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وجه النائب حسني القالف سؤاال لوزير الصحة 8
د.هالل الساير جاء فيه: بخصوص مرضى القلب 
الذين يعانون من ضيق او انسدادات في الشرايني 
التاجية في القلب والذين أرس���لوا خارج البالد 
الجراء عملية زراعة ش���رايني املسماة طبيا بال� 
)CABG(، طالبا تزويده بعدد احلاالت املرس���لة 
للعالج باخلارج عن طريق اللجنة التخصصية في 

مستشفى القلب »األمراض الصدرية« مع صورة 
من كل قرار موّقع من قبل جلنة اجلراحني من بداية 
2007 حتى تاريخ ورود الس���ؤال، وعدد احلاالت 
املرسلة للعالج باخلارج عن طريق اللجنة العليا 
في ادارة العالج باخلارج مع صورة من قرار اللجنة 
العليا والقرار االداري للوزارة لكل حالة على حدة 

من بداية 2007 حتى تاريخ ورود السؤال.

القالف يسأل الساير عن عدد الحاالت المرسلة للعالج بالخارج

كلف ديوان المحاسبة بدراسة عقود »الدفاع« عن صفقات »الهيركوليز« و»الرافال« الفرنسية ومصنع الذخيرة على أن يقدم تقريره خالل 3 أشهر

المجلس شّكل لجنة تحقيق في »محطة مشرف« وأصدر قرارًا بنقلها خارج 
المناطق السكنية وأعطى »القروض« أولوية النقاش في جلسة 17 الجاري

وافق مجلس األمة أمس خالل جلسته على عدد من املقترحات النيابية منها 
تشكيل جلنة حتقيق في الكارثة البيئية في محطة مشرف للصرف الصحي وذلك 
لكشف أسباب الكارثة وأوجه القصور التي شابت العملية منذ ترسيتها حتى وقوع 

الكارثة على أن تنتهي اللجنة من التحقيق خالل 3 أشهر.
ووافق املجلس على اقتراح بنقل احملطة الى اي منطقة خالية من الس�كان 
»نظرا ملا آلت اليه احملطة من حالة سيئة وما تسببه من آثار على حالة املواطنني 
الصحية واالجتماعية وتلويث للبيئ�ة احمليطة بها«. ووافق املجلس على اقتراح 
بتشكيل جلنة للتحقيق في عقود طوارئ كهرباء 2008/2007 املبرمة بني وزارة 

الكهرباء واملاء وبعض الشركات على ان تقدم اللجنة تقريرها خالل 6 اشهر.
كما وافق املجلس على تكليف جلنة شؤون البيئة بالتحقيق في معاجلة التلوث 
البيئي في منطقة علي صباح الس�الم )ام الهيمان( وما مت من اجراءات في شأن 
التعويضات الصادرة من هيئة األمم املتحدة بخصوص مشاريع إعادة تأهيل البيئة، 

اضافة الى التحقيق في معاجلة تلوث املياه اإلقليمية بسبب البواخر الغارقة، على 
ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في مدة ال تتجاوز ال� 4 اشهر.

ووافق املجلس على طلب جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان استكمال التحقيق 
في شأن جتارة اإلقامات وأوضاع العمالة الوافدة بالبالد.

وواف�ق املجلس على تكليف ديوان احملاس�بة بفح�ص ومراجعة عدد من 
املوضوعات والصفقات املتعلقة بوزارة الدفاع على ان يقدم الديوان تقريرا مفصال 
خالل 3 أشهر بشأن سالمة االجراءات القانونية واملالية واحملاسبية في هذه العقود 

ومدى التزام اجلهات املعنية بالقوانني واإلجراءات الرسمية املنظمة لذلك.
وأقر املجلس اقتراحا بإحالة تقرير ديوان احملاس�بة عن جتاوزات مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتي�ة وكذلك تقرير جلنة التحقيق البرملانية عن الش�أن 
ذاته الى النيابة العامة للتحقيق وحتديد املسؤولية واتخاذ االجراءات املناسبة 

بشأنها.

افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
جاس����م اخلراف����ي جلس����ة امس 
الساعة ال� 9 صباحا، وبعد تالوة 
اسماء املعتذرين مت التصديق على 

املضبطة.
اخلرافي: باسمكم وباسمي أسجل 
تعازينا اخلالص����ة لوفاة زميلنا 
السابق يوسف الوزان، الذي ساهم 
في ترسيخ دعائم الدميوقراطية اذ 
شارك في مجلس 1967 عن دائرة 
القادسية وكان عضوا بارزا وأثرى 

عمل املجلس مبداخالته.
روض����ان الروضان: احلكومة 

تشارك في تأبني الفقيد.
بعد ذلك أدى النائب خالد العدوة 

اليمني الدستورية.
ويتابع: أشكر الرئاسة والنواب 
واحلكوم����ة وأمتن����ى أال يقع أي 
النواب واملرش����حني في  احد من 
االنتخابات القادمة فيما وقع علينا 
من ظلم غير مبرر وقمنا مبا كفله 
لنا الدستور ونتمنى على وزيري 
العدل والداخلية ان يراعيا هذا األمر 
ألنه ميس الدميوقراطية، ونطالب 
بتحري الدقة فيمن ال يريد تصحيح 

اخلطأ متعمدا.
اخلراف����ي: بوج����ود احملكمة 
الدستورية ستبقى سمعة الكويت 

عطرة.
عادل الصرعاوي: نشكر األمانة 

العامة.
اخلرافي: اعتبارا من اجللسة 
القادمة سنوزع املضبطة على قرص 
مدمج واملضابط املكتوبة سنزود 

بها من يطلبها.
أحمد السعدون: مع كل تقديري 
لقرار املكتب ولكن املضابط يجب 
ان حترر، فإذا كانت على ديس����ك 
فيجب ان تعدل الالئحة الداخلية، 
وأطلب من األمان����ة ان تبعث لي 

محررة.
اخلراف����ي: من يطل����ب احملرر 
س����يزود به ومن يري����د مواكبة 
التكنولوجيا فيمكنه االس����تفادة 

من الديسك.

الرسائل الواردة

انتق����ل املجلس ملناقش����ة بند 
الرسائل الواردة.

س����عدون حماد: تثمني القطع 
مبنطقة خيطان ع����رض األهالي 
الى ظلم اذ سعر املتر 380 دينارا 
في حني بيوت اجلليب 700 دينار، 
لذلك نطالب بإنصاف اهالي خيطان، 
السيما ان عددهم 14 عائلة، أيضا 
هناك بي����وت التركيب في منطقة 
األحمدي وهي بيوت متهالكة وهذا 
ظلم ألن مساحتها صغيرة حتى 
توسعة الترميم غير مجدية، لذلك 
يجب تثمينها، ايضا بيوت املنقف 
انه ال  حتتاج إلنص����اف باعتبار 

يسمح لسكانها ببناء دور ثالث.
احمد السعدون: أسجل الشكر 
للجنة اخلارجية لسحبهم تقرير 
مكافح����ة اإلره����اب باعتب����ار ان 
االتفاقيات التي تتحدث عن اإلرهاب 
هي اتفاقيات في غاية السوء ألنها 
تتع����ارض مع الدس����تور وتكمم 
األفواه، فبعضها يتحدث عن ضبط 
رؤس����اء وملوك وجترم حتى من 

يتحدث عن الرؤساء.
م����رزوق الغ����امن: كانت هناك 
مالحظات على التقريرين وستتم 
مناقش����تهما واذا كان����ت هن����اك 

مالحظات فبإمكانه ذكرها.
علي الدقباس����ي: نحن ضد اي 
اتفاقية تتعارض مع احلريات، اما 
بالنس����بة لبيوت خيطان فأنا مع 
حتويل بعض املناطق الى استثمارية 
خشية ان يتعرض املال العام الى 
خسائر، وبعض املواطنني معطلني 
بسبب عدم موافقة البلدية على بناء 
بيوتهم في منطقة سعد العبداهلل، 
وأيضا في مناطق جليب الشيوخ 
والفروانية وخيطان، وبس����بب 
استقاالت احلكومة وحل املجلس 
تعطلت مصالح املواطنني، ونطالب 
وزير البلدية بتقدمي احللول للناس 

بدال من كلمة هذا ممنوع.
صالح عاشور: أرجو من وزير 
البلدية ومن وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية، هن����اك عدم وضوح 
رؤية لدى احلكومة بشأن بعض 
املناطق، فمثال منطقة خيطان، ال 
الرميثية والساملية،  تختلف عن 
فمثال تثمني خيطان يس����تحقون 
وع����دم تثمني بع����ض القطع في 
امر غير جائز، يفترض  الساملية 
النظر لكل املناطق مبنظار واحد، 
التمييز في املنطقة الواحدة امر ال 
يجوز اذ جند عمارة وبجانبها بيت 

سكني فكيف يتم ذلك؟
الفهد: نش����كر صالح  أحم����د 
عاشور على ما ذكره من هواجس 
وهموم وما ذكره صحيح ويجب 
مناقشته بإيجابية، الصوابر يجب 
ان يكون لها حل، وقضية اجلمع بني 
االستثماري والسكني ايضا يجب 
ان نعمل على حلها، ونحن نقوم 
برصد ه����ذه القضايا إليجاد حل 

نهائي وايضا للمدن العمالية.
صالح عاش����ور: أقول ال نريد 
زيارات ميدانية استطالعية على 
الورق، ألن الناس تريد قرارات، ألنهم 

ملوا التصريحات والوعود.
د.فيصل املسلم: نشكر اللجنة 
اخلارجية على س����حبها تقارير 
جلن����ة اإلرهاب، وأس����تغرب من 
بعض النواب الذين ال يتحدثون 
عن خيطان اال بعد ان حتدثنا، بعض 
الوزراء يخشون دخول مناطق فيها 
عزاب، نتحدث عن 300 ألف عازب 

بزيارته ووجدت بعض املش����اكل 
وأعد بحلها وبناء مستشفى آخر 
خالل 9 أش����هر ونق����وم بإصالح 

الوضع املأساوي.
وال أقبل بالفساد اإلداري لكن من 
غير دليل ال يقدر احد على فعل اي 
شيء وفي املستقبل سترون جلانا 

جيدة للعالج باخلارج.
واآلن نح����ن بص����دد حل هذه 
املش����اكل لك����ن امنحون����ا بعض 

الوقت.
د.وليد الطبطبائي: أثق بالدكتور 
الساير وال نش����ك في جهده لكن 
الوع����ود ال تكفي والبد من توفير 
الطاقم الطبي لأللف سرير وكذلك 
طاقم متريضي، وأمتنى ان تكون 
هن����اك اس����تراتيجية تخرج على 
ديسك يا دكتور هالل وبصمة تذكر 

لك في املستقبل.
د.هالل الساير: بناء مستشفى 
الدرن اعطانا املقاولون وعدا بعد 

9 أشهر وليس 6 أشهر.
د.فالح الصواغ: أش����كر وزير 
الصح����ة لكن هذا املريض ظل في 
األردن ملدة شهرين وجاء الكويت 
متأخرا وحالته الصحية متردية 
بسبب التأخير وسنحاسب وزير 

الصحة على هذه احلالة.
الساير: حالة املريض  د.هالل 
كان����ت خطرة ج����دا قبل ان يصل 
الى الكويت واملفترض عدم نقله، 
واحلال����ة كانت ليس����ت بس����بب 

التأخير.
د.فالح الص����واغ: نحن طلبنا 
من وزير الصحة نقله الى العالج 
باخل����ارج في بريطاني����ا بدال من 
مستش����فياتنا )التعبان����ة( ف����ي 

الكويت.
د.ف����الح الص����واغ: )ب����دون 
ميكروف����ون(: مع األس����ف وزير 
الصحة غير متعاون يقول اذا عندك 
مريض »وّديه برة« وأنا أقول له 
عطني فل����وس واذا يترد رد عن 
طريق امليكروفون وانت وزير غير 
متعاون، وقدم����ت معاملة له عن 
واحدة كويتية يرد ويقول »هذي 
حتى الثور ما يلقحها«. وهو ال يقدر 
النواب وال يبالي بصحة املواطنني 

»وال يدري وين اهلل حاطه«.
د.هالل الساير: هذا الكالم غير 
صحيح واذا في اثبات يقدمه والنواب 
يأتون الّى وجميع املعامالت تعامل 
دون متييز. ونحاول اآلن تنظيم 
واصالح وزارة الصحة للحد من 
العالج باخلارج وهذا توجه جديد 
وليس عندي طيارة خاصة احضر 

بها الناس من اخلارج.
د.فالح الصواغ: الدكتور قال لي 
ما أرد عليك وال أبوك واقسم باهلل 
قال لي »حت����ى الثور ما يلقحها« 
ان����ت دكتور راقي ما ترد علي وال 

علي أبوي؟!
الرئيس: تشطب كل هذه الكلمات 

من املضبطة.

الوحدة الوطنية

الدقباسي: انا سألت وزير االعالم 
عن قضية في غاية االهمية وهي 
الوح����دة الوطني����ة وكيف هددت 
سالمة املجتمع وأمنه؟ واعتقد ان 
هناك من يخطط لضرب الوحدة 
الوطنية وهي مسؤولية تقع على 
كاه����ل الكل فاحملافظ����ة على امن 
الكويت قضية مهمة جدا والبد من 
اتخاذ اجراءات واضحة والضرب 
بيد من حديد كل من تسول له نفسه 
اثارة الفتن����ة والنعرات الطائفية 
والقبلية واملجتمعية ولعل ما صدر 
من اقتراحات جترم وحتاسب كل 
من ميس الوحدة الوطنية لدليل 
على صدق كالمي وكلها مؤشرات 
على ان هناك مسا بالوحدة الوطنية 
وهناك من يعبث بها ومبستقبل 
وأمن بلدنا، واحذر من هذا املنبر 
واحمل املسؤولية لكل كويتي بأال 
يدفع باجتاه تعزيز هذا الدفع باملس 
بالوحدة الوطنية ويجب على وزير 

اإلعالم تبني هذا التوجه.
الشيخ أحمد العبداهلل: عندي 
كش����ف وما ورد اس����م لألخ علي 
الدقباس����ي في هذا الكشف الوارد 
من مجلس األمة في الرس����الة من 

رئيس املجلس.
الرئيس: األمانة وزعت كشفا 

آخر بعد ورود االجابة.
الشيخ أحمد العبداهلل: أرجو أال 
يتكرر ذلك فنحن نحضر أنفسنا 
للنواب لكي نرد عليهم. وعموما 
نش����كر األخ الدقباسي ونقول له 
نحن ضد الطائفية وضد الهجوم 
الشرس على القبائل واألشخاص 
وجند ثغرات كثي����رة في قوانني 
مجلس االمة في القضايا التي تذهب 
الى النيابة ولدينا تعديالت على 
هذه القوانني وأقول أضع يدي في 
يد النائب علي الدقباس����ي ونقدم 

مشروعا مشتركا في هذا الشأن.
الرئي����س: ال يجوز مش����روع 

مشترك.
الشيخ أحمد العبداهلل: اذا كان 
بالقانون نحاول  عندنا فج����وات 
سدها وأمتنى ان يساعدنا النواب 
عندما نقدم التعديالت على قانون 

املرئي واملسموع الى املجلس.
علي الدقباسي: القضية ليست 
اسئلة واجوبة والبد ان يكون هناك 
توجيه ونحن مع مزيد من احلريات 
ونرفض احلديث عن احلضر والبدو 
والسنة والشيعة ونحذر احلكومة 
من املساس والتساهل مع كل من 

يعيشون في منطقة فيها 14 ألف 
كويتي! زيارة احمد الفهد قلنا له 
نريد حال وق����د وعدنا بهذا احلل 
واحلكومة محاسبة على هذا األمر، 
تبني العمارات دون مواقف، فأين 

البلدية؟!
وينتهي املجلس من مناقش����ة 

بند الرسائل ويوافق عليها.
مس����لم البراك: جلنة املعاقني 
هي التي قررت اجللسة 3 ديسمبر 
املقبل وال أدري ملاذا لم تدرج هذه 

الرسالة؟

األسئلة الواردة

انتق����ل املجلس ملناقش����ة بند 
الرسائل الواردة.

د.جمعان احلرب����ش ردا على 
إجابة وزي����ر الدفاع حول العقود 
العسكرية: لدي تعليقات أولها ان 
وزارة الدفاع تغيب املعلومات في 
العقود عن ديوان احملاسبة ورئيس 
ديوان احملاسبة وجه رسالة بهذا 
الشأن لسحب فريق ديوان احملاسبة 

من وزارة الدفاع، وسألت أيضا عن 
نظام توقيع العقود مع األميركان، 
وأعتقد انه يراد إخفاء أحد العقود 
من مجلس األمة، ونسمع اليوم عن 
عقد سيوقع مع فرنسا، ولألسف 
هناك حتجج في السرية. أعضاء 
مجلس األمة ال ُيرد على أسئلتهم، 
مطلوب من وزير الدفاع ان يرسل 
كتابا ال����ى الديوان إلعادة الفريق 
احملاسبي، فمن املسؤول عن التأزمي 
وقضية السرية باب أخشى ان ينهب 
من خالله البلد. ومسؤولياتنا أن 
نقف جميعا ولن نقبل يوما واحدا 
ان يبقى فريق الديوان خارج وزارة 
الدفاع وكتبنا طلبا موقعا من 30 
نائبا لبحث الديوان 3 عقود بوزارة 

الدفاع قيمتها تبلغ املليارات.
د.فيصل املس����لم: انتم قررمت 
حتديد س����ؤال واح����د لكل عضو 
فأريد معرفة من يختار األسئلة، هل 
العضو ام األمانة؟ أرجو التوضيح 

وأتساءل عن آلية االختيار.
الرئيس: آلية االختيار حسب 

ورود اإلجابة عن السؤال.
د.فيصل املسلم: أفضل ان كل 
نائ����ب يحدد اس����ئلته التي يريد 

مناقشتها.
الرئيس: سيبحث هذا في مكتب 

املجلس ان شاء اهلل.
د.فيصل املسلم: أطلب تأجيل 
بند األسئلة حتى يبحث األمر في 

مكتب املجلس.

مستشفى الدرن

د.ولي����د الطبطبائ����ي: أثرت 
موضوع مستشفى الدرن ولم يتم 
االلتفات الى هذه األسئلة وأثارت 
احدى الفضائيات مستشفى الدرن 
ووعد الوزير بإع����ادة البناء بعد 
6 أش����هر وهناك بع����ض األماكن 
احلساسة لم يكن بها مكان للفحص 
ولألسف ال توجد حراسة او كفاءات 
على الفحص وهناك عمالة وخدم 
العبث  من����ازل مصابون ويت����م 
بش����هادات فحصهم ألنه ال توجد 
هناك كامي����رات وال توجد بدالت 

عدوى ومكافآت لتحفيزهم، ووجهت 
السؤال بعد ان مت اغتصاب خادمة 
من موظف امن في مستشفى الدرن 
بس����بب التدهور املوجود بوزارة 
الصحة، نحن نتفاءل بوجود د.هالل 
الساير لكن البد ان يوسع صدره 
ويتقبل مالحظاتنا بصدر رحب، 

أعرف انه ورث تركة ثقيلة.
نعم اعدوا ال� 1000 سرير ولكن 
لم يتم االفتتاح بعد فوزارة الصحة 
تعاني من س����وء وفشل االدارة، 
والفس����اد املوجود في »الصحة« 

مستشر.
وش����هادات الع����الج باخلارج 
تزّور وهناك بعض األطباء يرسل 
أشخاصا غير مرضى الى العالج 
باخلارج مقابل 2000 دينار وأدعو 
الوزير الس����اير الى إعادة اللجنة 

العليا للعالج باخلارج.
النائ����ب  الس����اير:  د.ه����الل 
الطبطبائ����ي نرح����ب بجمي����ع 
مقترحاته، وعندما سمعت بعض 
اإلشاعات عن مستشفى الدرن قمت 

احمد السعدون متحدثا واملجلس يتابع

خالد السلطان ود.علي العمير ومحمد املطير أثناء جلسة أمسجانب من اجللسة علي الدقباسي وشعيب املويزري خالل اجللسة

الحرب�ش: صف�ر ليس لديه مان�ع من التحقي�ق ولكن الحكوم�ة ال تريد

عبدالصمد: حجم الكارثة في مش�رف يتوافق مع تش�كيل لجنة تحقيق
الطبطبائي: كارثة مش�رف توضح الفس�اد الحقيقي باألدل�ة والبراهين

حماد: أس�تغرب معارضة الحكومة للجنة وكان على صفر تقديم استقالته
العمي�ر: من حقنا االط�الع على االنته�اكات التي حدثت في »مش�رف«
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