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واستنفار حكومي ملواجهته

عزل تام جلليب الشيوخ واملهبولة.. ومد احلظر اجلزئي إلى ٦ صباحًا
مجلس الوزراء: إعادة النظر في بنود امليزانية العامة وأبوابها املختلفة واإليرادات واملصروفات ومعاجلة التداعيات االقتصادية التي أصابت القطاعات املختلفة

متديد تعطيل جميع الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة حتى ٢٦ اجلاري 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة مبسألة املتسببني في وجود عمالة وهمية ومحاربة جتار اإلقامات 
استقدام فرق طبية متخصصة لتقدمي الدعم واملساندة لألطقم الطبية العاملة في الصفوف األمامية

تكليف «املناقصات» باتخاذ اإلجراءات الالزمة للبت في طلبات متديد عقود خدمات التشغيل والصيانة

الصالح: عزل املنطقتني لفحص 
سكانهما مبا ال يؤثر على املناطق األخرى

وزير الصحة: نحن اآلن مبرحلة احتواء 
املرض ونتطلع لتجاوزها بأفضل النتائج

«اخلدمة املدنية»: تعطيل العمل 
بجميع الوزارات حتى ٢٣ اجلاري

اعتماد األسر املتعففة وفق قاعدة بيانات 
اجلمعيات اخليرية والئحة «الشؤون»

قــال نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء أنس الصالح إن قرار 
مجلس الوزراء بفرض عزل تام ملنطقتي 
الشيوخ واملهبولة يأتي لفحص  جليب 
كل مــن يوجد فيهما وعالجهم حتى ال 
يؤثر (انتشار ڤيروس كورونا املستجد 
كوفيد - ١٩ فيهما) على املناطق األخرى 

في البالد.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي مشترك 
عبر تقنيــة االتصال املرئي (أون الين) 
عقده الوزير الصالح في قصر السيف 
مع وســائل اإلعــالم احمللية بحضور 
وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح 
عقب االجتماع االستثنائي للمجلس في 
قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد .

وأضاف «عندما نكتشف أن احلاالت 
أكثر في منطقة معينة فإن الســلطات 
الصحية تقرر عزلهــا لفحص كل من 
يوجد فيها وعالجهم حتى ال يؤثر (انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد كوفيد - ١٩ 

فيهما) على املناطق األخرى».
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى 
املواطنني واملقيمني «الذين كانوا على قدر 
كبير من املسؤولية في االلتزام بقرارات 

مجلس الوزراء والسلطات الصحية».
ووجه التحية والتقدير إلى أبطال وزارة 
الداخلية الذين يعملون حاليا على تطبيق 
حظر التجــول اجلزئي واحملافظة على 
صحة وسالمة كل من يقيم على هذه أرض 
الكويت، مؤكدا ثقته الكاملة باستمرارهم 
في عملهم وسعيهم الدؤوب للحفاظ على 

صحة وسالمة املواطنني واملقيمني.

قال وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصباح ان الكويت في «أهم وأدق» مرحلة 
من مواجهة ڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيدـ  ١٩) وهي مرحلة احتواء املرض، 
معربا عن التطلع إلى جتاوزها بأفضل 

النتائج.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي مشترك 
عبر تقنية االتصال املرئي (أون الين) عقده 
الشيخ د.باسل الصباح في قصر السيف 
مع وسائل اإلعالم احمللية بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح عقب االجتماع االستثنائي 
السيف برئاسة سمو  للمجلس بقصر 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد. وأوضح الشيخ د.باسل الصباح أن 
مرحلة احتواء املرض تبدأ مبعرفة محيط 
اإلصابة واملتسبب في اكتساب اإلصابات 
ونشرها إلى جانب عزل ومتابعة وعالج 
املخالطني للحد من انتشــار الڤيروس 

واحتوائه.
وعن الكويتيــني املتواجدين خارج 
البالد، قال «أشعر مبا يشعر به الكويتيون 
املتواجدون خارج البالد ونسعى جاهدين 
للم شملهم مع أهاليهم في البالد»، مطمئنا 
أن عمليــات إجــالء املواطنني تخضع 
إلجراءات صحيــة تعود باملنفعة العامة 

للجميع.

ودعا الكويتيني باخلارج وذويهم الذين 
ينتظرون عودتهم إلى الصبر والتحمل 
من أجل املصلحة العامة قائال «سيكونون 
أهلنا معنا وبيننا في أقرب وقت ممكن».

وأفاد بأن الكويت قطعت شوطا كبيرا 
بإجراءات وخطوات استباقية واحتياطات 
من شــأنها أن تعينها على الكثير في 
التعامل مع املرحلة احلالية واملرحلة املقبلة، 
مبينا أن «اإلجراءات املتخذة من احلكومة 
في األســابيع املاضية كان الهدف منها 
التقليل من سرعة انتشار الوباء وليس 

تقليل أعداد املصابني».
وجدد التأكيد على أن ما اتخذته الكويت 
من إجراءات في مواجهة الڤيروس ليست 
«مجرد ردود أفعال» بل نتيجة اجتماعات 
مطولة منذ بداية يناير املاضي وحني ظهور 
الڤيروس في البالد وجاء بالتنسيق مع 
منظمة الصحة العاملية، مشــيرا إلى أن 
«جميع تلك القرارات مدروسة وسنطبق 
التوصيــات من أجــل الوصول الى بر 

األمان».
التزام اجلميع  إلى  الدعوة  كما جدد 
باشتراطات الصحة العامة باالستدامة على 
غسل اليدين واالبتعاد عن اخلروج لغير 
التجمعات وااللتزام  الضرورة وايقاف 
باالبتعاد اجلسدي طوال هذه املرحلة وتلك 
هي اإلجراءات التي تقوم بها جميع دول 
العالم للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

أعلــن ديوان اخلدمــة املدنية أمس 
اإلثنــني تعطيــل العمل في جمــــيع 
الوزارات واجلهات احلكــومية والهيئات 
واملؤسسات العامة اعتبارا من يوم األحد 
١٢ أبريل اجلاري وملدة أسبوعني، وذلك 
الوزراء بتمديد قرار  بعد قرار مجلس 
تعليق العمل الرسمي احترازيا ملواجهة 
تداعيات انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد ـ ١٩).
وأفاد الديوان في بيان نشــره على 
حســابه الرســمي مبوقــع التواصل 
االجتماعي إنستغرام أنه بناء على قرار 
مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية 

ملدة أســبوعني إضافيــني وحتى يوم 
اخلميس املوافق ٢٣ اجلاري واعتبارها 
أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي 

األحد ٢٦ اجلاري.
وأوضح أنه فيمــا يتعلق باألجهزة 
والهيئات واجلهــات ذات طبيعة العمل 
اخلاصة فيكون منح أيام الراحة خالل 
الفترة املشار إليها ويتم حتديد عطلتها 
مبعرفة اجلهات املختصة بشؤونها مراعاة 
للمصلحة العامة على أن تكلف كل جهة 
حكومية بعضا من موظفيها لالنتهاء من 
إعداد وصرف مرتبات شهر أبريل في 

أقصر وقت ممكن.

بشرى شعبان

الشؤون االجتماعية  كشفت وزيرة 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل عن تسجيل األسر املتعففة عبر 
املوقع اإللكتروني الذي أطلقته «الشؤون» 
البيانات  أمس واالســتفادة من قاعدة 
املشــتركة لدى اجلمعيات اخليرية في 

هذا الصدد.
التي  اعتماد األســر  ان  وأوضحت 
ستستفيد من املســاعدات سيتم وفق 
الشــروط املعتمدة من قبل اجلمعيات 
باإلضافة إلى اشتراطات تضعها الوزارة 

بالتنسيق معهم.
بدورها، بينت مديرة إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات بوزارة الشؤون هدى 
الراشد ان وزارة الشؤون متنح املوافقة 
للجمعيات اخليرية بشأن استيراد من 

جهة معينة من اخلارج لصاحلها.
وعن اشــتراطات االســتفادة من 

املساعدات بعد توحيد العمل عبر املنصة 
اإللكترونية، أوضحت الراشد في تصريح 
صحافي ان الوزارة تعمل على ان تكون 
أوجه الصرف موحدة وفق آلية محددة 
تنظم عملية الصرف، حيث تستفيد من 
سقف مالي محدد باالتفاق مع اجلمعيات 
اخليرية بحيــث ال يتعدى بدل اإليجار 

ومساعدات األسرة املعيشية.
ولفتت إلى أن اخلطة ترتكز على ان 
تستفيد احلالة من جمعية واحدة وفي حال 
االستفادة من اكثر من جهة خيرية يحب 
ان يتم توثيق وتبرير استثناء الصرف 
من اكثر من جمعيــة واملبلغ الذي يتم 

صرفه وفق قدرات اجلمعيات.
وأشــارت إلى أن هناك الئحة جار 
اعتمادها حتدد السقف وآليات الصرف 
لألسر املتعففة والصرف مبا فيها بدل 
الشــيكات لصالح  اإليجارات مبوجب 
اخلدمــة أو كوبونات لصــرف املواد 

االستهالكية.

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه االستثنائي في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
فــي ضــوء املتغيــرات 
التــي طرأت علــى األوضاع 
االقتصاديــة جراء تداعيات 
انتشار وباء كورونا املستجد 
ومــا ترتب عليها من حتول 
كبير في أوجه الصرف محليا 
وخارجيــا وتوقــف العديد 
مــن األنشــطة واخلدمــات، 
األمر الذي يستوجب إعادة 
النظر فــي بنــود امليزانية 
العامــة وأبوابهــا املختلفة 
واإليــرادات واملصروفــات 
مبا في ذلك مشــروع قانون 
ومعاجلــة  العــام  الديــن 
التداعيات االقتصادية التي 
أصابت القطاعات االقتصادية 
املختلفــة وســبل جتنــب 
توقف دوران عجلة النشاط 
االقتصادي في البالد وقد مت 
تكليف فريق برئاسة وزير 
التجارة والصناعة وعضوية 
عدد مــن الشــخصيات من 
ذوي اخلبرة واالختصاص 
مبشــاركــــة اجلمــعـــيات 
واملــؤسـســات احملـــلـــية 
والدولية لوضع التصورات 
واملقترحات العملية للتعامل 
مع تلك التداعيات مبا يؤدي 
إلى تعزيز االقتصاد الوطني، 
وقد انتهى الفريق إلى تقدمي 
تقرير شامل بهذا الشأن وإثر 
ذلك مت تكليف جلنة تنفيذية 
برئاسة محافظ بنك الكويت 
املبــادئ  املركــزي لوضــع 
واملرتكزات التي انتهى إليها 
التقرير املشار إليه موضع 
التنفيذ مبــا يحقق الغايات 

املنشودة.
الســتكمال  وســعيا 
جميــع األبعــاد واجلوانب 
املتعلقة بهذا األمر احليوي 
وجتسيدا للتعاون اإليجابي 
بني احلكومة ومجلس األمة 
واســتكماال للتشاور الدائم 
بينهما حول مختلف القضايا 
واملسائل انطالقا من الشراكة 
في املسؤولية الوطنية فقد 
قرر املجلــس تكليف جلنة 
الشؤون االقتصادية الوزارية 
واللجنــة التنفيذية املكلفة 
بتنفيــذ مضامــني التقريــر 

الوزراء ما يلي:
أوال: تعطل جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسســات العامة أعمالها 
(احترازيا) بســبب انتشار 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
وذلك اعتبارا من يوم األحد 
املوافق ٢٠٢٠/٤/١٢ حتى يوم 
اخلميس املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ 
باعتبارها أيام راحة على أن 
يستأنف الدوام الرسمي يوم 
األحد املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٦م.

ثانيــا: بنــاء علــى قرار 
السلطات الصحية فقد قرر 
مجلــس الوزراء تعديل مدة 
حظر التجول في البالد ليكون 
من الســاعة اخلامسة مساء 
حتى الساعة السادسة صباحا 
يوميا اعتبارا من امس حتى 
إشــعار آخــر، ويكلف نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار.
ثم استكمل مجلس الوزراء 
متابعة آخر املستجدات على 
الصعيدين العالجي والوقائي 
انتشــار  جلهــود مكافحــة 
ڤيروس كورونا، حيث تدارس 
توصيات اللجنــة الوزارية 

الكفيلة مبســألة  القانونية 
املتســببني في وجود عمالة 
وهميــة ومحاربــة جتــار 
اإلقامات وكذلــك اإلجراءات 
والتدابيــر الوقائية الالزمة 
ملنــع مثــل هــذه املخالفات 
وعضوية ممثلني عن اجلهات 

املعنية.
٤- أ - حــث كل اجلهات 
احلكوميــة بســرعة اتخــاذ 
إجراءات متديد عقود اخلدمات 
والصيانــة  والتشــغيل 
والنظافــة الالزمــة لعملهــا 
والتي قاربــت على االنتهاء 

لضمان سير املرافق.
اجلهــاز  تكليــف   - ب 
العامة  املركزي للمناقصات 
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
للنظــر والبت فيمــا يرد له 
من طلبات اجلهات احلكومية 
بتمديد عقود خدمات التشغيل 
والصيانة والنظافة وغيرها 

بشكل فوري وعاجل.
ج - التنسيق مع ديوان 
احملاســبة لوضــع اآلليــة 
املناســبة لســرعة البت في 
طلبات اجلهــات احلكومية 
بتمديد عقود خدمات التشغيل 
والصيانة والنظافة وغيرها 
وذلك حرصا على املصلحة 

العامة. 

املكلفــة مبتابعــة تداعيات 
انتشار الڤيروس واستكماال 
للقرارات واإلجــراءات التي 
سبق اتخاذها فقد قرر مجلس 

الوزراء ما يلي:
١- بناء على قرار السلطات 
الصحيــة فقد قــرر املجلس 
فــرض عــزل تــام ملنطقتي 
جليــب الشــيوخ واملهبولة 
أثناء فترة السماح بالتجول 
فــي البــالد ملدة أســبوعني 
اعتبارا مــن امس، وتكليف 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء بإعداد 
الضوابط واآلليات التفصيلية 

املناسبة بهذا الشأن.
٢- املوافقــة علــى طلب 
وزارة الصحة بشأن استقدام 
فرق طبية متخصصة لتقدمي 
الدعــم واملســاندة لألطقــم 
الطبية العاملة في الصفوف 

األمامية.
٣- تكليف نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدولــة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
بتشكيل فريق عمل لتوفير 
البيانات واملعلومات الالزمة 
العون واملســاندة  وتقــدمي 
اإلجــراءات  كل  التخــاذ 

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد املنصور وأنس الصالح خالل االجتماع

املشــار إليــه باالجتماع مع 
مكتب مجلس األمة للتباحث 
حــول مختلــف التفاصيــل 
املتعلقــة بهــذا املوضــوع 
واالتفــاق علــى اخلطــوات 

القادمة.
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
رئيس الفريق املكلف مبتابعة 
تداعيــات انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد - 
١٩) الشيخ د.باسل الصباح 
حول آخر تطورات انتشــار 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
عامليــا مــن واقــع البيانات 
واإلحصــاءات الــواردة في 
تقرير منظمة الصحة العاملية 
حيث أحاط املجلس بأعداد 
حــاالت اإلصابــة والشــفاء 
والوفيــات فــي كافــة دول 
العالم حتى تاريخه وخاصة 
في منطقــة اخلليج العربي 
والكويت حيث يالحظ ازدياد 
عــدد اإلصابــات والوفيات 
وكذلك زيادة حاالت التقصي 
الوبائي واملخالطني لهم بشكل 

كبير.
للمجلــس  كمــا شــرح 
اإلجراءات الوقائية املقترحة 
للحد من انتشار هذا الوباء 
وبنــاء عليــه قــرر مجلس 

أمانة األوقاف ُتطلق ١١ مبادرة لدعم اجلهود
في مواجهة آثار ڤيروس «كورونا»

أعلن وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار د.فهد العفاسي عن 
إطالق األمانة العامة لألوقاف 
مبــادرات لدعــم اجلهود في 
مواجهة آثار ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيدـ  ١٩) بقيمة 
إجمالية تقدر مبليونني و٢٤٠ 

ألف دينار.
جاء ذلك في بيان صحافي 
لـــ «كونــا» عقــب ترؤســه 
اجتمــاع مجلــس شــؤون 
األوقاف ملناقشة مجموعة من 
املوضوعات واملساهمات التي 
تتعلق باألوضاع احلالية التي 

متر بها البالد.
ان  د.العفاســي  وقــال 
املبادرات التي قدمتها أمانة 
األوقــاف للمجتمــع تنطلق 
من مسؤولياتها الوطنية في 
الشراكة املجتمعية وتلبية 
توجيهــات صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد 
في ضرورة التكاتف ومد يد 
املساعدة للجميع دون متييز 

على أرض البالد.
وأضاف أن أمانة األوقاف 
قدمت مساهمة في الصندوق 
الذي أنشأه مجلس الوزراء 
للحــد من انتشــار ڤيروس 
كورونا مــن مصرف عموم 
اخليــرات مببلــغ ٥٠٠ ألف 
دينــار (نحو مليــون و٦٠٠ 

ألف دوالر).
ولفت إلى أن األمانة قدمت 
دعما لألسر التي يرعاها بيت 
الزكاة لتوفيــر احتياجاتها 
خالل أزمة انتشــار ڤيروس 
كورونا من مصرف اإلطعام 
مببلغ مليــون دينار (نحو 

ثالثة ماليني دوالر).
وأوضح أنها ساهمت أيضا 
في اجلهــود املبذولة خلدمة 

لوزارة الداخلية ومســاعدة 
الفقــراء واحملتاجني وســد 
حاجة األسر املتعففة ملواجهة 
الظروف احلاليــة الصعبة 
مــن تعطيل للعمــل وحظر 
التجول قدمت أمانة االوقاف 
من مصرف العشيات حوالي 
٣٤٠ ألف دينار (نحو مليون 

دوالر).
ان  د.العفاســي  وقــال 
العامــة لالوقــاف  االمانــة 
قدمــت مســاهمة مببلغ ٧٥ 
الف دينار (نحــو ٢٤٠ الف 
دوالر) لتوفير وإيصال أدوات 
التنظيــف والتعقيم  ومواد 
ألبنــاء وبنــات الكويت من 
الطالب والطالبات الدارسني 

في اخلارج.

وقال د.العفاســي ان من 
التــي  املهمــة  املوضوعــات 
تناولها االجتمــاع ايجارات 
محفظــة عقــارات األمانــة 
العامة لألوقاف السيما وسط 
الظروف احلالية االستثنائية 
وتوقف العديد من األنشطة 
التزاما بالتعليمات الصادرة 
من اجلهات املختصة بالدولة 
وانعــكاس ذلك على ســوق 

العقار بالكويت.
ودعا املولى عز وجل أن 
يحفظ وطننا الغالي من كل 
مكروه وسوء، مشيدا بدور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
ر كل  صباح األحمد الذي سخَّ
إمكانات الدولة الحتواء هذه 

األزمة.

وذكر أنه مســاهمة من 
األمانة لتلبيــة احتياجات 
كل املوجودين في اجلسر 
اجلوي في املطارات الثالثة 
للفحص الطبي ســواء من 
الطاقم الطبي ورجال األمن 
والكويتيني العائدين للبالد 
أثناء انتظار الفحص قدمت 
مــن مصرف اإلطعــام ١٦٠ 
ألف دينار (نحو ٥٠٠ ألف 

دوالر).
وأكــد أن التنســيق جار 
ملبادرة األمانة العامة لألوقاف 
لتوفيــر وحــدات الفحــص 
املتنقلة ألخذ املسحة الطبية 
للحد من انتشــار الڤيروس 
من مصرف التنمية الصحية 
بالتعاون مع وزارة الصحة.

املستشار د.فهد العفاسي مترئسا االجتماع

املجتمــع مــن خــالل تبني 
إيصال املياه للمواطنني في 
مواقع احلجر الصحي الثالثة 
من مصــرف تســبيل املياه 
مببلــغ ٦٩٧٥٠ دينارا (نحو 

٢٢٠ الف دوالر).
ولفت د.العفاسي الى أن 
أمانة األوقاف قدمت مساهمة 
لتلبيــة احتياجــات جميع 
املوجودين في أرض املعارض 
للفحــص الطبي ســواء من 
الطاقم الطبي ورجال األمن 
واملشــمولني بالفحــص من 
مصرف اإلطعــام مببلغ ٩٠ 
ألف دينار (نحــو ٢٩٠ ألف 

دوالر).
وبني أنه تلبية الحتياجات 
املؤسسات اإلصالحية التابعة 


