
االربعاء 23 ديسمبر 2009   11مجلس األمة
توّجه بالتهنئة الخالصة لسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب األول ووزير الدفاع ووزيري الداخلية واألشغال بمناسبة اجتيازهم االستجوابات األربعة

وّجه رسالة لرئيس مجلس األمة أكد خاللها أن حل القضية يكون من خالل صندوق المعسرين

ناصر الخرافي:  كل يوم تتأخر فيه الحكومة عن إيجاد حلول ودعم سريع للسوق  
الكلفة ستكون عالية جداً وربما تصل إلى عشرات المليارات من الدنانير

اتحاد المصارف: اقتراح معالجة القروض ال يوفر مبدأ المساواة ويصادر حق التقاضي
وجه احتاد  املصارف رسالة إلى 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

جاء فيها:
طالع احتاد مصارف الكويت 
ما تناقلته وسائل اإلعالم احمللية 
عن االقتراح بقانون الذي اقرته 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
مبجلس األمة املوقر بشأن »قيام 
البنوك وش���ركات االس���تثمار 
القروض  بإعادة جدولة أرصدة 
االستهالكية واملقسطة املستحقة 
على املواطنني لديها وتنظيم منح 
هذه القروض مس���تقبال«. وهو 
يقوم � في جملت���ه � على إعادة 
جدولة هذه األرصدة بعد اسقاط 
الفوائد والعوائد املستقبلية عنها 
نظير ما يتم إيداعه لدى البنوك 
من ودائع للمؤسسات احلكومية 

دون عائد.
وإذ يتن���اول ه���ذه االقتراح 
ام���ورا وثيق���ة الصلة  بقانون 
بالنشاط املصرفي، وهو نشاط 
له ذاتيته وآلياته اخلاصة، فإن 
االحتاد وهو يدرك دور أعضائه 
من البنوك احمللية جتاه املجتمع 
وحرصها على مواالة هذا الدور 
مبا يحقق الصالح العام، يرى انه 
يجب ان يؤخذ في االعتبار الدور 
احليوي للمؤسسات املالية في دفع 
عجلة التنمية االقتصادية بحسبان 
أن هذه املؤسس���ات هي العصب 
الرئيسي لالقتصاد الوطني وأداته 

الفاعلة.
ويود االحتاد ان ينوه � بداءة 
� بأن���ه لم يكن متاحا له االطالع 
على ما يكون هذا االقتراح بقانون 
قد عول عليه من دراسات فنية 
وإحصاءات عددي���ة حتدد مدى 
تكلف���ة احلل ال���ذي يتبناه على 
اجلهات الدائمة من جهة وعلى املال 
العام من جهة أخرى. ومدى حاجة 
البنوك الى مزيد من الس���يولة 
النقدي���ة والنتائج املترتبة على 
ذلك. ومدى فاعلية هذا احلل وما 
اذا كان يتضم���ن تعويضا عادال 
عن حرمان اجله���ات الدائنة من 
حقوق دائنيتها، ودون اغفال في 

هذا كله لظ���روف االزمة املالية 
الراهنة وتداعياتها.

غير ان����ه وقد أذيع أن مجلس 
األمة املوقر حدد جلسة االربعاء 
املوافق 2009/12/23 موعدا لنظر 
االقتراح بقانون سالف الذكر، فإن 
االحتاد يبادر إلى عرض مالحظاته 
في هذا الشأن، وذلك على النسق 

التالي:

أوال ـ المالحظات الدستورية:

1 � ال يوفر االقت����راح بقانون 
مبدأ املساواة امام القانون وتكافؤ 
الف����رص بني املواطنني فهو � على 
وجه العموم � ميايز بني املواطنني 
املواطنني غير  املقترضني وب����ني 
املقترضني ويتضمن إيثارا للفئة 
األولى دون الثانية. وهو � على وجه 
اخلصوص � ميايز فيما تضمنه من 
نظام اعادة اجلدولة بني املقترضني 
حتى 2009/9/30 وبني غيرهم من 
املقترضني بعد هذا التاريخ، ويجعل 
االفادة من ه����ذا النظام مقصورة 
على الفئة األولى دون سواها رغم 
متاثل املراك����ز القانونية، مخالفا 
بذلك نصوص امل����واد 7 و8 و29 

من الدستور.
2 � يصادر االقتراح بقانون حق 
التقاضي الذي حرص الدستور � في 
املادة 166 منه � على كفالته للكافة 
بغير متييز فيما بينهم، فمن جهة 
يفرض االقتراح بقانون � في املادة 
الرابعة منه � على الدائن املقترض 
ان يتنازل عن أي دعوى قضائية 
متداولة يكون قد اقامها على املدين 
املقترض، بينم����ا ال يفرض على 
هذا االخير التنازل عن أي دعوى 
قضائية متداولة يكون قد أقامها 
على الدائن املق����رض، ومن جهة 
أخرى، يحظ����ر االقتراح بقانون � 
في املادة السادسة منه � اتخاذ أي 
اجراءات حتفظية مبا في ذلك املنع 
من السفر بحق العميل الذي مينح 
بعد العمل بأحكامه قرضا استهالكيا 
او قرضا مقسطا او كليهما، مع ما 
في ذلك من افتئات على حق اجلهات 

الدائنة في التقاضي.

ثانيا: المالحظات األخرى:

أ � إه����دار القوة امللزمة لعقود 
أبرمت في املاضي:

1 � يهدر االقتراح بقانون القوة 
امللزمة للعقود املبرمة بني اجلهات 
الدائنة وعمالئها املدينني، ويعدل في 
احكامها التي هي شريعة عاقديها، 
إذ يسقط عن الدائن املقرض حقه 
التعاقدي في استيفاء الفائدة قبل 
حلول االجل، ويجبره على إعادة 
اجلدولة بغير فائدة مس����تقبال، 
املادتان  خالفا مل����ا تنص علي����ه 
196 م����ن القانون املدني و104 من 
قانون التجارة وهذا التعديل في 
احكام العقود القائمة ينطوي على 
ابطال لش����ق منها مما يختص به 

القضاء.
2 � يس����حب االقتراح بقانون 
احكامه على املاضي ليسري بأثر 
رجع����ي على عق����ود أبرمت قبل 
2009/9/30، عل����ى الرغ����م من أن 
هذه العقود اق����دم عليها املقرض 
واملقترض اختيارا في ظل القواعد 
والضوابط التي كانت قائمة وقت 
ابرامها، وهو ما يتضمن مساس����ا 
باملراك����ز القانوني����ة املس����تقرة 
وتقويض����ا ملقوماته����ا وانتهاكا 

آلثارها.
بالذكر ان متديد  ومن اجلدير 
تاريخ حتديد رصيد املديونية الى 
الى أن  2009/9/30، سوف يؤدي 
يشمل نظام اعادة اجلدولة الوارد 
في االقتراح بقانون فئة من العمالء 
حصلت على تلك القروض في اطار 
الضوابط اجلديدة التي اصدرها بنك 
الكويت املركزي بتاريخ 2008/3/24. 
كما ان االقتراح بقانون يشمل ايضا 
العمالء املنتظمني في السداد مادامت 
أرصدة قروضهم االستهالكية قائمة 

حتى 2009/9/30.
القانونية  � تباين األنظمة  ب 

احلاكمة لرابطة الدائنية:
1� مؤدى االقت����راح بقانون ان 
تخضع رابطة الدائنية التي ترتبت 
على القرض املقدم من جهات دائنة 
تقليدية لنظامني قانونيني متباينني، 
اذ حتكمها � منذ نش����وئها وحتى 

2009/9/30 � قواعد قانون التجارة 
فيم����ا تتضمنه م����ن االتفاق على 
الفائدة بينم����ا حتكمها � بعد هذا 
التاريخ األخير � مبادئ الشريعة 
االسالمية، وهكذا ال يخضع ذات 
القرض � في س����ائر مراحل عمره 
� لنظام قانوني واحد، بل يخضع 
لنظامني قانونيني يستقل كل منهما 
بأحكامه وقواعده، وهو ما ال يهيئ 
له التجانس واالنسجام في القواعد 

القانونية احلاكمة له.
2� يحظر االقتراح بقانون على 
اجلهات الدائنة � ومن بينها بنوك 
وشركات استثمار تقليدية � احتساب 
اية فوائد او عوائد مستقبلية على 
القروض االستهالكية واملقسطة 
القائمة حتى 2009/9/30 ويفرض 
عليه����ا � مقابل ذلك � قبول ودائع 
للمؤسس����ات احلكومية تخضع 
ملبادئ الشريعة االسالمية، وهذا 
ينط����وي على تعدي����ل جوهري 
لآلليات واألدوات املستخدمة في 
املال����ي واملصرفي والذي  اجلهاز 
ينتظم وح����دات تقليدية واخرى 
اسالمية. وخروج واضح على قواعد 
مستقرة ينص عليها قانون التجارة 
في امل����واد 110 الى 115 منه وكذلك 
القانون رقم 32 لس����نة 1968 في 
شأن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية في املادة 

73 منه.
ج � النقص والغموض واختالل 

التوازن في األحكام:
1� تخلو املادة الثانية � والتي 
تتناول أسس احلل املقترح � من 
النص صراحة على مدة اجلدولة 
وتترك حتديد هذه املدة لالستخالص 
ضمنا مما تنص عليه املادة السابعة 
� في صدرها � من ان على اجلهات 
الدائنة رفع تقرير بش����أن جميع 
املديونيات التي مت اعادة جدولتها 
ملدة جتاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا 
القان����ون وذلك على الرغم من ان 
حتديد مدة اجلدولة هو امر جوهري 
ال يناسبه االستخالص الضمني.

2� يسقط االقتراح بقانون � في 
املادة الثاني����ة منه � كافة الفوائد 

والعوائد املستقبلية التي تترتب 
على هذه املديونيات وينص � في 
املادة الثالثة منه � على ان تتحمل 
الفوائ����د والعوائد  الدولة كاف����ة 
املستقبلية املترتبة على مديونيات 
املواطنني املش����ار إليها في املادة 
الثانية، وقد يومئ هذا النص االخير 
الى ان الدولة تلتزم مباشرة بأداء 
الفوائد والعوائد املستقبلية على 
ح����ني ان هذا ال يتم � بحس����ب ما 
قصد اليه واضعو االقتراح بقانون 
� اال من خالل حتمل الدولة الفوائد 
والعوائد املستقبلية املترتبة على 
ودائع املؤسسات احلكومية لدى 

البنوك.
3� لم يصرح االقتراح بقانون 
بأن ودائع املؤسسات احلكومية 
تكون بدون عائد وذلك في الوقت 
الذي يصرح فيه بأن القروض املعاد 
جدولتها تكون »بدون فوائد« كما 
لم يحدد طبيعة او نوع »البديل« 
الذي نص على ان احلكومة تضمن 
وجوده في ح����ال عدم كفاية هذه 
الودائع أو في حال عدم وجودها، 
فضال ع����ن انه يح����دد تعويض 
البنوك بالعائد على ودائع حكومية 
ودون االلتفات الى ان سعر العائد 
)الفائدة( حتدده عوامل الس����وق 
وهي متحركة غير ثابتة وتتغير 
ارتفاعا وانخفاضا تبعا للظروف 

االقتصادية.
4� يوجب االقتراح بقانون اال 
تتجاوز قيمة القس����ط الش����هري 
للقرض املع����اد جدولته 35% من 
الدخل الشهري للعميل ولم يبني 
م����ا اذا كان يعتد � في حتديد هذه 
النس����بة � بالدخل في تاريخ منح 
القرض أو بالدخل في تاريخ اعادة 
اجلدولة، وما اذا كان يعتد ايضا � 
في هذا التحديد � بإجمالي الدخل 

أو بصافي الدخل.
5� يخل نص املادة الرابعة من 
االقتراح بقانون بالتوازن الواجب 
بني طرفي العالقة )الدائن واملدين( 
اذ يلزم اجلهات الدائنة بالتنازل عن 
اي دعوى قضائية متداولة تكون 
قد أقامتها جتاه العمالء املقترضني 

على حني انه ال يلزم هؤالء العمالء 
بالتنازل � عقب اعادة اجلدولة � عن 
دعاواهم القضائية املتداولة جتاه 
اجلهات الدائن����ة وهو ما ال يهيئ 
املالية لسائر  الستقرار االوضاع 
االطراف ع����الوة على ان االقتراح 
بقانون لم يعرض لوضع الرسوم 
او املصاريف في الدعاوى املتنازل 

عنها.
6� يضع االقتراح بقانون اجلهات 
الدائنة في وض����ع أقل من وضع 
الدائن الع����ادي، اذ يحرمها � في 
املادة السادس����ة منه � من احلق 
في اتخاذ اي اج����راءات حتفظية 
مبا في ذلك املنع من السفر بحق 
اي عميل مقترض مينح بعد العمل 
بهذا القانون اي قرض استهالكي 
او قرض مقسط او كليهما، وكذلك 
بحق كفيله وكفيل كفيله )ان وجد( 
بينما يظل للدائنني اآلخرين احلق 
في اتخ����اذ هذه االجراءات وحري 
بالذكر ان املنع من السفر هو اجراء 
وقتي حتفظي تنظمه قواعد قانون 
املرافعات املدنية والتجارية بغية 
احملافظة على حق الدائن متى كان 
هذا احلق محق����ق الوجود وحال 
األداء وتوافرت أسباب جدية تدعو 
الى الظن بقرار املدين من الدين مع 
قدرته على الوفاء وال وجه لتعديل 
القواعد املستقرة واملتوازنة  تلك 
والتي تض����ع م����ن الضوابط ما 
يكفل صالح الطرفني على السواء، 
ويخشى من ان يؤدي االسلوب الذي 
اتبعه االقتراح بقانون الى التأثير 
على السلوكيات في املعامالت وعدم 
اكتراث العمالء املقترضني بالوفاء 
بالتزماتهم جتاه اجلهات الدائنة، 
األمر الذي يجعل هذه اجلهات تتردد 
في تقدمي هذا النوع من القروض، 
مع ما لهذا – ايضا – من انعكاسات 

على مجريات االقتصاد الوطني.
7- يفتقر نص املادة التاسعة 
من االقتراح بقانون الى التناسق، 
اذ يعهد – في صدره – الى الالئحة 
التنفيذية بتحدي����د ميعاد تقدمي 
الطلب الذي يختار مبوجبه عمالء 
صندوق املعسرين – الذين مت توثيق 

تس����وياتهم وفقا الحكام القانون 
رقم 28 لسنة 2008 – الدخول في 
نظام اجلدولة اجلديد، على حني 
ان هذا امليعاد محدد في نهاية نص 

تلك املادة.
د- املغاالة في اجلزاءات

1 – وفق����ا ملا تنص عليه املادة 
اخلامسة من االقتراح بقانون فان 
اجلزاء على مخالفة احلد االقصى 
لقيمة القرض االستهالكي او املقسط 
املقدم للعميل »بعد العمل باحكام 
ه����ذا القانون« يتمث����ل في غرامة 
تع����ادل ضعف الق����رض املمنوح 
الدائنة  الى اجلهة  للعميل، ويرد 
من هذه الغرامة ما يعادل رصيد 
القرض بحيث يعتبر ذلك تسديدا 
له، باالضاف����ة الى تطبيق جميع 
الصالحيات االخرى التي ميلك ان 
يتخذها بنك الكويت املركزي جتاه 
اجلهات املخالفة لتعليماته طبقا ملا 
هو منصوص عليه في قانونه، وهذا 
اجلزاء يعيبه املغاالة واالزدواج 
بينه وبني اجل����زاءات املنصوص 
عليها ف����ي املادة 85 م����ن قانون 
البنك املركزي، فتتعدد اجلزاءات 
عن ذات الفعل، وتصبح ش����ديدة 
الوطأة مما قد يدفع اجلهات املقرضة 
الى تقليص احل����دود التي ميكن 
اقراضها للقطاع العائلي اشفاقا من 
تلك اجلزاءات ويضطر املواطنون 
الى السعي خارج النظام املصرفي 
واللجوء للسوق غير املنظم والذي 
يتسم باملغاالة الفاحشة في اسعار 

الفائدة وفي الضمانات.
2- ووفقا ملا تنص عليه املادة 
الثامنة من االقتراح بقانون فانه 
اذا ثب����ت لبن����ك الكويت املركزي 
وجود جتاوز في احتساب فوائد 
القروض باملخالفة الحكام قانون 
التجارة وترتب عليها زيادة االعباء 
املالية على القرض عما كانت عليه 
وقت ابرام عقد القرض، تسقط هذه 
الزي����ادة لتحقيق وصول الفائدة 
القانون����ي، ويعتبر ما  الى احلد 
مت حتصيله منها قبل العمل بهذا 
القانون دفع����ات نقدية تودع في 
حساب االحتياطي العام للدولة – 

وفوق ان هذا النص يرتد الى املاضي 
فانه تعوزه األسس املنطقية الالزمة 
حلمله، اذ يقضي بدفع الزيادة التي 
يكون قد مت حتصيلها الى الدولة 

وليس للعميل الذي اوفى بها.
ه� - العيب ف����ي إلغاء بعض 

القوانني:
1- ينص االقتراح بقانون – في 
املادة الثانية عش����رة منه – على 
إلغاء القانون رقم 28 لسنة 2008 
في شأن انشاء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املواطن����ني املتعثرين في 
س����داد الق����روض االس����تهالكية 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 
االستثمار، بينما يسمح – في املادة 
التاسعة منه – لعمالء هذا الصندوق 
باالستمرار – اذا رغبوا – في تطبيق 
نظ����ام اجلدولة الذي يكون قد مت 
توثيقه وفقا الحكام ذلك القانون، 
ويستتبع هذا االستمرار بقاء ذلك 

القانون وليس إلغاءه.
2- وينص االقتراح بقانون – 
في املادة الثالثة عشرة منه – على 
الغاء كل نص في قانون عام او في 
قانون خاص يتعارض مع احكامه، 
واذ ال يقتصر االلغاء على احلدود 
التي يتحقق فيها التعارض، فان 
مؤدى هذا الغاء نصوص رئيسية 
في كل من القانون املدني وقانون 

التجارة، وهو ما يجب جتنبه.
ثالث����ا: احلل الناجح يكمن في 

قانون صندوق املعسرين:
يرى االحت����اد ان هذا االقتراح 
بقانون يؤثر – في جملته – سلبا 
على االقتص����اد الوطني ويعوق 
املؤسس����ات املصرفي����ة واملالية 
الوطني����ة ع����ن اداء دورها الذي 
تضطل����ع به ف����ي ارس����اء دعائم 
التنمية االقتصادية في البالد منذ 

اخلمسينيات وحتى اليوم.
ويؤكد االحتاد ان احلل الناجع 
يكمن في قانون صندوق املعسرين، 
واذا كش����ف الواق����ع العملي بعد 
تطبيقه عن احلاج����ة الى ادخال 
بعض التعدي����الت عليه، فانه ال 
بأس من القيام بذلك على غرار ما 

يتبع في سائر التشريعات.

ق���ال رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي مبناس���بة جتاوز 
احلكومة لالستجوابات ال� 4: أتوجه بخالص التهنئة والتبريكات الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزراء الدفاع والداخلية والبلدية واألش���غال مبناسبة اجتيازهم 
االستجوابات ال� 4 التي قدمت من بعض أعضاء مجلس األمة، وجتديد 
البرملان ثقته بهم، فكان انتصارا مستحقا ومشرفا للحكومة ومكسبا 
للدميوقراطية الكويتية التي تتمتع بها جميعا، وهكذا يتضح ان من 
يحوز تأييد األغلبية، فإنه يحوز ثقة الش���عب، وهذا هو التصويت 
احلر، وهذا هو حك���م الدميوقراطية، وأضاف اخلرافي في تصريح 
صحافي، وإذا كان يفترض ان حتترم األقلية هذه النتيجة، وتعمل 
على اس���تقرار األوضاع لتهيئ الفرص���ة للعمل واإلجناز، فإن على 
احلكومة املؤيدة من األكثرية اس���تحقاقات وديون وملفات يجب ان 
تسرع في إجنازها، فالوقت ال ينتظر أحد، وفي تصوري املتواضع ان 
هناك قضايا رمبا ال يسعفنا املجال حلصرها في هذا البيان ويجب ان 
تعمل احلكومة على إجنازها، غير انه من املهم ان تبدأ بها وحتسمها، 

ونذكر على سبيل املثال ال احلصر أبرزها على الوجه اآلتي:

أوال: القضية المرورية

فهذه املشكلة ليست وليدة اليوم، ومنذ فترة واملواطنون يطالبون 
بإيجاد احللول السريعة لها، ففضال عن ان الطرقات وتنظيم السير 

وتسهيل حركته هي واجهة من واجهات البلد احلضارية، فإنها أيضا 
تشكل معاناة للمواطنني بسبب الزحام الشديد الذي تشهده شوارع 
الكويت وطرقاتها، ويزداد سوءا واختناقا اذا ما استضافت الكويت 
مؤمترا خليجيا او عربيا او دوليا، وليس هناك اي داع لتأخير حل هذه 

املشكلة فعناصر احلل كلها موجودة وال حتتاج أكثر من قرار.

ثانيا: القضية الصحية

ال أعتقد ان هناك ما هو أهم من صحة اإلنسان، واملواطن الكويتي 
يستحق هذه الرعاية بأفضل صورها، ودول العالم واملنطقة لديها 
جتارب أسعدت مواطنيها، وخلقت الراحة والطمأنينة لهم عبر التقدم 
الهائل في املستوى الطبي الذي شهدته مستشفياتهم ومصحاتهم، 
وجلب أحدث األجهزة واملعدات الطبية واملكتش���فات احلديثة التي 
تشهدها أجهزة األشعة والتحاليل املخبرية، لتعطي تشخيصا سريعا 
ودقيق���ا لألمراض لتس���هل عملية العالج، وأدع���و الى دعم اجلهاز 
الطبي بجناحيه الهيئة الطبية والدكاترة ومس���اعديهم من الهيئة 
التمريضية، فلم يعد مقبوال ما نسمعه من رواتب متدنية فالعناصر 
الكفؤة ال تقبل إال مبيزات جيدة، كما أشد على يد احلكومة بضرورة 
تبني مقترحات التأمني الصحي للمواطنني، والتي تفتح املجال ألي 
مواطن حق اختيار املستش���فى والطبيب الذي يرتاح إليه، ويقتنع 
به ضمن نطاق هذا التأمني الذي تضع له احلكومة شروطها املعتمدة 

ضمن املواصفات العاملية املعمول بها دوليا، سواء في العالج داخل 
الكويت او خارجها، وبالتالي تقضي على مشكلة العالج في اخلارج، 
وبالتالي ال يحتاج املواطن الى وس���اطة مني أو من غيري من أجل 

صحته وعائلته.

ثالثا: القضية اإلعالمية

وإذا كان من املهم على احلكومة ان تعمل على محاربة كل ما من 
ش���أنه إثارة الفتنة والطائفية بني صفوف املجتمع الكويتي، فإنها 
أيضا يجب ان تراعي عالقتن���ا مع جيراننا، وتعمل على ازدهارها، 
وتقف في وجه احملاوالت التي تضعف هذه العالقات، فهل يعقل ان 
نسمع من يقول ان جمهورية ايران االسالمية هي أشد خطرا علينا 
من إسرائيل؟ فهل يصح ويجوز إطالق مثل هذا الكالم؟ والكل يعلم 
عن اهداف وتوسعات وأطماع إس���رائيل، وما تضمره لنا وللعرب 

واملسلمني من سوء.
وأخيرا وليس آخرا ورغم أهمية قضية األمن والتعليم واألخالق 
والقيم ورعاية الشباب واإلسكان وما أبسط حل هذه القضية إذ لدينا 
األراضي واألم���وال وال حتتاج إال القرار، وهذه القضايا التي ال تقل 
أهمية عما ذكرناه، فإنه جتدر اإلشارة الى ضرورة ان تسلط احلكومة 
الضوء فورا، وبدون تأخير على قضية التنمية وتنشيط االقتصاد، 
وان تضع احللول السريعة لتحفيز العملية االقتصادية، وانتشار 

البل���د من حالة الركود وإعادة الثقة الى الس���وق الكويتي لألوراق 
املالية، فهناك ما يقارب 300 ألف مواطن كويتي يتعامل مع السوق 
املالي، ولديه حس���اب نش���ط في املقاصة، ورمبا يعولون 300 ألف 
آخرين مرتبطني مبصيرهم، ويشكلون السواد األعظم، ويستحقون 
الدعم املباشر، فاأليام متضي وعقارب الساعة متر، ونتائج البنوك 
والش���ركات على األبواب، وكل يوم تتأخر فيه احلكومة عن إيجاد 
احللول والدعم الس���ريع للس���وق، فإن كلفتها ستكون عالية جدا، 
ورمبا تصل الى عش���رات املليارات من الدنانير ستتحملها البنوك 
والدولة اذا تقاعس���ت وتراخت عن الدعم املطلوب، فاملسألة ليست 
كب���ارا وصغارا او إنقاذ هذا الطرف من اإلفالس او تنفيع ذاك، فهذه 
نظ���رة أنانية وضيقة، غاية ما في األمر هو مصلحة بلد واقتصاده، 
وس���معته باالضافة الى رفع املعاناة عن مئات اآلالف من املواطنني، 
فالعال���م كله حترك إلنقاذ اقتصاده، واتخذ االجراءات الكفيلة بذلك 
وأنقذ مواطنيه وشركاته من السقوط، فكلنا شاهد وتابع كيف قفز 
مؤشر داو جونز األميركي من 6 آالف و500 نقطة الى 10 آالف و500 
نقطة بعد ان حتركت حكومتهم بذلك، وغيرها من األمثلة كثيرة، هذه 
نصيحتنا لالخوة في احلكومة رئيس���ا وأعضاء وهذه هي قناعتنا 
نقولها مخلصني ويعلم اهلل ذلك، مستلهمني بذلك من هدي رسولنا 
الكرمي ژ بقوله: »الدين النصيحة: قيل ملن يا رسول اهلل؟ فقال: هلل 

ومالئكته ورسله والناس أجمعني«، واهلل ولي التوفيق.

على األقلية احترام النتائج والعمل على اس�تقرار األوضاع لتهيئ�ة الفرصة للعمل واإلنجاز

يجب تسليط الضوء فورًا وبدون تأخير على قضية التنمية وتنشيط االقتصاد ووضع الحلول السريعة 
لتحفي�ز العملية االقتصادية وانتش�ال البلد من حالة الركود وإعادة الثقة إلى س�وق األوراق المالية

هن�اك م�ا يق�ارب 300 أل�ف مواط�ن يتعاملون م�ع الس�وق المال�ي وربما يعول�ون مثل 
ه�ذا العدد يس�تحقون الدع�م المباش�ر  خصوص�ا أن نتائ�ج البنوك والش�ركات عل�ى األبواب

على الحكومة المؤيدة من األكثرية استحقاقات وديون وملفات يجب أن تسرع في إنجازها

ناصر اخلرافي

القضي�ة المرورية ليس�ت وليدة اليوم 
وعناصر حله�ا موجودة وال تحت�اج أكثر من 
الزحام  بسبب  المواطنين  معاناة  إلنهاء  قرار 
الذي تشهده الش�وارع والطرقات خصوصًا 
أن تنظيم الس�ير وتس�هيل حركته واجهة 
من واجهات البلد الحضارية عند اس�تضافة 
الدولة لمؤتمرات خليجية أوعربية أو دولية 

الصحية  الرعاي�ة  يس�تحق  المواط�ن 
بأفض�ل صوره�ا والب�د م�ن دع�م الجهاز 
الطب�ي بجناحيه الهيئة الطبي�ة والدكاترة 
تبن�ي  م�ع  المتدني�ة  رواتبه�م  وزي�ادة 
مقترح�ات التأمي�ن الصح�ي للمواطني�ن 
لفت�ح المج�ال له�م الختي�ار م�ا يريدون 
وبذلك نقض�ي على قضية الع�اج بالخارج


