
جتّمع دواوين الكويت: األزمة االقتصادية ال تقل أهمية وخطورة 
عن « الصحية».. ولسنا ضد اإلغالق لكننا ضد قطع األرزاق

شدد على أن معاجلة التحديات واألضرار التي يواجهها أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ضرورة قصوى

أصــدر رئيــس جتمــع 
فهــد  الكويــت  دواويــن 
عبدالرحمــن املعجــل بيانا 
عن التجمع، شــدد فيه على 
ضرورة التشدد في تطبيق 
القانــون على مــن ال يلتزم 
الصحيــة  باالشــتراطات 
تتعامــل  وأن  والوقائيــة، 
احلكومة مع هذه األزمة مبزيد 
من الشفافية واالنضباط في 
اتخاذ أي قرارات متس املواطن 
ومعيشته وإشراك املتضررين 
وأصحــاب االختصاص في 
اتخاذ أي قرار من شــأنه أن 
يؤثر على شريحة كبيرة في 

املجتمع الكويتي.
وأكد التجمع في بيانه أنه 
يؤيد إجراءات مواجهة جائحة 
كورونا، لكن في املقابل على 
احلكومــة اتخــاذ إجــراءات 
واضحة لدعــم املتضرر من 
هــذه اإلجراءات، مــع األخذ 
بعــني االعتبــار أن األزمــة 

أنواعهــا، فنحن لســنا ضد 
اإلغالق لكن ضد قطع األرزاق.
فــي املقابــل، نــرى فتح 
األجواء وقــدوم العديد إلى 
أرض الكويت من اخلارج دون 
التقيد باالشتراطات الصحية 
من قبل البعض، في الوقت 
الذي يتم فيه فرض إجراءات 

أكثر تشددا محليا.
البيــان: مــن  وأضــاف 

يواجههــا أصحــاب األعمال 
الصغيرة واملتوســطة ومن 
الشــباب خصوصــا وباقي 
أطياف املجتمع عموما ال تقل 
أهميــة وخطورة عن األزمة 
الصحية، فمعاجلتها وأخذها 
بعني االعتبار واألهمية واجب 

وضرورة قصوى.
وال يفوتنا أن نتقدم بعظيم 
الشــكر وفائق االمتنان إلى 
جميع العاملني في اخلطوط 
األمامية ملكافحة انتشار هذا 
الوباء من الكوادر الصحية 
واألمنية والرقابية وغيرهم 
واملتطوعني من أبناء وبنات 
الكويــت وغيرهــم والذين 
سطروا لوحة جميلة إلبعاد 
كل سوء عن الكويت. وحفظ 
اهللا الكويت ومن عليها من 
كل ســوء. اللهم اصرف عنا 
الوباء، وارفع عنا البالء، وقنا 
شر الداء، وارحمنا برحمتك 

يا أرحم الراحمني.

الوطنية  موقع املســؤولية 
واالجتماعيــة، فــإن جتمع 
دواويــن الكويت يؤكد على 
ضــرورة االلتزام والتشــدد 
فــي تطبيق القانــون ملن ال 
يلتزم باالشتراطات الصحية 
والوقائية، لكــن في املقابل 
علــى احلكومــة أن تتعامل 
مع هــذه األزمــة مبزيد من 
الشــفافية واالنضبــاط في 
اتخاذ أي قرارات متس املواطن 
ومعيشته وإشراك املتضرر 
وأصحــاب االختصاص في 
اتخاذ أي قرار من شــأنه أن 
يؤثر على شريحة كبيرة في 
املجتمع الكويتي، فنحن نؤيد 
اإلجــراءات ملواجهة جائحة 
كورونا، لكن في املقابل على 
احلكومــة اتخــاذ إجــراءات 
واضحــة لدعــم املتضــرر 
من هــذه اإلجــراءات. وزاد: 
يجــب األخذ بعــني االعتبار 
أن األزمــة االقتصادية التي 

فهد املعجل

التــي يواجهها  االقتصادية 
أصحاب األعمــال الصغيرة 
واملتوســطة ومن الشــباب 
ال تقــل أهمية وخطورة عن 
األزمة الصحية. وفيما يلي 

نص البيان:
بســبب جائحــة كورونا 
مازلنا نعيش نحن والعالم 
ظرفا استثنائيا دقيقا يتطلب 
أعلى درجات الوعي وااللتزام 
الوطني.. فــي وقت حتاول 
فيه حكومة الكويت أن تبذل 
اجلهود للســيطرة على هذا 

الوباء.
لكــــن هنــــــاك بعـــض 
القــرارات التــي تصدر عن 
مجلس الــوزراء وبتوصية 
مــن الســلطات الصحيــة 
نعتقــد أنها غير مدروســة 
متعلقة باجلانب االقتصادي 
واملعيشــي  واالجتماعــي 
للعديد من أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة بكل 

«FULL» ..رحالت عودة املواطنني أمس
أحمد مغربي

شهد مطار الكويت الدولي 
امس اســتقرارا على مستوى 
تشغيل الرحالت سواء املغادرة 
أو القادمــة، وذلــك فــي اليوم 
األول لتطبيــق قــرار مجلس 
الوزراء مبنع دخول البالد لغير 
الكويتيني اعتبارا من امس األحد 

وملدة أسبوعني.
في هذا السياق قالت مصادر 
مسؤولة في شركات الطيران

ظل محدودية املقاعد املتوافرة.
وذكرت أنه مت استثناء شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية من 
السعة االستيعابية للرحالت 
القادمة إلى الكويت، وذلك من 
وجهتي تركيا ودبي، حيث مت 
حتديدها بـ ٨٥ راكبا لدبي و٦٢ 
لتركيا، مشــددة على أن باقي 
شركات الطيران محددة بـ ٣٥ 
راكبا فقط، وذكرت أن الرحالت 
املجدولة اليوم سواء القادمة أو 
املغادرة يبلغ عددها ٩٤ رحلة.

الرحــالت  لـــ «األنبــاء»: ان 
القادمة للبــالد على مدار يوم 
امس كانــت ممتلئــة بالكامل 
(FULL)، وذلــك بعــد زيــادة 
اإلقبال على احلجوزات من قبل 
املواطنني لســرعة العودة الى 
البالد، مشيرة الى ان انخفاض 
السعة االستيعابية للرحالت 
إلى ٣٥ راكبا تنفيذا لتعليمات 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
ساهم في تخفيف الضغط على 
الرحالت القادمة الى البالد في 

الصقر يبحث مع أصحاب املشروعات 
آلية تخفيف تداعيات «اإلغالق»

يعقــد رئيس غرفة التجارة والصناعة 
محمــد جاســم الصقــر لقاء مــع أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة اليوم االثنني، 
من أجل االستماع إلى ما يعانيه هذا القطاع، 
والعقبــات التي تعترضــه واملخاطر التي 
تهدد مشــاريعه في ضوء قرارات مجلس 
الوزراء األخيرة بإغالق األنشطة الحتواء 

ومجابهة ڤيروس كورونا.
وســيتطرق اللقاء املوسع إلى مناقشة 
ســبل تالفي تلك األضــرار املتوقعة جراء 
اإلغالق، وما ميكن أن تسهم به الغرفة في 
هذا الصدد، لتخفيف العبء عن هذا القطاع 
املهم واحليوي واحلد من اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية التي ميكن أن تنتج عن إغالق 

بعض األنشطة التجارية.
وينتظر أن تبحث الغرفة مع أصحاب 
املشــاريع جميــع الســبل التــي ميكن أن 
تســاعدهم بهــا، للخروج من هــذه األزمة 
التي تلقي بظاللها على األنشطة االقتصادية 

في البالد.

اللقاء سيناقش ما ميكن أن تسهم به غرفة التجارة للخروج من األزمة

محمد الصقر

املنفوحي: ضرورة االلتزام بتواجد ٥٠٪ 
فقط من العاملني في املبنى الواحد

«اجلمعية االقتصادية»: قرارات اإلغالق «غير مدروسة»

أصدر مدير عام البلدية 
م. أحمد املنفوحي تعميما 
دعا فيه جميع القطاعات 
والوحـــــدات اإلداريـــــة 
إلــى مراعــاة  بالبلديــة 
تنفيذ اإلجراءات الوقائية 
انتشار ڤيروس  ملواجهة 

كورونا.
وتضمن التعميم التالي 
مراعــاة حتديــد نســبة 
العاملني، علــى أن تكون 
بحدود (٥٠٪) من إجمالي 
عدد العاملــني في املبني 

الواحد. 
٭ استمرار االلتزام بأعداد جداول بأسماء 
املوظفني «العاملني بنظام العمل عن بعدـ  
العاملني بنظام التدوير أسبوعيا وحتديد 
أســماء العاملني لكل أســبوع ـ العاملني 
طوال أيام األســبوع ـ أســماء املوظفني 

الذين تقرر إعفاؤهم من الدوام».
٭ االلتــزام مبواعيــد الــدوام الرســمي 
للحضور واالنصراف من الساعة الثامنة 
والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة 

ظهرا.
٭ االســتمرار فــي اســتخدام املنصات 

اإللكترونيــة فــي حتديد 
مواعيد مراجعة املــواطنني 
واملقـــيمني للبلدية، وإمتام 
إجراءات اجناز املعامالت 
بالتراســل اإللكترونــي، 
وذلك وفــق طبيعة عمل 

الوحدات تنظيمية. 
٭ االمتثــال لإلرشــادات 
واالشــتراطات الصحية 
الوقائيــة واالحترازيــة 
بالتباعد اجلسدي وارتداء 
الكمامات طوال فترة العمل 
ومتطلبات السالمة العامة 

واالشتراطات الصحية الوقائية.
٭ الرئيــس املباشــر وفــق التسلســل 
الوظيفي في العمل تقع عليه مسؤولية 
اإلشــراف على تنفيذ ما ســبق، مشيرا 
إلــى أن عدم تقيــد بهذه اإلجــراءات من 
قبل املوظف يعتبر مخالفة للواجـــبات 
واحملظورات يستوجب مساءلته، وإحالته 
الــى اإلدارة القانونيــة ومــن ثم توقيع 
العقوبات التأديبية مبراعاة تدرجها، على 
أن تتولــى إدارة اخلدمات العامة وإدارة 
شؤون املوظفني، كل فيما يخصه، متابعة 

االلتزام باالشتراطات.

قــال نائب رئيــس مجلس 
ادارة اجلمعيــة االقتصاديــة 
الكويتية أحمد املال ان قرارات 
مجلس الــوزراء اغالق بعض 
االنشــطة التجاريــة وتقليــل 
ساعات العمل في باقي االنشطة 
التجاريــة اســتمرار للقرارات 
غيــر املدروســة والالمبــاالة 
التجارية  بأصحاب االنشــطة 
وباألخـــــص املشــروعـــــات 
الصغيرة واملتوسطة. واضاف 
املال أن احلكومة منذ بدء تفشي 
«كورونا» لــم تضع اي حلول 

مؤثرة ملعاجلــة آثار اجلائحة 
على النشاط االقتصادي بشكل 
عام عدا تقدمي قانون الضمان 
املالي والــذي لم تقم احلكومة 
بتسويقه بالطريقة الصحيحة 
واصدار قرار وزاري رقم ٦٥٤ 
لعام ٢٠٢٠ لتعويض أصحاب 
األعمال من خالل صرف الدعم 
املالــي ألصحاب العمــل وكان 
املســتفيد األكبر هم الشركات 

الكبيرة.
وتســاءل املال: هــل هناك 
دراســة علمية ألسباب اغالق 

هــذه األنشــطة؟ وهــل هناك 
دراســة آلثار تقليل ســاعات 
العمل في األنشطة التجارية 
وأثرهــا علــى زيــادة تكدس 
مرتادي هذه االنشطة في وقت 
اقــل؟، كما تســاءل: هل متت 
دراسة اآلثار االقتصادية على 
التجارية؟  أصحاب املشاريع 
وهل مت تقدمي حلول اقتصادية 
ملعاجلــة آثــار اجلائحة على 
النشاط التجاري؟ ورأى املال 
ان احلل يقتصر في «الرقابة 
الصارمــة» علــى األنشــطة 
التجارية واالجتماعية، وهذا 
من صميم عمل مجلس الوزراء 
من خالل الوزارات املختصة، 
فال يتحمل صاحب املشــروع 
الصغيــر تقاعــس اجلهــات 

الرقابية.
وختــم املــال برســالة إلى 
متخذي القــرار، بأنه يجب ان 

«نتعايش» مــع هذه اجلائحة 
حتى تزول الغمة، ألننا ال نعلم 
متى تنتهي اجلائحة، لكننا نعلم 
ان اآلثــار االقتصادية ســوف 

تستمر لفترة أطول بكثير.
يذكــر ان مجلــس الوزراء 
والســلطات الصحية اصدرت 
قــرارا بإغالق كافة األنشــطة 
التجاريــة مــن الســاعة ٨:٠٠ 
مساء حتى ٥:٠٠ من فجر اليوم 
التالي وإيقاف بعض األنشطة 
التجارية بشــكل تام. وخالل 
فترة اجلائحة وبالتحديد في ١١ 
مارس ٢٠٢٠ بدأت املشاريع بدفع 
فاتورة قرارات مجلس الوزراء 
بإغالق األنشطة التجارية، حيث 
ان أصحاب املشاريع التجارية 
ملزمون حســب قانون العمل 
بدفع رواتــب املوظفني، ودفع 
اإليجارات املستحقة عليهم طبقا 

لقانون اإليجار.

دعا جميع قطاعات ووحدات البلدية إلى مراعاة تنفيذ اإلجراءات الوقائية

م. أحمد املنفوحي

أحمد املال

كليات في جامعة الكويت توقف إجراء 
االختبارات داخل مبانيها اعتبارًا من أمس

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن 
عددا من كليات اجلامعة عممت على رؤساء األقسام تعميما 
بعنوان«هام وعاجل» بوقف إجراء االختبارات داخل مباني 
الكليات اعتبارا من يوم أمس األحد. وأشارت املصادر إلى 
ان السبب يعود في ذلك إلى قرار وزارة الصحة اخلاص 
بوقف جميــع التجمعات مبا فيها االختبارات، مؤكدة أن 
هذا األمر يأتي التزاما باإلجراءات الوقائية واحلفاظ على 
سالمة الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملني 

من الهيئة اإلدارية واملساندة والعاملني.
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االثنني ٨ فبراير ٢٠٢١ عودة اإلجراءات املشددة 

مبواجهة تفشي «كـورونا»

مناقشة سبل تخفيف العبء وتالفي األضرار املتوقعة جراء اإلغالق
الغرفة ستبحث مع أصحاب املشاريع جميع السبل ملساعدتهم

االمتثال لإلرشادات الصحية الوقائية وااللتزام بالتباعد اجلسدي


