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الغامن: على احلكومة اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل كامل للحد من انتشار كورونا
ش���دد رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
ال��غ��امن على ض���رورة ات��خ��اذ احلكومة 
جميع اإلج��راءات االحترازية بشكل كامل 
ملنع انتشار فيروس كورونا واحلد منه، 

وعلى اجلميع التعاون من أجل مصلحة 
املواطنني.

وأض��اف الغامن أن��ه تواصل مع وزير 
الصحة وأبلغه ال��وزي��ر بدعوة النواب 

ال��راغ��ب��ني ف��ي م��ع��رف��ة ك��اف��ة تفاصيل 
استعدادات ال���وزارة للحضور ام��س في 
مقر الوزارة الساعة اخلامسة عصرا؛ حيث 
ستقوم ال���وزارة بعرض مرئي يتضمن 

كافة تفاصيل استعداداتها وإجراءاتها.
وشكر الغامن األطباء ومنتسبي الوزارة 
الذين قطعوا إجازاتهم وباشروا أعمالهم 

ملواجهة انتشار هذا املرض

 ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��ف��ض��ال��ة بإلغاء 
االحتفاالت التي ستشهدها البالد مبناسبة األعياد 
الوطنية وتعطيل الدراسة ملدة شهر حتى يتم 
التأكد من سالمة الطلبة والقادمني للكويت بعد 
قضاء إجازاتهم باخلارج وذلك بعد تواتراخبار 
عن اكتشاف حاالت مصابة بفيروس كورونا في 
الكويت. وأض��اف الفضالة في تصريح صحفي 
باملركز االعالمي ملجلس االمة أن وزير الصحة 
اكتفى بإصدار ق��رار باحلجر املنزلي لعدد من 
األشخاص القادمني من دولة بها إصابات بهذا 
الفيروس متسائال »ما الضمان لعدم اختالطهم 
بالناس؟ وأين هي املسؤولية في التعامل مع هذا 
الوضع الطارئ؟«. وشدد الفضالة على ضرورة 
ان يكون احلجر الصحي لكل من يأتي من الدول 
املصابة الفتا الى انه سيتعامل مع األمر بالشكل 
السياسي السليم إن اتضح ان قرار  الوزير جاء 
حتت الضغط السياسي، ألن« حياه الكويتيني مو 
لعبة ». وطالب الفضالة مجلس الوزراء بإصدار 
ق���رارات ف��وري��ة مبنع جميع االح��ت��ف��االت التي 
تواكب االحتفاالت الوطنية وذلك الحتواء املرض. 
ودعا الى إصدار تعليمات لوزير التربية بتأجيل 

الدراسة ملدة شهر على ان تعوض هذه الفترة فيما 
تبقى من العام الدراسي ، وذلك حتى يتم التأكد 
من سالمة جميع القادمني من العطلة وفحصهم 
والتأكد من خلوهم من الفيروس املتفشي. وطالب 
الفضالة جميع ال����وزراء بعدم ال��رض��وخ ألي 
ابتزازات سياسية ، قائال » إما ان تتعاملوا بجدية 

وإما أننا سنفعل أدواتنا الدستورية«.

3 إصابات بـ»كورونا«  تفاعل نيابي بعد إعالن الوزارة   

عبدالكرمي الكندري: استجواب وزير الصحة
بعد إخفاقه في التعامل مع املصابني

ريا�ض عواد 

ق��ال رئيس اللجنة الصحية النائب 
طالل اجلالل: كل الدعم ملا تقوم به وزارة 
الصحة من إج��راءات في مواجهة حاالت 
االص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا ، ونشكر 
استنفار االط��ب��اء وع��ل��ى رأس��ه��م وزي��ر 
الصحة والطواقم الطبية العامله الذين 
ال��غ��وا اج��ازات��ه��م مل��واج��ه��ة ه��ذا امل��رض 

اخلطير
وكان النائب د. عبدالكرمي الكندري قد 
اعلن عن  تقدمي استجواب لوزير الصحة 
بعد اخفاقه ف��ي التعامل م��ع املصابني 
بفيروس كورونا وتعريضه املواطنني 
للخطر بسبب عدم تنفيذه للحجر الصحي 

على القادمني من دول موبوءة
وق��ال النائب د.محمد احلويلة: بعد 
اك��ت��ش��اف 3 ح���االت ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ف��ي ال��ك��وي��ت على وزارة الصحة رفع 
حالة االستعداد باملستشفيات للتعامل 
مع الفيروس ، وأن تبدأ بفرز احل��االت 
املرضية التي تعاني من أعراض األنفلونزا 
للتحقق من ع��دم وج��ود الفيروس وفي 
حال االشتباه باحلاله ينقل املريض لقسم 
العزل املجهز..طالب النائب احلميدي 
السبيعي  وزراء الصحة والداخلية 
وال���دف���اع التنسيق ال��ت��ام فيما بينهم 
واحل���رص وع��دم ال��ت��ه��اون ف��ي مواجهة 
وباء كورونا وعدم الرضوخ ألي ضغوط 
كما يفترض متابعة وإج���راء الفحص 
اليومي ملن مت اإلف��راج عنهم ، والتعاون 
مطلوب من اجلميع مع تعليمات وزارة 
الصحة،حفظ الله الكويت وشعبها من 
كل مكروهواضاف احلميدي السبيعي: 

إت��ف��ق��ت م��ع وزي����ر ال��ص��ح��ة أن جنتمع 
معه بعد خ��روج��ه م��ن إجتماع مجلس 
الوزراء الساعة 4.30 اليوم لشرح جميع 
إجراءاتهم ملواجهة»كورونا« والتعامل 

مع القادمني من املناطق املوبوءه.
ب���دوره ق��ال النائب حمود اخلضير : 
وزارة الصحة امام اختبار حقيقي ويجب 
ان تثبت لنا قدرتها الكاملة على مواجهة 
االزم��ات وفيروس كورونا هو حتدي في 
هذا الظرف االستثنائي الذي يتطلب تكاتف 
اجلهود وتعاون املواطنني واملقيمني مع 
النشرات التوعوية وع��دم بث االشاعات 

واالخبار من غير مصادرها الرسمية.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ن��اي��ف امل����رداس: للتو 
ت��واص��ل��ت م��ع وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي��ر 
الصحة وهناك تعليمات صارمة ضد من ال 

يلتزم بتعليمات الصحة الوقائية ومراعاة 
املصلحة العامة دون اي تردد

وأض���اف ن��اي��ف امل����رداس ن��س��أل الله 
العظيم الشفاء للمصابني في فيروس 
كورونا ونشدد على عدم تساهل وزارة 
الصحة بالتعامل م��ع اي ت��ط��ورات في 
املرحلة املقبلة كما نطالب احلكومة باحلد 
من اي جتمعات او مهرجانات او احتفاالت 
تقديرا لهذا الظرف االستثنائي وندعو 

اجلميع لالكثار من االستعفار والدعاء.
وقال النائب صالح عاشور وردا على 
بعض األص���وات التي ت��ن��ادي مبنع كل 
من دخ��ول مصابي الكورونا من دخول 
البالد:  دستورياً ال يحق ألحد منع دخول 
الكويتي إلى بلده حتت أي ذريعه كانت 
سواء باملنافذ البرية أو اجلوية ومن ثم 

يتم اتخاذ اإلجراءات بحقه وعلى وزيري 
الداخلية والصحة تفهم هذا األمر بالنسبة 
للكويتني ال��ق��ادم��ني للبالد وحفظ الله 

الكويت وشعبها من كل مكروه.
ب��دوره ق��ال النائب سعود الشويعر: 
على وزارة_الصحة إتخاذ كافة اإلجراءات 
االح��ت��رازي��ة ل��ع��زل ال��ق��ادم��ني م��ن إي��ران 
واحملتمل إصابتهم بالفايروس .. وإقامة 
مؤمتر صحافي لتبيان احلقيقة بشكل 
رس��م��ي وم��ن��ع ال��ش��ائ��ع��ات وت��وض��ي��ح 
االج��راءات التي قامت بها ال��وزارة فعلياً 

وفق توصيات منظمة الصحة العاملية.
وقال النائب سعدون حماد : يفترض 
معاجلة املصابني ب��ك��ورون��ا ف��ي اي��ران 
وارس��ال طاقم طبي لهم وليس إدخالهم 

للكويت.

الشاهني يقترح تسمية أحد املرافق األمنية 
باسم املرحوم عبد احلميد احلجي

الفضالة يطالب بإلغاء االحتفاالت الوطنية وتأجيل 
الدراسة ملدة شهر لتجنب انتشار »كورونا«
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الــــفــــيــــروس مــــواجــــهــــة  فـــــي  الـــتـــنـــســـيـــق  والـــــــدفـــــــاع  والـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــصــــحــــة  وزراء  عــــلــــى  الـــســـبـــيـــعـــي: 

طالل اجلالل د. عبدالكرمي الكندري احلميدي السبيعي 

أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدميه اقتراحا 
برغبة بتسمية أحد املرافق األمنية في دولة الكويت 

باسم املرحوم عبداحلميد احلجي.
 ونص االقتراح على ما يلي: 

انتقل إل��ى رحمة الله تعالى املرحوم الفريق 
متقاعد »عبد احلميد احلجي« محافظ الفروانية 
األس��ب��ق، وك��ان قد خ��دم الوطن العزيز من خالل 
مسيرته احلافلة بالعطاء على املستوى األمني 
حيث تدرج في الرتب واملناصب بوزارة الداخلية 
وشغل منصب مدير كلية الشرطة ووكيل الوزارة 
املساعد لشؤون امل��رور وُع��ني محافظاً حملافظة 
حولي وبعدها محافظاً حملافظة الفروانية عقب 

تقاعده من اخلدمة بوزارة الداخلية.
 وعلى املستوى الرياضي فقد تولى  مناصب 

عدة منها رئيس االحتاد الرياضي العربي والدولي 
للشرطة، ورئ��ي��س االحت���اد العربي للسباحة، 
ورئيس املكتب التنفيذي لدى االحت��اد الرياضي 
العربي للشرطة، إضافة إلى شغله منصب رئيس 
االحت��اد الكويتي للسباحة وعضو مجلس إدارة 
نادي الساملية ونائب الرئيس. كما ُعرف عن الفقيد 
-رحمه الله- خدمة اآلخرين من دون انتظار مقابل 
والسهر على راحتهم وأمنهم، والعطاء الال محدود 
للكويت الغالية. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي :
 تسمية أحد املرافق األمنية في دول��ة الكويت 
باسم املرحوم عبداحلميد احلجي -رحمه الله- 
عرفاناً بتاريخه املشرف وجهوده الكبيرة في خدمة 

الوطن في املجالني األمني والرياضي وغيرهما

يوسف الفضالة


