
اعتمد مجلس الللللوزراء الكويتي خللال اجتماعه 
االستثنائي الثاثاء التوصيات الواردة في تقرير الفريق 
االقتصادي املشترك بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلللاص واملكلف بتقدمي التصورات العملية ملعاجلة 
التداعيات االقتصادية ألزمة فيروس )كورونا( وتخفيف 

آثارها متضمنة حزمة تدابير للحماية االجتماعية.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مركز التواصل احلكومي 
الناطق باسم احلكومة الكويتية طارق املزرم لل )تلفزيون 
الكويت( في قصر السيف عقب االجتماع االستثنائي 
الللذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء في إطار املتابعة املتواصلة لبحث تقارير 
اجلهات ذات الصلة مبواجهة تداعيات فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19(. وقال املللزرم: إن تقرير الفريق 
االقتصادي اشتمل على 11 توصية استهدفت »ضمان 
عدم تضرر املواطنني العاملني في القطاعات املتضررة 
من تداعيات األزمة« إضافة إلى »احملافظة على الدعومات 
الازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع 

الغذائية والطبية في األسواق احمللية«.
وأضاف أن التوصيات تضمنت كذلك »وضع اآلليات 
الازمة لتأمني احلد األدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة 
تكاليف املعيشة للعمالة املتضررة من األزمللة احلالية 
واملرتبطة بعقود« فضا عن »دعم رواتب املسجلني على 
الباب اخلامس في التأمينات االجتماعية بالقطاعات 

املتضررة«.

وذكللر أن التوصيات تقضي بللل »مساعدة أصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة والصناعية والزراعية 
عن طريق تأجيل األقللسللاط املمولة من قبل الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي«.
واستدرك قائا إن التقرير أوصى بل »تقدمي قروض 
بشروط ميسرة وطويلة األجللل للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة عن طريق متويل مشترك من البنوك احمللية 
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة« إلى جانب »تقدمي قروض بشروط ميسرة 
وطويلة األجللل للشركات والعماء املتضررين تقدمها 
البنوك احمللية«. وأفاد أن التوصيات تقضي بل »تأجيل 
حصة أصحاب األعمال في القطاعني األهلي والنفطي 
غير اململوك للدولة بالكامل من االشتراكات الشهرية 
املستحقة ملؤسسة التأمينات االجتماعية ملدة ستة أشهر 
مع تأجيل سللداد االشتراكات الشهرية املستحقة على 
املؤمن عليهم وفقا ألحكام الباب اخلامس من قانون 
التأمينات االجتماعية ملدة مماثلة فضا عن تأجيل خصم 
اجلزء املستبدل من املعاش التقاعدي وفقا للمادة )77( من 

قانون التأمينات االجتماعية ستة أشهر.
وأشلللار امللللزرم إلللى أن التوصيات نصت كذلك على 
»صرف املعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح 
به القانون مقدما للحاالت التي استفادت من حكم املادة 
)112( مكرر من قانون التأمينات االجتماعية وذلك ملدة 

ستة أشهر على أن حتدد األداة القانونية الازمة لتنفيذ 
هذا القرار«.

ولللفللت إلللى التوصية بللل »تللقللدمي إعللفللاءات حكومية 
للمؤسسات االقللتللصللاديللة املللتللضللررة فللي القطاعات 
االقتصادية املنتجة وقطاع اجلمعيات التعاونية من 
بعض الرسوم واملستحقات احلكومية شريطة انعكاس 

هذه اإلعفاءات على عمائهم بذات القيمة«.
وبللني أن التوصيات أشلللارت إلللى »توجيه اجلهات 
احلكومية بتسريع الللدورة املستندية لسداد االلتزامات 

املستحقة للقطاع اخلاص بالسرعة املمكنة«. 
كما قللرر مجلس الللللوزراء الكويتي خللال اجتماعه 
االستثنائي تشكيل جلنة تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
لاقتصاد احمللي الللواردة في تقرير الفريق االقتصادي 

املشترك بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مركز التواصل 
احلكومي الناطق باسم احلكومة الكويتية طارق املزرم 
لتلفزيون دولة الكويت عقب االجتماع االستثنائي الذي 
عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء في إطار املتابعة املتواصلة لبحث 
تقارير اجلهات ذات الصلة مبواجهة تداعيات فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقال الناطق باسم احلكومة الكويتية طارق املزرم: 
إن اللجنة ستكون برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي، 
وعضوية وكيل وزارة املالية والعضو املنتدب للهيئة 
العامة لاستثمار معنية ولها االستعانة مبن تللراه أو 
تشكيل فرق عمل تنفيذية ملعاونتها في إجناز مهمتها على 

النحو املنشود.
وأوضح أن املبادئ األساسية التي ارتكز عليها تقرير 
الفريق االقتصادي املشترك في طرح تصوراته متثلت في 
»احلرص على املال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق 
املصلحة العامة« مع التأكيد على أن »هذه اإلجراءات هي 
لضمان استمرار دوران عجلة النشاط االقتصادي وليست 

موجهة لتعويض الشركات أو األفراد«.
وأضاف أن املبادئ تضمنت »االلتزام بالشفافية الكاملة 
في تنفيذ ومتابعة اإلجراءات وضمان احلماية االجتماعية 
للمواطنني« إلى جانب »احملافظة على أوضللاع العمالة 

الوطنية في القطاع اخلاص وزيادة نسبتها«.
وذكللر أن املبادئ شملت كذلك »استثمار اإلجللراءات 
املقترحة فللي دعللم اإلصللاحللات الهيكلية لاقتصاد« 
و«تقدمي أدوات متنوعة من الدعم والتسهيات مرهون 
بااللتزام مبتطلبات اإلصللاحللات الهيكلية لاقتصاد 

الوطني«. 

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء أن 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد حريص 
على حماية الصحة العامة في الباد ومناشدة اجلميع 
والطلب منهم االلتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء 

باملنازل وعدم التجمع.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي 
بعد لقاء صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
في قصر السيف صباح أمس األربعاء: إن صاحب السمو 
حريص على عللودة املواطنني الكويتيني مللن اخلللارج 
وتوفير كل االحتياجات ملن يقيم على هذه األرض الطيبة 

من مواطنني ومقيمني في سبل املعيشة.
وجاء في تصريح سمو الشيخ صباح اخلالد: »بسم 
الله الرحمن الرحيم، اليوم استكماال لتوجيهات سيدي 
صاحب السمو تشرفنا في لقاء سموه الطاع سموه على 
آخللر مستجدات عمل احلكومة ملواجهة وبللاء كورونا، 
سيدي صاحب السمو حريص على مناشدة اجلميع، 
والطلب من اجلميع، االلتزام بتعليمات وزارة الصحة 
بالبقاء باملنازل وعللدم التجمع، أيضا حللرص سيدي 
صللاحللب السمو على علللودة املللواطللنللني الكويتيني من 
اخلارج، وتوفير كل االحتياجات ملن يقيم على هذه األرض 
الطيبة من مواطنني ومقيمني، في سبل املعيشة، أيضا 

حرص سيدي صاحب السمو على االطاع على الوثيقة 
االقتصادية التي أقرها مجلس الللوزراء في وقت متأخر 

ليلة الثاثاء.
اهتمام سيدي صاحب السمو ينصب على حماية 
الصحة العامة في البلد، وحللرص، تأكيد أكثر من مرة 
على التعاون مع مجلس األمة فيما يتعلق في التشريعات 
املطلوبة الستكمال كل اإلجللراءات لتسهيل تطبيق كل ما 
يتعلق بخطة الطوارئ وااللتزام بتعديل القوانني التي 
تسهل من اإلجللراءات ملواجهة املستجدات في هذه األزمة 

الصحية.
فاستمعنا إلى كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب 
السمو، وسمو ولي العهد، وبحضور معالي األخ مرزوق 
الغامن، وأطلعنا سيدي صاحب السمو على التعاون 
التام بني احلكومة املجلس، والدعم واملساندة بللاآلراء 
واملقترحات التي قدمها معالي األخ الرئيس وأعضاء 
املجلس للحكومة ونقل نبض الللشللارع للحكومة، كل 
هللذا التعاون يصب في مصلحة تنفيذ خطة الطوارئ 
وااللتزامات التي نحرص على تطبيقها في هذه املرحلة 
املهمة. فكل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو على 
اهتمامه ومتابعته في توجيه احلكومة بكل ما يتعلق في 

التعامل مع هذه االزمة الصحية«.
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سموه يأمر بالتبرع بخمسة ماليني دينار لصندوق مواجهة انتشار »كورونا« نيابة عن أسرة الصباح

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح
استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نللواف األحمد. كما استقبل 

سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
مللن جهة أخلللرى فقد صللرح وزيلللر شللؤون 
الللديللوان األملليللري الشيخ علي اجللللراح بأن 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
قللد أمللر بالتبرع مببلغ خمسة مايني دينار 
كويتي لصالح دعللم صللنللدوق مسشاهمات 
مواجهة انتشار فلليللروس كللورونللا املستجد 

وذلكنيابة عن أسرة الصباح.
سائلني املولى جل وعا أن يرفع هذا الوباء 
ويكشف هللذه الغمة عن الوطن العزيز وعن 
العالم أجمع وأن يحفظ الوطن الغالي من كل 
سوء ومكروه ويدمي عليه نعمة األمن واألمان 

والرخاء واالزدهار.

سمو الشيخ صباح اخلالد

العامة  الصحة  حماية  على  ينصب  األمير  سمو  اهتمام  اخلالد: 
واملقيم املواطن  احتياجات  وتوفير  اخلارج  من  املواطنني  وعودة 

وزير اخلارجية يبحث هاتفيًا مع 
نظيرته الكورية العالقات الثنائية 
والتعاون املشترك ملواجهة »كورونا«

أجللرى وزيللر اخلارجية 
الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد اتصاالً 
هاتفياً أمللس األربللعللاء مع 
وزيرة خارجية جمهورية 
كلللوريلللا الللصللديللقللة كللاجن 
كللايللوجن هللوا بحث خاله 
مجمل العاقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين 
الللصللديللقللني فلللي مختلف 

املجاالت.
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيان صحفي أن الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد 
بحث أيضا خال االتصال 
الللتللعللاون املللشللتللرك نحو 
مواجهة تللداعلليللات تفشي 
وبللللاء فللليلللروس كللورونللا 
املستجد )كوفيد 19( حول 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمدالعالم.

سمو الشيخ صباح اخلالد يترأس اجتماع مجلس الوزراء

سمو األمير يستقبل سمو ولي العهد والغامن واخلالد والصالح

أصدرت مديرية التوجيه املعنوي في احلرس 
الوطني الكويتي عددا من املطبوعات التوعوية 
بالتعاون مع مديرية اخلدمات الطبية تتضمن 
أعلللراض وطللرق الوقاية مللن فلليللروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19( انطاقا من مسؤولية 

احلرس الوطني جتاه املجتمع.
وأفاد احلرس الوطني في بيان صحفي أمس 

األربعاء بأنه مت توزيع تلك املطبوعات على 
اجلمهور في املواقع التي يتولى احلرس الوطني 
مسؤولية تأمينها ومللراكللز اإليلللواء الصحي 
واملستشفيات واملللراكللز الطبية واجلمعيات 
التعاونية وأماكن التسوق ونقاط البيع لشركة 
املللطللاحللن الكويتية حتى تعم الللفللائللدة على 

اجلميع.

توعوية  مطبوعات  يصدر  الوطني«  »احلرس 
كورونا فيروس  من  الوقاية  وطرق  بأعراض 

جلنة لوضع ركائز حتفيز االقتصاد احمللي 

مجلس الوزراء يعتمد توصيات »الفريق املشترك« 
ملعاجلة التداعيات االقتصادية ألزمة »كورونا«
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دعت سفارة دولة الكويت في أملانيا املواطنني 
الكويتيني املقيمني بغرض العاج أو الدراسة الى 
مراجعة إجراءات اإلقامة لدى السلطات األملانية 
بعد اتللخللاذهللا تدابير جللديللدة ملواجهة تفشي 

فيروس )كورونا املستجد ل كوفيد 19(.
وقالت السفارة في بيان تلقته )كونا( أمس 
األربعاء إن السفارة تهيب باملواطنني الكويتيني 
الذين تنتهي اقاماتهم في املانيا بالتقدم بالطلب 
الازم ملكتب الهجرة وشؤون األجانب من أجل 

متديد هذه اإلقامة.
وأضللاف البيان أن السلطات األملانية تعتبر 
اإلقامة صاحلة في الفترة التي متتد بني يوم 

تقدمي الطلب وصدور اإلقامة اجلديدة.
وأكللد البيان أن الوضع الصحي في أملانيا 
يتيح تقدمي الطلبات عبر اإلمييل اخلاص مبكتب 
شؤون األجانب في املدن األملانية املختلفة، وأن 
السفارة على أمت استعداد للرد على أي استفسار 

في هذا اخلصوص.

سفارة الكويت في أملانيا تدعو 
الكويتيني ملراجعة إجراءات اقاماتهم

أصلللدر نللائللب رئلليللس مجلس الللللوزراء ووزيللر 
الداخلية أنس الصالح أمس األربعاء قرارا وزاريا 
تضمن حركة ترقيات واسعة النطاق شملت 1919 
ضابطاً. وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حركة 
الترقيات تضمنت ترقية 195 ضابطا برتبة مقدم 

إلى رتبة عقيد وترقية 427 ضابطا برتبة رائد إلى 
رتبة مقدم وترقية 528 ضابطاً برتبة نقيب إلى 
رتبة رائد وترقية 440 ضابطاً برتبة مازم أول 
إلى رتبة نقيب وترقية 329 ضابطا برتبة مازم 

إلى مازم أول.

وزير الداخلية يصدر قرارًا بحركة 
1919 ضابطًا ترقيات واسعة شملت 


