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ندوة «تقييم االستجواب»: ممارسة سياسية مهمة تعتريها أخطاء
تابع الندوة وأعدها للنشر: 

سلطان العبدان

أجمع املشاركون في ندوة 
«تقييــم االســتجواب كأداة 
رقابة برملانيــة» على أهمية 
هذه املمارســة السياسية في 
تصويب األخطــاء املوجودة 
التنفيذي احلكومي،  بالعمل 
مستعرضني بعض اإلخفاقات 
املمارســة  والتجــاوزات في 
نفســها، كما اقترحوا حلوال 

للوضع القائم.
كان ذلك خالل الندوة التي 
نظمهــا مركز ريكونســنس 
للبحوث والدراســات مســاء 
أمــس األول عبــر تطبيــق 

«زووم».
فــي البدايــة، قــال وزير 
املوصــالت األســبق ســامي 
النصف ردا على سؤال حول 
تقييمه لالستجوابات كوزير 
سابق ونظرته كأكادميي، هل 
هي كأداة نعمة أم نقمة؟: إن 
واقع االستجوابات في الكويت 
شــبيه بحــال الدميوقراطية 
اإلطار األوسع قصد منها شيء 
وحتقــق منها شــيء مغاير، 
التي نريدها  فالدميوقراطية 
هي لتعزيــز تكافؤ الفرص، 
لكن وجدنا انها هي املخل األول 
بتكافؤ الفرص نتيجة املمارسة 
اخلاطئــة، والدميوقراطيــة 
خلقت حملاربة الفساد، وجدنا 
أنها أحيانا لنشر الفساد، أما 
االستجواب وهو أداة رقابية 
لتعديل اخلطأ، لكن كثيرا من 
االستجوابات جند فيها نائبا 
يريد من وزير أن يتجاوز في 
أمر ما. وأضاف النصف: وإذا 
رفــض الوزير ذهــب النائب 
لالســتجواب وهدد وتوعد، 
واألمر اآلخر الطريقة التي يتم 
فيها االستجواب ولو ذهبت 
للصحافــة فــي العالم كله ال 
جتد محاضــر الدميوقراطية 

ويذهب إلى دواويني املنطقة 
وأصبــح  لالســتعراض 

االستجواب للتجريح.
وزاد: أنا شــخصيا لست 
ضد االســتجواب بل مع هذه 
األداة، ولكن مع األسف أغلب 
االستجوابات قدمت للوزراء 
املجتهديــن ألنهــم يرفضون 
طلبات النائب وبالنهاية يخرج 
الوزير باإلحراج ولكن الوزير 
الذي يلبــي طلبــات النواب 
ويفتح لهــم األبــواب «محد 
يقرب صوبــه»، فهل هذا هو 
املــراد من االســتجواب الذي 
قصده اآلباء املؤسســون من 

االستجواب؟
ومضــى قائــال: «ال أتكلم 
بالشكل املطلق في االستجواب، 
فهنــاك اســتجوابات ناجحة 
ســاهمت في حتقيق مرادها 
مبحاربة الفساد وأتت ثمارها».

وزاد النصــف: «رغــم أن 
٨٥٪ من االســتجوابات تقدم 
بسبب التعدي على املال جند 

جلنة قيم داخل مجلس األمة.
من جانبــه، قــال النائب 
األسبق عبدالرحمن العنجري 
إن «لدينا أشكالية مهمة تكمن 
في أزمة نفوس وليست أزمة 
نصوص دستورية، والباقي 

تفاصيل.
وأفاد بأن االستجواب حق 
للنائب وممارسة طبيعية في 
السياســة والبرملان ووجود 
هلع من االستجوابات يعود 
لوجود خلل لعدم معرفتنا من 
نحن هل نحن نظام رئاســي 
أم برملانــي هل رأيت حكومة 
تشــكل وال تعــرف األغلبية 
البرملانيــة املوجــودة لديها 
وهنا اخللــل وعلى احلكومة 
التي تدير البلد أن تكون لديها 

رغبة في اإلصالح.
ورأى العنجري أن األوضاع 
احلالية تشــير الى أن هناك 
تسامح مع الفساد ولن يكون 
هناك إصالح إال بوجود رغبة 

صادقة.

االســتجوابات مقيدة بحسن 
اســتعمالها وفــق الضوابط 
املقرر في الدستور فإذا انحرف 
االســتجواب عــن مقاصــده 
الدستورية يسقط في دائرة 

احملظور.
النــواب  وزاد ان بعــض 
يستخدم االســتجواب كأداة 
للتشــهير وبذلــك ينحــرف 
عــن مســاره وعــن مقاصده 
فاحملكمــة  الدســتورية 
الدســتورية لها حكم شهير 
وهو أمطار احلكومة بوابل من 
االستجوابات بغير مقتضى 

واضح يسيء لهذه األداة.
وأوضح الياسني ان «العمل 
الفــردي فــي البرملــان متاح 
والناخــب هــو الرقيب على 
النائــب واإلشــكالية ومربط 
الفرس هي الناخب قبل النائب 
ألن الناخــب هو مــن يخرج 
النواب، ومشكلة االستجواب 
تكمن في طريقة التعاطي مع 
النصوص القانونية والتعسف 
في استخدام احلق دون النظر 
فــي اإلصالحــات وكثير من 
االستجوابات خارج املنطقة 
الدستورية وهناك أدلة على 
ذلك فعندما فســرت احملكمة 
الدســتورية مادتني ١٠٠ و١٠١ 
فسرت األداة بشكل تفصيلي.
مــن جانبــه، قــال عضو 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبداهللا جنيب املال إن: «الغرفة 
على مر التاريخ جتابه بهجمات 
عليها باعتبارها مركز جتمع 
التجار فهناك نوعني من التجار 
تاجــر نظيــف ويخــاف اهللا 
وتاجر فاسد وجند أن اخلير 
يخص والشــر يعم فالتاجر 
الفاســد في الفترات السابقة 
ساهم في عرقلة اإلصالحات 
وربــوا جيــال على تكســير 
القوانني واستعمال الضغوط 
لتمرير مناقصاته ونحن في 
غرفــة التجــارة منــذ بدايــة 

أن التعديات على املال العام 
مستمرة وأصبح الكل يقول 
مفهوم التعدي على املال العام 
حتى املتعدي على املال العام 
يقــول هذا الكالم وبعض من 
يرفع راية محاربة الفساد هو 

فاسد.
ورأى النصف أن «املشكلة 
فــي النصــوص وليــس في 
النفوس وكل حالة في الدنيا 
البد أن يخلق لها نص قانوني 
وهذا ستنتج عنه ماليني من 
النصوص التي ال يســتطيع 
أن يتعامل معهــا والنية في 
اإلصــالح تواجــه اجلميــع، 
والكويت لها خصوصية في 
النظام السياســي وهو نظام 
خليــط وهذا ليس عيب فكل 
دولــة لهــا خصوصيتها في 
النظام بني الرئاسي والبرملاني.

فاالستجوابات في الكويت 
غير طبيعية وليس لها مثيل 
فــي العالم ومتارس بشــكل 
غريب والبــد أن يكون لدينا 

وزاد ان: «نواجه فساد كبير 
بسبب شــطب االستجوابات 
والنظام الدميوقراطي ينتخب 
أفراد وليس برامج سياسية 

ورؤى».
قال نواف الياســني إن: 
«مســألة النظام السياسي 
في الكويت أنه نظام هجني 
بني الرئاســي أو البرملاني 
وال أعتقد أن أســرة احلكم 
هــي من حتســم املوضوع 
ألن الدســتور أوجــد هذه 
احلالة في مــواده، ونتكلم 
أن االستجواب احدى األدوات 
التــي مكن فيه البرملان من 
ممارســته اختصاصــه في 
مواجهة السلطة التنفيذية 
في الرقابة ومنها األســئلة 
وهنــاك خلط بــني اجلانب 
القانوني واجلانب السياسي 
هل االستجواب أداة إلسقاط 
الوزير أم لالســتفهام منه 
أو يقصــد منــه التجريح، 
وهذه املســألة حسمت في 
احملكمــة الدســتورية فــي 
تفســيرها للمادتــني ١٠٠ 
و١٠١، الفتا إلى االستجوابات 
أصبحت مثل حفلة تشهير 
ثم تطرح ملفات مفاجئة في 
االســتجواب وهذا مخالف 
للدستور الذي يرفض وجود 
مواد غامضة في االستجواب 
ويجب أن يكون االستجواب 
واضحــا مــن جهــة أخرى 
ارتباك بعض الوزراء عند 
طرح االســتجواب، مع كل 
احترامنــا لهم، هم ليســوا 
خريجي جتمعات سياسية، 
هم أناس قياديون مخلصون 
في عملهم ثم تبوأوا املنصب 
الــوزاري، هنــاك فرق بني 
الوزيــر واملديــر التنفيذي 

اجليد والوزير السياسي.
وأكد أن االســتجواب كما 
قالــت احملكمــة الدســتوري 
ليس حقا مطلقا للنائب إمنا 

التأسيس في العام ١٩٥٨ كان 
لها إسهامات في التطوير وحل 
مشــاكل التجار وأي شخص 
يفتــح محل فهو تاجر وجند 
في الوقت احلالي توجيها حلل 
التركيبة الســكانية بســبب 
الفاســدين  اإلقامــات  جتــار 
وترك العمالة السائبة وجند 
التوجه العــام للضغط على 
غرفــة التجارة للضغط على 
التجار فهناك جتار من خارج 
الغرفة ونحن لدينا أكثر من 

١٠٠ ألف تاجر.
وأشار املال الى أن «جتديد 
ولدينــا  مطلــوب  الدمــاء 
انتخابات كل سنتني لتحقيق 
ذلك وان لم تتح فرص لبعض 
أعضاء الغرفــة ألخذ دورهم 
فــي التمثيــل لــدى اجلهات 
احلكوميــة والهيئات، طلبنا 
إعــادة النظر فــي عضويات 
البعــض في بعــض اجلهات 
الرسمية بشكل عام وبعضهم 
جتاوز العضوية أكثر من ٢٠ 
عاما ولم يفتح املجال لغيره.

وأشــار املــال الــى أن أداة 
الغرفة فــي حقبــة املرحوم 
عبدالعزيز الصقر كانت حقبة 
مليئة باإلجنــازات واملواقف 
واالقتصاديــة  السياســية 
املشــهود لهــا ونتطلع لدور 
كبير للغرفة في املرحلة املقبلة 
ما ينعكــس إيجابا على دور 

االقتصاد في الكويت.
وأكد أن «موسوعة الكويت 
الدســتورية هي مبادرة منه 
واســتذكر فــي هــذا اإلطــار 
مبادرة (عبدالعزيز العنجري) 
املاليزي وجمعت  للصندوق 
املســؤولني األميــركان مــع 
الشــيخ ناصر صباح األحمد 
وهي مبادرة طيبة واملوسوعة 
الدســتورية اعتمــدت علــى 
مبادرة بدأت العام ٢٠٠٨ وهي 
إصدارات مهمة تعطي الباحث 

معلومة صحيحة.

نظمها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبر تطبيق إلكتروني مساء أمس األول

تنشــر فــي الصحــف إال في 
الكويــت فمنــذ أن يتحــرك 
النائب املســتجوب من بيته 
إلى أن يصل مجلس األمة جتد 
الكاميرات خلفــه كأنه يقدم 
ورقــة االستســالم ويحــرج 
الوزيــر كما أن االســتجواب 
ميتد إلى ساعات طويلة فمن 
يركز مع هــذه املدة الطويلة 
فــي االســتجواب وبعــض 
االستجوابات يكون في اليوم 
األول لعمل الوزير حتى أصبح 
االستجواب يقدم على الهوية 
وليس القضية وليس بهدف 

اإلصالح العام.
وأشــار النصــف الــى أن 
االستجواب قائم على اإلصالح، 
واالســتجوابات التــي قدمت 
لم تتــم متابعتها ناهيك عن 
احلكم املســبق لالستجواب 
ومــا نشــاهده قبــل تقــدمي 
االســتجواب، جتد من يؤيد 
دون أن يســمع رأي الوزيــر 
لالســتعراض  وأصبحــت 

البرملان العربي للطفل: استغالل الوقت بطريقة مفيدة خالل «كورونا»
القاهرة - هناء السيد 

واصل أعضاء البرملان العربي للطفل 
بث رسائلهم التوعوية التي تتواكب مع 
جائحة كورونا املســتجد (كوفيد- ١٩) 
ليسلطوا الضوء من خالل رسائلهم التي 
حملت عنوان «احكي قصتك» وحثهم على 
أخذ االحتياطات واإلجراءات الوقائية للحد 

من انتشار ڤيروس «كورونا».
وكانت منصة البرملان على صفحات 
التواصل االجتماعي كنافذة ومبساحة 
كبيرة حملت تلك الرسائل إلى مختلف 
أطفال الوطن العربي من توعوية مرتبطة 
بالسالمة وبأساليب وأنشطة لألطفال 
داخل أســرهم بهدف حتقيق التزامهم 
بالبقــاء في املنــزل في إطــار االلتزام 
باملســؤولية الوطنيــة وتدعيم ســبل 
احلماية املنشــودة للجميع واستغالل 

الوقت بطريقة مفيدة وصحية.
وجنحت تلك الرســائل في إيصال ما 
يســعى إليه البرملان حتــت مظلة إدارة 
األســرة والطفل باجلامعــة العربية من 
تعزيز لــكل اجلهود احلكوميــة الرامية 
إلى توعية جميع أفراد املجتمع مبختلف 

شــرائحهم وفئاتهــم، وخاصــة األطفال 
 COVIDبڤيــروس كورونــا اجلديــد ١٩
وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة 
التي تسهم - بإذن اهللا - في الوقاية منه 
واحلد من انتشاره وصوال إلى التعايش 

معه في هذه الفترة.
ومن خــالل مبــادرة «احكي قصتك» 
على وسائل التواصل االجتماعي للبرملان 
العربــي للطفــل أطــل عدد مــن أعضاء 
البرملان لتناول مســاهماتهم  وعضوات 
وآرائهم ونصائحهم في التعامل مع هذه 
اجلائحة، فقال عضو البرملان عبدالرؤوف 
ضيفي من اجلزائر في نصيحته: اغتنموا 
فرصة بقائكم في املنزل بتعزيز عالقتكم 

مع أسرتكم وبتعلم ما هو جديد.
وفي اإلطار نفســه قال أمني الشبول 
عضــو البرملان العربــي للطفل وهو من 
األردن: يجب عليكم االبتعاد عن األماكن 
املزدحمة وعدم مالمسة األسطح وااللتزام 
بقواعد الصحة العامة واستغالل الوقت 
بطريقة مفيدة وصحية من أجل مقاومة 

وهزمية هذا الوباء.
أما مثايــل الصريدي عضوة البرملان 
العربي للطفل وهي من اإلمارات فقالت في 

إشادتها بجهود دولة االمارات في التعامل 
مــع كورونا: فقط انظــر لدولة صانعها 
حكيم العرب، مسيرة مكللة باإلجنازات 
متضي دون توقف وتغطي جميع املجاالت 
لتعزيز مكانتها الرفيعة التي استطاعت أن 
حتققها على الصعيدين العربي والدولي، 
وتتصدى جلميع العثرات مهما واجهتها 
املصاعب وهي تتمسك باألمل الكبير في 
املســتقبل الزاهر لألجيال القادة واألهم 
من ذلك خلق بيئة آمنة لســالمتهم، لكن 
في الظروف الراهنة حرصت الدولة على 
مواصلة وإمتام مســيرة العمل والتعلم 
عن بعد من أجل سالمة اجلميع، فاليوم 
الشــخص الواحد مســؤول عن اجلميع، 
لذلك من أجل ســالمتك وسالمة اجلميع 

خلك في البيت.
وعلى نفس املنوال تطرق عضو البرملان 
العربي للطفل عبدالرحمن عفت من مصر 
إلى تقدمي نصيحة لألطفال قائال: التزموا 
بيوتكم قــدر اإلمكان واتبعوا اإلجراءات 
االحترازية حفاظا على صحتكم وصحة 
بالدكم وتعلموا أشياء جديدة واستغلوا 
وقتكم مبا هو مفيد مثل القراءة، وال تنسوا 
الدعاء وقراءة القرآن واطمئنوا باالستغفار 

(أال بذكر تطمئن القلوب.
وأكــد فــي نصيحته عضــو البرملان 
العربــي للطفــل املنذر أحمــد عطية من 
الســودان على خطورة ڤيروس كورونا 
قائــال: كوفيد١٩ هو ڤيــروس خطر يهدد 
األرواح ويســلبها فهل نستسلم له بهذه 
السهولة بالطبع ال. ألننا نحن األطفال لدينا 
سنني قادمة مليئة باإلجنازات والنجاحات 
ألجلك وألجل أهلك وألجل وطنك (خليك 
في البيت) مختتما كلمته (كن واعيا، كن 

عاقال، كن إنسانا).
وفــي نصيحتها، قالــت دانة الدخيل 
عضــوة البرملان العربي للطفل وهي من 
السعودية: أمتنى من اجلميع أن يحرص 
على اتبــاع تعليمات املنظمــة الصحية 
العاملية للوقاية من ڤيروس كورونا وعدم 
نشر رسائل ومعلومات مجهولة املصدر قد 
تتسبب في زيادة انتشار هذا املرض. فيما 
قال في مداخلته عمر معايطة النائب الثاني 
لرئيس البرملان العربي للطفل وهو من 
األردن: تبدأ بأنا وتنتهي بنحن، فأنفسنا 
أمانــة اهللا لنا، ابقــوا محافظني ملتزمني 
آخذين ما نحن فيه بكل جد ومسؤولية، 
وكونــوا متوكلني علــى اهللا، راجني منه 

خير املسألة وخير االبتالء، واختتم قائال: 
أمتنى لكم الســالمة فــي طريقكم وخير 

العمل في دنياكم.
وقــال النائــب األول لرئيس البرملان 
العربي للطفــل عبدالوهاب الرفاعي من 
الكويــت: بقاؤك في املنزل والتزامك بكل 
اإلرشــادات الصحية ضــروري جدا ألنه 
يســاعد الدولة واملنظومــة الصحية في 
القضاء على الوبــاء، كذلك احرص على 
قضاء وقتك في املنزل فيما هو مفيد لك 
مثل القراءة أو املشاركة في ورش ودورات 
عــن بعد وغيرها من األمــور التي تعود 

بالنفع والفائدة.
ودعت عضوة البرملان العربي للطفل 
رنا أحمد- وهي من مصر- األطفال قائلة: 
التزموا منازلكــم للحفاظ على صحتكم 
وصحــة اآلخريــن واتبعوا اإلجــراءات 
االحترازية لســالمة اجلميع حتى نعبر 
هذه األزمة سريعا. وأضافت: كما أنصح 
باستغالل الوقت من خالل البقاء في املنزل 
بتعلم مهارات جديدة والقيام بأنشــطة 

مختلفة.
وأكد سعادة أمين عثمان الباروت األمني 
العام للبرملان العربي للطفل على أهمية 

األدوار التــي يقوم بها أعضــاء البرملان 
العربي للطفل من توظيف نوعي للتواصل 
االجتماعي في بث رسائل تتكامل وتنسجم 
مع جميع القرارات والتوصيات الصادرة 
من اجلهات العليا واجلهات الصحية بشأن 
اتخــاذ االحتياطات واإلجــراءات الالزمة 
للحد من انتشار عدوى ڤيروس كورونا 
املستجد «كوفيد - ١٩» والتفاعل اإليجابي 
وصوال إلى التعايش معه في هذه الفترة 

احلرجة.
إلــى أن البرملــان  وأشــار البــاروت 
العربي للطفــل من خالل مبادرة «احكي 
قصتــك» يعمــل على ترســيخ وتثبيت 
ثقافــة جديدة تبدأ مــع الطفولة في فهم 
ومواجهة التحديات املختلفة، والتي منها 
الصحية، والتعايش مع واقعه، فالطفل 
هو عماد املستقبل والقائد الذي سيبني 
وهو احلاضر في مشهد الغد لذا كان دوره 
مهما في هذه اجلائحة ليكون شريكا في 
املســؤولية وقادرا على التعاطي بوعي 
وحكمة معها، الفتا إلى أهمية هذه الرسائل 
وقيمة ما حتمله من توعوية لكل أطفال 
الوطن للحفاظ عليهم وضمان سالمتهم 

وسالمة أسرهم.

٥ نواب يقترحون معاجلة أوضاع املتعاقدين
 بعقود االنتفاع باإليجار أثناء الظروف الطارئة

قدم النواب أحمد الفضل وصفاء 
الهاشــم وناصر الدوســري وخلف 
دميثير وخالد الشطي اقتراحا بقانون 
بشــأن معاجلة أوضــاع املتعاقدين 
بعقود االنتفاع باإليجار أثناء الظروف 
الطارئة، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تعرف الظروف الطارئة 
بالتطبيق ألحكام هذا القانون بأنها 
الكــوارث الطبيعيــة أو احلروب أو 
انتشار األوبئة أو األزمات االقتصادية 
العامة التي يتخذ معها مجلس الوزراء 
إجراءات تتسبب في تعطيل االنتفاع 
بالعني املستثمرة للنشاط التجاري 
أو الصناعــي أو أي مــن األنشــطة 
االستثمارية االقتصادية أو املهنية أو 
أي مرافق تتأثر مبوجب تلك القرارات.
مادة ثانية: ال حتتسب أجرة عن 
العني املستثمرة مدة ستة أشهر من 

وقــوع األثــر الناجم عــن الظروف 
الطارئة وفق مــا هو وارد في املادة 
األولى، وتعتبر األجرة مخفضة وفقا 
لهذا القانون بنسبة ٦٠٪ ملدة الستة 

األشهر الالحقة فيما بعد.
وفي كل احلاالت ال يجوز للمؤجر 
أن يلــزم املســتأجر بإخــالء العني 
املؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة 
وطوال مدة الســنة املقررة لإلعفاء 
وخفض األجرة، وكذلك فيما لو استمر 
األثر املترتب وفق قرارات صادرة من 
مجلس الوزراء ملدة أطول حتول دون 

االنتفاع بالعني املستأجرة.
وفي حال كانت األجرة مســددة 
مسبقا أو التزم املستثمر في سدادها 
أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها 
مبــدة مماثلة دون اســتحقاق الدفع 

عنها.

مــادة ثالثــة: يســري حكــم هذا 
القانون على كل مستثمر مع أشخاص 
طبيعيني أو اعتباريني أو عقود أمالك 
الدولة سواء كانت مع وزارة املالية أو 
أي من وزارات أو هيئات أو مؤسسات 
الدولة املستقلة أو امللحقة أو الشركات 
اململوكــة بالكامل للدولــة أو متلك 
فيها الدولة نسبة تزيد على ٥١٪ إذا 
كانت العقود مرتبطة مبستأجرين 
آخرين ميثلون طرفا ثالثا ينتفعون 
بالعني املســتأجرة وتشملهم أحكام 
هذا القانــون وكان العقد يجيز لهم 
التأجير علــى الغير، على أال يكون 
املستثمر متعثرا في سداد مستحقات 
األجرة عن االستثمار قبل الظروف 

الطارئة.
مــادة رابعــة: تنشــأ باحملكمة 
الكليــة دائرة تختــص في طلبات 

تخفيــض األجــرة املســتحقة عن 
تعثر النشــاط املســتثمر وتأثره 
بالتداعيات عــن الظروف الطارئة 
املشار إليه وفق املادة األولى من هذا 
القانون، ويجوز استئناف األحكام 
والطعن فيها بالتمييز، وال يحول 
ذلك دون التزام املتعاقد في ســداد 
األجرة املستحقة إلى حني صيرورة 

احلكم نهائي وبات.
وال تختــص احملكمــة بالعقــود 

املبرمة لالنتفاع من أمالك الدولة.
مادة خامســة: ال يكون ألي نص 
فــي أي قانون آخر أثــر في تعطيل 

نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة سادسة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

أحمد الفضل خالد الشطيصفاء الهاشم ناصر الدوسريخلف دميثير

طارق األسد: حضور االجتماع النيابي - احلكومي 
حلماية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

يوسف غامن

تلقى أصحــاب األعمال 
دعــوة من جلنة الشــؤون 
املالية واالقتصادية حلضور 
االجتماع النيابي - احلكومي، 
الذي ســيعقد غدا األربعاء 
األمة  برعاية رئيس مجلس 
الغامن ملناقشــة  مــرزوق 
التداعيات االقتصادية جلائحة 
«كورونا» وذلك لالطالع على 
بعض اإلجراءات احلكومية 
إلنقــاذ قطــاع املشــاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وأشار طارق األسد- باعتباره أحد ممثلي 
أصحاب املشــاريع الصغيرة- إلى أهمية 
هــذا االجتماع ملا ســيبنى عليه من آثار 
وخطط لعالج تداعيات األزمة الناجمة عن 
تعطل معظم املشاريع الصغيرة وتضررها 
الكبير، حيث تعرضت خلســائر كبيرة، 
فبعضها توقف ومنع من العمل بشــكل 
كامل، والبعض اآلخر تضرر من احلظر 
وتوقف تبعض األنشطة أيضا، األمر الذي 
أثر على وضعها املالي وكذلك على عمالتها، 
حيث حرص أصحاب هذه املشاريع على أداء 
مستحقات العمال لديهم وتسديد رواتبهم 
بشكل منتظم حفاظا عليهم وألنهم ليس 

لديهم أي موارد أخرى للعيش.
وعبر األسد عن تفاؤله بهذا االجتماع 

والذي سيكون له أثر 
كبير ومباشــر على 
املشــاريع  أصحاب 
الصغيرة واملتوسطة 
وحمايتهــم وضمان 
استمراريتها مستقبال، 
ومبا يشــكل حافزا 
الكويت من  ألبنــاء 
الشباب الطموح لطرق 
اخلاص  القطاع  باب 
وخــوض غماره من 
دون أي خوف أو قلق 
من تعرضه للخسائر 
نتيجة بعض األزمات أو الكوارث الطارئة 
والتي تتخذ طابعا عامــا، وامتثاال كذلك 
للتوجهات احلكومية وما يصدر عنها من 
تعليمات وقرارات يحترمها اجلميع وملا 

فيه الصالح العام.
ومتنى األســد أن تتاح لــه ولزمالئه 
املدعوين من ممثلي أصحاب املشروعات 
فرصة احلديث واملساهمة بتقدمي بعض 
املقترحات واحللول املمكنة مبا يدعم هذه 
الفئة التي بات لها دورها املميز في االقتصاد 
الكويتي واحلفاظ عليه متينا قويا، وأيضا 
حلمايتهم من التعرض لإلفالس وما له من 
تبعات سلبية عليهم وعلى أسرهم، داعيا 
اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادة 
وشــعبا من كل مكروه، وأن تزول هذه 

الغمة بأقرب وقت ممكن.

ً يعقد برعاية رئيس مجلس األمة غدا

طارق األسد


