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نواب: القرارات اجلديدة للحكومة في مواجهة «كورونا» مفاجئة
وارجتالية وغير مدروسة «تدمر»  مصالح املواطنني في «اخلاص»

سامح عبداحلفيظ

شــدد عــدد مــن النواب 
على ضرورة مراعاة ظروف 
املواطنــني املتضرريــن من 
القرارات احلكومية األخيرة 
ملواجهة «كورونا» وخصوصا 
أصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة. 
وفي هــذا اإلطــار طالب 
النائب أســامة املناور سمو 
رئيس مجلس الوزراء باتخاذ 
إجراءات عاجلــة للنظر في 
أحوال املواطنني املتضررين 
جــراء القــرارات احلكومية 
املتخذة على خلفية جائحة 

كورونا.
وقال املناور في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن احلكومة فاجأتنا باألمس 
بقــرارات ارجتاليــة وغيــر 
مدروسة من دون النظر في 

عواقب األمور.
وأشار إلى أن هناك حزمة 
قرارات بخصــوص جائحة 
كورونا لم تراع فيها احلكومة 
التاجــر الكويتي البســيط، 
مضيفا أن هناك قناعة لدى 
الشعب الكويتي بوجود شيء 
مجير ملصلحة فئة من التجار.
واعتبر أن التعليم أفسد 
بسبب املدارس اخلاصة وأن 
مستوى الصحة العامة أفسد 
بسبب املستشفيات اخلاصة.

وقال إن احلكومة سمحت 
بفتــح املطارات واســتقبال 
القادمني الى الكويت ما تسبب 
في دخول كورونا إلى البالد، 
معتبرا أن املشكلة األساسية 
تكمن في فتح املطارات. ورأى 
أن اإلجــراءات احلكوميــة 
املتخذة تســببت في أضرار 
كبيرة على املواطنني ولألسف 
لم تعالج، معتبرا أن املعاجلة 
الرئيســة تكــون أوال بغلق 
املطــار ثــم بدعم املســتثمر 

الصغير.
وقــال املناور إنــه تقدم 
باقتــراح بقانــون يتعلــق 
باحلزمة االقتصادية مبعنى 
أن بعض دول اخلليج وصلت 
إلــى احلزمــة االقتصاديــة 
اخلامســة ولــآلن لــم تقدم 

الكويت أي حزمة.
وأضاف أن جلسات مجلس 
األمة معطلــة واحلكومة لم 
تشــكل بعد فمــن الطبيعي 
أال يطــرح هــذا االقتــراح 
للمناقشة، مضيفا أن الناس 
تئن من وطأة الضغوط عليها 
فالوضع االقتصادي ســيئ 

جدا.

وتســببت لهــم في خســائر 
كبيرة فالبعض منهم أصبح 
مهددا بالســجن، وإذا لم تكن 
هناك مراجعة لهذه القرارات أو 
تعويض أصحاب املشروعات 

فستكون احملاسبة شديدة.
وقال «اليوم (أمس) لديكم 
اجتماع في مجلــس الوزراء 
وهذه رســالة لكم إذا لم يكن 
هنــاك تراجع عــن القرارات 
اخلاطئــة أو تعويــض لــكل 
صاحب مشروع تعثر ستكون 
هناك محاسبة لن ترحم أحدا».
واســتغرب الســاير مــن 
تكرار احلكومة نفس أخطائها 
السابقة واتخاذها قرارات تضر 
املواطنني خصوصا العاملني 
في القطاع اخلاص، مشــيرا 
إلى أنه قبل أكثر من ٦ أشهر 
حتدث املسؤولون عن موجة 
ثانيــة لكــن كالعــادة جاءت 
القرارات عشــوائية وتضرر 

منها املواطنون.
وأضاف «ما أشــبه اليوم 
بالبارحة.. احلكومة أصدرت 
أمــس بخصــوص  قــرارات 
جائحة كورونا املوجة الثانية، 
واستذكر فبراير ٢٠٢٠ حيث 
صدرت نفس اإلجراءات ونفس 
التصريحات، وكانت املشكلة 
أن اجلائحة جديدة على العالم 
لكــن بعد مرور ســنة كاملة 
تواتــرت اإلجراءات اخلاطئة 

من دون مبرر».
وأكد الســاير أن القرارات 
التي صــدرت أمس تدمر كل 
مواطــن يعمــل فــي القطاع 
اخلــاص وخاصــة أصحاب 
املشــروعات الذيــن هم آخر 

اهتمامات احلكومة لألسف.
وبــني أن احلكومــة دائما 
إصالحــات  عــن  تتحــدث 
اقتصاديــة لكن إلى اليوم لم 

برملانية شارك بها عدد هائل 
من املواطنني ولم نشهد زيادة 

في عدد اإلصابات.
وقــال «وزير الصحة في 
البداية كان يقول أستحلفكم 
باهللا واآلن يقول اتقوا اهللا 
في الكويت»، متسائال: «أفال 
تتقون اهللا أنتم عندما تصرح 
الهجــرة املصريــة  وزيــرة 
مبحاولــة إدخــال أكبر قدر 
مــن اجلالية املصريــة قبل 
غلق املطار؟». وأضاف «أنتم 
مصرون على فتح املطار أمام 
بعــض اجلاليات التي تزور 
فحــص pcr، وبالتالــي أنتم 
اتقــوا اهللا فــي الكويتيــني 
وكفوا أيديكم عنهم، والتزموا 
بإجراءاتكم وكونوا حاسمني 
بها وواجهوا الغير خصوصا 
من بعض الدول واجلاليات 

.«pcr التي تزور فحص
من جهتــه، دعــا النائب 
د.عبداهللا الطريجي مجلس 
الوزراء إلى مراجعة قراراته 
الصادرة عن اجتماعه املنعقد 
أول من أمس األربعاء، السيما 
تلك التي يتضرر منها الشباب 

األمر من زيادة فرص انتشار 
الڤيــروس، خصوصــا مــع 
ضبط شهادات PCR مزورة 

مع الكثيرين منهم.
و استغرب النائب أسامة 
الشــاهني قــرارات مجلــس 
الوزراء التــي صدرت أمس 
ملواجهــة جائحــة كورونــا 

وتزايد عدد اإلصابات بها.
وقال الشاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنــه تقــدم بســؤال برملاني 
لوزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح يستفســر فيه عن 
مدى االرتباط بني األنشطة 
إقفالهــا وزيــادة  التــي مت 
اإلصابــات بوبــاء كورونا، 
وهل هنــاك ارتباط بني هذه 
األنشــطة التي مت اختيارها 
دون غيرها أم أن اختيار هذه 
األنشــطة من باب املزاجية 

واالنتقائية ؟.
وأضاف الشاهني أنه يتردد 
بني املواطنني أن هناك أسبابا 
أخرى لزيادة عدد اإلصابات، 
قد يكون من بينها استخدام 
بعض احليازات أو قدوم بعض 

الكويتي في القطاع اخلاص 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، مشددا على قيام 
احلكومــة باالســتفادة مــن 
جتــارب بعض الــدول التي 
جنحت في محاصرة الوباء 
من دون اإلضرار بالكيانات 

االقتصادية.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافي أن الكل متفق على 
ضرورة تكاتف اجلهود من 
أجل محاصرة والقضاء على 
ڤيــروس كورونا الــذي بدأ 
يأخذ أشكاال متحورة مقلقة 
للسلطات الصحية في جميع 
دول العالم، إال أن هذا ليس 
مبررا التخاذ قرارات ارجتالية 
تنعكس ســلبا علــى حياة 
املواطنــني، وهو مــا ينبغي 

إعادة النظر فيه.
أن  الطريجــي  وذكــر 
القــرارات  املســتغرب فــي 
احلكومية األخيرة أنها تقوم 
بالتضييق علــى الناس في 
حياتهــم داخل البالد، لكنها 
تســمح بدخول اآلالف عبر 
املطــار مع مــا يشــكله هذا 

رحالت الطيران، وبالتالي ملاذا 
وجهت احلكومة ضربة قاتلة 
لهذه األنشطة التجارية دون 

غيرها ؟.
وقال الشاهني إنه في دولة 
القانــون ال مجــال للمزاجية 
واالنتقائية، كما أن املســائل 
املرتبطــة باحلريــات العامة 
وحرية التجارة يجب أال تكون 
متروكة للمعايير واالنطباعات 
الشخصية والذاتية بل يجب 
أن تكون مستندة إلى أساس 
علمــي وإحصائي كأن تكون 
نتائج التقصي الوبائي قادت 

لهذا االستنتاج.
وفي هذا الســياق، طالب 
النائب مهند الســاير مجلس 
الــوزراء بضــرورة مراجعة 
القــرارات اخلاصة مبواجهة 
املوجــة الثانية مــن جائحة 
كورونا ومعاجلة آثارها على 
أصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقال الساير في تصريحات 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
القــرارات أضــرت  إن هــذه 
بأصحــاب هذه املشــروعات 

نر ســوى تدمير واستنزاف 
املدخرات البسيطة.

إلــى أن  الســاير  ولفــت 
احلكومــة ال تعــرف حتــى 
اآلن حجــم اخلســائر التــي 
يتعرض لهــا املواطنون في 
القطــاع اخلاص من أصحاب 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوسطة بينما تهتم دائما 
بالشــركات الكبيرة وجتدها 
أول من تقدم املقترحات إلنقاذ 

هذه الشركات.
وأضاف أن املواطنني الذين 
يوفرون على ميزانية الدولة 
وكانت تشــجع الدولة دائما 
توجهاتهم بالعمل في القطاع 
اخلاص واملشروعات الصغيرة 
يالحظ أن القرارات التي تصدر 

تدمرهم.
ال  «أنــا  الســاير  وقــال 
أستغرب أن الوزير الذي يبلغ 
دخله الشــهري أكثــر من ١٠ 
آالف دينار كيف يفهم معاناة 
التزاماته الشهرية  شــخص 
تبلغ أكثر من ١٠ آالف دينار.. 
هذا الوزير بعيد عن املشــهد 
بالكامل ويصدر قرارات خاطئة 

تتحمل الناس تبعاتها».
الســاير«أال  وتســاءل 
يوجــد شــخص عاقــل يبلغ 
بحجم اخلســائر إذا أصحاب 
دخلــوا  املشــروعات  هــذه 
الســجن وتدمرت أسرهم أو 
أن جــزءا كبيــرا منهم عادوا 
إلى احلكومــة»، موضحا أن 
احلكومة ستتحمل في حالة 
عودتهــم للعمــل فيها تكلفة 
تبلغ ١٠ أضعاف التكلفة فيما 
لو مت إنقاذهم بقرارات يفترض 
أن تكون مدروسة ومسبوقة.

وأشــار الســاير إلــى أن 
القرارات احلكومية استنزفت 
املواطنني وجيوبهم والصفوف 
األمامية رغم احلديث عن تقدمي 

مكافأة لهم.
وقــال «أنــا متأكــد أنكــم 
ســتعيدون نفــس املشــهد 
السابق بسبب أنكم ال تدرون 
ما يجب عمله مع أن الكل كان 
ينصح بإغالق املطار وأن البلد 
ســيتدمر إذا مت التفرقــة بني 
املشــاريع وإذا أخذت قرارات 

إلرضاء بعض الدول».
وحذر الساير من استمرار 
القرارات اخلاطئة وتكرارها 
وقــال «إن عبثتم مبســتقبل 
أصحاب املشروعات املتوسطة 
والصغيرة وعبثتم بأسرهم 
سنعبث بكراســيكم وترونا 
القــرارات الصحيحة  نصدر 
والقوانــني التــي تعالــج كل 
القرارات اخلاطئة السابقة».

جتارب بعض الدول جنحت في محاصرة الوباء من دون اإلضرار بالكيانات االقتصادية

د.عبداهللا الطريجيأسامة املناور يوسف الفضالة

املناور بضرورة  وطالب 
النظر إلى هــؤالء املواطنني 
فاملؤجر لم يرحمهم وال املمول 
ينتظرهــم والعامــل ينظر 
إلــى راتبه وال يهمه الوضع 

اجلاري.
من جانبه، طالب النائب 
يوســف الفضالــة مجلــس 
الــوزراء بالتراجع عن قرار 
إغــالق املشــاريع التجارية 
لعدم زيادة أضرار ومآســي 
أصحاب املشاريع واملتوسطة، 
مؤكــدا أن اخللل فــي زيادة 
عدد اإلصابات بـ «كورونا» 
يتركز في السماح بالدخول 
عبر املنافذ البرية واجلوية.

وقال الفضالة في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن تبريــر 
احلكومــة زيادة عدد حاالت 
اإلصابة بوباء «كوفيد-١٩» 
بأنه ناجت عن األنشطة التي 
جاءت القرارات بإغالقها هو 

«لي لعنق احلقيقة».
وشدد على ضرورة غلق 
املطار سواء بشكل مباشر أو 
عن طريق الترانزيت، مؤكدا 
أن املشــكلة هي في السماح 
بالدخول عبر املطار وحتديدا 
من جاليات دول معينة تقوم 

.(pcr) بتزوير شهادات
واســتغرب الفضالــة أن 
تتحــدث وزارة الصحة في 
املؤمتــر الصحافــي عن أن 
من أســباب ازدياد احلاالت 
املناسبات االجتماعية، وفي 
املقابــل تتجه إلغالق بعض 

األنشطة التجارية.
الفضالة مجلس  وطالب 
الوزراء مبراجعة قرار غلق 
األنشطة التجارية، الفتا إلى 
أن الشــعب الكويتــي مرت 
عليه مناســبات وانتخابات 

يوسف الفضالة: على احلكومة مراجعة قرار غلق األنشطة التجارية وزيادة احلاالت ليست مبررًا أسامة املناور يناشد رئيس الوزراء مراعاة املواطنني املتضررين من قرارات مواجهة «كورونا»
أسامة الشاهني يسأل عن ارتباط األنشطة باإلصابات و اقترح تأجيل أقساط املشاريع الصغيرة واملتوسطةعبداهللا الطريجي إلعادة النظر في القرارات: مكافحة الوباء ليست مبررًا لإلضرار بحياة املواطنني

سعود أبو صليب وبدر الداهوم يقترحان إعداد
 اللجان البرملانية تقارير دورية ألجهزة النشر

تقــدم النائبان ســعود 
أبو صليب ود. بدر الداهوم 
باقتراح بقانون بإضافة فقرة 
جديــدة إلى املادة (٥٤) من 
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ 
في شــأن الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة، يلزم اللجنة 
املختصة بإعداد تقرير بعد 
كل جلســة ملجلــس األمــة 
تبني فيه املوضوعات التي 
عرضت عليها وما اتخذ من 

قرارات.
وجاءت مادتــا االقتراح 

بقانون كما يلي:
املادة األولى: تضاف فقرة 
جديدة إلى نص املادة (٥٤) 
من القانون رقم (١٢) لسنة 

اللجنة وما اتخذ من قرارات، 
متضمنا نتيجة تصويت كل 
عضــو ليكون فــي متناول 

أجهزة النشر املختلفة».

املنتجــة يتــم داخــل هذه 
اللجــان، ويتحــرى عليها 
مبوجب ذلك أن تؤدي دورها 
بشفافية، األمر الذي يدعو 
إلى اطالع الشعب على أبرز 
ما يحدث بها بهدف تعزيز 
ثقــة املواطنني في املجلس 
وعمل اللجان، لذلك جاء هذا 
االقتراح بقانــون بوجوب 
إعداد تقرير بعد كل جلسة 
تبــني فيــه بصفــة عامــة 
املوضوعــات التي عرضت 
على اللجنة، وما اتخذ من 
قرارات ليكون في متناول 
أجهزة النشر املختلفة لدعم 
مبدأ شــفافية أعمال جلان 

مجلس األمة.

املادة الثانية: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصهـ  تنفيذ هذا 
القانون. ونصــت مذكرته 

اإليضاحية على اآلتي:
البرملانية  اللجــان  تعد 
واحــدا مــن أهــم األجهزة 
العاملــة في مجلــس األمة 
التي متثل محركا أساســيا 
للعمــل داخلــه، وســاحة 
التشــريعات  لصناعــة 
وممارسة الرقابة البرملانية، 
وتسهم في تطوير العملية 
الدميوقراطية، وعلى الرغم 
من أن االهتمام عادة ينصب 
على اجللسات العامة، فإن 
مجمــل األعمــال البرملانية 
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١٩٦٣ املشار إليه نصها اآلتي:
«يعــد تقريــر بعــد كل 
جلسة تبني فيه بصفة عامة 
املوضوعات التي عرضت على 

تعيني خالد احلسيني مستشارًا 
قانونيًا لرئيس البرملان العربي

وافــق مكتــب البرملاني 
العربي على تعيني املستشار 
خالــد عبــداهللا اجلــاراهللا 
احلسيني مستشارا قانونيا 
لرئيس البرملان العربي عادل 
بن عبدالرحمن العســومي، 
وجاءت موافقة مكتب البرملان 
بناء على اخلبرات العديدة 
التي يتمتع بها املستشــار 
احلسيني، حيث يعمل كمحاٍم 
الدســتورية  أمــام احملكمة 
والتمييز في الكويت، وعضو 
الكويتية،  جمعية احملامني 

ومحّكم مبركز التحكيم بها، ومحكم معتمد 
في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، واألمني 
العام املساعد للشؤون املالية واحتاد احملامني 
اخلليجيني، فضال عن رئاسة وعضوية عدد 

من منظمات املجتمع املدني.

البرملان  وأعرب مكتــب 
العربي عن ثقته التامة بأن 
املستشــار خالــد اجلاراهللا 
احلســيني ســيمثل إضافة 
نوعيــة فــي تطويــر عمل 
البرملان العربي خالل الفترة 
القادمة في ضوء ما يتمتع به 
من خبرات اكادميية ومهنية 

مميزة.
اعــرب  جانبــه،  مــن 
املستشــار خالــد اجلاراهللا 
خالــص  عــن  احلســيني 
شــكره وتقديره لعادل بن 
عبدالرحمن العسومي رئيس البرملان العربي 
ومكتب البرملان العربي على اللفتة الغالية 
التــي اواله اياها، متمنيا ان يكون على قدر 
هذه املسؤولية الكبيرة وأن يؤدي مقتضياتها 

على أكمل وجه.

خالد احلسيني

مهند الساير

تأجيل األقساط العائدة لألفراد أو شركات  كويتية 
صغيرة  أو متوسطة وأصحاب املهن احلرة واملتقاعدين

 أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه باقتراح 
برغبة لتأجيل أقساط القروض عن جميع املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة مبا فيها املشاريع غير 
املسجلة في الصندوق الوطني لتمويل املشاريع 

الصغيرة.
وقال إن تأجيل األقســاط للمســجلني في 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة قرار 
جيد، ولكن ماذا عن بقية املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة غير املسجلة بالصندوق مثل مشاريع 

التمويل الذاتي أو التي حصلت على التمويل من 
البنك الصناعي او البنوك التجارية؟

وأكد الشــاهني أن جائحة كورونا لم متيز 
املشاريع واألعمال  بأضرارها االقتصادية بني 
احلرة، مســتغربا أن يأتي التمييز من مجلس 

الوزراء ملشاريع دون غيرها.
 وجاء نص االقتراح الذي تقدم به النائب أسامة 
الشاهني بتأجيل جميع أقساط القروض العائدة 
لألفراد أو شركات كويتية صغيرة أو متوسطة، 

بجانب أصحاب املهن احلرة واملتقاعدين كالتالي:
ملا قــد صدرت قرارات مجلس الوزراء يوم 
األربعاء املوافق ٢٠٢١/٢/٣ متضمنة قرارا بتأجيل 
أقساط مبادري الصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ملدة ٦ أشهر دون غيرهم، 

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
تأجيل جميع األقساط التجارية واالقتصادية 
العائدة لألفراد أو شــركات كويتية صغيرة أو 
متوسطة، بجانب أصحاب املهن احلرة واملتقاعدين.

مهند الساير يستغرب تكرار احلكومة أخطاءها ويطالبها بتعويض أصحاب املشروعات الصغيرة

الساير: ما أوضاع أصحاب املشروعات الصغيرة؟
وّجه النائب مهند الساير سؤاال إلى وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل احلمود الصباح، قال في مقدمته: 
انتهــى اجتماع مجلس الوزراء االســتثنائي املنعقد 
برئاسة سمو رئيس الوزراء في يوم األربعاء املوافق 
٢٠٢١/٢/٣ بإصدار حزمة قرارات بناء على توصيات 
السلطات الصحية في البالد وجلنة طوارئ كورونا 

التي تترأسها.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ هل تقدمت إليكم دراســة حول حجم األضرار 
االقتصادية وحجم اخلسائر الواقعة على املشاريع 
نتيجة قرار إيقاف النوادي الصحية ومحالت العناية 
الشخصية (الصالونات واملنتجعات الصحية) وإغالق 
كافة األنشــطة التجارية وصاالت استقبال املطاعم 
من الساعة الثامنة مساء حتى اخلامسة صباحا، إذا 

كان الــرد باإليجاب يرجى تزويدنا بصورة عن تلك 
الدراسات مع حتديد اجلهات التي قامت بإعدادها.

٢ ـ هــل تقدمت إليكم دراســة أوضاع املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة االقتصاديــة واملالية في ظل 
جائحة كورونا والضرر املباشر الواقع عليها نتيجة 
القرارات الصادرة من مجلس الوزراء اســتنادا إلى 
توصيات السلطات الصحية، في حال الرد باإليجاب 
يرجى تزويدنا بصورة عنها مشفوعا بها التوصيات 
ومرفقــا بها أي قرارات صدرت للتخفيف من العبء 
املالي واخلســائر على أصحاب املشــاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
٣ ـ هل مت اكتشــاف عدد من شــهادات فحص الـ

PCR املــزورة لعدد من الوافديــن ممن دخلوا البالد 
خالل الفترة املاضية؟ حال اإلجابة باإليجاب يرجى 

تزويدنا باإلجراءات والقرارات املتخذة في هذا الشأن 
واملستندات الدالة.

٤ـ  تزويدنــا بإحصائيــات دقيقة توضح االعداد 
التفصيلية للحاالت املصابة بڤيروس كورونا املستجد 
من الساللة األولى وكذلك عدد احلاالت املصابة بڤيروس 
كورونا املتحور من املصدر البريطاني ومن الساللة 
ذات املصدر اجلنوب أفريقي خالل الفترة من ٢٠٢١/١/١ 

حتى تاريخه. 
٥ـ  هل مت تزويدكم بإحصائيات حول أعداد املواطنني 
الكويتيــني والوافدين الذين دخلوا البالد منذ إعادة 
تشغيل الرحالت اجلوية مبطار الكويت الدولي ومطار 
T٤ وطيران اجلزيــرة، وإحصائية بنوعية وظائف 
الوافديــن الذين دخلوا البالد من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ 
حتى تاريخه وأعدادهم مع استبعاد العمالة املنزلية.

الشاهني: ما العالقة بني األنشطة
التجارية وزيادة اإلصابات بـ«كورونا»؟

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى 
وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال 
فــي مقدمته: ملا قد صدرت قرارات مجلس 
الــوزراء يوم األربعــاء املوافق ٢٠٢١/٢/٣م 

متضمنة إغالق األنشطة التالية:
(إغالق كافة األنشطة التجارية ـ إغالق 
صــاالت اســتقبال املطاعم ـ إيقــاف عمل 
أنشطة األندية الصحية، ومحالت العناية 
الشخصية «الصالونات ومحالت احلالقة 
واملنتجعات الصحية» وقف كافة األنشطة 
املتعلقــة باالحتفــاالت وتأجيــر القاعات 

واخليام والتجهيزات الغذائية ـ منع كافة 
التجمعات مبا فيهــا جتمعات االحتفاالت 
باألعياد الوطنيةـ  وقف النشاط الرياضي 
واملباريات الودية، ويعمل به اعتبارا من يوم 
األحد ٢٠٢١/٢/٧م ملدة شهر قابلة للتمديد).

وطالب إفادته وتزويده باآلتي:
ـ هــل هنــاك عالقة مباشــرة بــني هذه 
األنشطة التجارية واحلياتية، وبني الزيادة 
في أعداد حاالت اإلصابة؟ برجاء تزويدي 
مبا يثبت ذلك من محاضر أو قرارات نتائج 

التقصي الوبائي.

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو


