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دعا النائب عبدالله الكندري إلى تكاتف جهود 
ــة  القطاعني احلكومي واخلـــاص ملواجهة األزم

االقتصادية املصاحبة ألزمة فيروس كورونا.
 وقــال في تصريح صحفي إن هناك مبادرات 
متت في هذا الشأن لكنها مبادرات متفرقة وفردية 
ويجب ان يكون هناك توجه عــام ومتكامل بهذا 

الشأن.
 وطالب الكندري مالك العقارات واملجمعات 
التجارية سواء التي متلكها احلكومة كالتأمينات 
االجتماعية أو األمانة العامة لألوقاف أو القطاع 
اخلــاص ومجالس إدارات اجلمعيات التعاونية 
ــن الــشــركــات  بــإســقــاط اإليـــجـــارات الــشــهــريــة ع
الصغيرة واملتوسطة املسجلة بالصندوق الوطني 
بالصندوق الوطني ولديهم شهادة سجل وطني 
معتمدة مــن الــصــنــدوق كجهة حكومية راعية 
وحاضنة. كما طالب بإلغاء أي رسوم مالية دورية 
على أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

وذلك نظراً لالزمة التي متر بها البالد. 
وثمن الكندري مــبــادرة صندوق املشروعات 
الصغيرة واملــتــوســطــة، بتأجيل فــتــرة الــســداد 
للمبادرين فترة ستة أشهر بسبب الضغوطات 
املالية الناجتة عن تداعيات انتشار كورونا، كما 
أشاد بخطوة جمعية أبو فطيرة التعاونية بإعفاء 
أصحاب احملالت املوجودة من اإليجارات تعزيزاً 

لدورها املجتمعي الوطني.
ــرورة أن حتــذو كل من  ولفت الكندري إلــى ض
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة 
لالتصاالت وغرفة التجارة حذو البنك املركزي 
بإنشاء صندوق مالي لدعم املساعي احلكومية 
ــك مــن منطلق  فــي مواجهة فــيــروس كــورونــا وذل
املسؤولية االجتماعية واملساهمة في مواجهة 

الطوارئ الصحية

عبدالله الكندري 

الكندري يطالب مالك املجمعات 
والعقارات بإسقاط اإليجارات

ريا�ض عواد  عن الشركات الصغيرة

ثمن النائب سعدون حماد جهود احلكومة في 
تنفيذ خطة إجالء املواطنني الكويتيني من اخلارج 
تنفيًذا لرغبة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، مطالًبا وزارة الصحة االستفادة 
من متقاعديها لسد أي نقص في الكوادر الصحية 

بنظام املكافآت.
وقال حماد في تصريح صحفي مبجلس األمة 
امس  إن الدفعة األولى من عملية إجالء املواطنني 
من اخلارج وصلت إلى البالد أمس، ومت دخولهم 
احملجر الصحي مبنطقة اجلليعة، مشيًرا إلى 

وقوع خطأ في إجراءات احلجر ويجب تصويبه.
ـــح أن هــذا اخلــطــأ يتمثل بــوضــع كل  وأوض
مواطنني اثنني في غرفة واحدة ولها دورة مياه 
مشتركة ما يــؤدي إلى انتقال العدوى في حال 
اإلصابة بها من مواطن آلخر، مشدًدا على ضرورة 
إعادة النظر في وضع كل احملاجر الصحية بحيث 

يتم عزل كل مواطن منفرًدا في غرفة مستقلة.
واستغرب عدم استغالل وزارة الصحة املباني 
التابعة لها مثل مستشفى اجلهراء الــذي يضم 
1117 ســريــًرا وغيرها من املستشفيات شبه 

اجلاهزة في عملية احلجر الصحي، وخصوًصا 
بعد تصريح وزيــر الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح عن استعداد الــوزارة الستقبال 3 آالف 

مواطن في احملاجر الصحية.
ودعا حماد وزارة الصحة إلى االستفادة من 
متقاعديها لسد أي نقص في الكوادر الصحية 
بنظام املكافآت، وكذلك بعمل دوام إضافي ملن 
يرغب من الهيئة الطبية واالستفادة باألطباء 
واملــمــرضــني مــن فئة غير مــحــددي اجلنسية، 

والتعاقد احمللي للهيئة الطبية والتمريض.
من جانب آخــر، طالب حماد مجلس الــوزراء 
إيجاد آلية للتعامل مع حاالت الرواتب املعلقة 
للمواطنني بسبب العطلة الرسمية املطبقة حالًيا 

والتي ميكن أن متدد أكثر من ذلك.
وبني أن هناك متقاعدين جدًدا ولم تتم تسوية 
معاشاتهم التقاعدية، ومن توفي عنهم رب األسرة 
ومت وقف معاشاتهم من قبل مؤسسة التأمينات 
االجتماعية على أســاس إعــادة التسوية ما بني 
أبناء املتوفى ولكن تعطل األمــر بسبب تعطيل 
العمل فــي مؤسسات الــدولــة ومنها مؤسسة 

التأمينات.

ودعا إلى إيجاد مكتب مبجلس الوزراء لتلقي 
جميع الطلبات املتعلقة برواتب التأمينات املعلقة 
ورواتــب من مت توظيفهم ولم يباشروا أعمالهم 
بسبب العطلة، وكذلك ما تسببت العطلة بتوقف 

طلباتهم بشأن تلقي املساعدات.

حماد يطالب »الصحة« االستفادة 
من متقاعديها لسد العجز  

السبيعي : »العربية املفتوحة« 
تخالف قرارات  مجلس الوزراء  

احلميدي السبيعي 

ــدي  ــي ــم ـــائـــب احل ـــن قـــــال ال
الــســبــيــعــي ان هـــنـــاك بعض 
ــات تــخــالــف قــــرارات   ــع ــام اجل
مــجــلــس الــــــوزراء ، فــمــازالــت 
اجلامعة العربية املفتوحة تلزم 
الطلبة باحلضور واإلختبارات 
لغاية اليوم وال تلتفت لقرار 
مجلس الـــوزراء مبنع التعليم 
أون الين مستغلة الظروف التي 
متــر بها البلد وذلــك يــدل على 
أمرين إما إنها قادرة على إجبار 
احلكومة بالتراجع عن قرارها 
أو إنها التخضع لسيادة الدولة  

الهاشم: فرصة لتطهير 
البلد من العمالة املخالفة

صفاء الهاشم

قالت النائبة صفاء الهاشم 
ـــــراء الــســلــيــم بــالــوقــت  االج
احلالي هو اعطاء الوافدين 
قــــرار الــتــرحــيــل بــــدون اي 
التزامات مادية بالتنسيق 
ــم ،  ــه ــدان ــل ـــع ســــفــــارات ب م
ــذه فرصة لتطهير البلد  وه
مــن العمالة املخالفة ومن 
احــتــمــاالت تفشي كــورونــا 
باعتبارهم األقـــل اهتماماً 
بالتعليمات الــصــادرة من 

حكومة الكويت.

سعدون حماد


