية
واالقتصادية ،ولها تداعياتها الكبيرة ،ومن جانب

عبدالله الكندري

أخ��ر قامت دول العالم ومنها الكويت ف��ي الوقوف

بجانب األشقاء في لبنان مبا يحفظ أمنهم واستقرارهم
والتضامن معهم.وملا كان ما حدث من حريق في تلك
املستودعات (امل��خ��ازن) ،يستلزم املراقبة الفعالة
للمستودعات التي تكون في مدينة الكويت وضواحيها
وكذلك املوانئ الكويتية واملنافذ اجلوية (كاملطار)
واحلدودية للتأكد من تخزين املواد الكيميائية واملواد
اخل��ط��رة ضمن املنظومة ومتطلبات السالمة وأن
جميع امل��واد الكيميائية وسريعة االشتعال وامل��واد
اخلطرة الواصلة إلى املخزن يتم تخزينها واستخدامها
وتصريف مخالفاتها باستخدام الطرق املناسبة.لذا
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل
بعرضه على مجلس األمة (نص االقتراح)تشكيل فريق
من (اإلطفاء – الداخلية – البلدية -التجارة – البترول-
البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها
وباألخص مؤسسة املوانئ الكويتية واملنافذ اجلوية
كاملطار واملخازن املتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه
املخازن متحققة فيها شروط األمن والسالمة وخلوها
من املواد الكيميائية السريعة االشتعال واالنفجار عند
تعرضها للحريق وأن يكون تخزين املواد البترولية
وفق متطلبات وأنظمة السالمة.

مرزوق الغامن

الشاهني :حتالف التجار واحلكومة
يتم على حساب الوطن واملواطنني
قال النائب اسامه الشاهني ان جتاربنا مع احلكومة
تؤكد أنها غير ق��ادرة على مواجهة التجار في كل
املجاالت سواء في وزارة الصحة من حيث التوريدات
واألدوية والصيدلية أو في وزارة التربية حيث تأخذ
املدارس اخلاصة رسوما باحلق والباطل.
واضاف الشاهني ان حتالف التجار واحلكومة يتم
على حساب الوطن واملواطنني وأمتنى ان يتم كسر هذا
التحالف في يوم من األيام حتى نستطيع ان نتنفس
الصعداء ولفت الشاهني الى ان قانون غرفة التجارة
مقدم منذ فترة طويلة بصفة االستعجال ولكن مت ركنه
«بقدرة قادر» على جدول اعمال اللجنة املالية ألنهم ال
يريدون االقتراب من هذه املنطقة احملظورة

اسامه الشاهني

حمود اخلضير :رفضنا قانون معاجلة
آثار كورونا لشعورنا بالقلق على
الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص
قال النائبد.حمود اخلضير  :رفضنا قانون
معاجلة اآلثار االقتصادية الناجمة عن جائحة
كورونا على سوق العمل لشعورنا بالقلق على
الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص من توجه
احلكومة وكي ال تكون العمالة الوطنية حتت
خطر التسريح أو تخفيض الراتب بقوة القانون
واض���اف اخلضير سنبقى داع��م�ين لكل ما
يوفر االستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية
ف��ي القطاع اخل��اص  ،ومينحهم االم��ت��ي��ازات
التي تشجعهم على العمل فيه وذلك في إطار
املساعي املبذولة لتشجيع الكويتيني على

العمل في هذا القطاع واك��د د.حمود اخلضير
على انه يجب على احلكومة اتخاذ القرارات
التي حتمي العمالة الوطنية وه��ي ق��رارات
ستبقى حتت نظرنا ومراقبتنا  ،فالكويتي أولى
بالعمل في ديرته من االخ��وة الوافدين مع كل
التقدير لهم وقالاخلضير  :نسعى الستعجال
إقرار قانون مكافأة نهاية اخلدمة للعاملني في
القطاع اخل��اص في اجللسة املقبلة باعتباره
من األولويات  ،وعلى احلكومة أن تتعاون مع
املجلس وحتترم رأي األغلبية التي تدعم وتؤيد
هذا القانون املستحق .

حمود اخلضير

