
مجلساألمــــــة االربعاء
20  اكتوبر 2010

قدم النائب مخل����د العازمي اقتراحا برغبة جاء 6
في����ه: تضمنت احكام الدس����تور تأكيد قيام الدولة 
بالعناية بالصحة العامة وبوسائل الرقابة والعالج، 
وفي هذا الشأن كرست املراكز الطبية واملتخصصة 
واملستش����فيات واملس����توصفات اهتمامها بتوثيق 
ملفات املرضى لتحتوي على التاريخ الطبي للحاالت 
املرضية ونظام العالج والتداوي. ونظرا الى التطور 

والتكنولوجيا في مجال استخدام التقنيات احلديثة في 
متابعة احلالة الصحية واملرضية للمرضى واملراجعني 
استخدمت مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية نظام 
التسجيل اآللي لهذه احلاالت. ورغم هذه اجلهود املوفقة 
فقد شهد العديد من الدول استخدامات البطاقة الطبية 
اخلاصة باملريض والتي يرتبط بها الكترونيا وعبر 
اجهزة الهاتف النقال او احلاسب اآللي والكمبيوتر 

في مراجعة الطبيب املختص املتابع للحالة املرضية 
في هذا اخلصوصلذلك ودعما لتطوير العالج الطبي 
بالدولة اتقدم باالقتراح برغبة لقيام وزارة الصحة 
بالتعاون مع االجهزة املعنية بانشاء نظام )البطاقة 
الذكية( للمتابعة الطبية، مع التقنية الالزمة لتنفيذ 
املشروع وتبني املش����روع كواحد من املشروعات 

الوطنية للخدمة الصحية للمواطنني.

مخلد: إنشاء نظام البطاقة الذكية للمتابعة الطبية

خالل ندوة نظمها تجمع الكتاب بديوان البرجس بهدية تحت عنوان »المستقبل.. إنجازات أم أزمات؟«

5 نواب شّخصوا الواقع السياسي واستقرأوا المستقبل
 عبدالهادي العجمي

فيما يشبه التشخيص للواقع 
السياس����ي الذي نعيش����ه حاليا 
واستقراء للمستقبل، أبدى 5 نواب 
وجه����ات نظرهم حول العديد من 
القضايا املطروحة على الساحة في 
ندوة نظمها جتمع الكتاب بديوان 
البرجس في منطقة هدية مس����اء 
امس األول حتت عنوان »املستقبل.. 
إجنازات أم أزمات؟« حاضر فيها 
النواب د.يوسف الزلزلة ود.محمد 
احلويلة ود.حسن جوهر وعدنان 
املطوع وعلي الراش����د، وكان أول 
املتحدثني النائب د.يوسف الزلزلة 
الذي قال: انن����ا بحاجة بني فترة 
وأخ����رى ان نتواج����د مع بعضنا 
البع����ض لنجدد فهمن����ا لبعضنا 
البعض وما هي اخلطة في املستقبل 
حتى نستطيع ان ننقذ البلد مما 

هو فيه.
وأضاف الزلزلة: دعونا نسترجع 
التاريخ وماذا حصل خالل الفترة 
الس����ابقة ثم نرسم الصورة التي 
يجب ان يكون عليها املس����تقبل، 
هناك أمران البد ان نس����تذكرهما، 
األم����ر األول ان ما يح����دد العمل 
البرملاني والسياسي هو الدستور 
ومن وضع الدستور كان يعرف انه 
ستكون هناك خالفات في وجهات 
النظر بني السلطتني ولذلك وضعت 
األدوات الدستورية في أيدي نواب 
األمة حتى يستخدموها حملاسبة 
من يخالف وم����ن ال يقوم بدوره 
كما ينبغي في السلطة التنفيذية، 
وتتدرج هذه األدوات من س����ؤال 
برملاني الى جلنة حتقيق حتى يصل 

األمر الى االستجواب.
وزاد الزلزل����ة: لك����ن لم تكن 
الغاية واله����دف من هذه األدوات 
أن نق����ود البلد برمته الى أزمات، 
وإمنا يجب ان تستخدم ملصلحة 
البلد، والذي يقدر أن هذه األدوات 
استخدمت بالطريقة الصحيحة ام 
ال من قبل نواب األمة هم الناخبون 
في االنتخابات التي س����تليها، اذا 
كانت األدوات تس����تخدم في غير 
موقعها ووقتها الصحيح وفي غير 
الغاية الصحيحة منها فهنا يأتي 
دور الناخب فيما بعد حتى يقدر 
ان هذا النائب استخدم هذه األداة 

بصورة صحيحة أم ال.
وتابع الزلزلة: انا متفائل حتى 
وإن حدثت أزمات بني فترة وأخرى، 
وال يعن����ي التف����اؤل ان نرض����ى 
بالوضع اخلاطئ وامنا نستطيع 
من خالل ما هو خاطئ وغير صحيح 
املواق����ف حتى تتحول  ان جنير 

الى مواقف صحيح����ة فيما بعد. 
وتساءل الزلزلة: هل بالفعل البلد 
مر بأزمات أو مر باستخدام البعض 
لألدوات الدستورية؟ وقال الزلزلة: 
البعض فهمه����ا انها أزمة وبعض 
وسائل اإلعالم أتت وصورت هذه 
اخلالفات ف����ي وجهات النظر بني 
املجلس واحلكومة على انها أزمات 

تعصف باملجتمع الكويتي.
وتابع الزلزلة: ومع ش����دة ما 
كان مير ب����ه البلد الذي كان على 
صفيح ساخن نتيجة االستجوابات 
املس����تمرة اس����تطاعت احلكومة 
بص����ورة مثالية التص����دي لهذه 
االس����تجوابات وخرجنا من سنة 
االستجوابات ولم تكن هناك أزمة 

سياسية تعصف بالبلد.
الزلزلة: األس����ئلة  وأض����اف 
الت����ي وجهت للوزراء  البرملانية 
وللحكومة كان����ت مغلفة بكل ما 
حتمل هذه الكلمة من معنى حتى 
النواب استخدم بعض  ان بعض 
العب����ارات الالذعة في حق بعض 

الوزراء.
وزاد: فإن شئت على مستوى 
استخدام األدوات الدستورية فيها 
مراقبة على احلكومة انا أعتقد انها 
سنة كبيسة على احلكومة لكن قد 
يكون تخوف احلكومة من حلها 
أو حل مجلس األمة حتى ال يعاد 
تش����كيلها مرة أخرى هو ما جعل 
احلكومة تتصدى لهذه االستجوابات 
وباملقاب����ل قد يكون هناك صعود 

للمنصة من خاللها.
وزاد: لكن ظلت قضية املراهبة 
هي جزء أساس����ي م����ن عمل هذا 

املجلس خالل السنة املاضية.
وقال الزلزلة: وبالنسبة  ملستوى 
االجناز والتشريعات ومقارنة بهذا 
املجلس واملجالس السابقة استطعنا 
خالل سنة واحدة ان ننجز مجموعة 
كبيرة من التشريعات حتى على 
املالية وه����ذا يعطينا  مس����توى 
انطباعني األول ان اجلزء الرقابي 
هو جزء كبي����ر جدا وعمل كثيف 
التش����ريعي  جدا وأيضا اجلانب 
كان مميزا واس����تطاع املجلس ان 
ينجز مع ان البع����ض ارتأى من 
اجلانب الرقابي هو عبارة عن ازمات 
متالحقة، حيث كان جانبا رقابيا 
شديدا على احلكومة وفي املقابل 
هناك جانب االجناز على مستوى 
التش����ريعات وصحي����ح ان هذه 
التشريعات لم يتم االجماع عليها 
بني النواب واحلكومة او بني النواب 
وبعضهم البعض ورغم االختالف 
بني وجهات النظر اال انه في النهاية 

وعلى رأسها هيئة محاربة الفساد 
القياديني الى احملاسبة  واخضاع 
واملتابعة والتقييم وهذه بالتأكيد 
الشفافية وتعزز اإلدارة  ستعزز 
الناجحة وأيض����ا يجب ان تكون 
لدينا أرضية صلبة بأن نقيم عليها 
اخلطة املالية للبلد. وتطرق جوهر 
لقضية االعتداء على قناة سكوب 
وقال: ما حصل من هجوم على قناة 
سكوب مسألة خطيرة ومرفوضة، 
وتفتح لنا أبواب التساؤل اننا منر 
بأزمة بلد واآلن بفعل فاعل ومن 
خالل تراكم األحداث يريد البعض 
ان يجرنا في هذا البلد الى ان الواحد 
يأخذ حقه بذراعه وهذا شيء في 
غاية اخلطورة ومتى مت السكوت أو 
التغاضي عنه فسوف يجرنا الى ما 
هو أخطر بكثير مهما حصل. نعم 
قد نختلف كثيرا مع قناة سكوب 
وقنوات أخرى على ما متارسه من 
طرح واس����تفزاز قد يجر الشارع 
الكويت����ي الى تص����ادم بني فئاته 
وشرائحه واملسألة ال تقدر خطورة 
م����ن ان يأخذ الواح����د حقه بيده 
القانون نحن  ويعتدي ويخترق 
امام شكلني من التطرف: تطرف في 
استخدام القوة في وسائل االعالم 
وجر املجتمع الى الفتنة، وتطرف 
آخر حيث يؤخذ احلق بالذراع، وفي 
مقابل التناقضني والتصرفني فان 
احلكومة مع االس����ف والسخرية 
والسذاجة تتهم البعض بقلب نظام 
احلكم على مقال سياسي او ندوة 
او برنامج وهذه اساءة للحكومة 
وللنظام نفسه في قضية التشكيك 
في املواطن����ني لهذه الدرجة وهذا 
بحد ذاته نقطة ضعف للحكومة 

وللنظام على وجه التحديد.
من جانبه، قال النائب عدنان 

املطوع:
ان ما مت اجنازه من خطة التنمية 
القليل، وأكيد ان هناك عثرات وهذا 
شيء طبيعي في البداية، ولكن مع 
اإلصرار على التنفيذ ستكون هناك 

اجنازات وتتسارع اخلطوات.
التي تقوم  الزيارات  وأضاف: 
بها الوفود البرملانية واحلكومية 
لدول خارجية سبقتنا في هذا املجال 
هي من أجل االحتكاك هذه بالنهاية 

ستنصب على مصلحة البلد.
آخ����ر املتحدث����ني النائب علي 

الراشد الذي حتدث قائال:
ألول م����رة أقولها مع االعتذار 
للش����عب الكويتي بأنني متشائم 
والوض����ع ال يبش����ر باخلير في 
الكويت الوضع السياسي، الوضع 
الذي نعيشه كل يوم  االجتماعي 

نسمع لنا قصة ونسمع لنا مشكلة 
وين رايحني وي����ن رايحة البلد، 
آباؤنا وأجدادنا زرعوا احلب فيما 
بينهم وجنوا هذا الزرع واحنا قمنا 
نزرع الكراهية بني اعيالنا اشراح 
جنني، عمرنا ما كان عندنا تفرقة 
من صغرنا ربينا في مجتمع ولم 
نسمع كلمة فالن قبلي وإال فالن 
شيعي وفالن سني، ربع نضحك 
ونلعب مع بعض، وأضاف الراشد: 
شقاعد يصير في البلد وين رايحني 
أي موض����وع أو خبر صغير في 
أي جريدة شوفوا شقاعد يصير 
حتترق وتولع الكويت وجاهزين 
ح����ق كتابته����ا، خصوصا بعض 
النواب أو املرشحني النواب يبون 
اثارة املرشحني ايضا حتى يكون 
لهم نصيب في االنتخابات املقبلة، 
وكل ذلك على حساب الكويت وعلى 

مستقبلنا ومستقبل عيالنا.
طول عمرن����ا نختلف ونفخر 
ان احنا بل����د دميوقراطي والبلد 
الدميوقراطي ينموا على اس����اس 
االختالف، وهذا أمر طبيعي، لكن 
عندما يصل االختالف الى درجة 
»كل من ايدوا اله« هل هناك خطط 
لضياع هيب����ة الدولة؟ هل هناك 
خطط لهذه الفنت التي حتدث في 
البلد؟ في البداية اعتقدنا ان هذا 
ش����يء عفوي، لكن يبدو ان االمر 

اكبر من »چذيه>،.
وأضاف الراش����د: هذا التناحر 
وبهذه الطريقة وين بوصلنا نصل 
الى الفنت الت����ي حتدث في بعض 

الدول القتل على الهوية.
الكويتي ينص  وزاد: دستور 
على حرية االعتقاد واحنا نبحث 
عن س����الفة عشان نتهاوش، لكن 
لالسف باسم الدميوقراطية حتارب 
االقلية وباسم احلرية تؤجج الفنت 
وتثار بشكل غريب وباسم الرقابة 
نشهر بالناس.وقال الراشد: الوضع 
ما يبش����ر باخلي����ر، ولهذا دعيت 
في مجل����س االمة لتفعيل الدعوة 
السابقة في دور االنعقاد السابق 
بعقد جلسة خاصة تناقش فيها 
الوطنية، على ان  الوحدة  قضية 
تكون جلسة سرية حتى ال يكون 
فرد عضالت وال تكون متثيليات 
ومسرحيات أمام الشعب الكويتي، 
وأنا راض أن يقال عني انني جزء 
من املشكلة بس خلونا نتصارح، 
ولألسف أقولها بحسرة ان املستقبل 
أزمات وكل من قاعد يس����ل سيفه 
عشان يطعن في هذا الوطن اال اذا 
ما تالحقناها هاملرة واذا ما صفينا 

النية وتسامينا على جروحنا.

أقرت هذه التشريعات.
وأض����اف الزلزل����ة: من خالل 
التج����ارب التي مر به����ا املجلس 
في دور االنعقاد املاضي ودخول 
احلكومة في هذا املعترك اصبحت 
األدوات الدستورية أكثر واقعية وما 
سيأتي ليس أزمات وامنا محاسبة 
دقيقة للحكومة خاصة وان هناك 
خطة استراتيجية للتنمية وأول 
مرة تطبق وتنفذ ويجب ان تقدم 
تقريرها وان لم يكن هناك بالفعل 
اجناز وتفعيل لهذه اخلطة فالشك 
ستكون هناك محاسبة دقيقة جدا 
ألنن����ا اآلن لدين����ا خارطة طريق 
للتنمي����ة وأي عجز ألي وزير أو 
جهة حكومية معناه ان هناك عجزا 
في هذه احلكومة التي لم تستطع 
ان تنفذ هذه اخلطة وسيكون هناك 
تركيز على الدور الرقابي وقد يشتد 

أكثر مما هو عليه في السابق.
وبدوره حتدث النائب د.محمد 
احلويلة قائال: بال شك هناك إجنازات 

وأيضا حتديات وإخفاقات ومعوقات 
وإذا بحثنا في اإلجنازات التي حققها 
املجلس احلالي جندها كثيرة، فهناك 
ما يقارب ال�� 50 قانونا مت إقرارها 
في دور االنعقاد املاضي، وهناك 
العديد من األسئلة البرملانية التي 
قدمت وكذلك جلان التحقيق التي 
مت تشكيلها، وزاد احلويلة بان من 
بني هذه القوانني التي مت إقرارها 
قوانني تهم الشعب الكويتي وأولها 
إقرار قان����ون خطة التنمية وهي 
خطة متكاملة مت إقرارها بأغلبية 

كاسحة.
وأضاف احلويلة: لن نتوقف 
متفائل����ني فقط به����ذه اخلطة بل 
س����تكون هناك رقابة كبيرة بهذا 
اجلانب وسيتم تزويدنا من قبل 
احلكومة � كم����ا وعدتنا � بتقرير 
مفص����ل عن س����ير اخلط����ة وما 
املعوق����ات التي س����تواجهها وما 
التي ستقوم احلكومة  اإلجراءات 
باتخاذها، وش����دد احلويلة على 

انه على السلطة التنفيذية القيام 
بدورها جتاه هذه اخلطة وتطبيق 
مش����اريعها كما جاءت بحس����ب 
اجلدول الزمني الذي أعد لها.ولفت 
احلويلة الى ان هناك ايضا قانون 
إقرار هيئة ش����ؤون املعاقني وهو 
من القوانني احلضارية واإلنسانية 
يخدم شريحة من إخواننا من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وعائالتهم، 
وكذلك إقرار قانون هيئة سوق املال 
إدراج الشركات اخلاصة  وقانون 

في بناء الوحدات السكنية.
وزاد احلويلة: هناك الكثير من 
القوانني املهمة التي استطاع املجلس 
إجنازها في دور االنعقاد املاضي 
والتي ستعود بالفائدة على الوطن 

واملواطن.
وقال احلويلة: هناك ما يقارب 
ال� 800 مش����روع في هذه اخلطة 
تتطلب منا كس����لطة تش����ريعية 
أن نقوم بدورنا الرقابي وتفعيل 
أدواتنا الدستورية متى ما ملسنا 
أن هناك تقصيرا من قبل السلطة 

التنفيذية في اي منها.
وأشار احلويلة الى ان اخلطة 
شاملة ومن املؤكد ان تكون هناك 
بعض التحديات واإلخفاقات وكان 
أولها عدم حتديد اآللية التي يتم عن 
طريقها متويل هذه املشاريع وكذلك 
وج����ود بنية حتتية متهالكة غير 
قادرة على توفير البيئة املناسبة 

لهذه اخلطة.
وأشار احلويلة الى ان اخلطة 
شاملة ومن املؤكد ان تكون هناك 
بعض التحديات واالخفاقات، وكان 
أولها عدم حتديد اآللية التي يتم عن 
طريقها متويل هذه املشاريع وكذلك 
وج����ود بنية حتتية متهالكة غير 
قادرة على توفير البيئة املناسبة 

لهذه اخلطة.
وشدد احلويلة على ضرورة ان 
تأتي احلكومة بقيادات جديدة ذات 
كفاءة وقدرة على العطاء وحتمل 
املسؤولية حتى تستطيع إجناز هذه 
اخلط����ة، حيث ان هناك ما يقارب 
ال� 70 قيادي����ا انتهت صالحيتهم 
ولم يقدموا شيئا جتاه هذه اخلطة 
وايضا في تطوير األداء احلكومي. 
وهذه القضية لألسف لم تدرسها 
احلكومة، حي����ث يجب ان تكون 
القيادات  هناك معايير الختي����ار 

املناسبة.
وأكد احلويلة على ان املجلس 
البد ان يكون له دور من خالل عمله 
التشريعي والرقابي في تصوير 
وتقييم عمل احلكومة ومحاسبتها 
متى ما كان هناك جتاوز أو تقصير 
في تطبيق قوانني اخلطة وكل ما 
جاء به����ا. وقال احلويلة: في دور 
االنعقاد الق����ادم هناك الكثير من 
القوانني التي ينتظرها الش����عب 
الكويت����ي منها قان����ون مكافحة 
الفساد وقانون إقرار الذمة املالية 
املدنية للمرأة وغيرها  واحلقوق 
م����ن القوانني التي فعال س����تلبي 

احتياجات املواطنني.
وطالب احلويلة احلكومة مبد 
يد التعاون للس����لطة التشريعية 
حتى يحقق كل ما يرجوه الشعب 
الكويت كما  الكويتي حتى تعود 
كانت درة اخلليج. وختم احلويلة: 
ان التعاون بني السلطتني سيكون 

الداعم األكبر خلطة التنمية.
من جانبه، قال النائب د.حسن 

جوهر: نحن ال من����ر بأزمات، بل 
منر بأزمة واحدة فقط واملعطيات 
التي رأيناها خالل األشهر املاضية 
وتطور وتشتت األحداث وردود 
الفعل والقرارات احلكومية جتاه 
ما يحدث في البلد يسارا وميينا، 
شرقا وغربا يجعلنا نشخص هذا 
الوضع بأننا أمام أزمة واحدة أزمة 
بلد. من يدير هذا البلد؟ من صاحب 
القرار؟ وأين سيكون مستقبل هذا 
البلد؟ نعم يجب ان نكون متفائلني 
ألن هذا بلدنا ويجب ان نعمل وبكل 
م����ا أوتينا من ق����وة ومن طاقات 
للمحافظة على بلدنا وشعبنا من 
أي سوء ومكروه، ولكن األحداث 

ال تبشر باخلير.
وأض����اف جوهر: هناك الكثير 
من القوانني املهمة وغير املسبوقة 
مت اجنازها من قبل املجلس وعلى 
جدول األعمال مجموعة أخرى من 
االقتراحات لقوانني والتي نتطلع 
ب����كل ش����غف واهتمام ب����أن تقر 

د.محمد احلويلة ود.حسن جوهر وعدنان املطوع يستمعون حلديث د.يوسف الزلزلة خالل الندوة   )سعد هنداوي(

الزلزل�ة: الغاي�ة م�ن وج�ود األدوات الدس�تورية ليس�ت اقتي�اد البل�د برمته إل�ى األزمات

الحويل�ة: المجلس الحالي حقق إنجازات وهن�اك أكثر من 50 قانونًا أقرت ف�ي الدورة الماضية

جوهر: نتطلع إلقرار قوانين هيئة محاربة الفساد وإخضاع القياديين للمحاسبة والمتابعة

المطوع: العثرات التي تواجهها خطة التنمية أمر طبيعي في البداية واإلصرار يسرع اإلنجاز

الراش�د: م�ع اعت�ذاري للش�عب الكويتي.. أن�ا متش�ائم والوض�ع ال يبش�ر بالخير


