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اجلمعة ٥ فبراير ٢٠٢١ عودة اإلجراءات املشددة 

مبواجهة تفشي «كـورونا»

إيقاف األنشطة باألندية الصحية 
والصالونات واملنتجعات ملدة شهر

«التربية»: سالالت «كورونا» 
قد تعيدنا إلى املربع األول في الدراسة

أصدر مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي قــرارا 
إداريــا يقضــي بإغالق كل 
األنشطة التجارية اعتبارا 
من الســاعة الثامنة مساء 
حتى الساعة اخلامسة من 
فجر اليوم الثاني باستثناء 
منافــذ التســوق لالغذيــة 
الصحيــة  واملســتلزمات 

والتموينية.
وأكد م.املنفوحي إغالق 
صاالت استقبال املطاعم من 
الساعة الثامنة مساء حتى 

الساعة اخلامسة من فجر اليوم الثاني على 
أن يكتفي بالطلبات اخلارجية والتوصيل.

وأشــار فــي قراره إلــى إيقــاف العمل 

بأنشــطة األندية الصحية 
ومحالت العناية الشخصية 
التي تتضمــن الصالونات 
ومحلـــــــات احلالقــــــة 
واملنتجعات الصحية ملدة 

شهر.
وشدد على جميع احملالت 
بكل أنشــطتها واملسموح 
بفتحها بهذا القرار االلتزام 
بالشروط الصحية وضوابط 
عدم التجمع الواردة في قرار 
الــوزراء وقرارات  مجلس 
جتنبــا  الصحــة  وزارة 
للمســاءلة القانونية وتطبيق العقوبات 
الواردة فــي القوانني واللوائح والقرارات 

املنظمة لذلك.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 
أن ســالالت ڤيروس كورونا اجلديدة عّمقت 
جــراح وآالم وزارة التربيــة التي تتطلع إلى 
عــودة الطلبة الى كراســي الدراســة وتعمل 
جاهدة إلى إيجاد خطط بديلة من حيث العودة 
التدريجية، مشــيرة الى ان قــرارات مجلس 
الوزراء األخيرة واملتعلقة مبواجهة الڤيروس 
«خلبطت» حســابات التربيــة واجلهود التي 
تبذلهــا مع وزارة الصحــة للوصول الى حل 
للعودة الى التعليم التقليدي. وبينت املصادر 
ان األمــل لدى الوزارة أصبح ضعيفا جدا في 
العودة للمدارس في ظل هذه الظروف الصعبة، 
مشيرة إلى ان ذلك سيعيدنا الى املربع األول 

اخلاص باالختبارات، السيما بعد ترحيل ٦٠٪ 
من درجات الفصــل األول الى الفصل الثاني 
والتي سعت الوزارة من خالله إلى كسب مزيد 
من الوقت عل وعســى ان تتحســن األوضاع 
الصحية وإزالة الوباء.ودعت املصادر املسؤولني 
في الوزارة إلى ضرورة حســم األمور مبكرا 
وعــدم االنتظار الى األيــام األخيرة من العام 
الدراســي، كمــا حصل في العــام املاضي من 
تأخر في اتخاذ القرار مبكرا وبالتالي تصبح 
هناك ربكة في امليدان التربوي وإشغال الطلبة 
وأولياء أمورهم في أمور خارجة عن إرادتهم 
خاصة من ناحية نوعية اختبارات نهاية العام 
الدراسي ان كانت ورقية أو إلكترونية، مشددة 
على ضرورة ان توضع خطة واضحة املعالم 
وعدم تكرار ما حدث في العام الدراسي املاضي.

م.أحمد املنفوحي

وزير الشؤون تفقد اإلجراءات االحترازية في تعاونية مشرف

اخلصم  حتى ١٥ يومًا من رواتب غير امللتزمني باالشتراطات
أصــدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما بشــأن 
توقيع عقوبات تأديبية على املوظفني املخالفني 
لالشتراطات الصحية واإلجراءات الوقائية ملواجهة 

انتشار ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-٩).
وأوضح الديوان في بيان صحافي أن التعميم 
يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 
الذي عقد األربعاء بتكليف ديوان اخلدمة املدنية 
وضع قائمة عقوبات على مخالفي االشتراطات 

الصحية من املوظفني لدى اجلهات احلكومية.
وذكر الديوان أنه سبق أن أصدر دليل سياسات 
وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في 
اجلهــات احلكومية وضمنــه التزامات املوظف 

ووجــوب تقيده بتعليمات الســلطات الصحية 
بخصوص االشــتراطات الصحيــة واإلجراءات 

الوقائية ملواجهة انتشار «كورونا».
ولفت الى أن تعليمات السلطات الصحية في 
البالد املتعلقة بالســالمة الصحية واإلجراءات 
الوقائية ملواجهة انتشار الڤيروس تدخل ضمن 
الواجبات واحملظورات التي يتعني على املوظف 

التقيد بها.
وأضاف أن عدم التزام املوظف بتلك التعليمات 
يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ اإلجراءات 
التأديبية وفقا للمادة (٥٥) من املرسوم الصادر 
بشــأن نظام اخلدمــة املدنية وتوقيــع العقوبة 

التأديبية مبراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة 
في املادة (٦٠) من ذات املرسوم املشار إليه.

وأفــاد بأن هنــاك تدرجا فــي العقوبات تبدأ 
باإلنذار ثم اخلصم مــن مرتب املوظف بطريقة 
متدرجة تبدأ بعقوبة اخلصم يوما واحدا من املرتب 
وتشديدها مبا يتناسب مع املخالفة وتكرارها مبا 

ال يزيد على ١٥ يوما في املرة الواحدة.
ودعــا «اخلدمة املدنية» اجلهــات احلكومية 
كافة، التخاذ اإلجــراءات التأديبية وفقا للمقرر 
قانونا في مواجهة املوظفني املخالفني لالشتراطات 
الصحية، وتوقيع العقوبة التأديبية املناســبة 

بعد اتباع اإلجراءات املقررة قانونا.

اســتقبلت إدارة جمعية 
التعاونيــة وزير  مشــرف 
الشؤون االجتماعية عيسى 
الكندري وكان في استقباله 
أعضاء ورئيس مجلس إدارة 
جمعيــة مشــرف واجلهاز 
التنفيذي بجمعية مشــرف 
الزيارة فــي ضوء  وتأتــي 
القــرارات األخيــرة ملجلس 
الــوزراء وملتابعة جاهزية 
جمعية مشرف واجلمعيات 
التعاونية األخرى من تطبيق 
الوزارية وتوفر  القــرارات 
الســلع الغذائية والصحية 
وبــدأت اجلولــة بالســوق 
املركــزي جلمعية مشــرف 
واالقسام الغذائية املختلفة 

مرورا بصيدلية مشرف.
وهنــأ الوزيــر جمعيــة 
مشــرف مبناسبة مرور ٤٠ 
عاما على التأسيس، متمنيا 
للجمعيــة املزيد من التقدم 

علــي فهــد الفهــد وأعضاء 
مجلس اإلدارة على حســن 
االســتقبال والعمــل علــى 
جاهزية اجلمعية بهذا الشكل 

املشرف 
وأضــاف الفهــد نشــكر 

بشــكل دوري ومكثف على 
التقيد باإلجراءات االحترازية 
الغذائيـــــة  واجلاهزيــــة 
والصحية وأنه من أحد أهم 
أدوار العمــل التعاوني في 

الكويت.

الوزير على زيارته ونؤكد 
دائما على التعاون املشترك 
واملســتمر بــني اجلمعيــة 
ووزارة الشؤون االجتماعية 
وخاصة وقت االزمات وان 
تعاونيــة مشــرف لتعمــل 

الديوان: عدم التزام املوظف  يعتبر مخالفة  تستوجب اتخاذ اإلجراءات التأديبية

عيسى الكندري خالل جولته في تعاونية مشرف

والنجــاح كمــا أثنــى على 
النظــام املتبــع باجلمعيــة 
وعلــى توافر كل اإلجراءات 
والقــرارات املوصى بها من 
قبل الوزارة وقــدم الوزير 
الشكر لرئيس مجلس اإلدارة 

صاحبات صالونات لـ «األنباء»: الديون أغرقتنا والقرار لم يراِع التزاماتنا
ندى أبو نصر

عّبرت صاحبات صالونات 
نســائية عــن أســفهن مــن 
قــرار إغــالق الصالونــات، 
واعتبرن أن هــذا القرار لم 
يــراع التزاماتهن الشــهرية 
فيمــا يتعلــق باملصاريــف 
ســواء اإليجارات أو رواتب 
العمالة، مــا أدى إلى تراكم 
الديون عليهن ومالحقتهن 

في احملاكم.
بداية، أكدت أديبة الوادي، 
وهــي صاحبــة صالون، أن 
موضوع إغالق الصالونات 
يحتاج إلى وقفة، فقد أغرقتنا 
الديون واألحكام القضائية 
على بعض الصالونات، وأنا 
واحدة من الصالونات التي 
تضررت ضــررا بالغا حتى 
مت إغالق فرع من صالوناتها 
وتراكمت الديون واإليجارات 
عليها وصوال إلى تسفير جزء 
من العمالة، سبق أن طلبناها 
ثــم «خربــت» عندنــا ومــا 
صرفناها، في املقابل ما في 
أي تعويض، مضيفة أنه في 
حال اإلغالق ستترتب أمور 
كثيــرة منها عزوف العمالة 
عــن العمل وطلبهم الســفر 
مع دفع كل تكاليف سفرهم، 
ولــن نســتطيع اســتقدام 
آخريــن بســبب األوضاع، 
مستدركة: لألسف ال توجد 
نظــرة مســتقبلية لتبعات 
هذا القرار، بيوت ســتغلق 

يطالبهــا بدفــع اإليجار عن 
الشــهور املاضية، وهددها 
بسحب الصالون هذا الشهر، 
مشيرة إلى أن أضرار اإلغالق 
األول لم يتم جتاوزها بعد، 
فكيــف ســيتحملون نتائج 
اإلغــالق اجلديــد؟ وطالبت 
بإحصائية تخص الصالونات 
بشكل خاص تشــمل أعداد 
اإلصابات ملوظفيها وعمالتها، 
ومراعــاة كيــف تأثــر أثاث 
الصالونات وأدواتها بالتعقيم 
املستمر، كل هذه نتائج كيف 

سنتحملها؟!
بدورهــا، قالــت شــوق 
العازميـ  صاحبة صالون- 
إن القرار يجرد من العدالة، 
ألنــه يجبرنــا كأصحــاب 
صالونــات وأنديــة علــى 
االلتزام مبصاريفنا الشهرية 
من رواتب وإيجــارات لكل 
من لديه فــرع واكثر، علما 
بأن «إيراداتنا صفر»، وباقي 

من قبل كورونا واعيني فيها».
وهل من العدالة ان بقية 
األنشــطة تستمر في عملها 
وتغطي مصاريفها الشهرية 
وحتقيق ربحهــا.. أما نحن 
فمشاريعنا تغلق شهرا وقابال 
للتمديد؟! فتح األنشطة يجب 
أن يطبق علــى اجلميع وال 

يقتصر على البعض.
ويجــب أيضــا إصــدار 
لهــذا  مصاحبــة  قــرارات 
القرار الــذي يدمر أصحاب 
الصالونات واألندية، أهمها 
الســماح بعدم دفــع رواتب 
فالقــرارات  وإيجــارات، 
إلــى  النظــر  تتكــرر دون 
حالنــا، ومشــاريعنا تنهار 
للمرة الثانية بعدما حاولنا 
إنقاذها خالل ٥ أشــهر، في 
النهاية نحن اصحاب مشاريع 
صغيرة وفي بداية مشوارنا، 
نأمــل ان يعــاد النظــر في 

موضوعنا.
من جانبها، أكدت صاحبة 
الصالون مرمي الصباحي أنها 
معارضة وبشدة اإلغالق، ألن 
الصالونــات والنــوادي من 
اكثر األنشــطة التي اتخذت 
االحترازات واالشــتراطات 
الصحيــة قبــل أن يطبــق 
احلظــر، وبعد الفتــح قمنا 
بالتعقيم الكامل لدى شركات 
متخصصــة، ورغــم ذلــك 
تكبدنا خسائر فادحة جراء 
التسكير ولم يتم تعويضنا 

وال بفلس؟!

األنشــطة تستمر في عملها 
خــالل فتــرة معينــة طوال 
اليوم، غير احلالة النفسية 
التي تتعرض لها املوظفات، 
البعض ســيضطر للســفر 
وسأخسر عمالتي، والبعض 
اآلخر سيلجأ للخدمة املنزلية 
أو خدمة تنظيف منازل، وإن 
وجدوا فإن مدخولهن أعلى، 
سيتركن الصالون أو النادي، 
في كل احلاالت «سنخسر».

الفترة املاضية بعد عودة 
الصالونات أغلبنا كان يعاني 
من نقص العمالة ألن كثيرا 
من موظفاتنا قررن السفر إلى 
بلدانهن من امللل واالكتئاب 
بســبب إغــالق الصالونات 
مــدة طويلــة، وتعتبــر من 
أكثر األنشطة التي تضررت، 
فأخذنــا فتــرة طويلــة في 
البحث عــن موظفات داخل 
الديرة إلنه غير مسموح لنا 
من اخلارج، فكانت رواتبهن 
خيالية، الســتغالل فرصة 
حاجاتنا لهــن وليس لدينا 
أي طريقة أخرى غير املوافقة 

على استمرارية العمل.
والسؤال، هل يوجد دليل 
علــى أن الصالونات مصدر 
انتشــار العدوى؟ علما أننا 
طبقنا جميع االشــتراطات 
الصحية، في النهاية «اللي 
يروحون الصالون والنادي 
هم أهلنا ونحن اكثر الناس 
حرصا وخوفا عليهم وهذي 
االشتراطات مو غريبة علينا 

أشرن إلى معاناتهن مع املصاريف الشهرية من رواتب وإيجارات

مرمي الصباحيأديبة الوادي

وأسر ستنهار، وفي النهاية، 
ليس نحن السبب في انتشار 
املــرض فاألســباب كثيــرة 
وكلنــا نعرفها، نرجو منهم 
إعادة النظــر في املوضوع، 
ونفتح مثل بقية األنشــطة 
مع االحترازات وسن قوانني 
صارمــة كالدخول مبواعيد 

وأخذ بيانات كل زبون.
وتخوفت الوادي من أن 
يفتح االغــالق أبوابا أخرى 
للتحايل علــى القرار، منها 
«العمل في الباطن»، من خالل 
مواعيــد خاصة في البيوت 
وهذا فيه ضرر أكبر ألنه في 
هذه احلالة تنعدم الرقابة ال 
من صاحب العمل املتضرر 
املجبــور على دفــع معاش 
املوظــف نهاية الشــهر، وال 
من الدولة. وناشدت الوادي 
أصحاب العقارات النظر بعني 
الرأفة ملوضوعهم، مشــيرة 
البنايــة  إلــى أن صاحــب 

مواطنون لـ «األنباء»: إغالق الصالونات الرجالية قرار غير منصف
عبداهللا الراكان

قال عــدد مــن املواطنني 
الصالونــات  وأصحــاب 
الرجالية إن قرار إغالقها غير 
عادل، وسيتسبب بخسائر 
كبيــرة ألصحاب املشــاريع 
الصغيرة، موضحني ان فرض 
تطبيق االشتراطات الصحية 
والرقابة الدائمة على احملالت 
أفضل من إغالقها والعودة إلى 
دائرة احلظر اجلزئي والكلي 
التي تسببت باخلسائر املادية 
واملعنوية للكثيرين، مؤكدين 
أن ارتفــاع حــاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا مجددا ليس 
بسبب الصالونات الرجالية 
او األنديــة الرياضيــة، بــل 
البعض في تطبيق  لتهاون 
الصحيــة  االشــتراطات 
والتجمعات مثل مناســبات 
األعــراس والعــزاء وإقامــة 
الوالئــم التي نراها بشــكل 

على ان الصالونات الرجالية 
ميكن السيطرة عليها بفرض 
املعقمات واستخدام الكمامات 
والتعقيم املســتمر والدوري 
للمحالت. في السطور التالية 

مزيد من التفاصيل:
في البدايــة، أكد املواطن 
عبدالعزيــز العنزي أنه من 
املشجعني للعاملني واإلخوة 
فــي وزارة الصحــة خاصة 

بدوره، أكد املواطن أحمد 
الشمري ان قرار إغالق محالت 
احلالقة سيئ جدا، مشيرا الى 
ان ارتفاع عدد اإلصابات في 
اآلونة األخيرة ليس بسبب 
احلالقني، بل بســبب تزوير 
 pcr شــهادات الفحــص الـــ
لبعــض القادمني مــن بلدان 
موبوءة، مشــيرا إلى ان هذا 
القــرار صعب على العاملني 
في هذه احملــالت خاصة ان 
لديهم التزامات مالية، متمنيا 
ان يتم الرجوع عن هذا القرار 
أسوة بالدول املجاورة، خاصة 
ان محــالت احلالقة ملتزمة 
بتطبيق االشتراطات الصحية 

قبل هذا القرار.
من جانبه، أكــد املواطن 
الســويدان ان  عبدالعزيــز 
قــرار إغالق محالت احلالقة 
الرياضيــة غير  والنــوادي 
منصف مع استثناء املوالت 

واملجمعات التجارية.

ما يتعلــق مبكافحة جائحة 
كورونا لكــن قرارات إغالق 
األنشــطة التجاريــة ومــن 
ضمنها الصالونات الرجالية 
والنــوادي الصحيــة فيهــا 
الكثير من الظلم، مضيفا انه 
في املقابل مت السماح للموالت 
واملجمعات التجارية مبزاولة 
نشاطهم لبعض الوقت وهي 
األماكن األكثر لتجمع البشر 
الڤيروس  انتشــار  وفرصة 
بشــكل اكبر هناك، مشــيرا 
إلــى ان قــرار إغالق محالت 
احلالقة سيتسبب بخسائر 
مادية كبيــرة للعمال الذين 
تركــوا بلدانهــم للبحث عن 
لقمة العيش، خاصة ان املدة 
املعلنة شــهر قابلة للتمديد 
فتــرة طويلــة، مؤكــدا ان 
األفضل هو اإلبقاء على هذه 
األنشطة مع تطبيق وفرض 
ومحاســبة املتقاعســني عن 
تطبيق االشتراطات الصحية.

دعوا إلى التراجع عنه وتطبيق االشتراطات الصحية عليها جتنباً للخسائر املادية

الصالونات الرجالية تعود إلى اإلغالق مؤقتا (قاسم باشا)

واضح وعلني.
وقالوا فــي تصريحات لـ 
«األنباء» ان من أسباب ارتفاع 
حــاالت اإلصابــة بڤيــروس 
كورونــا أيضا تقــدمي بعض 
القادمــني الى مطــار الكويت 
فحوصــات الـpcr غير دقيقة، 
وكذلــك التراخي فــي تطبيق 
احلجر الصحي واملؤسسي على 
القادمني إلى البالد، مشددين 

ملشاهدة الڤيديو

عمال في صالونات رجالية: القرار صدمنا ونتمنى أال يطول
عبر عدد من العاملــني في الصالونات 
الرجالية عن صدمتهم بقرار إغالقها، ومتنوا 
أال يطول األمر. وقال شوقي الذي يعمل في 
احد محالت احلالقة ان القرار جاء كالصدمة 
علينا، موضحا اننا توقعنا ان تعود احلياة 
لطبيعتها خاصة بعد فترة اإلغالق الكبيرة 
التي فرضت علينا والتي اســتمرت لعدة 
أشهر، مؤكدا التزام احلالقني باالشتراطات 
والوقائية والصحيــة التي فرضتها الدولة 
للحد من انتشــار ڤيروس كورونا، مشيرا 
الى ان اليومني القادمني سيشهدان ازدحاما 
كبيرا لدى محالت احلالقة قبل تطبيق قرار 
اإلغالق. وعما إذا كان أصحاب الصالونات 
سيرفعون األسعار قال: لن نبادر بهذا الشيء 
ألن الزبائــن ليس لهم ذنب في هذا القرار، 
متمنيا ان تشدد الرقابة على احملالت بشكل 

اكبر افضل من قرار اإلغالق.
من جانبه، قال كــرمي عمر اننا نحترم 

القرارات التي تصدر من اجلهات الصحية في 
البالد لكن إغالق الصالونات الرجالية جربناه 
في الســابق ولم يحد من انتشار ڤيروس 
كورونا، داعيا إلى استثناء الصالونات من هذا 
القرار وفرض الرقابة بشكل اكبر، متوقعا 
خالل اليومني القادمني قبل قرار اإلغالق ان 
يتزاحــم الزبائن على محالت احلالقة وهنا 
يكمن اخلوف من انتشــار وإصابة الزبائن 

بسبب ان القرار مفاجئ. 
وبدوره، قال أحمد (حالق) ان قرار اإلغالق 
ســيضر بنا ماديا وسيتسبب لنا بخسائر 
كبيرة، لكن الكويــت والعالم كله مير بهذه 
األزمة وليس هناك اي شخص مستثنى من 
هذه اجلائحة، مشيرا الى اننا نترقب خالل 
اليومني القادمني االزدحام من الزبائن بسبب 
قرار اإلغالق، وعما إذا كانوا سيقومون برفع 
أسعار احلالقة، قال ان الزبائن ليس لهم ذنب 

حتى نرفع أسعارنا.


