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برعاية رئيس الوزراء.. واإلمارات ضيف شرف المهرجان

بتكلفة مقدارها 100060 دينارًا وبالتعاون مع 47 جهة خيرية خارجية

العبداهلل يفتتح مهرجان القرين 6 الجاري

بيت الزكاة يشرف على ذبح
3545 أضحية في 24 دولة

الفرق املوسيقية  مجموعة من 
العربي���ة والعاملي���ة باإلضافة 
إلى الفرق الش���عبية الكويتية 
وس���يكون اخلت���ام م���ع حفل 
تكرمي الفنان الكبير عبداحملسن 

املهنا.
ويعقد األمني العام للمجلس 
الرفاعي مؤمترا  ب���در  الوطني 
صحافي���ا اللق���اء الضوء على 
تفاصيل انش���طة املهرجان في 
احلادية عش���رة من صباح غد 
)االثنني( مبق���ر األمانة العامة 
للمجلس بالصوابر في منطقة 

الشرق.

احملبة وهو من تقدمي مجموعة 
من فناني اإلمارات الشقيقة كما 
تتضمن أنشطة املهرجان الذي 
يس���تمر حتى 27 يناير افتتاح 
معرض التراث البحري ومجموعة 
من الندوات حول القصة واملسرح 

والعمارة واللغة العربية.
كم���ا يض���م مجموع���ة من 
املعارض التش���كيلية العربية 
إلى معرض  والعاملية إضاف���ة 
القرين التش���كيلي الشامل كما 
يتضمن عرض فيلم فلسطيني 
ومجموع���ة أف���ام قصيرة من 
اإلمارات. ويستضيف املهرجان 

الزمنية املرسومة له، وذلك عن 
طريق حتديد تكلفة االضاحي 
بعد مراس���لة الهيئات املنفذة 
ومن ثم اختيار الدول املستفيدة 
والهيئات املرش���حة وحتديد 
العدد واملبلغ املخصص لكل 
جهة، يليه اعداد كشف خاص 
باملقترح وعرضه على جلنة 
العم���ل اخلارج���ي العتماده، 
وبعده���ا يتم اع���داد محضر 
النظام  خاص باملشروع على 
اآللي وبالتالي مراسلة االدارات 
املعنية بالتس���ويق والعمل 
االعامي لتنفيذ املشروع. وما 

أسامة أبو السعود
النفط ووزير  يفتتح وزير 
اإلعام رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
أحمد العبداهلل أنشطة مهرجان 
القرين ال� 16 األربعاء 6 اجلاري 
على مس���رح الدسمة مبشاركة 
وزير الثقافة والشباب في دولة 
اإلمارات عبدالرحمن العويس.

وق���ال بيان األمان���ة العامة 
الوطني ان املهرجان  للمجلس 
يحظى برعاية كرمية من سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
اللجنة  ناصر احملمد وق���ررت 
العليا للمهرجان اختيار االمارات 
العربية الشقيقة ضيف شرف 
املهرجان هذا العام، مشيرا الى 
انه سيتم استضافة مجموعة من 
االنشطة الثقافية والفنية التي 
تعكس منو احلركة الثقافية في 
االمارات باالضافة الى عدد من 
الشخصيات الثقافية والشعراء 
واالدباء للمش���اركة في نشاط 
الش���رف وعلى رأسهم  ضيف 

الوزير عبدالرحمن العويس.
واشار البيان الى ان االفتتاح 
س���يكون م���ع جوائ���ز الدولة 
التقديرية والتشجيعية وأوبريت 

أك���د مدير ادارة النش���اط 
ان  اخلارجي عبداهلل احليدر 
مشروع االضاحي لعام 2009 
- 1430 قد القى جناحا كبيرا 
واقباال م���ن اجلمهور بفضل 
اهلل، حي���ث مت تنفيذه في 24 
دولة بالتع���اون مع 47 هيئة 
خيرية ومنفذة ملشاريع بيت 
الزكاة بتكلفة مقدارها 100060 
دينارا، حيث مت ذبح عدد 3545 
اضحية اس���تفاد منها العديد 
من االيتام واالسر الفقيرة في 

الدول املستفيدة.
وأش���ار احلي���در ال���ى ان 
تطبيق املشروع قد مت في كل 
من مصر، لبن���ان، البحرين، 
البوسنة والهرسك، السودان، 
فلسطني، س���ورية، بوركينا 
فاسو، بنغاديش، منغوليا، 
السنغال، الصني، اليمن، غانا، 
جمهورية مالي، الصومال، كندا، 
قرقيزيا، اندونيس���يا، الهند، 
كينيا، جيبوتي، س���ريانكا 

وموريتانيا.
وعن كيفية تطبيق املشروع 
واالشراف عليه خارج الكويت، 
بني احليدر ان تنفيذ املشروع 
يتم حسب االجراءات واخلطة 

ان يتم اشعار اجلهات املرشحة 
للب���دء باالس���تعداد لتنفيذ 
املش���روع وتزويدها بنموذج 
التقرير تقوم االدارة املختصة 
املبال���غ املخصصة  بتحويل 
وطل���ب تقرير ح���ول تنفيذ 
املش���روع وأخيرا يتم تقييم 
التقارير املرسلة حول تنفيذ 

املشروع ودراستها.
وأش���ار احلي���در ال���ى ان 
االشراف على تنفيذ املشروع 
يتم من قب���ل اجلهات املنفذة 
الزكاة خارج  ألنش���طة بيت 
الكويت ومنها املكتب الكويتي 
للمش���روعات اخليري���ة في 
الهيئات  القاه���رة ومكات���ب 
انه  الكويتية، مبينا  اخليرية 
يتم التأكد من تطبيق الناحية 
الشرعية في ذبح االضاحي من 
خال الهيئات التي يتم التعامل 
معه���ا في تلك ال���دول والتي 
تقوم بإرس���ال التقارير التي 
تظهر مدى تطبيقها الشرعي 
لتنفيذ املشروع، موضحا ان 
هناك ضوابط شرعية تلتزم 
بها اجلهات املنفذة عند شراء 
االضحية وعن���د ذبحها يتم 

االتفاق عليها مسبقا.

عبدالرحمن العويس الشيخ أحمد العبداهلل

عبداهلل احليدر

املشاركون في ندوة »جتمع 11/11« حول القروض

منتسبو الدورة خالل زيارتهم مبنى التلفزيون

ساهمت في إنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات

»األشغال« حققت إنجازات عديدة
في التطور العمراني للمباني والمرافق الحكومية

حققت وزارة األشغال العامة 
على مدى األعوام املاضية من 
مسيرتها العديد من االجنازات 
احلضارية الشامخة حتى غدت 
إحدى ال���وزارات التن���فيذية 
الهام���ة الت���ي ي��ش���ار إليها 
بالبنان ف���ي جميع املجاالت، 
خاصة على صعي���د التطور 
العمراني للمبان���ي واملرافق 

احلكومية.
وس���اهمت ال���وزارة ف���ي 
العديد من املشاريع  إنش���اء 
التي تخدم مختلف القطاعات 
واملؤسس���ات منذ ان أسندت 
اليها مهام دراس���ة وتخطيط 
العديد من  امل���دن وتش���ييد 
املباني الصحية كاملستشفيات 
واألبني���ة التعليمية واملراكز 
الثقافية ومراكز رعاية الشباب 
الرياضية واملراكز  والنوادي 
الى  األمنية واملساجد اضافة 
تنفيذ ش���بكة متط���ورة من 
الط���رق الداخلية واخلارجية 
لربط مختلف مناطق الكويت 

ببعضها.
وتتمث���ل مه�������ام وزارة 
ف���ي تأمني  العامة  األش���غال 
متطلبات الوزارات واملؤسسات 
العامة ف���ي الدولة من املباني 
واإلنشاءات وصيانتها وتنفيذ 
املشاريع املختلفة وشق وتعبيد 
الطرق والس���احات  وصيانة 
وتصمي���م وتنفيذ مش���اريع 
الص���رف الصحي وش���بكات 

صرف األمطار وإنشاء البنية 
الس���كنية  التحتية للمناطق 

اجلديدة.
العقود  الباد في  وشهدت 
ال� 4 االخيرة وخاصة عقدي 
الس���بعينيات والثمانينيات 
نهضة عمرانية شاملة حيث 
حلت العمارات الشاهقة محل 
املتواضعة  البيوت الصغيرة 
ومت���ت توس���عة الش���وارع 
الرئيسية وإنشاء طرق سريعة 
بدال من الطرق الضيقة التي لم 
تعد قادرة على استيعاب حركة 
املرور آنذاك وانتشرت املساجد 
واملدارس واملستشفيات في كل 

مناطق الباد.
وقد ساهمت وزارة األشغال 
بكل أجهزتها الفنية واالدارية 
في ه���ذه النهض���ة من خال 
تقدمي خدماته���ا لكل الهيئات 
واملؤسس���ات في الدولة منها 
اجنازا قصر بي���ان الذي يعد 
حتفة فنية رائعة في هندسة 
تصميمه وإنشاء مسجد الدولة 
الكبير ومجلس األمة ومبنى 
وزارة اخلارجي���ة ومتح���ف 
الوطن���ي وغير ذلك  الكويت 
من اإلنش���اءات وكلها شاهد 
صدق على م���ا تبذله الوزارة 

من جهود.
ونش���طت وزارة األشغال 
منذ فترة إنش���ائها في مجال 
الصحة فأقامت عدة مستشفيات 
غطت مختل���ف مناطق الباد 

األمي���ري  كمستش���فيات 
والعدان والفروانية ومبارك 
الكبير واملستشفى العسكري 
املراكز  العديد من  الى  اضافة 
التخصصية والعادية التي بدأ 
إنشاؤها في فترة اخلمسينيات 
والس���تينيات وغير ذلك من 
املرافق الصحية املتعددة كبنك 

الدم وقسم األسنان.
وكان���ت وزارة األش���غال 
ومنذ مطلع خمسينيات القرن 
املنصرم مسؤولة عن صيانة 
املدارس ثم أوكلت إليها مهمة 
إنشائها بعد ذلك حيث قامت 
امل���همة على خير وجه  بهذه 
واست���طاعت ان تق����يم أكثر 
م���ن 400 روضة ومدرس���ة 
للب����نني  املراح���ل  ملختل���ف 
والبن���ات وتوف���ر لها جميع 

املرافق واخلدمات.
ولم يقتصر نشاط الوزارة 
آنذاك على اجلوانب العمرانية 
واإلنش���ائية واملش���روعات 
التعليمية والصحية فحسب 
بل تعدى ذلك ليش���مل جانبا 
آخر مهما وهو اجلانب الترفيهي 
بإنشائها املدينة الترفيهية في 
التي تعد  الدوح���ة  من���طقة 
االولى من نوعها في الش���رق 
األوسط، باالضافة الى إنشاء 
عدة نواد بحرية أحدثها منتزه 
الس���ياحي وبعض  اخليران 
الواجهات  إنش���اءات  جوانب 

البحرية.

دورة التأهيل اإلعالمي للقادة بالحرس الوطني زارت مبنى التلفزيون

العمران: التدريب العملي يزيد خبرات الدارسين

بالدورة في املجاالت االعامية 
املختلفة.

وفي نهاية الزيارة قدم املقدم 
عبدالكرمي العمران درعا تذكارية 

حملمد املزعل بهذه املناسبة.

مش���يرا الى ان القيادة العليا 
للحرس الوطني تولي اهتماما 
الع���ملي  كبي���را بالتدري���ب 
الدولة  واالحتكاك مع اجه��زة 
املختصة لزيادة خبرات الدارسني 

العمل االعام���ي ومنها مبنى 
الكويت، حتى تتاح  تلفزيون 
الفرصة امام الدارسني ملتابعة 
ط���رق العم���ل والتعرف على 
التقنيات املستخدمة في انتاجه، 

الوطني حترص كل  باحلرس 
عام على تزويد برنامج دورة 
التأهيل االعامي للقادة وكبار 
امليدانية  بالزي���ارات  الضباط 
لاجهزة املختص���ة بصناعة 

قام منتسبو دورة التأهيل 
االعامي للقادة وكبار الضباط 
التي تنظمها مديرية التوجيه 
املعن���وي باحل���رس الوطني 
ال���ى مبنى  بزي���ارة ميدانية 
تلفزيون الكويت، وذلك ضمن 
برنامج التدريب العملي للدورة 
لاطاع عل���ى عمل القطاعات 
واالفرع الرئيسية في التلفزيون 
الكويتي وكيفية صناعة العمل 
االعامي على الواقع، حيث كان 
في استقبالهم مدير ادارة األمن 
والسامة بالنيابة محمد مهنا 

املزعل.
واطلع منتسبو الدورة على 
جميع القطاعات التش���غيلية 
في مبنى التلفزيون من صالة 
حترير االخبار واالستديوهات 
البرامج  ادارة  ال���ى  باالضافة 
واقس���ام االعداد وغيرها من 
االفرع االخرى، واستمعوا الى 
شرح تفصيلي حول آلية العمل 
واساليب تنفيذه من خال كوادر 

اعامية متخصصة.
املقدم  الدورة  واكد مشرف 
عبدالك���رمي العم���ران على ان 
التوجي���ه املعنوي  مديري���ة 

ندوة »تجمع 11/11«: 5 يناير يوم حاسم للقروض
وعلى السلطتين احترام قرار األغلبية والتخفيف عن المواطنين

القضاء للحصول على حق موجود 
بالعق���د؟ هل هذه هي عدالة جلنة 

املصارف.
واضاف ان مصيبة املصائب في 
اغلب عقود القروض هو عدم وجود 
ذكر للفائدة احملسومة، وهناك الكثير 
العقود بها فراغات، وواجهنا  من 
تزويرا في بع���ض العقود، حيث 
مت م���لء الفراغات مبعرفتهم دون 
الرجوع للعميل والنسخة االصلية 
لديه، مؤكدا ان اجلميع سيحاسب 
فهناك من يسكن البر بسبب تراكم 

االيجارات والديون.

القانون بحاجة لتعديل

بدوره، اكد االمني العام للمرصد 
حجاج بوخضور عدم تفاؤله بإقرار 
القانون معلنا ان القانون يحتاج 
الى تعديل ألنه ال يحل املش���كلة 
وال يحقق العدالة االجتماعية، ألنه 
يتناقض مع الشريعة االسامية، كما 
أنه يتعارض مع املبادئ واملعايير 
االقتصادي���ة، ومعنى ذلك ان هذا 
القانون صعب تطبيقه على ارض 
الواقع ألنه سيصطدم مع العقود، 
وكان عل���ى الرافضني للقانون أن 
يأت���وا ببديل، حت���ى يعالج هذه 
املش���كلة، الفتا الى ان 3.3% فقط 
تقدموا الى صندوق املعسرين، اي 

ان الصندوق ليس بحل.
وش���دد على ضرورة تقسيم 
اصح���اب املش���كلة الى ش���رائح 
ومعاجلة كل شريحة وحدها فهناك 
من يستحق اسقاط القرض كاما 
وهناك من يحتاج الى دعم دخله 
من خال اعمال اضافية متنح له 
لتس���ديد هذا القرض، وهناك من 
يحتاج الى اعادة جدولة لقرضه، 
وجلنة الزكاة ق���ادرة على تقييم 
امور املعسرين )الغارمني( وكان 
على السلطتني اقتراح هذه اآللية، 
وانتقد القانون قائا انه ال توجد 
بنود ف���ي القانون حتقق اي مبدأ 
او توضح الى اين هو متجه، وهذا 
خلل كبير جدا في هذا القانون، كما 
ان القانون لم يحدد التكلفة على 
الدولة، ففي املادة الثانية يقول على 
احلكومة ان تضع ودائع لتعويض 
البنوك عن وق���ف الفوائد ملدة 10 
س���نوات، واس���تقطاع ما نسبته 
35% من الراتب، وتساءل عن قيمة 
الودائع التي ستضعها احلكومة، 
هل ستضع 100 مليار وما املدة؟ لم 
حتدد مدة وضع الفوائد أو قيمتها، 
وطالب بأن يتم االتفاق على تلك 
االمور قبل اجللس���ة، ويجب عدم 
مساواة املعسرين، فاالسام وضع 
شروطا يجب األخذ بها وهي تقسيم 
الغارمني الى شرائح، فالغارم الذي 
ال يستطيع تسديد القرض قد ظلمه 

القانون ولم يعالج مشكلته.
واضاف انه يجب عدم حل احلال 
بالشيء احلرام، ألن القانون يخالف 
الش���ريعة االسامية، رغم ان حل 
كل مشاكلنا بجعل الفائدة صفرا، 
اليابان عاجلت ازمتها االقتصادية 
بأن اعتم���دت الفائدة صفرا، وهذا 
يتطابق مع الش���ريعة االسامية، 
وعلينا جعل الفائدة صفرا ملدة عشر 
سنوات لتحقيق العدالة وإنعاش 
االقتصاد. واش���ار الى ان هناك 9 
بنود ف���ي القانون تخالف املبادئ 
والقواعد املالية كما تخالف الشريعة 
االسامية. وعبر عن رأيه بأن جلسة 
5 يناير ستزيد االزمات سوءا، فهناك 
نواب يأخذون من معاناة املعسرين 
لتحقيق مجد لهم، مشيرا الى أن حل 
املشكلة لن يكون بقانون املعسرين 

او بهذا القانون املشوه.

حمد العنزي
أكد أعضاء جتمع 11/11 أن جلسة 
املجل���س يوم 5 اجلاري جلس���ة 
حاسمة لقضية القروض، منتقدين 
بعض النواب الذين تغيرت مواقفهم 
وانسحبوا أو صوتوا ضد املشروع 

رغم تأييدهم السابق له.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي أقامته ق���وى 11/11 بالتعاون 
م���ع املرص���د الكويت���ي لتأصيل 
الدميوقراطية، والذي شارك فيه 
أعض���اء القوى ومنه���م أمني عام 
املرصد حجاج بو خضور واملستشار 
القانوني للمرص���د نواف الفزيع 
التنفيذية فيصل  الهيئة  ورئيس 
الدابس وأمني س���ر جمعية األداء 
البرملاني مطلق العبيسان ونائب 
رئيس اجلمعية ناصر الش���ليمي 
النش���وان  وعضو اجلمعية فايز 
ورئيس التجمع الكويتي حلماية 
الوحدة الوطنية ضيف اهلل العتيبي 
وأمني سر احلملة الوطنية إلسقاط 

القروض محمد العثمان.

معايير الفائدة

)في البداية علق أمني سر جمعية 
األداء البرملاني مطلق العبيس���ان 
على التطورات األخيرة التي حدثت 

للوحدة الوطنية.
11/11 طرف  ق���وى  أن  وأضاف 
أصيل في جلن���ة اإلنقاذ الوطني، 
التي خرجت بشروط أقسم عليها 
20 نائبا، مؤكدا أن القوى تشد على 
أيدي النواب في ممارسة الصاحيات 
الرقابية والتشريعية في احملافظة 
على الوحدة الوطنية ومحاس���بة 
املسؤول عما حصل خال املرحلة 
السابقة، ألننا ال نريد أن يتكرر ما 
حدث مستقبا، فنتائجه خطيرة، 
ورأى أن م���ا حدث لن يتم عاجه 
في يوم أو يومني، بل سيأخذ فترة 
حتى تتعافى الوحدة الوطنية. ثم 
تطرق إلى »ملف القروض«، قائا 
إن هذا امللف ظل بعيدا عن اهتمام 
الكثيري���ن، ظنا م���ن البعض أن 
املس���ؤولية تقع على املقترضني، 
اقترض���وا للترفي���ه، لكن  حيث 
انكشفت األمور واتضح أن معظم 
املدينني اقترضوا لشراء أشياء مهمة 
مثل شراء بيت يعيش فيه أو شراء 

سيارة.
وأشار العبيسان إلى اخلطأ الذي 
تتحمله الدولة التي تركت البنوك 
في حالة من الفوضوية، وفي حالة 
افتراس ملدخرات املواطنني، وجاءت 
الفائدة ال تخضع ملعايير معقولة، 
بل تخضع ملعايير مجالس إدارات 
البنوك، فزادت أعداد املعس���رين، 
وخرجت الدولة بصندوق املعسرين، 
لكن جاءت شروطه تعجيزية، ولم 
ينتفع منه املتض���ررون. وانتقد 
املؤسسات التي تقف وتقاتل ضد 
قانون املعسرين، وتساءل مستغربا 
ه���ل يطلب من اجلان���ي رأيه في 
الضحية، مشيرا الى أن هناك نسبة 
عالية من النواب يؤيدون املشروع، 
ورغم ذلك خ���رج قلة من النواب 
وغيروا موقفهم من القانون وعبروا 
عن رأيه���م للفضائيات. وقال أيا 
كان ما ستخرج به اجللسة املقبلة 
للمجلس، ال ميكن قبول إال أن يحل 
ملف القروض بش���كل نهائي، كما 
مت ح���ل املديونيات من قبل، حني 

حتملتها الدولة.

قضية مؤلمة

التجمع  ق���ال رئي���س  بدوره 
الكويتي حلماية الوحدة الوطنية 
ضي���ف اهلل العتيب���ي ان قضية 

القروض مؤملة، واثرت في جميع 
أطياف الشعب ، سواء املدينون أو 
الكويتي  الدائنون، وتأثر السوق 
وأصبح به ضعف في قوة الشراء، 
وألقى باملسؤولية على احلكومة، 
وأعض���اء مجلس األمة بس���بب 
تسييس القضية، وهذا مؤسف ألن 
القضية اجتماعية، كما انتقد بعض 
النواب الذين يحاولون التكس���ب 

من القضية.
وأضاف قائا يفترض أن يكون 
هن���اك تعاون، وتنظ���ر احلكومة 
الرحمة، وبالكرم  لش���عبها بعني 
الذي اعتاد عليه الش���عب، بعيدا 
عن الضغط عل���ى النواب، ورأى 
أن يناق���ش املوض���وع باحلكمة، 
فالوضع تفاق���م وال توجد حدود 
للفائدة التي يدفعها املدينون، لذلك 
إسقاط الفائدة أصبح واجبا حتميا، 

كما أن جدولتها واجب آخر.
من جانبه قال أمني سر احلملة 
الوطنية إلسقاط القروض اإلعامي 
محم���د العثمان انن���ا في احلملة 
الظلم  لدينا مواطنني وقع عليهم 
من البنوك، واشار الى أن النواب 
يلعب���ون بورقة قضية القروض، 
الكويتي  الش���ارع  أن  إل���ى  الفتا 
يس���جل للنواب الذين يقفون مع 
قانون القروض، لكنه أيضا يرى 
تاعب البعض، الفتا إلى أن الشارع 
الكويتي ينتظر جلس���ة 5 يناير 

ليعرف ويسجل موقف نوابه.
املواطن  وتس���اءل عن ذن���ب 
الذي ل���م يعد لديه م���ا يوفر به 
قوت يومه بس���بب التقاعس عن 
محاسبة البنوك املخالفة، وطالب 
بحل قضية القروض في جلسة 1/5 
مهددا بأنهم سيصدرون بيانا ضد 

أي نائب يقف ضد القانون.

عدة رسائل

وحول نفس القضية وجه رئيس 
الهيئ���ة التنفيذية فيصل الدابس 
عدة رس���ائل، أواله���ا للحكومة، 
حيث طالبها باحترام قرار األغلبية 
الق���روض، وأال ترد  في قضي���ة 

املشروع.
وأض���اف أن احلكوم���ة وفقا 
للدستور عليها توفير العيش الكرمي 
للمواطن، لكن ما حدث من تهاون 
جعل البنوك كالذئاب املفترس���ة، 
لدرج���ة وصلت إل���ى أن 90% من 
البنوك،  إلى  املواطن تذهب  راتب 
ما جعل لدينا أزمات اجتماعية من 
طاق وتفكك أسري، وعلى احلكومة 
تصحيح اخلطأ والتخفيف عن كاهل 

املواطنني.

الدابس رسالة للنواب  ووجه 
أن يكونوا على قدر مسؤولياتهم 
الش���عب، وقال  ويدافع���ون عن 
سنكتب بأحرف من نور من يقف 

مع القانون.
أما الرسالة الثالثة فكانت إلى 
كتلة ال� 26، حيث وصف الدابس 
موقفها بالغري���ب، منتقدا صمت 
التجمع عما حدث للوحدة الوطنية، 
قائا ان التجمع لم يصرح سوى 
بقضية القروض، وترك كل قضايا 
املجتمع، وإذا كانت قضية القروض 
بها إهدار للمال العام وتسقط أموال 
الدول���ة، فضرب الوحدة الوطنية 
قضية تسقط دوال بأكملها، ورغم 

ذلك لم يتطرق لها التكتل.
من جهته ق���ال عضو جمعية 
تقييم األداء البرملانية فايز النشوان 
إن مسألة القروض هي أزمة متفاقمة، 
ومتس أكثر من 90% من الشعب.

ورأى أن احلكومة متناقضة في 
أطروحاتها وهن���اك آراء متباينة 
في قضي���ة القروض فهناك وزير 
م���ع القانون وآخر ض���ده وثالث 
يرى أنه قد مير، رغم أنه ال يدخل 
ضم���ن قناعاته. ووجه رس���الة 
للنواب الذي���ن غيروا تصويتهم، 
والنواب الذين انسحبوا من املداولة 
الثانية، ودعاهم لتوضيح موقفهم 
قبل اجللسة املقبلة، وطالب بثبات 
النواب على آرائهم وليس التذبذب 
مرة مع وأخرى ضد، كما وجه رسالة 
الى مجموعة ال� 26، قائا: لم نسمع 
لهم رأيا سوى في مسألة القروض 
والشأن املالي، ولم نسمع املتحدث 
الرس���مي للمجموع���ة يتكلم عما 
حدث من ضرب الوحدة الوطنية، 
وبهذه الطريقة يتضح للناس أنكم 
مجبرون، وطالبهم بإعادة حساباتهم 
وط���رح القضايا بطريقة عقانية 

شاملة.
بدوره قال نائب رئيس جمعية 
تقيي���م األداء البرملان���ي ناص���ر 
الش���ليمي: نحن مجتمع ال منلك 
مقومات العدالة مبفهومها الصحيح، 
س���واء في األمور االجتماعية أو 
االقتصادية أو السياسية، نحن أمام 
ظاهرة سلبية مواطنون متعسرون، 
عليكم أحكام وإلقاء قبض ومهددون 
بالس���جن أو الطرد من وظائفهم، 
املفترض أال تط���رح قضيتهم في 
املالية، واملفترض توكيل  اللجنة 
أمر املعسرين الى جلنة الظواهر 
الس���لبية، هناك أس���ر مهددة، ال 
نس���تطيع فصل األمن االجتماعي 

عن االقتصادي أو السياسي.
كما استغرب التكثيف اإلعامي 

ملجموعة ال� 26، والرعاية احلكومية 
انه���ا مجموعة حتاول  لهم، رغم 
الدستور وتفريغه  االنقاب على 
من محتواه من خال تشكيل تلك 
اجلماعات رغم أننا دولة مؤسسات 
أال يكون لهذه املجاميع  املفترض 

ذكر.
من جانبه، قال احملامي نواف 
الفزيع إن احملور األساسي في قضية 
القروض هو أن الفوائد وصلت إلى 
نس���ب مهولة، وإذا كانوا يقولون 
ال توجد دولة في العالم تس���قط 
الق���روض فأنا أحتداهم أن يجدوا 
دولة بالعالم وصلت فيها الفوائد 
الفوائد بالكويت،  إليه  ملا وصلت 
ف���كل يوم تخ���رج علين���ا جلنة 
املصارف ببيان تندد فيه بش���راء 
فوائد املواطن���ني وكأن اللجنة لم 
تكن موجودة ع���ام 97 عندما أقر 
قان���ون املديونيات الصعبة الذي 
مت به ش���راء فوائد التجار مببالغ 

ضخمة.
وديون املواطنني اآلن هناك من 
يقف ضدها حتت ادعاء أن املدينني 
السبب رغم أن أغلب املدينني جاءت 
ديونهم ألخذ بيت، بسبب سياسات 
احلكومة اخلاطئة، خاصة اإلسكان 
التي جتع���ل الناس ينتظرون 20 

عاما للحصول على سكن.
واضاف الفزيع لقد كسبنا العديد 
من االحكام، بتثبيت املدة والفائدة 
وتخفيضها الى اقل من 50% وقد 
حصلنا على احكام نهائية اعلنا بها 

البنوك ولم نلزم بها البنوك.
وانتقد الفزيع عدم امتثال البنوك 
لقرارات البنك املركزي بأال تتخطى 
الفائدة ال���� 50% مؤكدا ان تهاون 
املس���ؤولني املعنيني سبب تفاقم 
املش���كلة، وموجها اللوم للنواب 
الذين يقولون ان القانون به مثالب 

دون ايجاد بدائل.
واش���ار ال���ى ان القانون يحل 
قضي���ة الفوائد الت���ي تخطت كل 
احل���دود، الفتا ال���ى ان املصلحة 
اخلفية التي وراء العناد والوقوف 
ضد القانون، وراءه���ا ان الفائدة 
املركبة ليس لها ح���د وليس لها 
نهاية، هناك بنك يكسب ارباحا 250 
مليون دين���ار من قروض الفقراء 
املساكني، حيث مينع املواطن من 
حتويل راتبه اال ببراءة ذمة، هناك 
متقاعدون طبي���ا رغم وجود بند 
واضح ان العجز بنسبة تزيد على 
50% يسقط القرض، وشركة التأمني 
املؤمنة عل���ى محفظة البنوك هي 
التي تسدد عنهم، فلماذا ال تطبق 
الى  القانون؟ مل���اذا نلجأ  البنوك 
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