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 أقدم وافد آس���يوي عل���ى االنتحار 
شنقا صباح أمس بفرع شجرة مبنطقة 
أبوحليفة ونقلت جثته الى الطب الشرعي، 
وفي سياق متصل أقدم وافد آسيوي على 
االنتحار شنقا في غرفته بشاليه كفيله 
الكائن مبنطقة الزور، وسجلت قضيتا 

انتحار ووفاة. 

 انتحاران في Ãبوحليفة والزور

 المواجهات أدت إلى إصابة ٢٠ بينهم ٧ من رجال األمن 

 ßتحولت إلى شغب والقبض على 100 مشار Áتظاهرة البدون في تيما 

 أحد املتظاهرين يلقي احلجارة على رجال األمن  أحد رجال القوات اخلاصة يطلق قنبلة دخانية تواجد أمني مكثف في محيط املظاهرة

 حلظة إطالÞ القنابل املسيلة للدموÚ على املتظاهرين طائرة هيليكوبتر جتوÈ سماء تيماء ملراقبة الوضع الساحة الترابية وقد بدأت تخلو من املتظاهرين

 العشرات من املشاركني في تظاهرة تيماء بعد انطالقها من املسجد الشعبي بعد صالة اجلمعة

 البقية ص 15 

فقد قدموا الكثير من الشهداء وندعو 
لتحرك سريع حلل املشكلة.

  ف����ي اجلان����ب املقاب����ل صرح 
اقول  النائب ع����ادل الصرعاوي: 
ملن يحرض اخواننا البدون على 
التجمهر والنزول للش����ارع اتقوا 
اهلل في الكويت ومثل هذه الدعوات 
البدون  تسيء للكويت واخواننا 
انفسهم، فالكويت لم ولن تبخل 
عليهم بالتعليم والصحة وغيرها 
ال في الس����ابق وال في املستقبل، 

واجلميع يعلم ذلك.
  وتابع: أما حجة تدويل القضية 
فهي مبثاب����ة التآمر على الكويت 
حيث س����بق ان فند ذلك الوزير 
الدولية  العفاس����ي في املنظمات 
ام����ا اذا كان الهدف هو التجنيس 
العشوائي فسنتصدى له بكل قوة، 
وزاد: التاريخ السياسي والوطني 
لالÎ الكبير صالح الفضالة كفيل 
بالرد على املشككني فيه وهو اكبر 
بكثير من ان ينتقده اي من املقيمني 
بصورة غير قانونية، فليحترموا 

القانون وسيادة الدولة.
  وطالب النائب مبارك اخلرينج 
بان تتعامل احلكومة بانسانية مع 
املتظاهرين في اجلهراء، وقال: لم 
يخرجوا للشارع اال بعد ان فاض 
بهم الكي����ل، وزاد: ادعو احلكومة 
الى تقليص املدة املمنوحة للجهاز 
املقيمني  املركزي ملعاجلة اوضاع 
بص����ورة غير قانوني����ة بدال من 
خمس سنوات الى عامني ونصف 
العام وأال يجدد لها وعلى احلكومة 
جتنيس من يستحق وترحيل من ال 
يستحق بعد ان يثبت جواز سفره 

احلنون وال نريد سواه ممن يتكسب 
على حساب القضية، ال يصح ان 
يكون الفضالة هو القاضي واجلالد 
ومن معه أعداء للبدون وال يصح 
أن يكونوا املعنيني بحل القضية 
ونريد أن نحال الى القضاء العادل 
ليحكم مبا يراه ان كانوا يرون أننا 
جواسيس أو خونة أو حتى لسنا 
اصحاب ح����ق كما ان فئة البدون 
تضم االطباء واملهندسني واملعلمني 
واملثقفني إال أنها فئة محجمة من 
املساهمة في بناء الوطن وتنميته 
من خالل عدم السماح بالعمل او 
ال����زواج حتى وص����ل األمر لعدم 
الس����ماح باملوت م����ن خالل عدم 

استخراج شهادة وفاة.

  ردود فعل نيابية

  هذا وتوالت ردود الفعل النيابية 
من جتم����ع البدون وتعامل قوات 
األمن معه حيث حذر النائب مبارك 
الوعالن الداخلية من محاولة قمع 
التجمع السلمي الخواننا البدون 
في اجلهراء، مضيفا: هذا ما حذرنا 
منه بأن حقوقهم البد ان يسمع لها 
بدال من ان تدول قضيتهم، ويبقى 
في النهاية انهم ابناء هذا الوطن وال 
نشك في والئهم الذي قدم الكثير من 
الشهداء وندعو لتحرك سريع حلل 
مشكلتهم، اما النائب صالح عاشور 
فقال: على الداخلية عدم محاولة 
قم����ع التجمع الس����لمي الخواننا 
ان  البدون في اجله����راء، ونقول 
حقوقهم البد ان يسمع لها وكفى 
جلان����ا وآن األوان لقرارات فاعلة 
بحقهم، وزاد: يبقى في النهاية انهم 
ابناء هذا الوطن وال نشك بوالئهم 

السمو األمير التدخل النهاء معاناة 
أبنائ����ه البدون الذي����ن اصبحت 
قضيته����م محل اجت����ار من قبل 
النواب واحلكومة ومن ال يخاف 
اهلل ونحن ال نرضى حكما إال آل 
صباح وال أرضا إال الكويت، وقد 
مللنا الوعود النيابية واحلكومية 
منذ أكثر من 35 عاما ونحن نريد 
احلل من سموه وال نريده من غيره 
فهو بالنسبة للكويت واهلها الوالد 

  هذا وحضر الى موقع املظاهرة 
النائب مسلم البراك الذي حتدث 
ملجموعة منه����م محاوال تهدئتهم 
ومطالبا اياهم باالنسحاب والعودة 
الى منازلهم، ووعدهم بانه سيسعى 

بشكل شخصي حلل مشكلتهم.

  تأمين مبنى اللجنة المركزية

  الى ذلك، كش����ف مصدر أمني 
أن املدي����ر الع����ام للجنة املركزية 

للبدون أرس����ل كتابا إلى مديرية 
أمن الفروانية يطلب فيه قوة أمنية 
لزيادة احلراسة على املبنى خاصة 
بعد ورود معلومات بأن مجموعة 
من البدون ينوون االحتشاد أمام 

املبنى اليوم.

  المتظاهرون يتحدثون

  وحتدث عدد من املتظ���اهرين 
ل� »األنباء« قائلني: »نناشد صاحب 

الس����اعة مرددين شعارات  نحو 
تطالب بحقوق البدون.

  وقال مص����در امني ان التدخل 
االمني الس����ريع حال دون ازدياد 
عدد املشاركني في املظاهرة موضحا 
أنه مت ارسال عدد من فرق القوات 
اخلاصة والتي اقام رجالها نقاط 
تفتيش ومتركزوا بآلياتهم في مخفر 
الصليبية كإجراء احترازي حتسبا 

الندالع اي مظاهرات.

بدأ يخل باألمن العام ويعطل حركة 
السير.

  وبعد نحو الساعة من املفاوضات 
التي قادها اللواء الزعابي التي لم 
يذعن لها املتجمهرون تدخل رجال 
الق����وات اخلاصة وحتديدا رجال 
فرقة مكافحة الشغب واشتبكوا 
م����ع املتظاهرين والق����وا القبض 
على عدد منهم حتى اضطر رجال 
القوات اخلاصة الطالق الرصاص 
في الهواء والقنابل املسيلة للدموع 
لتفريق املتجمهرين لينجح تدخل 
رجال الق����وات اخلاصة في فض 
املتجمهرين وانسحابهم من الساحة 
الترابية خالل ساعة ومتكن رجال 
األمن من القاء القبض على عشرات 
االش����خاص م����ن املتجمهرين مت 
اقتيادهم الى التحقيق. وقال مصدر 
امني ل� »األنباء« ان االجراءات التي 
س����تتخذ بحق املقبوض عليهم 
قانونية حيث س����يواجهون تهما 
تتعلق بتنظيم مسيرة غير سلمية 
واالخالل بالنظ����ام واألمن العام. 
ونفى املصدر ان يكون رجال القوات 
اخلاصة قد استخدموا الرصاص 

املطاطي ضد املتظاهرين.

  مظاهرة الصليبية

  ونحو الساعة السادسة انطلقت 
مظاهرة مح����دودة في الصليبية 
شارك فيها نحو ٦0 شخصا قاموا 
الرئيسي  الش����ارع  بالس����ير في 
للمنطقة بني قطعتي 5 و8 ما ادى 
ال����ى تدخل رجال ام����ن ومباحث 
اجلهراء وقاموا بإلقاء القبض على 
5 اشخاص بعد ان جنحوا في فض 
املظاهرة، وكان املتظاهرون ساروا 

 عبداهللا قنيص Ü هاني الظفيري
  في حترك نادر خرج املئات من 
أبناء فئة »غير محددي اجلنسية« 
في ش����وارع تيماء امس مطالبني 
مبعاجلة قضية »البدون«  واضطر 
رجال االمن والقوات اخلاصة الى 
التدخ����ل ميدانيا لفض التظاهرة 
بعد ان فشلت املفاوضات السلمية 
واستخدم رجال القوات اخلاصة 
املياه املضغوطة لتفريق التجمهر 
وبعده����ا حص����ل اش����تباك بني 
املتجمهرين ورجال مكافحة الشغب 
ما ادى الى اصابة 20 بينهم 7 من 
رجال األمن، ه����ذا وأعلن مصدر 
أمني القبض على نحو 100 شخص 
ممن شاركوا في التظاهرة وقاموا 
بأعمال شغب وقادوا الصف األمامي 
للتظاهرة للصدام مع رجال األمن 

وفق رواية املصدر األمني.
التظاهرة قد انطلقت    وكانت 
بنحو 300 ش����خص في بدايتها 
بعد صالة اجلمعة من املس����جد 
الشعبي الكائن في منطقة تيماء 
وفي الساعة الواحدة بدأت اعداد 
املتظاهرين تزداد حتى بلغت نحو 
الف ش����خص ليساهم جتمهرهم 
في اغالق مدخل املنطقة الرئيسي 
متاما ويشل حركة السير ما حدا 
برجال األم����ن الذين حضر على 
الوكل املس����اعد لشؤون  رأسهم 
األمن العام اللواء خليل الشمالي 
والل����واء د.مصطفى الزعابي الى 
محادثة املتجمهرين الذين احتلوا 
الشارع العام ومطالبتهم باملغادرة، 
وحتدث الزعابي للمتجمهرين عبر 
مكبر الصوت بان مطالبهم ستصل 
وان عليهم املغادرة الن جتمرهم 

 (سعوÏ سالم Ü محمد ماهر)  رجال القوات اخلاصة يضربون طوقا أمنيا في محيط املظاهرة

 المال: نتعاطف مع غير محدÏي الجنسية لكن ال نقبل اإلساÁة للفضالة وألمن البلد

 جمعية حقوÞ اإلنسان تطالب بإطالÞ سراÍ  الموقوفين 

 تعليقÜÜا على األحداË قÜÜال النائب صالح املال: نتعاطف بشÜÜدة 
مÜÜع غير محددي اجلنسÜÜية¡ ونطالب بحل دائم وعادل وإنسÜÜاني 
لقضيتهÜÜم¡ لكننا ال نقبÜÜل أن تتطور األمور مبÜÜا يؤثÜر على أمن 

البلÜÜد.  وأضاÝ املال: كما ال نقبل أن يهمز ويغمز البعض ويطÜعن 
فÜÜي تÜÜÜاريخ رجال وطنيÜÜÜÜني كبار وعلى رأسÜÜهÜم العم صالح 

الفضالة. 

 أصدرت اجلمعية الكويتية حلقوÞ اإلنسÜÜان بياناð حول املصادمات التي 
شÜÜهدتها منطقة تيماء بني األمن وأفراد من فئÜÜة «البدون» أمس¡ وجاء في 
البيÜÜان: تابعت اجلمعية الكويتية حلقوÞ اإلنسÜÜان األحداË املؤسÜÜفة التي 
أدت الÜÜى مصادمÜÜات بني قوات األمن وأفÜÜراد جتمع من «البÜÜدون» الذين 
كانÜÜوا يتجمعÜÜون للمطالبة بحقوقهÜÜم املدنية واألساسÜÜية¡ ولقد نتج عن 
تلك املصادمات سÜÜقوØ عدد من اجلرحى واعتقÜÜال عدد من أفراد التجمع 
املذكور. ونÜÜود ان نذكر بأن اجلمعية الكويتية حلقوÞ اإلنسÜÜان قد نبهت 
وأكÜÜدت على أهمية إجنÜÜاÒ تعديالت علÜÜى أوضاÚ فئة البÜÜدون وÐلك من 
خالل لقاءات سÜÜابقة مع املسؤولني¡ وÂخرها لقاء مع رئيس اجلهاÒ املركزي 
ملعاجلة أوضاÚ املقيمني بصورة غير قانونية صالح الفضالة¡ كما أكدنا من 
خالل البيانات والدراسÜÜات التي أصدرناها أهمية حتقيق مطالب هذه الفئة 
املشروعة ومنها حقوÞ العمل أو التوظيف وحقوÞ تعليم األبناء واحلصول 
علÜÜى الرعاية الصحية والتمكن من احلصول على الهويات الثبوتية وعقود 
الزواÌ والطالÞ وامليالد والوفاة¡ وال يعقل ان تسÜÜتمر عملية احلرمان دون 
استفزاÒ ألبسط املشÜÜاعر اإلنسانية لدى أفراد فئة البدون. إن تعطيل هذه 
القضية وتباطؤ املؤسسÜÜات الرسÜÜمية املعنية بهذا امللÜÜف أديا الى اإلخالل 

باألمن االجتماعي في الكويت.
  ودعÜÜت اجلمعيÜÜة الى أهمية إجنÜÜاÒ التوصيات التÜÜي اعتمدت من قبل 

املجلÜÜس األعلÜÜى للتخطيط والتي على أساسÜÜها أنشÜÜئ اجلهÜÜاÒ املركزي 
ملعاجلة أوضاÚ املقيمني بصورة غير قانونية ويجب اختصار مدة االنتظار 
ألصحاÈ هذه احلقوÞ وجتنيس املستحقني منهم مبوجب قانون اجلنسية 
 Ìال يحتا Ò١٩٥٩ وتعديالته¡ ونعتقد ان هذا اجلها ãي الصادر في عاÜÜالكويت
الى ٥ سÜÜنوات إلنهÜÜاء أعماله نظرا لطول هذه املدة¡ بل البد من التسÜÜريع 
بتحقيق املطالب األساسية دون إبطاء حيث ان اجلهاÒ ميلك جميع املعلومات 
والبيانÜÜات املتعلقة بأفراد هÜÜذه الفئة¡ ويجب أال تكون هنÜÜاß أي عراقيل 
أو عقبÜÜات بيروقراطية في عمليÜÜات التوظيف أو التعليم أو احلصول على 

شهادات امليالد أو غيرها.
 Þارة الداخلية إطالÒوناشدت اجلمعية في بيانها اجلهات املختصة في و  
سÜÜراÍ جميع من مت اعتقالهم فورا¡ والتعامل مÜÜع املطالبني بحقوقهم على 

أسس قانونية ودون تعسف.
  كما ناشدت مجلس الوÒراء البت في هذا امللف على أسس إنسانية تأخذ 
 Íألفراد هذه الفئة ومنهم من بذل األروا Þبعني االعتبار أهمية توفير احلقو

في سبيل الدفاÚ عن الكويت ورموÒها.
  وطالبت اجلمعية مجلس األمة كسÜÜلطة تشÜÜريعية بÜÜأن يعمل من أجل 
إجناÒ التشÜÜريع املناسÜÜب¡ الذي أهمل لزمن طويل¡ لدفع احلكومة لالنتهاء 

من هذه املسألة املؤرقة للضمير الوطني. 



االحد 19 فبراير 2011   15الصفحة األمنية
نواب يدعون الحكومة إلى »حّل سريع لقضية البدون«

والصرعاوي يؤكد: سنتصدى بكل قوة للتجنيس العشوائي

مجموعة من املتظاهرين انتقلوا إلى منطقة النعيم قبل فض تظاهرتهم رجال القوات اخلاصة يقتادون أحد املتظاهرين بعد القبض عليه

سحابة دخانية في محيط املسجد الذي انطلقت منه املظاهرة

انفجار إحدى القنابل الدخانية وسط الساحة الترابية حلظة البدء بتفريق املتظاهرين برشهم باملياه

تسلسل زمني لألحداث

اجلهراء خشية اي تطورات قد حتدث في محيطه.
استمرت املواجهات نحو الساعة قام خاللها املتجمهرون 
الذين جلأوا الى الشوارع اجلانبية والداخلية في املنطقة 
بقذف رجال االمن باحلجارة والقناني الزجاجية الفارغة 
وبدأوا برش���ق دوريات املرور الت���ي تواجدت لتأمني 
السير بعد انسحاب املتجمهرين من الساحة الترابية 

ومت حتطيم زجاج عدد من الدوريات.
4:20: متكن رجال القوات اخلاصة من اخالء الساحة 

الترابية من املتجمهرين.
4:25: انس���حب نحو 200 شخص من املتجمهرين 
وانتقلوا جماعيا الى الساحة الترابية في منطقة النعيم 
املقابلة ملنطقة تيماء، غير ان رجال االمن متكنوا من فض 
جتمعهم الذي لم يستمر سوى 10 دقائق وألقي القبض 
خاللها على 10 متجمهري���ن آخرين )ليصبح مجموع 

املقبوض عليهم 20 شخصا( حتى الساعة 4:30.
4:30: بدأ رجال امن الدولة بقيادة وكيل جهاز أمن 
الدولة الش���يخ عذبي الفهد بالدخول الى املنطقة بعد 
تأمينها وألقوا القبض على 4 اشخاص كان رجال االمن 
قد القوا القبض عليهم سابقا )ليصبح مجموع املقبوض 

عليهم 24 شخصا(.
4:45: اخليت الس���احة الترابي���ة بني قطعتي 2 و3 

في تيماء.
5:00: اجتمع نحو 200 ش���خص في ساحة ترابية 
مقابلة لقطعة 2 بتيماء احاط بهم رجال االمن والقوات 

اخلاصة ومت فضها سلميا.

12:30: انطلقت املظاهرة ب� 200-300 ش���خص من 
البدون وبدأت مس���يرتهم من املسجد الشعبي الكائن 

في منطقة تيماء بعد صالة اجلمعة.
12:45: توقف املتظاهرون ال� 300 في الساحة الترابية 
الفاصلة بني قطعتي 1 و2 وبدأوا بترديد شعارات »حريتنا 
لن تضيع في ظل قائدنا«، و»نطلب نطلب جنسية«، 

و»مللنا الوعود«، و»يسقط الفضالة«.
1:00: تزاي���دت اعداد املتظاهري���ن الى 500 وقامت 
دوريات األمن بتطويق املنطقة وحضرت آليات القوات 

اخلاصة ووضعت على أهبة االستعداد.
1:15: حتدث الوكيل املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي الى املتجمهري���ن الذين كانوا قد 

بلغوا نحو ال� 700.
1:20: حضر الوكيل املس���اعد لشؤون األمن العام 

اللواء خليل الشمالي.
1:30: ش���كل رجال األمن ورج���ال القوات اخلاصة 
وفرقة من امن الدولة غرفة عمليات مصغرة للتعامل 

مع املتظاهرين.
1:45: خرج اللواء مصطفى الزعابي الى املتجمهرين 
الذين كانوا قد اغلقوا متاما الطريق املؤدية الى منطقة 
تيماء وطالبهم بف���ض التجمهر والعودة الى منازلهم 
ومنحهم حتى الساعة 2:15 للرحيل وإال فالقوات اخلاصة 

ستتدخل لفض التجمهر بالقوة.
2:15: عاد اللواء مصطفى الزعابي وخاطب املتجمهرين 
الذين وصل عددهم الى 1000 وطالبهم باالنسحاب، قائال: 
مطالبكم وصلت وأس���معتم صوتكم ولكن جتمهركم 

يخل باألمن والنظام العام.
2:30: خاطب احد املتجمهرين رجال االمن بأنهم لن 

يرحلوا وأنهم باقون حتى تنفيذ كافة مطالبهم.
ص���الة العصر: أدى املتجمه���رون الصالة في ذات 

الساحة.
3:15: ب���دأ رجال القوات اخلاصة بإطالق حتذيرات 
للمتجمهرين باالنسحاب من الساحة الترابية وإخالئها 

ومنحوهم 5 دقائق لتنفيذ هذا االجراء.
3:20: بدأ رجال القوات اخلاصة الدخول الى الساحة 

بآلياتهم وبدأوا برش املتجمهرين باملاء لتفريقهم.
قام املتجمهرون بإلقاء احلجارة على رجال القوات 
اخلاصة، وخ���الل ذلك حطم بعض م���ن املتجمهرين 
»ونش���ا« تابعا لوزارة الداخلية، مع اس���تمرار قذف 
رجال القوات اخلاصة ودوريات االمن باحلجارة على 

ايدي املتجمهرين.
قام رجال االمن خالل محاوالتهم تفريق املتجمهرين 

بإطالق اعيرة نارية في الهواء.
3:30: دخل رجال الق���وات اخلاصة )فرقة مكافحة 
الشغب( الساحة الترابية التي كان يتجمهر فيها نحو 
200 ش���خص بعد انس���حاب اكثر من 800، واشتبك 
املتجمهرون مع رجال مكافحة الشغب، وأصيب خالل 
املواجهة رجال امن و7 من املتجمهرين، فيما متكنوا من 
القاء القبض على عدد من االشخاص، ونقل املصابون 
الى مستش���فى اجلهراء والذي قام بتأمينه رجال امن 

البدون الى ان يطالب به بأسلوب تتمة المنشور ص 14
حض����اري، رافض����ا اي محاوالت 
لالعتداء على رجال األمن، مشيرا 
الى ان من يح����اول إثارة البلبلة 
سيتحمل املسؤولية، مؤكدا انه ال 

يقبل ظلم أحد.
املوي����زري في تصريح  وقال 
صحافي: يجب ان تتعامل احلكومة 
مع مل����ف البدون بوضوح ووفقا 
للمصلحة العامة وإال فسنحاسبها 
فنح����ن مع من له احلق، أما من ال 
يستحق فال يجوز ان يخرب على 

أصحاب احلق.
املوي����زري فئة غير  وخاطب 
محددي اجلنس����ية قائ����ال: أقول 
البدون »الركادة زينة«  الخواننا 
وسنس����اند من له حق وفقا ملبدأ 
رفع الظلم عن����ه، أما من ليس له 
حق فنقول له اتق اهلل في مطالبك 

وال تخرب على اآلخرين.
ودعا املويزري أعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية الى التعامل 
مع ملف الب����دون مبا يتوافق مع 

املصلحة العامة.

طبيعية بس����بب العناد واملكابرة 
احلكومي����ة وبعدم����ا ضاقت بهم 
كل السبل لنيل حقوقهم، ونحذر 
الداخلي����ة م����ن اس����تخدام القوة 
بحقهم، ويجب اقرار قانون احلقوق 

اإلنسانية للبدون فورا.
ومتنى النائب د.يوسف الزلزلة 
ان متر فترة أعياد الكويت باخلير 
على اخواتنا البدون، فبعد معاناة 
كل هذه السنوات أصبح لزاما على 
احلكومة أن تفتح أبواب الفرج لهم 
حلل قضيتهم ليعم الفرح والسرور 
على كل من هو على ارض الكويت 

الطيبة.
وأكد النائب فيصل الدويسان 
ان استخدام القوة لتفريق البدون 
غير مقبول السيما في هذه األيام، 
فللب����دون احلق ف����ي معرفة مآل 
قضيتهم املس����تمرة منذ 40 عاما، 
فمن يطأ الشوك حافيا ليس كمن 

يسير على الورود.
من جهته، دع����ا رئيس جلنة 
النائب شعيب  الداخلية والدفاع 
املويزري م����ن له حق من االخوة 

وبعد نظر، بحيث تتخذ خطوات 
عملية تواف����ق بني مصلحة البلد 
ورفع معاناة ه����ذه الفئة التي مت 
حرمانها من ابسط مقومات العيش 

الكرمي.
واكد النائب عسكر العنزي ان 
مطالبات التجمع السلمي الخواننا 
البدون مشروعة ومستحقة، وزاد: 
هم ج����زء ال يتجزأ من الش����عب 
الكويتي وقدموا تضحيات كبيرة 
للبالد، وندع����و احلكومة لتحرك 
سريع حلل مشكلة البدون واقرار 

حقوقهم.
وشدد النائب محمد هايف على 
البدون  النظر في قضية  اهمية 
بكل جدية ووعي خلطورة هذه 
القضية االنس���انية، فإن تأخير 
احلل يفاقم املشكلة ويعقدها، وقد 
حذرنا اكثر من مرة من ان قضية 
البدون تعتبر قنبلة موقوتة اذا 
لم تنته هذه القضية بحل عادل 

وسريع.
النائب د.حسن جوهر  وشدد 
على ان تظاه����رة البدون نتيجة 

من دولته األم.
النائ����ب د.ضيف اهلل  واك����د 
أبورمية ان����ه آن االوان ان تصدر 
احلكومة قرارات فورية حلل قضية 
البدون وكفاها مماطلة على حساب 
كرامة اخواننا البدون، فمنهم من 
نزل حتت خ����ط الفقر وهذا االمر 
مرف����وض االس����تمرار فيه وعلى 
وزارة الداخلي����ة التصرف بعقل 
والس����ماح للبدون بامت����ام هذه 
املظاهرة السلمية واملقصود منها 
ايصال مطالبه����م واصواتهم الى 

املسؤولني.
ودعا النائب د.جمعان احلربش 
السلمي والراقي مع  التعامل  الى 
مظاهرة البدون، محذرا من اسلوب 
القم����ع واالعتقال، وزاد آن اآلوان 
لط����ي هذا املل����ف واعطاء كل ذي 

حق حقه.
القالف  النائب حسني  واعتبر 
خروج الب����دون في اجلهراء نذير 
انفجار متوقع، وارجو ان يتصرف 
املسؤولون ومن بيده القرار بحكمة 


