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ــب أحــمــد   ــائ ــن قــــال ال
ــل ان  ما  ــض ــف نــبــيــل ال
بــعــد  فــيــروس كــورونــا 
ــة الــعــالــم  ــط ــري فــــإن خ
وتوازناته االقتصادية 
ستتغير بقيادة قطبني 

هما اميركا والصني 
وأضاف الفضل ان كل 
ـــور ستنعكس  ــذه االم ه
على الكويت خصوصا 
اذا اســتــمــر انــخــفــاض 
سعر النفط وكثرة عدد 
اخلــريــجــني املــتــوقــع في 

البالد
وطـــــالـــــب الــفــضــل   
بــالــســعــي الــــى تــكــرمي 
مــعــنــوي يــخــلــد اســمــاء 
ــل العاملني  األطــبــاء وك
في الصف األمامي بهذه 

احمد نبيل الفضل األزمة.

الفضل: توازنات العالم 
ستتغير بعد أزمة كورونا 

ريا�ض عواد 

اثنى النائب الدكتور حمود اخلضير 
على قرار وزيرة الشؤون بتسويق املنتج 
ــني إلى  ــزارع الوطني مــن قبل احتـــاد امل

اجلمعيات التعاونية مباشرة 
ــاف اخلضير يعتبر قــرار وزير  وأض
الشئون  تسويق املنتج الوطني من قبل 
ــني  قـــرارا  موفقا وداعما  ــزارع ــاد امل احت
للمزارعني وللمنتج الكويتي ونتطلع الى 
املزيد من القرارات التي تخدم هذه الفئة 
العزيزة وبقية املواطنني فــي مختلف 

القطاعات بالدولة
بــدوره قال النائب ماجد املطيري: ان 
قرار وزيــرة الشؤون رقم 45 أ / 2020 
يعتبر قرار موفق وفي محله لدعم املنتج 
الكويتي احمللي وتسويقه بشكل مباشر 
من قبل االحتــاد الكويتي للمزارعني إلى 

اجلمعيات التعاونية مباشرة وذلك يعد 
دعم إلخواننا املزارعني

ــال الــنــائــب د.مــحــمــد احلويلة:  كما ق
ــرة الشؤون االستراتيجي  ان قــرار وزي
بترويج املنتج الزراعي احمللي سينعكس 
إيــجــاًبــا على مخزوننا االستراتيجي 
ــاد  ونثمن دور املـــزارع الكويتي واحت
املزارعني، وقد أثبتت لنا األزمة حاجتنا 
لدعم الزراعة والعمل بجدية نحو االكتفاء 
الذاتي كما ثمن  النائب حمدان العازمي 
ــرمي العقيل  ـــرة الــشــؤون م ـــرار  وزي : ق
ــاص  ــدور قـــرار 45أ/ 2020 اخل ــص ب
بدعم وتــرويــج املنتج الــزراعــي احمللي 
باجلمعيات وتشكيل جلنة عليا بالوزارة 
حلمايته وإلزام اجلمعيات بشراءه بنسبة 
ال تقل عن75 % دليل حرصها واهتمامها 

باملزارع الكويتي

نواب: تسويق املنتج الوطني من قبل احتاد املزارعني 
إلى اجلمعيات التعاونية مباشرة قرار صائب 

»التعليمية البرملانية«
 طالبت وزير التربية بخطة  

ملا بعد »كورونا«
طــالــب أعــضــاء اللجنة التعليمية 
البرملانية وزير التربية والتعليم العالي 
ســعــود احلــربــي بــوضــع رؤيـــة تعالج 
أزمة التعليم راهنا وخطة ملرحلة ما بعد 
األزمــة تلحظ مدى القدرة على تشغيل 
املدارس ومدى توافر الكوادر التعليمية 
فــي حــال لــم يسمح بــعــودة املــدرســني 
الوافدين. ولبى الوزير احلربي دعوة 
اللجنة امس الثالثاء  الى اجتماع حضر 
جانبا منه رئيس مجلس األمة مرزوق 
ــك لبحث ومتابعة الشأن  الــغــامن، وذل
التعليمي وأوضاع الطلبة الكويتيني في 

اخلارج في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان االجتماع، وفق مصادر نيابية 

من داخل اللجنة، »ال تنقصه الصراحة.. 
ووضعت أمــام الــوزيــر أوجــه القصور 
ــدم وضــوح  ــق رؤيـــة اللجنة مثل ع وف
الصورة بشأن التعليم العام وضعف 
أداء الــــوزارة بشأن التعليم اخلــاص 
وأيضا عدم وجود رؤية واضحة بشأن 
الكويتيني الدارسني في اخلارج وكيفية 
ــرارات التي  ــق التعاطي معهم ، وأن ال
اتخذت بشأن توقف العملية التعليمية 
غير كافية ويجب أن تكون هناك رؤية 
للتعاطي مــع ملف التعليم ومواعيد 
االخــتــبــارات فــي حــال استمرار األزمــة 
لفترة أطول، فضال عن عدم تفعيل آلية 

التعليم عن بعد.

عاشور يطالب بقرارات استثنائية 
إلعادة الطلبة من اخلارج

صالح عاشور 

طالب النائب صالح عاشور بقرارات 
ـــادة الطلبة  ــراع فــي إع ــإس استثنائية ل

الكويتيني من اخلارج.
وقــال عــاشــور: ال ميكن إرجـــاع بناتنا 
ــارج  ــاخل وأبــنــائــنــا الــطــلــبــة الـــدارســـني ب
باإلجراءات الروتينية التقليدية العادية 
ــــرارات استثائية مــثــل تأجير  نــحــتــاج ق
طائرات باإلضافة إلى »الكويتية« ويفترض 
أولويتهم مقدمة على السياح وخاصة 

الفتيات منهم«.
وأشار الى ان »جميع املؤشرات الطبية 
تشير إلى ارتفاع حاالت اإلصابه بفيروس 
كــورونــا بـــدول العالم ولــذلــك أي تأخير 
بــإجــالء الطلبة وخــاصــة مـــادون الواحد 
وعــشــريــن عــامــاً ســوف نعرضهم خلطر 
اإلصابة والطلبة هم أمــل الكويت ولذلك 

أولوية اإلجالء.

ناشد النائب نايف املرداس 
صــاحــب السمو امــيــر البالد 
ــدى حفظه الــلــه ورعـــاه  ــف امل

وقائد  اإلنسانية  
ــرداس ان صاحب  وقــال امل
الــســمــو هــو أهـــل لتسميته 
بقائد أإلنسانية بــأن يشمل 
أبناءه احملكومني في قضية 
دخـــول املــجــلــس وأصــحــاب 
الرأي السياسي في عفو كرمي 
تنتظره األســـر فمن احملــزن 
أن يبقوا بعيدا عــن أسرهم 
في هذه الظروف التي غيرت 

نايف املرداس العالم أجمع

املرداس يناشد سمو األمير بالعفو 
عن احملكومني في قضية دخول املجلس

د. حمود اخلضير  ماجد املطيري 


