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لـــوفـــــــاة فقيدهم املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

عمر حممود العطاري
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

البراك: نرفض ممارسات  »الداخلية« و»اإلعالم« لتخويف الشباب
دعا املواطنني إلى املشاركة بفعالية إلجناح مشروع التعداد العام للسكان

الصواغ: نحترم الدستور ونؤكد مشاركتنا في اعتصام اجلمعة
بينّ النائب ف���اح الصواغ انه 
بناء على الرغبة االميرية السامية 
من التصالح وحفاظا على وحدتنا 
الوطنية مت اللق���اء بيننا والنائب 
حسي القاف والنائب عدنان املطوع، 
مؤكدا ان هذا اللقاء اتى لتفادي ما 
حصل وكي نؤكد على اننا ش���عب 
واحد سنة وشيعة. واشار الصواغ 
ان اخلاف في وجهات النظر ال يفسد 

للود قضية، قائا، ان النواب الذين 
حضروا عن االمير اتفقوا على ميثاق 
الطائفي���ة. واوضح الصواغ  نبذ 
امليثاق  ان اجلميع س���يلتزم بهذا 
وتعاهدنا على أنه لن ميس بعضنا 
البعض فيما بعد، مبينا ان اجلميع 
اكد على احترام وجهة النظر االخرى. 
من جانب آخر اس���تغرب الصواغ 
البيان الصادر من وزارة الداخلية 

حول موضوع التجمعات، متسائا: 
هل يا وزير الداخلية يعقل ان تكمم 
االفواه وتقيد احلريات في الكويت؟ 
وان يهدد ابناء الش���عب الكويتي؟ 
خصوصا ان احملكمة الدس���تورية 
سمحت بالتجمعات السلمية. واكد 
الص���واغ ان ف���ي التجمعات التي 
اقيمت لم تكن هناك مضايقات الحد 
فنحن في مجتمع احلرية، مشددا 

على حرصه وزمائه النواب على 
احت���رام الدس���تور وجميع فئات 

املجتمع الكويتي.
وقال الصواغ نحن سنعتصم 
يوم اجلمعة في ساحة االرادة لنعبر 
عن رأينا بشكل صريح، مطالبا بعدم 
تقييد احلري���ات والتضييق على 
املواطني وضبط النفس خصوصا 

من قبل رجال الداخلية.

السياس���ية وتتابع اداء النواب 
الكويت  أمل  وترصد اخللل فهم 
بع���د اهلل وال يجوز تهديدهم إذا 

أرادوا ممارسة دورهم.
وخلص إلى القول: »نحن معهم 
وبينهم واللي يحوشهم يحوشنا 
وما يضرهم يضرنا س���نحضر 
وس���نقول لناصر احملمد ارحل 

الكويت تستحق األفضل«.
من جان اخر أكد النائب مسلم 
البراك أهمية مشروع التعداد العام 
للسكان واملباني واملنشآت لعام 
2011 الذي ينتهي تسجيل السكان 
ميدانيا فيه نهاية الشهر اجلاري، 
داعيا اجلميع الى املشاركة الفاعلة 
والتسجيل فيه، ومشيرا الى أهمية 
الى  الهادفة  املشاريع احلكومية 
حتسي مستوى اخلدمات ومعيشة 

املواطن واملقيم على حد سواء.
ف���ي تصريح  البراك  وق���ال 
صحافي ان تعاون املواطني وتقدمي 
البيانات لرجال االدارة املركزية 
لاحصاء الذين يزورون املنازل 
بي الرابعة عصرا والتاسعة مساء 
من ش���أنه أن مينح السلطت��ي 
التشريعية والتنفيذية البيانات 
واملعلوم���ات املطلوبة لرس���م 
اخلطط املس���تقب�����لية وس���ن 
القواني والتشريعات بناء على 
معلوم���ات مبنية على أس���س 
احصائية سلي����مة، مشيدا في 
الوقت نفسه بجهود القائمي على 
االدارة املركزية لاحصاء إلجناح 
املشروع الوط����ني الذي تع���ود 
فائدته على جميع من��احي احلياة 
الدولة وتقدي���ر احتياجات  في 
املواطن واملقيم للخدمات األساسية 
من الصحة والتعليم واخلدمات 
األمنية وج���ودة البنى التحتية 
والرواتب والكهرباء وما سواها.

اعطت حق االجتماع بشكل مطلق 
وبالتالي اي حديث عن سجن غير 

صحيح.
وانتقد البراك بشدة دور وزارة 
اإلعام لتخويف الناس من خال 
عرضها حللقات وبرامج تتحدث 
عن السجن لكل من ميارس حقه 
في التعبير وإبداء الرأي في حي 
أن هذا الدور كان يفترض أن يوجه 
من أجل ترسيخ مبادئ احلرية 
وع���رض الرأي اآلخ���ر املطالب 
ال���وزراء. ودعا  بتغيير رئيس 
البراك وزير اإلعام الى التوقف 
عن هذا األس���لوب أو أن يعطي 
فرصة للرأي اآلخر إلبداء وجهة 
نظره، الفتا ف���ي هذا الصدد الى 
مقالة الكاتب الصحافي أحمد الديي 
الذي حتدث فيها عن هذه احلالة 
بشكل رائع. ورفض التهديد بالقوة 
امرا غير جائز، مؤكدا  باعتباره 
ايضا ان الشباب يرفضون على 
نحو مسؤول التصادم مع رجال 
األمن في حي أن���ه ال أحد ميلك 
استخدام القوة والقانون هو الذي 

يحدد التعامل.
وخاطب البراك الشباب قائا: 
»انتم متارسون حقكم ودعوتكم 
القانون  قائم���ة ومتوافقة م���ع 
والدستور. وأضاف: »سنحضر 
هذا التجمع كمواطني فأنا كنائب 
س���نة أو سنتي وميكن ما أكون 
لكن صفتي كمواطن احملها من 
الوالدة الى املمات، لذلك سأحضر 
وس���أحتدث للش���باب من أجل 

الكويت«.
ورأى ان هؤالء الش���باب هم 
الذين ميارسون  الذخيرة احلية 
دوره���م الوطني ف���ي كل مكان 
وفي مواقع التواصل االجتماعي 
وضمائره���م حية تراقب احلياة 

ج���دد النائب مس���لم البراك 
تأكيده على حق القوى الشبابية 
في االجتماع وفقا للقانون، رافضا 
اس���لوب التخويف الذي تتبعه 
وزارتا الداخلية واإلعام والذي 
»ال يتواف���ق إطاقا م���ع النظام 
العامل���ي اجلديد«. وأك���د البراك 
في تصري���ح للصحافيي امس 
ان القوى الشبابية هي صاحبة 
التجمع انطاقا من  الدعوة لهذا 
املب���ادئ الوطنية  حرصها على 
التعبير وإبداء  واإلميان بح���ق 

الرأي بكل حرية.
واعتب���ر أن األم���ر محزن ان 
الى  الداخلي���ة  تتح���ول وزارة 
وزارة اخلوف من خال تخويفها 
املستمر للمواطني بعدم التجمع 
دون س���ند قانوني. وعن البراك 
في هذا الس���ياق عن ش���عوره 
بالفخر بالعق���ول املتيقظة التي 
يحملها الش���باب الفتا الى حالة 
االنضباط وحرص هؤالء الشباب 
على احلفاظ على األمن أكثر من 
رجال األمن انفسهم ولم يكونوا 
ابدا مصدر تهديد أو تعكير ولم 
تكن لديهم أي نية للتش���ابك أو 
التصادم. وقال إن عملية التخويف 
التي يراد تسويقها عبر بيانات 
وزارتي الداخلية وبرامج وزارة 
اإلعام ال تستند للقانون متسائا: 
»هل نحن في دولة دستور وقانون 
أم في دولة قمعية.. قطعا نحن في 
دولة مؤسسات وال يجوز التعدي 

على القانون«.
واضاف: »على الرغم من موقفنا 
من قان���ون التجمعات باعتباره 
غير دستوري لصدوره في غياب 
مجلس األمة اال ان احملكمة الغت 
كل امل���واد املتعلقة باالجتماعات 
وكذل���ك املادة 44 من الدس���تور 

مسلم البراك

الوعالن لكتلة العمل الوطني: نرفض التشكيك في النوايا
ولن ننسى كلماتكم وموافقكم في استجواب صفر

السلطان: استجواب رئيس الوزراء مستحق

حماد يسأل الساير عن التعاقد مع جامعة كندية 
إلدارة وتطوير مستشفى األمراض الصدرية

احلكومة مع ايران وان حجت 
حجايجها فنحن اول من يقف 

مع الكويت.
متسائا: هل السيد املهري 
خبير دستوري؟ وهل يتكلم 
باس���م صاحب السمو عندما 
قال املجلس باق باق؟ ونؤكد 
له ولغيره أننا نعرف حدودنا 
والتزاماتنا الدس���تورية التي 
نتحرك من خالها، كما نقول 
له خل���ك في الدين يا س���يد 
وال تتدخل في أعمال مجلس 
األمة فأن���ت لم تترك صغيرة 
وال كبي���رة إال وأفتي���ت فيها 
حتى الدستور وشككت ايضا 
في النواب وخلك من مكانتك 
ومجالك الديني وأترك السياسة 
ألهل السياسة فهم أدرى بها.

وختم الوعان حديثه »نحن 
مس���تمرون في اس���تجوابنا 
لرئي���س ال���وزراء ونقول إذا 
كانت هناك رسالة توجه فهي 
لرئيس احلكومة والنواب بان 
يصع���دوا املنصة ويثبتوا أن 
الطرف اآلخر لديه خلل ولديه 
معلومات خاطئة، فلتكن مقارعة 
احلجة باحلجة فمن هنا نقف 
لكم احتراما وإجاال أما التشكيك 
في النوايا فهذا أمر مرفوض من 

أي كتلة أو من أي أحد.

املنصة سواء كان رئيس الوزراء 
او اي وزير كل مبسطرة واحدة 
رافض���ا اله���روب بإحالته الى 
الدس���تورية او الى التشريعية 
فهذا تفريغ للدستور من محتواه. 
وعن استجواب الشيخ احمد الفهد 
رأى السلطان ان فيه محوران في 
غير محلهما وهما محورا الرياضة 
والتنمية، مبينا ان وزير التنمية 
يختص فقط بتقدمي اخلطة اما 
التنفيذ فهو مس���ؤولية رئيس 
الوزراء وال���وزراء فأحمد الفهد 
الوزراء ويجب اال  ليس رئيس 
نلصق بأي وزي���ر ما ليس من 
اختصاصات���ه، مؤكدا ان بند أو 
محور االسكان هو من اختصاص 
الفهد. وجدد السلطان توقعاته 
بحل مجلس االمة وبنى توقعه 
على »انعقاد االستجواب وانتهاؤه 
بعدم التعاون مع الرئيس سينتهي 

بحل مجلس االمة واحلكومة«.

اصدار هذا التقييم؟
ما عدد االطباء العاملي  ضمن الفريق الكندي وما 9
ودرجاته���م  تخصصاته���م 
العلمي���ة؟ وهل ضمن الفريق 
الكن���دي أطب���اء من روس���يا 
وأوكرانيا؟ يرج���ى تزويدي 
بكشف تفصيلي يبي أسماءهم 
وتخصصاته���م ودرجاته���م 

العلمية وجنسية كل منهم.
العملي���ات  ك���م ع���دد  الت���ي قام 10 اجلراحي���ة 
بإجرائها الفريق الكندي؟ وما 
عدد احلاالت املرضية املتوفاة 
وعدد احلاالت املرضية التي مت 
عاجها حتت إش���راف الفريق 

الطبي الكندي؟
يرجى إفادتي عن صحة  قيام أحد االطباء بإجراء 11
 William عمليات جراحية ويدعى
Michael Novick هو طبيب كبير 
في السن ويعمل كمتطوع للعمل 
االنس���اني في الدول الفقيرة؟ 
وما الشهادات واملؤهات العلمية 

التي حصل عليها؟
هل قامت وزارة الصحة  بالتعاقد مع دكتور يدعى 12
جبريل خوري � مبقابل مادي 
قيمته 40.000 يورو )أربعون 
ألف يورو( أسبوعيا على الرغم 
من انه كان يتقاضى قبل التعاقد 
مع وزارة الصحة مبلغ 4.000 
ي���ورو )أربع���ة آالف يورو( 
أسبوعيا على الرغم من انه كان 
يتقاضى قبل التعاقد مع وزارة 
الصح���ة مبل���غ 4.000 يورو 
)أربعة آالف يورو( أسبوعيا؟ 
وهل قامت وزارة الصحة بصرف 
راتب سنة كاملة عند االستغناء 
عن خدماته وانهاء عقده؟ وكم 
عدد العمليات التي قام بها خال 
الت���ي قضاها من مدة  الفترة 

العقد؟
يرج���ى تزوي���دي بكل  املستندات املرتبطة بهذا 13
التعاقد وبصورة من االعان 
املنشور واملستندات التفصيلية 
املقدمة  للمناقصة والعطاءات 
الفني  التقييم  وبصورة م���ن 
واملالي للعروض املقدمة وفق 
مواصف���ات جه���ات الرقاب���ة 

املسبقة.

تستمع لكلمات احلق تصدر 
منهم.

ولفت الوعان إلى أن لهم 
احلق في تقدمي االس���تجواب 
وألي نائ���ب س���واء لرئيس 
الوزراء أو ألحمد الفهد أو لغيره 

من الوزراء.
مؤكدا في الوقت نفسه ان 
كلمة احلق ستصدع في القاعة 
وس���يجدوننا دائما في صف 
احلق وأن التشكيك في النوايا 
ال نقبل به اطاقا واالخوة في 
أكبر من  الوطني  العمل  كتلة 
ذلك. وأش���ار إلى أن ما يدور 
في الشارع اآلن أن استجواب 
كتلة العمل الوطني هو حلماية 
الرئيس ولكننا لم نشكك في 
النواي���ا ألننا نث���ق بهم ومن 
املعيب أن يقوموا بالتشكيك في 
زمائهم النواب فإن وقفوا مع 
االستجواب وفق قناعاتهم فإننا 
نقول لهم جزاكم اهلل خيرا وإن 
لم تقفوا فلكم مطلق احلرية وال 
نريد أن نستجدي أحدا أن يقف 
معنا إال إذا كان عن قناعة وقد 
قدم هذا االستجواب ملصلحة 

الكويت.
وحول تصريحات الس���يد 
املهري قال الوعان »االستجواب 
مقدم للسياسات التي متارسها 

مش���ددا على ضرورة اال نقحم 
صاحب السمو االمير في قضايا 
تتعل���ق باحلكوم���ة، ومطالبا 
في الوقت نفس���ه بإيقاف نهج 
اقحام صاحب السمو االمير في 
تخصصات احلكومة »فمس���ند 
االم���ارة« يج���ب اال يقح���م في 
التجاذبات السياس���ية. ورفض 
السلطان ان يؤول االستجواب 
جله���ة معينة قائ���ا: »اخلطر 
احمليق بالكويت ويهدد مستقبلها 
اليه من  هو االولى بااللتف���ات 
القضاي���ا االخرى املطروحة في 
االستجوابات االخرى«. وأوضح 
ان منهج الهروب الى االمام باحالته 
الى الدس���تورية او التشريعية 
يؤكد »ما ذهبنا اليه في السابق 
أن ذلك تنقيح للدستور وتفريغ 

من محتواه«.
وشدد السلطان على ضرورة 
صعود الوزير املس���تجوب الى 

من تصنيف الشركة املتعاقد 
معها؟

ه����ل قام����ت ال����وزارة  باالسعار 4 باالسترشاد 
السابق التعاقد بها أو االسعار 
التي يتم التعاقد بها في دول 
مجلس التعاون اخلليجي لدى 

ابرام العقد املذكور؟
ال���وزارة  هل قام���ت  بااللتزام بأحكام قواني 5
الرقاب���ة املس���بقة )ديوان 
احملاسبة � جلنة املناقصات 
املركزية � الفتوى والتشريع 
� جلنة البيوت االستشارية( 
قبل امتام التعاقد مع شركة 
Mcgill الكندي���ة؟ ف���ي حالة 
االجاب���ة بااليج���اب، يرجى 
تزويدي بصورة من موافقة 
املناقص���ات املركزية  جلنة 
وديوان احملاسبة والفتوى 
البيوت  والتش���ريع وجلنة 

االستشارية.
ما أسباب طلبكم املقدم  املناقص����ات 6 للجن����ة 
املركزية باستثناء العقد املبرم 
Mcgill الكندية من  مع شركة 
شروط س����داد كفالة االجناز 
بقيمة 10% من قيمة العقد، وذلك 
باملخالف����ة للقواني واللوائح 
املعمول بها؟ وهل قامت الوزارة 
لدى ابرام هذا العقد بااللتزام 
بأحكام القانون رقم 37 لسنة 
1964 بشأن املناقصات العامة 

وما احتوته مواده؟
هل احتوت مواد العقد  أي نصوص استثنائية 7
قد تس����بب في حتمل الوزارة 
بأعباء مالي����ة كان من املمكن 
جتنبها )التعويض عن األخطاء 
التي قد يتسبب فيها  املهنية 
عضو باألطقم الطبية للشركة 
املتعاقد معها سواء كان خطا 
مهني����ا  خط����أ  أو  مرفقي����ا 

شخصيا(؟
هل مت عمل تقييم ألداء  الزائر 8 الكندي  الفريق 
من قس���م جراحة القلب في 
مستشفى الصدري؟ في حالة 
االجاب���ة بااليج���اب، يرجى 
تزوي���دي بص���ورة منه مع 
توضيح األسس واملعايير التي 
اتبعته���ا وزارة الصحة في 

قال النائب مبارك الوعان 
ان اس���تجواب رئيس مجلس 
الوزراء قد قدم ومن يرد أن يقف 
في معسكر سمو رئيس الوزراء 
فله مطلق احلرية نقول له »اهلل 
يهني سعيد بسعيدة« رافضا 
التشكيك في النوايا فمواقفنا 

واضحة وضوح الشمس.
الوع���ان حديثه  ووج���ه 
للنائ���ب أس���يل العوض���ي 
على خلفي���ة تصريحها بأن 
االس���تجواب املق���دم لرئيس 
الوزراء هو »استجواب عذبي 
الفهد« مطالبا العوضي بتقدمي 
استجواب لوزير الداخلية إذا 
كان عذبي الفهد مسؤول وأول 
من يقف معك أنا مبارك الوعان 
فإن كنت متلك���ي املعلومات 

فنحن اول من يقف معها.
الوعان يجب ان  وأضاف 
نرتقي بأدائنا وال نش���كك في 
النوايا مشيرا الى ان كتلة العمل 
الوطني كان لهم موقف سابق 
الوزير صفر  في اس���تجواب 
ولن انس���ى كلماتهم لي وهي 
»يتعذرك الدس���تور يا مبارك 
الوعان« وايضا اس���تجواب 
»مقاول لتاجر« و»فيلم هندي« 
مؤك���دا ان جلان مجلس األمة 
بالكامل أدانت هذا الوزير ولم 

أكد عضو التجمع الس���لفي 
الس���لطان ان  النائ���ب خال���د 
االس���تجواب املقدم من النواب 
محمد هايف ود.وليد الطبطبائي 
ومبارك الوعان الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء هو اس���تجواب 
مستحق وهو جزء من استحقاقات 
كثيرة. وقال السلطان في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء« ان كان من 
التجاوزات  ادراج بعض  االولى 
االخرى فيه كصفقة زين وقضية 
التجاوزات في مؤسسة املوانئ 
الكويتي���ة التي حدد جتاوزاتها 
ديوان احملاس���بة، مش���يرا الى 
انه بصدد التنس���يق مع نواب 
التحقيق فيها.  التخاذ اجراءات 
وبس���ؤاله عما اث���اره البعض 
حول محاور االستجواب وانها 
تخص صاحب السمو االمير فيما 
يتعلق بالسياسة اخلارجية قال 
العاجز«  السلطان: هذه »حجة 

واصل النائب سعدون حماد 
أسئلته لوزير الصحة د.هال 
الس���اير، وكان آخر االس���ئلة 
كالتالي: صرح وزير الصحة 
العامة بتاريخ 2 مايو 2010 بأنه 
وقع عقدا مع مستشفيات جامعة   
Mcgill الكندية بخصوص ادارة 
وتطوير اخلدمات الصحية في 
مستشفى األمراض الصدرية 
ملدة 5 سنوات وبتكلفة بلغت 

24 مليون دينار.
وفي ظل حرص الدولة على 
توفير االعتمادات املالية الازمة 
والكافية لتحقيق هذا الهدف كان 
لزاما علينا التحقق من حسن 
استخدام املال العام وعدم جتاوز 
الضواب���ط والقواعد للقواني 

السارية واملعمول بها.
لذا يرجى موافاتي باآلتي:

هل مت االعان في اجلريدة  الرس����مية أو اجلرائ����د 1
اليومي����ة بالكويت عن أعمال 
املناقصة التي انتجت التعاقد 
 Mcgill مع مستشفيات جامعة
الوزارة  الكندية؟ وهل قامت 
بوضع املواصفات التفصيلية 

للخدمات املطلوبة؟
هل مت إبرام التعاقد بي  الصح����ة 2 وزارة 
 Mcgill ومستش����فيات جامعة
الكندية مباشرة أم مت توقيع 
العقد مع شركة كندية خاصة 
 Montreal Medical تدع����ى 
International؟ وف����ي حال����ة 
التعاق����د من خال الش����ركة 
الكندية اخلاصة، يرجى افادتي 
عن االسباب التي  حالت دون 
التعاقد مباشرة مع مستشفيات 
الكندية؟ مع   Mcgill جامع����ة 
العقد  تزويدي بص����ورة من 
وس����ابقة أعمال تلك الشركة 
الفنية  ومدى توافر اخلبرات 
واملؤهات العلمية لديها والتي 
الفنية  تتائم مع املواصفات 
املنصوص عليها مبستندات 

املناقصة.
هل متت الترسية على  أق����ل االس����عار ضمن 3
العطاءات املقدمة باملناقصة؟ 
 Mcgill أم أن ع����رض ش����ركة
الكندية كان عرضا وحيدا مت 
الترسية عليه؟ وهل مت التأكد 

مبارك الوعان

خالد السلطان

سعدون حماد

احملكمة ألغت
 كل املواد

املتعلقة باالجتماعات 
الواردة في قانون 

التجمعات

استجوابنا ملصلحة 
الكويت

ولن نستجدي أحداً 
للوقوف معنا

هل مت عمل تقييم 
ألداء الفريق الكندي 

الزائر من قسم جراحة 
القلب في مستشفى 

الصدري؟

كم عدد العمليات 
اجلراحية التي قام 

بإجرائها الفريق 
الكندي؟ وما عدد 
احلاالت املرضية 

املتوفاة وعدد احلاالت 
املرضية التي مت 

عالجها حتت إشراف 
الفريق الطبي الكندي؟


