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خالل ندوة »قانون القروض وحقوق البدون بين التأجيل والتعطيل«

 حمد العنزي
شدد أعضاء قوى 11/11 على 
إقرار قان���ون الحقوق  أهمية 
للب���دون، مطالبين  المدني���ة 
الحكومة بالموافقة على قانون 
القروض لما له  إسقاط فوائد 
من أهمية قصوى تقتضي أن 
نلتفت إليها ألنها أصبحت تهدد 
استقرار الوضع االجتماعي لما 
خلفته تلك القروض من مشاكل 
أسرية، منتقدين في نفس الوقت 
أصحاب الدماء الزرقاء وأعضاء 
ال� 26 الذين لم يحركوا ساكنا 

تجاه تلك القضايا الرئيسية.
جاء ذلك في ندوة »قانون 
القروض وحقوق البدون بين 
التأجيل والتعطيل« التي نظمتها 
قوى 11/11 بالتعاون مع المرصد 
الكويتي لتأصيل الديموقراطية 
مساء أول من امس وشارك فيها 
اعضاء القوى مطلق العبيسان 
وناصر الشليمي ومحمد العثمان 
وفيصل الدابس ومحمد الهمالن 

وفايز النشوان.

إنجاز متحقق

البداية تح���دث مطلق  في 
الذي  العبيس���ان عن اإلنجاز 
تحقق في مجل���س األمة فيما 
يخص إسقاط فوائد القروض، 
الفتا الى ان كل المؤشرات من 
التنفيذية ال  الس���لطة  جانب 
تتجاوب مع م���ا تم الوصول 

إليه في المجلس.
وأشار العبيسان الى بعض 
النق���اط المهم���ة في جلس���ة 
الق���روض، مثنيا على مواقف 
كتلة التنمية واإلصالح، وكتلة 
التاريخي  الشعبي، والموقف 
الس���لطان  النائ���ب خالد  من 
الذي انحاز الى جانب الشعب، 
وموقف الزلزلة في الدفاع عن 
هذا المشروع، مؤكدا ان ال� 35 
نائبا الذين أيدوا المشروع كان 
لهم موقف تاريخي، وتمنى أال 
إقرار  أزمات بسبب  ندخل في 
هذا المشروع، من حل وتشكيل 
حكومي وتأزيم���ات الى ما ال 

نهاية.
وتطرق العبيسان الى جلسة 
البدون، قائ���ال نحن في قوى 
11/11 لم نكن نعول كثيرا على 

جاء لعالج ام���ور محددة، أما 
من الناحية الفنية فهذا القانون 
سيوفر السيولة الكافية للبنوك، 
بما يعادل ضخ سيولة بما يعادل 
ملي���ار و800 مليون دينار، ما 
يعد فرصة للبنوك باستثمار 
هذه االموال االستثمار االمثل، 
القانون يصب في  فاقتصاديا 
مصلحة الش���ركات والبنوك، 
المدة  القانون اختصر  ان  كما 
الزمنية ووفر السيولة في وقت 

واحد.

قضية شائكة

ومن ناحية قضية البدون، 
أوضح الهمالن انها قضية شائكة 
ومتراكمة، والحكومة ساهمت 
فيه���ا، وكانت هن���اك فرصة 
للحكومة منذ بداية الثمانينيات 
لمعالجة هذه المشكلة وفرصة 
اخرى بعد التحرير، الفتا الى 
االبعاد االنسانية واالقتصادية 
واالمني���ة والسياس���ية لهذه 

القضية.
ورأى الهم���الن ان قضي���ة 
الب���دون هي قنبل���ة موقوتة، 
وان هناك فئة كبيرة تستحق 
التجنيس وفق احصائيات 65، 
والحكومة يمكنها وضع معايير 
معينة، مطالبا الحكومة بالنظر 
له���ذه الفئة بعين االنس���انية 
وعين الحق وأال تكون مجحفة 

في حقوقهم.
من جهته، اكد فايز النشوان 
ان���ه ال توجد عدالة مطلقة في 
الدنيا، ولكن توجد عدالة نسبية، 
فإذا أراد العدالة المطلقة ألولئك 
الذين ينادون بها فلينتظروا يوم 
الحساب ألنها موجودة عند اهلل 
وحده. واضاف ان قضية البدون 

تحتاج للكثير من الجهود.
وأش���ار ال���ى ان هناك فئة 
من البدون تستحق الجنسية 
والحكومة هي من عليها تحديد 
تلك الفئ���ة، الفتا ال���ى رغبة 
الش���عب الكويتي بإنهاء هذه 
القضية، مؤك���دا ان الحكومة 
تمتلك العصا الس���حرية لحل 
هذه القضية، معبرا عن اعتقاده 
ان وزير الداخلية لديه التوجه 
لحل القضية، لكن الخشية من 

توجهات بعض النواب.

السلطتين في هذه القضية، وال 
نبخس حق النواب الش���رفاء 
الذين تبنوا هذه القضية، وكنا 
نتمنى أال تدخل مسألة حقوق 
التكسب  الى مس���ألة  البدون 
السياسي، وكنا نعتقد ان يأخذ 
في هذه المسألة النفس القيمي 
والمجتمعي، وأضاف: كنا دائما 
نحمل المس���ؤولية للس���لطة 
التنفيذية، ولكن اآلن يجب ان 
نعاتب من أدى الى عدم اكتمال 
النصاب، ألنهم سيحاسبون أمام 
اهلل، كنا نتحدث عن عدم تعاون 
الحكومة واآلن البرلمان ليس 
متعاونا، رغم ان ملف البدون 
امام  أصبح مخج���ال للكويت 

المحافل الدولية.
م���ن جانب���ه، ق���ال ناصر 
الش���ليمي ان البطل األول في 
قضي���ة الق���روض هو ضيف 
اهلل إبورمية، حي���ث انه أول 
من طرح القضي���ة وكان ذلك 
يضحك الناس، حتى استشعر 

النواب والحكوم���ة بخطورة 
ظاه���رة الق���روض وتهديدها 
للمجتمع، شاكرا النواب الذين 
عبروا عن طموحات الش���عب 
وأقروا قانون إسقاط الفوائد، 
وانتقد التلميحات التي تؤكد ان 

الحكومة سترد القانون.
وأش���ار الى وقفة 36 نائبا 
مع س���مو رئيس الوزراء ضد 
طرح الثقة، وان الش���عب قال 
كلمته بتجديد الثقة في سموه، 
مش���يرا ال���ى ان ه���ذا تقريبا 
نفس الرقم الذي أقر به قانون 
إسقاط الفوائ��د، فم�بروك ألن 
الش��عب ايضا ق��ال كلم��ته ف���ي 
قضي���ة الق���روض، وال عزاء 

للحكومة.
واستغرب من نائبات قدمن 
تعديالت على القانون ثم صوتن 
ضده، وحذر من االمتناع عن 
التصويت قائال انه أحد عناصر 
البرلماني، حيث  تقييم األداء 
يمثل االمتناع نقطة سلبية تجاه 

االلتزام  النائب  النائب، وعلى 
برأي الش���عب، وحذر النواب 
من االمتناع عن التصويت ألن 
معن���اه انه ال رأي للنائب واذا 

كان ال رأي له فال قيمة له.
وتطرق الى جلسة البدون، 
مؤك���دا ان هن���اك أش���خاصا 
اختطفوا رأي المجلس، واشار 
الى خطورة الوضع  الشليمي 
الدول���ي، وان هن���اك عقوبات 
واجراءات دولية تجاه الكويت 
بس���بب االضطه���اد الممارس 
ضد البدون، مؤك���دا ان هناك 
تقارير ستصدر في االسابيع 
المقبلة، وان هناك اتهاما دوليا 
سيتم توجيهه للكويت، بسبب 
القرارات التعسفية الالانسانية، 
معددا االتفاقيات الدولية التي 
وقعتها الكويت، اتفاقية حقوق 
االنس���ان، واتفاقية مناهضة 
التميي���ز العنصري، الفتا الى 
بنود االتفاقيات التي ال تطبقها 

الكويت.

واشار الى ان المجتمع الدولي 
قد يتخذ اجراءات حازمة ضد 
الكويت منها الحصار، الفتا الى 

ما حدث للرياضة.
وبدوره، قال محمد العثمان 
ان الشارع الكويتي يتطلع الى 
حل جذري، منتقدا النواب الذين 
غاب���وا عن جلس���ة القروض، 
وبأنهم ال يستحقون ان يكونوا 
تحت قبة البرلمان، ثم تطرق 
الى قضي���ة البدون قائال انهم 
كحملة وطنية شعبية عقدوا 
اكثر من 20 ندوة، وطالب النواب 
بأن يطلعوا على حال البدون 
المزري، وش���كر  ووضعه���م 
جمعية حقوق االنسان تجاه 
قضية البدون، وناشد النواب 
حل قضية البدون فهي قضية 
انسانية وليست تكسب اصوات، 
الفت���ا الى ان هن���اك صدامات 
بين الحكومة والنواب، مؤكدا 
ان الحكوم���ة لديها رغبة لحل 
القضية، لكن هن���اك نوابا ال 

يريدون حلها.
وبدوره، قال فيصل الدابس 
القروض يعد  اقرار قانون  ان 
مكتس���با يج���ب المحافظ���ة 

عليه.
وأصب���ح ذل���ك بجاح���ة 
عالمية، ولذلك قضية القروض 
المتمصلحين  كش���فت بعض 
والمستفيدين من جراح الشعب، 
وطالب الحكومة باحترام رغبة 

الشعب وعدم رد القانون.
ووصف الدابس قضية البدون 
بأنها قضية انسانية، ورأى ان 
الحكومة لم تكن جادة في حل 
قضية البدون، ولو كانت جادة 
لحلتها بعد التحرير، خصوصا 
ان عددهم قبل االحتالل كان ربع 
مليون وكانت فرصتها ذهبية 
لطي هذا الملف بعد التحرير، 
البقاء لتكون  لكنها أرادت لها 
ورقة سياسية تضغط بها على 
النواب لتمرير بعض القوانين، 
وطالب بأبسط الحقوق والعيش 

الكريم للبدون، مستغربا الطرح 
العنصري م���ن جانب بعض 
النواب الذين يتباهون بأنهم ذوو 
الدماء الزرقاء، مطالبا الحكومة 
بوضع شروط للتجنيس، منها 
المشاركة في الدفاع عن الكويت 
الجليلة  الخدم���ات  وتقدي���م 

واالختصاصات النادرة.
م���ن جهته، تح���دث محمد 
الهم���الن عن قانون اس���قاط 
الفوائ���د من الناحي���ة الفنية 
ومن ناحي���ة العدالة، حيث ال 
يوج���د أي قانون بالكويت به 
عدالة مطلق���ة أو كاملة، دائما 
القوانين تعالج مشاكل أو وقائع 
محددة، اما من يريدون عدالة 
مطلقة، فال يوجد بالكويت عدالة 
مطلقة، على سبيل المثال قانون 
االنتخاب ال يوج���د به عدالة 
في توزي���ع المناطق، وقانون 
االستقرار االقتصادي، ال يوجد 
به عدالة ايضا، وكذلك قانون 
المديوني���ات الصعب���ة حيث 

مل�ف الب�دون أصبح مخج�ًا للكويت أم�ام المحاف�ل الدولي�ة  وندعو الن�واب لحله كقضية إنس�انية

)أحمد باكير( أعضاء قوى 11/11 املشاركون في الندوة  

قوى 11/11: القروض تهدد استقرار اأُلسر وعلى الحكومة الموافقة على إسقاط الفوائد

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240


