الهاشم :غاضبة ممن حضر اجللسة وهو يعلم أنه مصاب بـ «كورونا»
استغربت النائب صفاء الهاشم “قلة االهتمام
ل��دى ع��دد م��ن ال��ن��واب مم��ن خ��ال��ط (مصابني
بكورونا) ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر

4
الغامن يهنئ نظيريه في
غواتيماال و هندوراس
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
أم���س ببرقية تهنئة إل���ى رئ��ي��س ب��رمل��ان
اجلمهورية في جمهورية غواتيماال أالن
إس���ت���واردو رودري��غ��ي��س ري��ي��س ،وذل��ك
مبناسبة العيد الوطني لبلده.
ك��م��ا بعث رئ��ي��س مجلس األم���ة أيضاً
ببرقية تهنئة ببرقية تهنئة إل��ى رئيس
املجلس الوطني في جمهورية هندوراس
الصديقة ماوريسيو أوليفا هيريرا ،وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبلده.

اجللسة املاضية معرضاً حياتنا وحياة أسرنا
للخطر”.
وقالت الهاشم“ :احترمت ومازلت جميع
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االشتراطات واالح��ت��رازات الصحية ،وأطيع
األوامر الصحية ولم أتواجد فى جتمعات وكنت
حريصة على لبس الكمام والتباعد ملسافات،

وغضبي ينبع من قلة االهتمام لدى اآلخرين من
النواب ممن خالط ،ويعلم أنه حامل للفيروس
وحضر اجللسة ،حسبي الله ونعم الوكيل.
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أحمد الفضل :تعميم وزارة املالية مشوه وجتاهل
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

ريا�ض عواد

مرزوق الغامن

طالب النائب أحمد نبيل الفضل
سمو رئيس مجلس الوزراء بضروره
التدخل وان��ق��اذ اص��ح��اب املشاريع
الصغيره واملتوسطة من االنهيار
االقتصادي نتيجة األزمة الصحية.
وأض�����اف ال��ف��ض��ل ف���ي تصريح
صحفي في مجلس األمة أنه متابعة
ألعمال جلنه حتسني بيئة األعمال
واجتماعاتها التي متت مع جهات
ع��دي��دة ف��ي ال��دول��ة بغرض تنشيط
بيئة املشاريع الصغيرة واملتوسطة
بعد الضرر التي تعرضت له نتيجة
االنهيار االقتصادي نتيجة األزم��ة
الصحية.
وأش���ار إل��ى أن��ه ف��ي شهر يوليو
املاضي اجتمع أعضاء اللجنة مع عدة
جهات حكومية حيث مت االتفاق على
أن تكون هناك الئحة للمشتريات
تصدرها وزاره املالية تكون فيها
امل��م��ارس��ة ول��ي��س امل��ن��اق��ص��ة وه��ي
للمشاريع مل��ا دون  ٧٥أل��ف دينار
توجه أوالً إل��ى أص��ح��اب املشاريع
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة دع��م �ا ً لهم
وتعويضا ً مبا حلق بهم جراء األزمة
االقتصادية ،مشيرا ً إلى أن هذا ما مت
االتفاق عليه ومت رفعه لوزير املالية.
وقال الفضل :إنه منذ شهر يوليو
امل��اض��ي ص��در تعميم رق��م  ٥لسنة
 ٢٠٢٠بشأن نظام الشراء للجهات
العامة ،ال��ذي كنا نتأمل أن يتم فيه
إنصاف أصحاب املشاريع الصغيرة
واملتوسطة خاصة بعد وضع آرائنا
فيه وتبنته احلكومة ووجهته لوزارة
املالية من خالل الصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة ال��ذي كان
مؤيدا ً جدا ً لطرحنا بضرورة إعطاء
املشاريع ذات القيمة دون الـ  ٧٥ألف
دينار ألصحاب املشاريع املتوسطة
والصغيرة وانتقالها للسوق العام
في حالة ع��دم وج��ود منفذ منهم من
خالل األفضلية السعرية.
وت��أس��ف ال��ف��ض��ل ل��ق��دوم نظام

أحمد نبيل الفضل

مشابه لنظام جلنة املناقصات بعد
انتظار وصل شهرين مما يعني “نبله
ونشرب مايه “ مما يعني ال استفادة
منه ،مشيرا ً إل��ى أن��ه تعب م��ن هذا
األمر وعلى وزير املالية أن يترك عنه
أمور “الشو” اللي ما توكل خبز ،ألن
الناس في خطر.
مضيفاً ب��أن وزي���ر امل��ال��ي��ة بعث
مبسج ل��ي يعبر ع��ن استيائه من
تصريحاتي م��ؤك��دا ً أن تصريحاته
وطرح الثقة فيه جاءت ألنه تارك هذه
األم��ور ليعبثون فيها من هم حتتك،
الفتاً إلى أن أخطر شي هو أن يكون
التغيير بعلمك في إرجاع املمارسات
ملا هو منصوص فيه في املناقصات
وم��ي��زت��ه��ا ف��ق��ط مب��ي��زة األفضلية
السعرية.
وأك��د الفضل أن ه��ذه التغييرات

لم تكن مما وافقنا عليه ولم توافق
عليه اجلهات احلكومية والصندوق
الوطني وبعدها “تكسر” فينا وال
تعطي أصحاب املشاريع احل��ق في
أخذ املشاريع ،متسائالً :هذا التخريب
ألجل من؟.
ووج��ه الفضل رس��ال��ة إل��ى سمو
رئيس مجلس ال��وزراء بأن تصرف
وزارة املالية مع أصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطة في أن يكون
ه��ذا الشي ه��و التصرف املنقذ لهم
ويعوضون خسائر الفترة املاضية
من خالل تعميم مشوه ال نريده.
وق��ال الفضل :إن هناك مذكرتني
من القوى العاملة عرضناها عليك
والزالت ألن ترسل موظفيها ألصحاب
امل��ش��اري��ع تطالبهم ب��ض��رورة دفع
كافة ال��روات��ب من شهر م��ارس إلى

اليوم على الرغم من تفاهم أصحاب
املشاريع مع عمالتهم وقدمنا للوزيرة
الطريقة الصحيحة لقبول تخفيض
أصحاب العمل الكويتيني للعمالة
ال��واف��دة لديهم ،التي ه��ي موجودة
في أصل القانون في املادة  ٥٧لكن ال
حياة ملن تنادي.
وأوض����ح ال��ف��ض��ل أن ال��ش��ك��اوى
الزال���ت مستمرة وه���ذه مستندات
أعمالهم ومرافقات عمالتهم إال أنهم
ال زالوا يرسلون مذكرات ألن الهيئة
تتلقى طلبات إذون���ات دون إرف��اق
شهادة حتويل االجور وهذا كله كالم
غير صحيح م��ؤك��دا ً أنهم يطالبون
بدفع كامل االجور على الرغم من عدم
تقدم احلكومة بقانون اإلي��ج��ارات
التجارية واالستثمارية ،الذي جعل
أصحاب املباني تطالب باإليجارات
وك��ذل��ك ال��ع��م��ال ي��ري��دون رواتبهم
على ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود أعمال
لهم ،مطالباً سمو الرئيس ال��ذي له
كل تقدير ومحبة في أننا ال نحتاج
الستجواب حتى تثبت لك أن الوزير
سيء ،متسائالً :ملاذا تريدونا أن منر
ب��ت��أزمي حتى يقتنع سموكم وضع
وزيري املالية والشؤون.
وب�ين الفضل أن وزارة الشؤون
رف��ع��ت أي م��ذك��رة ف��ي إن��ن��ي رفعت
اق���ت���راح ب��رغ��ب��ة ب���ض���رورة جتديد
ال��رخ��ص للشركات ال��ت��ي ل��م تدفع
كامل الراتب بقرار من مجلس الوزراء
إال أنهم ي��ردون علي في أنني فاهم
املوضوع خطأ ،وأن االستثناء فقط
النشطة مثل الصيد والرعي ،وبحثت
في املذكرة االيضاحية للقانون ولم
أجد مثل هذا الكالم ،مشيرا ً إلى أن هذا
مستوى القانونيني ومشكلتي ليست
فيهم إمنا في الطبقات التي مر عليهم
القرار ولم يفهمو شيئا ً ،متسائالً :هل
هذه هي الكفاءات التي تدير املشهد
االقتصادي ،مضيفا ً :نحن على احملك
وال منلك ترف الوقت والناس تتضرر
واملوضوع برقابكم.

