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ـــس  ـــي بــــعــــث رئ
مجلس األمة مرزوق 
علي الغامن ببرقيتي 
ــل من  تهنئة إلـــى ك
ــس  ــل ــج رئـــــيـــــس م
نــــــــواب الـــشـــعـــب 
الفيدرالي اإلثيوبي 
ــــي اجلـــمـــهـــوريـــة  ف
اإلثيوبية الفيدرالية 
ـــة  ـــي ـــراط ـــوق ـــدمي ال
تــاجــيــســي تشافو 
ــة مجلس  ــس ــي ورئ
ــا  ــري ــي االحتــــــــاد ك

ابراهيم وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما. 
وبعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن اليوم ببرقيتي تهنئة 
إلى كل من رئيس البرملان االحتادي في جمهورية نيبال الفيدرالية 
الدميقراطية غانيش براساد تيميلسينا ورئيس املجلس التشريعي 

آغني سابكوتا وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما .

ال������غ������امن ي����ه����ن����ئ ن�������ظ�������راءه ف��ي 
إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني

ريا�ض عواد 

قــال النائب صفاء الهاشم إنــه بعد 
لقاء امس االول مع احلكومة واالستماع 
للعرض التقدميي الــذي قدمته وزارة 
الصحة عبر الدكتورة بثينة املضف، 
ميكمن االستنتاج بأن كورونا موجود 
ولــن يختفي، وأن التعايش معه هو 
املسار املقبل وبحذر شديد، ألنه ببساطة 
ال عودة للحياة الطبيعية بدون أتخاذ 

التدابير الالزمة.

وأضافت الهاشم أن وزيــر الصحة 
أكد أنه »طول ما ما فيه دواء أو لقاح أو 
تطعيم للفيروس، مــاراح نقدر نرجع 
للحياة التقليدية الطبيعية القدمية، 
وألنني متفائلة وال أحب الصور القامتة، 
راح نسميها احلياة الطبيعية اجلديدة 

بكل محاذيرها«. 
وتابعت الهاشم »ســنــوات طويلة 
ونــحــن نسمع مصطلح املــســؤولــيــة 
املجتمعية، وفي القادم من األيــام راح 

يبني معناها صــج«، موضحة أن  كل 
مواطن وكل مقيم مسؤول عنها، طاملا ال 
يوجد دواء يشفي من كورونا، وال يوجد 
تطعيم يحمي منه، والفتة إلى ضرورة 
أن يعمل كل فرد مع مجتمعه ومع من 
حوله بحذر حتى يعود حلياته بطريقة 

طبيعية.
وذكرت »احلياة اجلديدة تعني ماكو 
ميــعــات وال غــديــات  والعــشــيــات، ألن 
معناه إنــه في حــال كــان هناك مصاب 

وبدون أعراض خالط الكل، راح نرجع 
ــات إلى  ــاب املــربــع األول  وتــرجــع اإلص

ازدياد«.
ــذي  وأوضـــحـــت أنـــه »مـــن واقـــع ال
سمعته وسجلته أمس في اللقاء النيابي 
احلكومي، ستكون حياتنا الطبيعية 
اجلديدة وحتى نهاية أكتوبر أو نوفمبر 
هي احملك الختبار مدى ثقافتنا كمجتمع 
بــااللــتــزام بــاحملــاذيــر والعيش بحذر 

واتخاذ االحتياطات الواجبة

صفاء الهاشم: التعايش مع كورونا 
هو مسارنا حتى نهاية أكتوبر أو نوفمبر

الصالح: األحد املقبل االنتقال 
إلى احلظر اجلزئي وبدء 

العمل في القطاعات احلكومية  
ــب خليل  ــائ ــن  قــــال ال
الــصــالــح ان  احلــكــومــة 
أبلغتنا أن االحــد املقبل 
سيتم االنتقال إلى احلظر 
اجلزئي وبــدء العمل في 
ــات احلــكــومــيــة  ــاع ــط ــق ال
ــة  ــق ــري ــط تـــدريـــجـــيـــا وب
املناوبة وبنسبة 30 في 
املئة مع ضــرورة االلتزام 

باالشتراطات الصحية
واضــاف الصالح  ان 
كل وزارة ستضع خطة 
عـــودة اداراتــهــا واعـــداد 

مــوظــيــفــنــهــا واحلــكــومــة 
ستوفر الكمامات وغيرها للحفاظ على سالمة املوظفني

وقال الصالح لدينا معلومات عن إصابة بعض السجناء بالفيروس 
، وعلى وزير الداخلية التوضيح كي تبادر الوزارة الى اتخاذ ما يلزم 

للحفاظ على صحتهم في حال ثبتت صحة هذه املعلومات.
وجدد النائب خليل الصالح مطالبته    وزير التربية  بإنهاء العام 
الدراسي ، وعلى احلكومة حسم هذا األمر فال جدوى من التردد في 

القرار .

صفاء الهاشم مرزوق الفامن 

عبدالله الكندري يسأل الشيتان 
ع���ن ب���اغ���ات وح����دة ال��ت��ح��ري��ات  

حول  »السيادي املاليزي« 
اعلن النائب عبدالله الكندري عن توجيهه سؤاال الى وزير 
املالية  براك الشيتان،  عن عدد البالغات التي تلقتها وحدة 
التحريات خالل السنوات املاضية بخصوص ما يعرف ب 
»الصندوق السيادي املاليزي« ســواء كان هذا البالغ من 

داخل دولة الكويت أو خارجها )نص السؤال(
1 - ما هي عدد البالغات التي تلقها وحــدة التحريات 
خالل السنوات املاضية بخصوص ما يعرف ب » الصندوق 
السيادي املاليزي«؟ سواء كان هذا البالغ من داخل دولة 
الكويت أو خارجها؟ يرجى تــزويــدي بنسخة منها إن 

وجدت؟
2 - ما هو مصير تلك التحريات التي أجريت بشأن 
الصندوق السيادي املاليزي؟ وهل صــدرت قــرارات بهذا 

الشأن؟ يرجى تزويدي بصورة منها؟
3 - هل هناك حتريات أو مخاطبات من جهات حكومية 
ماليزية وردت بشأن هذا الصندوق؟ وما هي اإلجراءات التي 

اتخذت بشأن هذه املخاطبات؟ وتاريخ هذه املخاطبات؟
4 - إذا كانت هناك حتريات أو مخاطبات من جهات 
ــراءات التي مت اتخاذها  ــاإلج ــو افادتنا ب ماليزية؟ أرج
واجلهات احلكومية التي تولت املــوضــوع؟ مع تزويدنا 
بنسخة؟ مــع تــزويــدنــا بنسخة مــن جميع املــراســالت 

والتحريات سواء كانت مكتوبة أو مصورة؟(

هايف يطالب احلكومة 
تطبيق اقتراحات النواب 

واألخذ مباحظاتهم
طالب النائب محمد هايف احلكومة أن تأخذ املقترحات 
واملطالبات التي طرحها النواب خالل اجتماع  امس االول  

بعني االعتبار وتطبيق ما يلزم منها .
 وقال في تصريح صحفي مبجلس األمة عقب انتهاء 
اللقاء النيابي احلكومي، إن اللقاء تضمن العديد من 
مقترحات النواب وأيًضا مت نقل تساؤالت املواطنني فيما 
يتعلق بإنهاء العام الدراسي وإعادة فتح املساجد وفتح 

فروع اجلمعيات في املناطق.
 وأكــد هايف ضــرورة تخليص املعامالت عن بعد من 
ا جّدًا، وأيًضا حل  خالل احلكومة الذكية ألنه بات أمًرا مهّمً

مشكلة الكويتيني بال رواتب.
 واضاف ان اللقاء تناول أيضا فترة السماح باحلظر 
اجلزئي املزمع تطبيقه ، وقضية اصحاب احلالل اخلليجني 
املوجودين باخلارج وكيفية السماح لهم برعاية أمورهم 

بالداخل، وقضية الدراسة عن بعد .
 وبني أنه مت أيًضا طرح موضوع انتشار املــرض في 
ــذي أثير في اجتماع جلنة حقوق  السجن املــركــزي وال
اإلنسان مع وزير الداخلية، كما مت طرح موضوع العفو 
ونقل جميع التساؤالت التي تدور بالساحة بشأن دعم 
املتطوعني وغيرها من األمــور التي حتتاج إلــى البحث 

واملقترحات

خليل الصالح


