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ريا�ض عواد 

اعــرب النائب اسامه الشاهني عن قلقه الشديد 
من القرار الــذي تلقاه طلبتنا وطالباتنا الدارسني 
في  االردن بإخالئهم من فنادق السفارة عوضا عن 
أجالئهم  موضحا ان الطلبة كانوا ينتظرون قرار 
إخالئهم فــإذا هم يتلقون أمــرا باإلخالء من الفنادق 
والــعــودة الــى شققهم ومــع ما يحمله  هــذا االمــر من 
مخاطر صحية وأمنية  وما ميثله من ضرر معنوي 
كونه يحمل دالالت على نية لتأجيل عودتهم وتأخيرها 

وهذا ما ال نوده وال هم وال ذويهم  .
وأضاف الشاهني ان كثير منهم قام بتسليم شققهم 
وتصريف العمالة املنزلية فكيف يستطع العودة الى 
مسكنه الطبيعي بعد ان قام بإخالئه بناء على أوامر 
السفارة والتوجه الى فنادقها داعيا وزارة اخلارجية 
وورارة التربية مع التقدير  جلهودهم الى العودة 
والتراجع عن قرار اخالء الفنادق ملا قد ميثله ذلك من 
ضرر وفرص اإلصابة باألمراض بينما هم االن فيما 
يشبه احملاجر  الصحية املنضبطة ويتمتعون بفحص 
صحي يرمي وعزل كامل منعا لالختالط باآلخرين فال 
نود ان نفسد هذه الوضعية اجليدة ونقلهم الى وضع 

اسامه الشاهنياخرى خطرة على ابناء وبنات الكويت

الشاهني يطالب بإعادة طلبة األردن 
إلى الفنادق بعد قرار اإلخالء  

أعلن النائب محمد الدالل تقدميه اقتراًحا برغبة 
قال في مقدمته: عرفت الكويت منذ نشأتها بالعمل 
اخليري والذي لم يقتصر على أهل الكويت بل امتد 

إلى أغلب دول العالم.
 وأضــاف الــدالل أن الفقيد الشيخ يوسف جاسم 
احلجي قد ساهم في بناء هذا الصرح املميز للدولة 
والذي أصبحت الكويت تعرف به في احملافل الدولية 
وبني شعوب العالم الشيخ »يوسف جاسم احلجي« 
ــذي وافته املنية يــوم األحــد املوافق 29 مارس  وال
2020م، حيث مألت مسيرة حياته باألعمال اخليرية 
والوطنية وخدمة الكويت كما أنه شخصية معروفة 

إسالمًيّا.
 وتابع: فقد شــارك في تأسيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، كما رأس اللجنة الكويتية لإلغاثة 
التي قامت بأعمال إغاثة في املناطق املنكوبة في 
العالم اإلسالمي مثل البوسنة والهرسك والصومال 
ولبنان والسودان والعراق، كما شارك رحمه الله 
في تأسيس وإدارة عدد من اجلمعيات اخليرية في 
الكويت، وكان نائًبا لرئيس مجلس إدارة بيت الزكاة 
الكويتي، ونائًبا لرئيس املجلس اإلسالمي العاملي 

للدعوة واإلغاثة بالقاهرة ورئيس جلنة التمويل 
فيه وأحد مؤسسي جمعية الهالل األحمر الكويتي 
وكان رئيًسا له إضافة إلى ذلك فقد تولى الشيخ في 

مسيرة حياته عدة مناصب في الدولة كوكيل لوزارة 
الصحة.

ــؤون  ــش ــــاف وال  وبـــني أنـــه تــولــى وزارة األوق
اإلسالمية في فترة الحقة وقد كان أحد مؤسسي بيت 
التمويل الكويتي وكلية الشريعة في جامعة الكويت 
وفي عام 2006م حصل الشيخ يوسف على جائزة 
امللك فيصل العاملية في مجال خدمة اإلســالم ويعد 
العم يوسف جاسم احلجي من الرجال الوطنيني 
الــذيــن شــاركــوا فــي العديد مــن املــواقــف الوطنية 

املشهودة. 
 ونص االقتراح على ما يلي:

تقديًرا للجهود والعطاءات اخليرية واإلنسانية 
واالجتماعية التي قــام بها الشيخ يوسف جاسم 
ــذي كــان هامة في بناء  احلجي - رحمه الله - وال
ــرح كبير فــي مــجــال العمل اخلــيــري والوطني  ص
وخدمة الكويت في مجاالت مختلفة، فإنه يقترح 
تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف 
جاسم احلجي »رحمه الله« أو تسمية مبنى كلية 
الشريعة بجامعة الكويت باسم »املرحوم بإذن الله 

العم يوسف جاسم احلجي.

الدالل يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت 
باسم الراحل يوسف احلجي 

عمر الطبطبائي 

اعلن النائب عمر الطبطبائي 
ــن تــقــدميــه مــقــتــرحــا بتوزيع  ع
مـــــزارع مبــســاحــة كــبــيــرة لكل 
جمعية تعاونية وتكون مقتصرة 
على اإلنتاج الزراعي واالكتفاء 

الذاتي  
وقال الطبطبائي في كل أزمة 
ــام و  تعصف بالعالم بشكل ع
بــالــكــويــت بشكل خـــاص هناك 
دروس مستفادة، والــيــوم مير 
العالم كله بأزمة اال و هي انتشار 
فايروس كورونا والتي كشفت 
الكثير مــن اخلــلــل فــي كثير من 

الدول العظمى منها ضعف املوارد 
الغذائية.

وفي الكويت مت توزيع عديد 
مـــن املـــــزارع بــشــكــل عــشــوائــي 
وفــوضــوي وكـــان هــنــاك ضعف 
شديد من هيئة الزراعة في مراقبة 
ومتابعة أداء املزاع والتي لألسف 
الشديد حتولت الكثير منها الى 
استخدامات ترفيهية خاصة. 
ـــة انتشار  ــدة أزم ــع والــيــوم وب
الفايروس اتضحت أهمية هذه 

املزارع في قضية األمن الغذائي.
لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة 

التالي برجاء التكرم بعرضة على 
مجلس األمة املوقر.
)نص االقتراح(

توزيع مزارع مبساحة كبيرة 
لكل جمعية تعاونية وتكون 
مقتصرة على اإلنــتــاج الزراعي 
واالكــتــفــاء الــذاتــي لكل جمعية 
وتكون هذه املزارع حتت إشراف 
وزارة الشئون والهيئة العامة 
للزارعة ووزارة التجارة وكذلك 
السماح ملساهمني اجلمعية شراء 
مستلزماتهم من املزرعة بشكل 

مباشر.

السبيعي نقال عن وزير الصحة:
 ال صحة لطلب تخصيص

 مدرستني بالوفرة للحجر الصحي
قــال النائب احلميدي السبيعي انــه  تلقى إتصال من 
د.باسل الصباح وزير الصحة وأفاد بأنهم لم يطلبوا مدرسة 
بالوفرة كمحجر صحي وقــد يكون هــذا الطلب من جهات 
أخرى لعمالتها كما أفاد بأنهم بصدد جتهيز مدرستني رجال 
ونساء بكل محافظة لوضع الهيئات التمريضية التابعه لها 
حفاظا على سالمة اجلميع ، شكرا جزيال ألبطال هذه املرحلة

واضاف السبيعي انه تلقى اتصاالت من عدد من املواطنني 
قاطني منطقة  الوفرة ، يذكرون بأنكم طلبتم من شركة نفط 
اخلليج وشيفرون توفير مكان للحجر الصحي فدلوكم 
على مدارس الوفرة وكان األولى إستخدام النادي الصحي 
بالزور التابع لهم أوالنادي الكبير في منطقة الوفرة النفطية 

للعمليات املشتركة أو مدرسة منطقة

محمد الدالل

احلميدي السبيعي

الطبطبائي يقترح توزيع مزارع  لكل جمعية 
تعاونية بهدف  اإلنتاج الزراعي 


