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الغامن ألصحاب العمل واملشروعات الصغيرة: رسالتكم 
وصلت ألعلى املستويات.. وهناك توجيه إليجاد حّل

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن 
رسالة أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ورواد األعمال املتضررين من القرارات األخيرة 
املتعلقة باإلجراءات االحترازية وصلت إلى 
أعلى املستويات، مشيرا إلى وجود توجيه 

إليجاد حلول لرفع املعاناة عنهم.
وقال الغامن إنه تلقى وعدا من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد بعدم 
إغالق املساجد، ال سيما في ظل التزام املصلني 
باالشتراطات الصحية، وحرص األئمة على 

تطبيقها.
وخاطــب الغــامن في تصريــح صحافي 
مبجلــس األمة أمــس أصحاب املشــروعات 
واألنشــطة الصغيرة املتضــررة من بعض 
قرارات اإلغالق قائال «مت إيصال رســالتكم، 
وصوتكم وصل إلى أعلى املســتويات، وإن 
شــاء اهللا صدرت توجيهات إليجاد احللول 
املناســبة التي ترفع املعانــاة وحتد وتقلل 
من بعض املآســي الناجتة عن تطبيق هذه 

القرارات».
وأوضح الغامن «إننا وأصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة واألنشطة املتضررة 
لســنا ضد االحترازات الصحية، إمنا يجب 
أن تكــون هذه االحترازات مكملة ومتناغمة 
ومتناسقة مع قرارات أخرى ترفع املعاناة».

وأضاف الغامن «نتفهم االحترازات الصحية 
وإجراءاتها ولكن ال يجوز اغالق االنشــطة 
وتــرك اصحابهــا حتى يعلنوا افالســهم او 
تصدر عليهــم احكام قضائية، فــإذا ارادت 
احلكومة اغالق االنشطة فعليها تعويضهم 

أو تركهم يترزقون اهللا»
وأشار الغامن إلى أنه التقى بسمو رئيس 
مجلس الوزراء، الذي كان إيجابيا ومتعاونا 
ومتفهمــا، ويعمل على التوفيق بني تطبيق 
االحترازات الصحية ورفع املعاناة عن أصحاب 

األعمال واألنشطة الصغيرة.
وبــني الغامن «يجــب أن تعرف احلكومة 
واجلميــع أنه إذا كانت هنــاك مخالفات من 
بعض احملالت فيجب أال تعمم على اجلميع، 
فاملطلوب تشديد العقوبة على املخالف وعدم 

ظلم امللتزم التزاما كامال».
وقــال الغــامن «ما آمله من ســمو رئيس 
مجلس الوزراء واإلخوة في احلكومة الذين 
سيستمعون إلى معاناة رواد األعمال الصغيرة 
اليوم أو على األكثر غدا، هو ســرعة اتخاذ 
اإلجراءات التي تنقذهم من التعرض لإلفالس 
أو لألحكام القضائية الناجتة عن أسباب ال 

ذنب وال عالقة لهم فيها».
وأشــار الغــامن إلى أنه حتدث مع ســمو 
رئيس مجلس الوزراء بشــأن مــا أثير عن 

إغالق املســاجد، وأبلغ سموه أن هذا القرار 
سيكون قرارا خاطئا، خاصة أن كل االحترازات 
الصحية متخذة باملساجد، فاألئمة يلزمون 
املصلــني بارتــداء الكمام ووضع الســجادة 

والتباعد كبير في كل املساجد.
وذكر الغامن «ما الداعي من إغالق املساجد 
وهــي مصدر األمان ومــأوى األفئدة في هذا 
األمر، وســمو رئيس الــوزراء وعد بأنه لن 

يكون هناك إغالق للمساجد إن شاء اهللا».
وبشأن إيقاف النشاط الرياضي قال الغامن 
«صحيح أن هناك بعض املخالفات التي يجب 
أن تتوقــف مثل حضــور اجلماهير لبعض 
املباريات، لكن عندما حتدث مخالفات يجب أن 
تكون هناك اشتراطات أو عقوبات أو إجراءات 
جتــاه من خالــف، وال يكون احلــل بإيقاف 
النشاط الرياضي». ولفت الغامن إلى أن األمم 
املتحدة واللجنــة األوملبية الدولية وجميع 
املنظمات العاملية تدعو الســتمرار النشاط 
الرياضي، مبينا «عندما يتم وقف النشاط فأين 
يذهب أبناؤنا الالعبون، يجلسون في البيوت 
والدواوين ويكون هناك جتمع واختالط أكبر 
وأكثر من ذهابه إلى النادي وخروج طاقته 
في التمرين، وهذا ليس كالمي بل توصيات 

اجلهات الدولية املختصة».
وجدد الغامن تأكيده على تقديره واحترامه 

للصحة الوقائية وللعاملني في وزارة الصحة 
والصفوف األمامية على ما يبذلونه من جهود 

كبيرة محل تقدير واحترام.
وأكــد الغامن أن العامل الصحي عامل في 
غايــة األهميــة لكنه ليس كل شــيء فهناك 
عوامل أخرى اقتصادية ومالية واجتماعية 
وأسرية يجب أن تؤخذ بعني االعتبار حتى 
تخرج القرارات ســليمة، مبينــا أن احلوار 
املنطقي والراقــي ومقارعة احلجة باحلجة 
هو السبيل للوصول إلى نتائج تخدم أبناء 

الشعب الكويتي وهذا ما حدث وسيحدث.
وفي ختام تصريحه قال الغامن «اليوم أو 
غدا سيلتقي رواد األعمال بالوزراء واجلهات 
املعنية باحلكومة ومجموعة كبيرة من النواب، 
ولسنا أكثر حرصا من اآلخرين الذين يريدون 
حال لهذا األمر، وسمو رئيس الوزراء متفهم 
وأنا متفائل بأنه قادر على اتخاذ اخلطوات 
التي ترفــع املعاناة عن أخواتنــا وإخواننا 
رواد األعمال واألنشطة الصغيرة واملتوسطة 

املتضررين من هذه القرارات».
من جهة أخــرى، بعث الغــامن ببرقيتي 
تهنئــة إلى كل من رئيس مجلس الشــيوخ 
فــي غرينادا تشيســتر أ.أ.هامفري ورئيس 
مجلس النواب مايكل بيير مبناســبة العيد 

الوطني لبلدهما.

أكد أن رئيس احلكومة كان إيجابياً ومتفهماً ومتعاوناً.. وإيقاف النشاط الرياضي ليس حالً ولكن يجب منع احلضور اجلماهيري للمباريات 

ً ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

ال إغالق للمساجد فهي مصدر األمان ومأوى األفئدة وكل االحترازات الصحية متخذة  فاألئمة يلزمون املصلني بارتداء الكمام ووضع السجادة والتباعد كبير

أسامة املناور: جلسة خاصة ملناقشة
 إجراءات احلكومة ملكافحة «كورونا»

بدر احلميدي: قروض لـ «الصغيرة واملتوسطة» 

أعلن النائب د. أسامة املناور عن عزمه 
التقدم بطلب مــع عدد من النواب لعقد 
جلسة خاصة ملجلس األمة ملناقشة اخر 
تطــورات كورونا املتحور وآلية تعامل 

احلكومة معها.
وقــال املناور فــي تصريح صحافي 
باملركز االعالمي ملجلس األمة، إن األحداث 
متسارعة سواء املتعلقة بڤيروس كورونا 
املتحــور أو اإلجــراءات احلكومية التي 
اتخذت األسبوع املاضي وحتمل تبعات 

كثيرة.
واعتبر املناور أن التعاطف مع أرباب 
العمــل الذين تضرروا كثيرا حيال هذه 
اإلجراءات ال يكفي، ولذلك سوف يتقدم 

وعدد مــن النواب لعقد جلســة خاصة 
ملناقشــة تلــك اإلجراءات وآليــة تعامل 

احلكومة مع هذا الوباء.
وأضــاف أن الطلــب يتضمــن أيضا 
مناقشة حزمة املســاعدات االقتصادية 
لكل أصحاب املهن الصغيرة واملتوسطة 
وأصحاب املهــن احلرة، وكذلك معاجلة 

اخللل في التركيبة السكانية.
وطالــب النائــب د. أســامة املنــاور 
احلكومة بضرورة االستجابة وحضور 
اجللســة اخلاصــة ملناقشــة اإلجراءات 
التي ســتقوم بها، معتبرا أن كل تأخير 
سوف يكون مردوده خسائر فادحة على 

املواطنني.

تقدم النائب بدر احلميدي 
باقتراح برغبة مبنح املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة قروضا 
مــن دون فوائد أو مصروفات 
إدارية بفترة سماح مدتها ثالث 
ســنوات. ونص االقتراح على 

ما يلي:
جاءت أحكام الدستور في 
مــواده ومنها املادتــان ١٦،٢٠ 
بأســس مبــادئ قيــام النظام 
االقتصادي بالبالد مرتكزا على 
أن امللكية ورأس املال والعمل 
مقومات أساسية لكيان الدولة 
االجتماعي وللثروة الوطنية، 
معززة بأن االقتصاد الوطني 
أســاس العدالــة االجتماعيــة 
وقوامــه التعــاون العادل بني 
النشاط العام والنشاط اخلاص.
التوجــه  لهــذا  ووفقــا 
الدســتوري، واســتكماال لهذا 
التنظيم وعلى سند منه صدر 
القانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٣. في 
شأن الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، بهــدف رعايــة 

جانبهــا ومســاعدتها إذا أملت 
بالسوق ظروف تهدد كيان هذه 
املشروعات واستمرار نشاطها.

وعلــى ضــوء ما شــهده 
الواقع من تهديــد باإلفالس 
أو إغالق بعض املشاريع أو 
تصفيتها بسبب ما ينجم عن 
جائحة كورونا التي لم تسلم 
من آثارها دولة ومنها الكويت 
كان من املالئم على ضوء ما 
أصاب السوق من كساد مالي 
واقتصادي وعجز عن تسويق 
املــواد واملنتجات بالســوق 
احملليــة وأســواق التصدير 
معا. كان مــن الضروري بل 
واحلتمي الوقوف إلى جانب 
املتعثر من هذه املشاريع ودعم 
استمرار نشاطه وإنتاجه إلى 
أن تزول آثار جائحة املهدرة 
للعالم أجمــع ذلك من خالل 
تقــدمي وزارة املالية قروضا 
ميســرة مــن دون فوائد أو 
مصروفــات إدارية ألصحاب 
أي مــن هذه املشــاريع التي 
يثبت تعثرها حتى تستعيد 

مكانتهــا في الســوق ويأتي 
ذلك إلى جانب الدعم املتمثل 
في تأجيل حتصيل األقساط 
املقررة عليها ملدة ســنة كما 

قرره مجلس الوزراء.
لذلك وحفاظا على استمرار 
النشــاط اإلنتاجي والســلعي 
لهذه املشاريع، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
قيــام الصنــدوق الوطني 
لرعاية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة وبنــك الكويــت 
الصناعــي مبنــح مــن يطلب 
منها حاجته إلى قرض إنتاجي 
مــن دون فوائد أو مصروفات 
إدارية يدعم استمرار نشاطه 
وإنتاجــه أو خدماتــه وفقــا 
للشــروط والضوابــط التــي 
يضعها مجلــس إدارة البنك، 
وعلى أن يبــدأ حتصليها بعد 
انتهــاء الظــروف االقتصادية 
احلاليــة بفترة ســماح مدتها 
ثالث سنوات من تاريخ صرف 
القرض لصاحب املشروع طالب 

القرض.

د.أسامة املناور

بدر احلميدي

وتنمية هذا النوع من املشاريع 
وتعزيز إمكانات أصحابها من 
إجنازها والتخطيط والترويج 
النتشــارها بتقــدمي القروض 
واملنــح واملســاعدات الفنيــة 
واإلرشــادية  واالقتصاديــة 

للمبادرين بها.
وفــي نطــاق دعــم الدولة 
لهــذا  التنافســية  للقــدرات 
املشاريع وكفالة استمرار دعمها 
للمنتجات احمللية وتشــجيع 
ابتكار منتجاتها بالوقوف إلى 

ملشاهدة الڤيديو

حمدان العازمي: قرارات احلكومة بغلق 
املنشآت التجارية خاطئة وغير مدروسة

النائــب حمــدان  طالــب 
العازمــي احلكومة بضرورة 
وتطبيــق  املطــار  إغــالق 
االشتراطات الصحية ودراسة 
القرارات بدقة ومدى تأثيرها 
على املواطنني واملقيمني قبل 
اتخاذها. وقــال العازمي في 
تصريــح صحافــي باملركــز 
اإلعالمي ملجلس األمة، «إننا 
جميعا مــع تطبيق القرارات 
كافة التي حتافظ على صحة 
اإلنسان لكن بشرط أن تكون 

مدروسة بدقة كاملة».
وطالب احلكومة مبراجعة 
قراراتها األخيرة بشأن إغالق 
بعض املنشآت ألصحاب املهن 

الصغيرة واملتوسطة ودراسة 
أي قرار قبل اتخاذه، مؤكدا أن 
قرار عدم إغالق املطار جعل 
الطائرات تتدفق إلى الكويت.
وأكــد أن صحــة املواطن 
مهمة جدا وخط أحمر، ولذلك 
كان يفتــرض مــن احلكومة 
أن تقــوم بإغــالق املطار في 
البدايــة قبل اتخــاذ أي قرار 
والتعويض العادل ألصحاب 
املهن الصغيرة واملتوسطة. 
ولفــت إلى أن هــؤالء لديهم 
التزامــات مالية عديدة جتاه 
البنــوك وغيرهــا لدرجة أن 
هناك البعض منهم يواجهون 
قضايا وإلقــاء قبض، مؤكدا 

أهمية حتمل الدولة مثل هذه 
اخلســائر. وأكــد أن الكويت 
في بداية أزمة كورونا كانت 
ســباقة في أخذ االحتياطات 
الصحيــة ولكــن حاليا وفي 
ظل ڤيروس كورونا املتحور 
أصبحــت من الدول املتأخرة 

في ذلك األمر.
العازمــي علــى  وشــدد 
ضرورة اإلســراع في تكرمي 
الصفوف األمامية وتعويض 
املهــن املتوســطة  أصحــاب 
خصوصــا،  والصغيــرة 
مستغربا عدم صرف احلكومة 
املخصصات ألصحاب املشاريع 

حتى اآلن.

حمدان العازمي

سعدون حماد: نطالب بإلغاء إغالق األنشطة التجارية
و«الصحية»  تناقش القرارات األخيرة للحكومة الثالثاء املقبل

طالــب النائب ســعدون 
حمــاد احلكومة بإلغاء قرار 
غلق بعض األنشطة التجارية 
وإبقــاء الوضع علــى ماهو 
عليه وأن تعمل على توفير 
اللقاحــات جلميع املواطنني 
واملقيمني خالل شهر واحد.

 وقال حماد في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمــة إنــه مت توجيه دعوة 
رســمية لوزيــر الصحــة 
حلضــور اجتمــاع اللجنــة 
الصحيــة بعد غــد الثالثاء 
ملناقشته في القرارات األخيرة 
التي اتخذها أصدرها مجلس 
الــوزراء ومطالبتــه بإعادة 
الوضــع ملــا كان عليــه في 

السابق. 
واعتبر أن قرارات السلطات 
الصحيــة األخيــرة بإغــالق 

مدروســة. وبــني أن القــرار 
الوحيد السليم الذي اتخذه 
مجلس الــوزراء هو تأجيل 
األقســاط املســتحقة علــى 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، مشــددا علــى 
ضرورة أن يشمل هذا القرار 
جميع املواطنني مبن فيهم من 
لــم يقترضوا من الصندوق 
الوطنــي لدعــم املشــاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
كما طالب حماد احلكومة 
بتعويض املواطنني الذين مت 
إغالق محالتهم عن اخلسائر 

التي تكبدوها.
ورأى حمــاد أن اخللــل 
والسبب في زيادة اإلصابات 
بڤيــروس كورونا يكمن في 
املنافذ وفــي مقدمتها مطار 
الكويت وحتديدا من الوافدين 

التطعيم فأجابــوا بأنها لن 
تقل عن سنة واحدة.

واعتبر أن احلل الوحيد 
هــو إلغــاء قــرارات مجلس 
الوزراء وإعادة الوضع إلى ما 
كان عليه وتعويض املواطنني 
عن اخلسائر التي تعرضوا 

لها نتيجة قرارات اإلغالق.
وأشــار حمــاد إلــى أنــه 
تقــدم باقتــراح بقانون في 
بدايــة دور االنعقاد احلالي 
القروض  لتأجيــل اقســاط 
للمواطنــني ملدة ٦ شــهور، 
مجلــس  علــى  أن  مؤكــدا 
الــوزراء أن يبــادر بتأجيل 
جميع أقساط املواطنني وإال 
فسيضطر النواب للتصويت 
على االقتراح واملوافقة عليه 

باألغلبية.
وأضاف أنــه تقدم أيضا 

طبي واحدة.
وأوضح أنه متت مخاطبة 
جلنــة العــالج فــي اخلارج 
بــوزارة الصحة في نوفمبر 
املاضي ولــم يتم أي إجراء، 
وجــددت املخاطبــة فــي ٢١ 
ديسمبر املاضي، لكن وزارة 
الصحة ألقت الكرة في ملعب 
وزارة الدفــاع بحجة الطلب 
منها توفير طائرة إخالء طبي.

وطالب حماد سمو رئيس 
مجلس الوزراء بسرعة إعادة 
هؤالء املواطنني إلى الوطن، 
ألنه تبني أن املريض الواحد 
يكلف الدولــة ٨ آالف دوالر 
يوميــا، محذرا من أن بعض 
املستشــفيات تقــوم بإزالة 
األجهــزة عــن املرضــى مما 

يؤدي لوفاتهم.
وأشــار إلــى أنــه ســبق 

الذين يدخلون البالد بدون 
فحص أو مبوجب فحص بي 
ســي آر مزور حصلوا عليه 

من اخلارج.
وأكــد ضــرورة إحــكام 
السيطرة على املنافذ واملطار 
وإلــزام القادمني من اخلارج 
باالنتظار في املطار واملنافذ 
وعدم الدخــول للبالد حلني 
ظهور نتائــج العينات التي 

تؤخذ منه في الكويت.
ورأى أن اإلجراء السليم 
الــذي يجب أن يتخذه وزير 
الصحة هو توفير اللقاحات 
جلميــع املواطنني واملقيمني 
خالل مدة أقصاها شهر واحد، 
مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة 
الصحية سألوا ممثلي وزارة 
الصحــة في اجتماع ســابق 
عن موعد االنتهاء من حملة 

باقتراح بقانون لشراء الدولة 
ألرصدة قروض املواطنني لدى 
البنوك اإلسالمية والتجارية 
وشركات االستثمار والتمويل 
وإعادة جدولتها بعد إسقاط 

كل الفوائد عنها.
وأوضح أن هذا االقتراح 
سيخفف من الضرر الكبير 
باملواطنــني  حلــق  الــذي 
واخلســائر التــي تعرضوا 

لها نتيجة جائحة كورونا.
من جانب آخر، انتقد حماد 
عــدم ســعي وزارة الصحة 
المتــالك اإلمكانيات الكافية 
لإلخالء اجلوي، مشيرا إلى 
واقعــة العجز عــن إعادة ٧ 
مرضى كويتيني من الواليات 
املتحــدة األميركيــة بطائرة 
إخالء طبي إذ ال متلك وزارة 
الصحة سوى طائرة إخالء 

وتكفــل على نفقته اخلاصة 
بنقل حالة مماثلة من أملانيا 
للكويت خالل ســاعات على 

منت طائرة طبية.

سعدون حماد

التجارية واألندية  األنشــطة 
الصحية وصاالت استقباالت 
املطاعــم والصالونــات هــي 
وغيــر  ارجتاليــة  قــرارات 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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علي القطان: توطني املكاتب الصحية
تقدم النائب د.علي القطان 
باقتــراح برغبة بشــأن وضع 
هيكل تنظيمي وكادر وظيفي 
كويتــي لشــغل الوظائف في 
املكاتــب الصحيــة اخلارجية 
وتعيني كفاءات وطنية جديدة 
بعــد إنهــاء خدمــات العمالة 

األجنبية، وجاء في مقدمته:
الطارئة  نظــرا للمشــاكل 
فــي اآلونة األخيــرة باملكاتب 
الصحيــة اخلارجيــة، والتي 
أبرزت مخالفات مالية وإدارية 
من قبل بعض املوظفني العاملني 
فيهــا والتــي يغلــب عليهــا 
شــغل الوظائف فيها للعمالة 
األجنبيــة، ورغبة في تكويت 

- توفير الكوادر املتخصصة 
وإفســاح املجــال للكفــاءات 
الوطنية من خالل توفير فرص 

عمل جديدة للمواطنني.
- توظيف املواطنني سوف 
يؤمن احلفاظ على املال العام 
في املكاتب الصحية اخلارجية 
املرضــى  حقــوق  ويحمــي 
الكويتيــني ومرافقيهــم بدافع 
إنســاني أوال ووطنــي ثانيا، 
ويكون مؤمتنا أكثر من غيره 
على امليزانية املخصصة لعالج 

املرضى باخلارج.
وجــدوى  ســهولة   -
احملاسبة والرجوع على من 
يتسبب بأي مخالفات مالية 

أو إداريــة، بصفتــه مواطنا 
وموظفــا كويتيــا يخضــع 
للقوانــني الكويتيــة في مثل 
هذه احلاالت، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
يصــدر مجلــس اخلدمــة 
املدنيــة بالتنســيق مع وزارة 
الصحة قــرارا يضع مبوجبه 
هيكال تنظيميا وكادرا وظيفيا 
كويتيــا لشــغل الوظائف في 
املكاتــب الصحيــة اخلارجية 
وتعيني كفاءات وطنية جديدة 
بعــد إنهــاء خدمــات العمالة 
األجنبية، وذلك وفق الشروط 
واملنصوص عليها في القوانني 

الكويتية.

د.علي القطان

وظائف جميع املكاتب الصحية 
اخلارجية وحتقيقــا للغايات 

التالية:

لديهم التزامات مالية عديدة جتاه البنوك


