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قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الرعاية الصحية في وقتنا 4
احلالي تعتمد اعتمادا كبيرا على الكش���ف املبكر عن االمراض 
ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة االفراد، علما 
ان اهمال االمر يكلف ال���دول الكثير من االعباء، لذا فإن الدول 
املتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص االفراد للكشف 
املبكر عن االمراض االكثر شيوعا في املجتمعات، مقترحا »وضع 
برنامج صحي متكامل جلميع افراد املجتمع الكويتي يسعى الى 

الكشف املبكر عن االمراض وفق املعايير املعتمدة عامليا«.
وفي اقتراح ث���ان، قال د.الطبطبائي: حرصا على خلق جو 
من التنافس احلميد بني املناطق الصحية وسعيا نحو االرتقاء 
مبس���توى خدمات الرعاية الصحية واتاح���ة املجال للكفاءات 
الكويتية املتخصصة في االدارة الصحية، فإنني اقترح »اعطاء 
املناطق الصحية استقاللية ادارية ومالية وفنية لضمان االرتقاء 

بخدمات الرعاية الصحية«.

الطبطبائي يقترح وضع برنامج صحي متكامل للكشف المبكر عن األمراض وفق المعايير العالمية

خالل ندوة نّظمتها الحملة الوطنية الشعبية في جمعية المحامين مساء أمس األول

حماد: صندوق المعسرين ثبُت فشله وشراء المديونيات سنقرّه باألغلبية العادية

المسلم والطبطبائي والحربش والصواغ وهايف قدمو اقتراحاً بقانون

رقابة »المحاسبة« مسبقة وأثناء التنفيذ والحقة 
ولرئيس الديوان سلطة إبالغ القضاء بأي شبهة جريمة

اقترح إنشاء إدارة خاصة توفر لها العدد الكافي

عسكر: إجراء الدراسات واالستبيانات لتحديد 
المواد والخدمات األساسية التي تحتاجها األسرة

ش����دد النائب عس����كر 
العنزي على ان من املهام 
الرئيسية للدولة احملافظة 
على أمن واستقرار ورخاء 
الوطن واملواطن، مشيرا الى 
ان األسرة في كل مجتمع 
تعتبر الركيزة األساسية في 
استقرار املجتمع وتنميته 
لذلك البد من ان تتوفر لها 
األج����واء املالئمة لتعيش 
باستقرار ليس فقط سياسيا 
وأمنيا وامن����ا كذلك مادي 
بتوفير احلياة الكرمية لها 
والفرصة العادلة للحصول 

على املوارد املالية املالئمة التي تكفيها للحياة 
الراغدة هذا من جانب، ومن جانب آخر توفر 
احلماية القانونية بكل صورها لألسرة ملنع 
اآلخرين من اس����تغاللها واستنزاف مواردها 
املالية من غير مص����وغ قانون أو اقتصادي 
مبمارسة رفع األسعار املبالغ فيه وغير القائم 
على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقية للسلع 
وامنا س����يطرة محمومة وجشع فاحش من 
البع����ض والرغبة في اإلثراء الس����ريع على 
حساب جيوب املواطنني وامتصاص ثرواتهم 

واالستيالء على مدخراتهم.
واستطرد: ونظرا لتقاعس األجهزة املعنية 
في الدولة في مراقبة األس����عار وعدم قيامها 
بواجبها في التصدي لهذه الظاهرة واالرتفاع 
غير املبرر لبعض األسعار عند احلديث عن 
زي����ادة الرواتب وحتى قب����ل إقرارها فتؤكل 
الزيادة قبل ان تص����ل الى جيب املواطن بل 
يتحمل املواطن واألس����رة مبالغ أكبر منها، 
ونظرا لالرتفاع احملموم الذي نلمس����ه على 
األس����عار في ش����تى املجاالت خاصة السلع 
واخلدمات الرئيسية التي تتعاطى معها األسرة 
بصورة يومية ومستمرة، فإن احلالة أصبحت 
ملحة الى ان تتح����رك أجهزة الدولة املعنية 
س����واء في وزارة التجارة ووزارة التخطيط 
لعمل الدراسات واالستبيانات لتحديد املواد 
واخلدمات األساس����ية التي حتتاجها األسرة 
وتؤثر على الشؤون املالية لها دون امكانية 
االس����تعاضة عنها أو جتنب اقتنائها. كما ان 
احلاجة ملحة ملعرفة اجتاه األسعار بالنسبة 
لهذه املوارد ومدى ارتباط ارتفاع أس����عارها 
باألسواق العاملية أو احمللية والوقوف على 
حقيقة هذا االرتف����اع المكانية التعامل معه 
سواء بكبحه أو بتعديل مدخول األسرة مبا 
يواكب االرتفاع في األسعار. لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه 

على املجلس.
- حتديد املواد والسلع 
التي  واخلدمات األساسية 

حتتاجها األسرة.
- مراقبة أس����عار هذه 
املواد واخلدمات وحتديد 
مستوى االرتفاع احلاصل 
فيها وحتديد أسبابه ووضع 
التوصيات لكيفية التعاطي 

معه.
القيام بالدراس����ات   -
والبحوث اخلاصة بطريقة 
تعامل املس����تهلك مع هذه 
السلع واخلدمات وكيفية 
توعيته في االستهالك والتعامل مع االرتفاع 
غير املبرر لألس����عار مع اعطائه البدائل عن 

تلك املواد.
- اصدار نشرة سنوية مبستوى األسعار 
ومدى ارتفاعها وأس����باب ه����ذا االرتفاع إن 

وجدت.
- حتديد مس����توى التضخم في األسعار 

سنويا.
- أي دراسات أو أنشطة تصب في حتقيق 
األه����داف املرجوة من ه����ذا اجلهاز للحد من 
االرتفاع غير املبرر لألسعار وكيفية التعامل 

معه.
- تنشأ في وزارة التجارة والصناعة ادارة 
خاصة يوفر لها الع����دد الكافي من املوظفني 
املختصني وتكون اختصاصاتها على الوجه 

التالي:
- اجراء الدراس����ات وعمل االستبيانات 
لتحديد السلع واحلاجات الرئيسية للمواطن 

واملقيم والتي يستهلكها يوميا.
- اجراء الدراس����ات احمللية بالتعاون مع 
اجلهات املعنية للوقوف على مدى ارتفاع أسعار 
هذه السلع وغيرها من السلع احمللية وتبيان 
هذا االرتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر 
هذه الدراسات وتلك األرقام لتبيان مستوى 

التضخم في االسعار.
- إإعمال الرقابة والتفتيش على التجار 
لضبط األس����عار ومنع االحت����كار مع اعطاء 
العاملني في هذه االدارة الضبطية القضائية 

لضبط املخالفني متهيدا ملعاقبتهم.
- تلقي الشكاوى من املواطنني واملقيمني 
ع����ن حاالت الغش التجاري ورفع األس����عار 

واالحتكار.
- نشر أسماء التجار والشركات املخالفة 
لألحكام التي تصدر لضبط األس����عار ومنع 

االحتكار.

تقدم النواب د.فيصل املسلم 
ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان 
احلربش وفالح الصواغ ومحمد 
هايف باقتراح بقانون بتعديل 
قانون ديوان احملاسبة، وجاء 

في االقتراح:
مادة أولى: يستبدل بنص 
املادة السابعة من القانون رقم 
30 لسنة 1964 املشار اليه النص 
اآلتي: رقابة الديوان مس���بقة 
واثناء التنفي���ذ والحقة وفقا 
الحكام هذا القانون وتش���مل: 
الرقابة النظامية بشقيها رقابة 
املشروعية والرقابة احملاسبية، 
الرقاب���ة عل���ى االداء، الرقابة 
القانونية على القرارات الصادرة 

في شأن املخالفات املالية.
م���ادة ثانية: تض���اف الى 
القانون رقم 30 لس���نة 1964 
املشار اليه مادتان جديدتان برقم 
24 مك���ررا، 81 مكررا، نصهما 

اآلتي:
مادة 24 مكررا:

»يباشر الديوان اختصاصاته 
في الرقابة على االداء مستندا 
الى معايير االقتصاد  في ذلك 
والكف���اءة والفاعلية وتلتزم 
اجله���ات اخلاضع���ة لرقابة 
الديوان بالقواعد والتعليمات 
الديوان  التي يصدرها رئيس 

في هذا الشأن«.
مادة 81 مكررا:

»لرئي���س الديوان ان يبلغ 
فورا السلطة القضائية املختصة 
اذا بدت له من واقع الرقابة التي 
ميارسها الديوان شبهة جرمية 
متس االم���وال العامة معاقب 

أم���ا الرقابة اثن���اء التنفيذ 
فهي:

الرقاب���ة الت���ي تصاح���ب 
التنفيذ بحيث  وتتزامن م���ع 
تؤدي الى اكتش���اف اخلطأ أو 
االنحراف خالل فترة قصيرة 
من وقوعه وتس���اهم بذلك في 
تدارك���ه وعدم اس���تقراره أو 
النوع من  تكراره، ويأخذ هذا 
الرقابة شكل التفتيش ومتابعة 
تنفيذ العمليات وتتركز اساسا 

في املجاالت التالية:
أ � التفتي���ش عل���ى س���ير 

العمليات املخزنية.
ب � متابع���ة تنفيذ اخلطط 
وامليزاني���ات  والبرام���ج 

التقديرية.
ج � متابع���ة تنفيذ العقود 

وتتناول اجلوانب التالية:
1 � املتابعة القانونية املتمثلة 
في بيان مدى تنفيذ املتعاقدين 
للش���روط الواردة ف���ي العقد 

وملحقاته.
2 � املتابعة املادية: وهي التي 
تهتم ببيان ما اذا كانت نسبة 
االجن���از الفعلي ال���ى االجناز 
الكلي حملل العقد تتناسب مع 
ما اقتضى من مدة التنفيذ الى 

مجموع مدة العقد.
3 � املتابع���ة املالي���ة: وهي 
التي تهتم بتحديد نسبة املبالغ 
املدفوعة الى اجمالي قيمة العقد 
ومقارنتها بنسبة االجناز الفعلي 
الت���وازن بني  لتحديد م���دى 
اجلانب املادي واجلانب املالي 
مع ضرورة حصر االنحرافات 

وبيان اسبابها.

عليه���ا جزائيا وليس لرئيس 
الدي���وان ان يفوض غيره في 

ممارسة هذا االختصاص«.
مادة ثالثة: تضاف الى املادة 
36 من املرسوم بالقانون رقم 
15 لسنة 1979 املشار اليه فقرة 
جديدة نصها اآلتي: »كل ذلك مع 
عدم االخالل باالحكام الواردة في 
الفصل الرابع من القانون رقم 

30 لسنة 1964 املشار اليه«.
وجاء في املذكرة االيضاحية، 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 30 لس���نة 
1964 بإنشاء ديوان احملاسبة 
واملرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شأن اخلدمة املدنية.

الس���ابعة من  املادة  تنص 
القانون رقم 30 لسنة 1964 على 
إنشاء ديوان احملاسبة على ان 
»رقابة الديوان مسبقة والحقة 
وفق���ا ألحكام ه���ذا القانون«. 
التالية احكام  املواد  ووضعت 
الرقابة املسبقة والالحقة التي 
يباشرها الديوان. وقد اعد هذا 
االقتراح بقانون ليستبدل بنص 
الذكر  السابعة س���الفة  املادة 

النص التالي:
رقابة الديوان مسبقة واثناء 
التنفيذ والحقة وفقا ألحكام هذا 

القانون وتشمل:
1 � الرقابة النظامية بشقيها 
رقاب���ة املش���روعية والرقابة 

احملاسبية.
2 � الرقابة على االداء.

3 � الرقاب���ة القانونية على 
الق���رارات الصادرة في ش���أن 

املخالفات املالية.

اما الرقابة على االداء فتهدف 
الى التحقق مما يلي:

1 � ما اذا كانت اجلهة تقوم 
فعال بتنفيذ االنشطة أو البرامج 
املخولة لها قانونا، وما اذا كان 
التنفيذ يتم بالطريقة املقررة، 

ويحقق االهداف احملددة.
2 � م���ا اذا كانت االنش���طة 
والبرامج تدار والنفقات تصرف 
بكفاءة وبطريق���ة اقتصادية 
وفعالة وف���ي ضوء متطلبات 

القوانني واالنظمة السائدة.
3 � ما اذا كانت املوارد تتم 
مراقبتها بصورة مناسبة ويتم 
اس���تخدامها بكفاءة وبصورة 

فعالة واقتصادية.
4 � م���ا اذا كان���ت البيانات 
املالية للجهة والنظام احملاسبي 
العمليات تكتش���ف  وتقارير 
بصورة مناسبة عن املعلومات 

املطلوبة.
وخولت املادة 24 مكررا التي 
استحدثها هذا االقتراح بقانون 
رئيس ديوان احملاسبة وضع 
القواعد والتعليمات التي تتم 

بها هذه الرقابة.
ووفقا للمادة اخلامسة من 
قانون انش���ائه يتولى ديوان 
احملاس���بة الرقابة املالية على 
جميع اجلهات املشار اليها في 
هذه املادة. واحكاما للرقابة على 
اموال الدولة نص هذا االقتراح 
بقانون في مادته الثانية على 
اضافة مادة جديدة الى قانون 
ديوان احملاسبة برقم 81 مكررا 
الدي���وان بإبالغ  يلزم رئيس 
الس���لطة القضائية )احملقق( 

اذا تكشف له من خالل الرقابة 
املالية التي ميارس���ها الديوان 
ارتكاب جرمية جنائية يعاقب 
عليها قانون اجل���زاء رقم 16 
لسنة 1960 أو اي قانون جزائي 
آخر، مثل قانون حماية االموال 
العامة رقم 1 لسنة 1993. والنص 
املقترح ليس اال تأكيدا للمادة 14 
من قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية التي توجب على كل 
شخص شهد ارتكاب جرمية أو 
علم بوقوعها ان يبلغ بذلك فورا 
اقرب جهة من جهات الشرطة 
أو التحقيق واال جوزي بعقوبة 
االمتناع عن الش���هادة اذا كان 
االمتناع عن االبالغ مماألة منه 

ألحد املتهمني.
كما ان املرس���وم بالقانون 
رقم 15 لس���نة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية قد نص في الفقرة 
الثاني��ة من املادة 36 منه على 
الغ���اء ك��ل حكم يتعارض مع 
أحكامه، مم��ا حدا بجهات القضاء 
الى اعتب��ار ذلك الغاء ضمنيا 
للفصل الراب��ع من قانون ديوان 
احملاسبة ال��ذي يحدد املخالفات 
املالية وينظ��م تأديب املسؤولني 
ارتكابه��ا، وتدعيما لدور  عن 
ديوان احملاس���ب���ة نص هذا 
االقتراح في مادته الثالثة ع لى 
اضافة فقرة ثالث���ة الى املادة 
36 من قان���ون اخلدمة املدنية 
تفيد ب���أن هذا القانون ال يخل 
بأحكام امل���واد التي وردت في 
الفصل الرابع املش���ار اليه في 
شأن املخالفات املالية وتأديب 

املسؤولني عن ارتكابها.

 رندى مرعي
اكد عضو مجلس االمة النائب س����عدون حماد انه اذا لم تتم املوافقة 
على قانون شراء املديونيات بالتصويت في دور االنعقاد في العام 2009 
فهو حتما سيقر في دور االنعقاد املقبل عام 2010 باالغلبية العادية اي 

النصف زائد واحد مبن حضر.
كالم حم����اد جاء خالل ندوة نظمتها احلملة الوطنية الش����عبية في 
جمعية احملامني ملناقش����ة موضوع قانون ش����راء املديونيات مبشاركة 

احملامي نواف الفزيع واعضاء احلملة.
وخالل الندوة قال النائب سعدون حماد ان هذا املقترح ليس بجديد 
على املجلس اذ انه سبق ان مت طرحه في عام 2006 ومت التصويت عليه 
ولكنه كان ينقصه صوتان، واعيد تقدميه في الع��ام 2008 غير انه مت حل 
املجل����س قبل التصويت عليه، اما اآلن ع��ام 2009 فقد مت تقدمي املقترح 
مباشرة بعد تأدية القسم ث��م تقدمي املقترح بعد تعديله ليحصل على 

اكبر عدد ممكن من النواب.
وتابع حماد ب����أن هذا املقترح املؤلف في 11 مادة حصل على موافقة 
اللجنة التش����ريعية واحيل الى اللجنة املالية التي لم توافق عليه بعد، 
ونطلب من اللجنة املالية الس����ير قدما ف����ي املوافقة على املقترح وذلك 
الننا جمعنا تواقيع تطالب بان تعقد في 1/27 جلس����ة للتصويت على 
هذا القانون ومناقش����ة املقترحات ونح����ن ملتزمون بهذا التاريخ لذلك 

نطالبها باصدار التقرير.
وقال حماد ان القانون حصل على موافقة 35 نائبا والعدد في ازدياد، 
األمر الذي جتلى في موافقة بعض الذين عارضوا هذا القانون في العامني 

2006 و2008 ونأمل أن يزيد العدد فوق ال� 40 صوتا.
واضاف حماد ان قانون ش����راء املديونيات جاء ليثبت فشل قانون 
املعس����رين الذي عدلت احلكومة بالتريث عن زيادة رأسماله الى مليار 

ونصف بعد قراءتها للقانون.
من جانب آخر قال حماد ان عواقب مس����ألة القروض تقضي بايجاد 
ع����دد كبير من محاضر الضبط واالحض����ار بحق 39.227 مواطنا وهذا 
األمر مرفوض ألنه ال يجس����د العدالة وذل����ك الن هناك جانبا كبيرا من 
املسؤولية ملقى على البنوك التي تعطي املواطن قروضا بشكل عشوائي 
مثل اعطاء املواطن قرضا في الكويت وآخر في البحرين على الرغم من 
ع����دم تواجده في البحرين اصال، األمر الذي يثقل راتبه وال يس����تطيع 

شراء قروضه.
وق����ال حماد ان حل هذه املش����كلة يبدأ في مجل����س االمة من خالل 
التصويت على القانون واقراره، مشددا على ضرورة التفريق بني اسقاط 

القروض وشراء املديونيات.
ومتنى حماد على احلملة الوطنية الشعبية ان تقيم هذه الندوات في 
الدوائر اخلمس وذلك لنشر الوعي لدى املواطن وملشاركته همومه، امال 
من النواب الذين يحفظون القانون ان يعبروا عن ارادة الشارع الكويتي 
وذل����ك من خالل التعبير عن حاجات ابناء دائرته وان يكون رأيه مبنيا 
على هذا االساس حينها سيكون اخلفض مبررا ولكن ان يكون اخلفض 

شخصيا فهذا األمر حتما ال يقبله ناخبوه.
وردا على سؤال حول املديونيات اخلارجية، اجاب حماد بأن مسألة 

اسقاط ديون العراق امر مرفوض لدى اعضاء مجلس االمة.
بدوره حتدث احملامي نواف الفزيع عن عدد القضايا التي كس����بوها 

وعن التوجه القضائي في مس����ألة املقترض����ني الكويتيني، قائال انه مت 
كسب 5 قضايا من أصل 1000 قضية.

وقال ان هناك توجها واضحا لدى القضاء في تثبيت سعر الفائدة واملدة 
للمقترضني وهذا هو االشكالية التي انطلقت منها ازمة القروض.

فمش����كلة القروض مش����كلة قانونية بحتة لع����دم تطبيق القوانني 
والنظم واللوائح وقد وجدنا ان هناك ش����هادات للعديد من التجاوزات 
التي اكدت عليها تصريحات محافظ البنك املركزي والعديد من النواب 

ووزراء املالية املتعاقبني.
وتاب����ع الفزيع بأن املعني في هذه القضية هو حلها ولكن حتى اآلن 
لم يتم ايج����اد اي حل منطقي ومعقول يحمل م����ن خالله آلية تطبيق 

القانون.
وقال الفزيع ان هذه القضية اصبحت كرة ثلج تتدحرج على ابواب 
مجلس االمة والضغط الشعبي املتولد منها يكاد يصل الى حد االنفجار 
فهذه املش����كلة يعاني منها نحو 80% من الكويتي����ني وهم ميثلون كل 

الشعب الكويتي.
وتابع بأنه متت قراءة االقتراحات الس����تة املقدمة من النواب والتي 
احيلت الى مجلس االمة ورأينا انها قامت على تقسيط هذه القروض اضافة 

الى حتديد الفائدة وتثبيتها. األمر الذي تنادي به احلملة الشعبية.
وطالب الفزيع أعضاء مجلس األمة بالوقوف على هذه املس����ألة من 
جانب العدالة متسائال عن كيفية االستشهاد بالعدالة في ظل املخالفات 
التي أقرت فيها كل السلطات. ومتنى ان تكون الوقفة القادمة في جلسة 

أكتوبر لهذه القضية والعمل على أال تتجاوز الفوائد أصل الدين.
وقال الفزيع ان هذه املخالفات كانت تتم حتت بصر وبصيرة محافظ 
البنك املركزي واحلكومة وبعض أعضاء مجلس األمة. وأمل الفزيع ان 
تتحقق العدالة على أبواب مجلس األمة وان يكون مجلس األمة للشعب 

الكويتي وأن يكون النواب ممثلني للشعب الكويتي.
بدوره قال رئيس احلملة الشعبية حمد احلربي ان أول خطوة قامت 
بها احلملة هي تشكيل جلنة ملتابعة تصاريح النواب من حيث التأييد 

والرفض ملسألة أزمة القروض، وعليه كان دعم احلملة وتأييدها للنائب 
س����عدون حماد ودعم مواقفه في مسألة قانون شراء املديونيات وذلك 

ألن هذه القضية تهم حوالي 80% من الشعب الكويتي.
وق����ال احلربي ان النواب اليوم أمام أمرين إما احلل أو احلل، أي إما 

حل قضية القروض أو حل املجلس فاحلل باحلل.
وإذا كان النواب يس����مون املطالبة بحقوق املواطنني دغدغة مشاعر 

فنحن نرحب بهذه الدغدغات.
وتابع احلربي قائال ان احلملة الوطنية الش����عبية تترصد عن قرب 
ملا يطلقه أعضاء التجمع السلفي متاما كما ترصدت للحركة الدستورية 

من قبل.
وأكد احلربي دعم ومساندة النائب سعدون حماد في حتدي النائب 
عبداهلل الرومي وذلك بهدف حل مش����اكل الشعب الكويتي وتناول كل 
قضاياه. وشدد احلربي على ان احلملة ديكتاتورية في هذه القضية وال 

مساومة فيها فهي إما أن تكون أو ال تكون.
ثم حتدث أمني سر احلملة الشعبية محمد العثمان عن مسألة رصد 
التصريحات التي تقوم بها احلملة قائال ان هناك الكثير من التناقضات 
في املواقف والتصريحات أولها التيارات اإلس����المية، وقال ان صندوق 

املعسرين حّمل الدولة أكثر من طاقتها األمر الذي أدى به الى الفشل.
وتس����اءل العثمان عن وجود احلريات والعدالة في البلد في ظل كل 
مذكرات الضبط واإلحضار التي ال تستثني أحدا حتى وإن كان معاقا.

وأكد العثمان انه ال يراد من احلملة التهجم على أحد وال على النواب 
ولكن ما يراد هو إثارة قضية أزمة القروض وتعاطي النواب معها.

وطالب العثمان احلكومة بشراء ديون املواطنني وانهاء حالة املعاناة 
التي تؤرق حياتهم، مش����يرا الى ان وجود نحو 300 ألف كويتي لديهم 
قروض تراكمية ضخمة أمر يس����تحق احلل السيما ان مشاكلهم تسبب 
فيها اإلهمال احلكومي والتراخي في تطبيق قوانني ولوائح البنك املركزي 

ووقع املواطنون ضحيتها.
وقال العثمان ان الديون تلتهم ثالثة أرباع رواتب املوظفني املدينني مع 

ازدياد متطلبات أبنائهم املعيشية وارتفاع معدالت التضخم مما يشكل 
عبئا إضافيا عليهم يستدعي النظر فيه، مشيرا الى ان تسوية قروض 
وديون املواطنني أصبحت مطلبا ش����عبيا واقتصاديا. واضاف العثمان 
ان الفوائ����د املتراكمة التي أصبحت وبق����درة قادر على معظم القروض 
أربعة أضعاف القرض تش����كل سابقة خطيرة إذا أصبح املواطن للبنك 
أو للجهة التي أقرضته بفوائد كبيرة متس����ائال أين دور البنك املركزي 
واحلكومي في محاس����بة من أوجد هذه األزمة والتي لم توجد س����ابقا 
مشيدا بالقضاء الكويتي النزيه الذي أنصف من جلأ اليه من املواطنني 
ف����ي موضوع الفوائ����د التراكمية غير القانوني����ة. واوضح العثمان ان 
ش����راء مديونيات املواطنني لن يكلف الدولة شيئا بل على العكس من 
ذلك س����يحرر املواطن من الديون غير املقبولة ويطلق يده للشراء مما 
س����يكون ذا أثر إيجابي على االقتصاد ككل وسياسة اإلنفاق التي تدعو 

اليها احلكومة في كل مناسبة.

سعدون حماد خالل حديثه في ندوة جمعية احملامني

صورة زنكوغرافية وزعها النائب سعدون حماد خالل الندوة تبني عدد املواطنني الذين 
سجل بحقهم قضايا ضبط واحضار على خلفية قضية القروض
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