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أحال مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى احلكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون في شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة واعفاء املجلس من الرسوم القضائية بعد مناقشته 

والتصويت عليه في مداولتيه االولى والثانية. وجاءت نتيجة التصويت مبوافقة 35 عضوا من اصل احلضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 22 عضوا. ووفقا ملا ذكرته املذكرة االيضاحية للقانون فقد اضافت 

املادة االولى منه اختصاصا جديدا الى اختصاصات رئيس مجلس االمة باعتباره ميثل املجلس امام جميع احملاكم على اختالف انواعها ودرجاتها مبا فيها محكمة التمييز واحملكمة الدستورية وهيئات التحكيم 

ويكون ملن ينيبه الرئيس حق توقيع صحف الدعاوى والطعون واملرافعة وغير ذلك من االعمال واالجراءات الالزمة لرفع الدعاوى والطعون واملرافعة. وبينت املادة انه في حال حل مجلس االمة تلحق االمانة 

العامة للمجلس وموظفوها برئاسة مجلس الوزراء ويكونون جزءا من موظفيه وتدافع عنه ادارة الفتوى والتشريع. كما اعفى القانون مجلس االمة من الرسوم القضائية والكفاالت وال يستحق رسما على ما 

يطلبه املجلس من الشهادات والوثائق الالزمة العماله. وقد حال النصاب دون التصويت على املداولة الثانية لكادر املعلمني وزيادات العسكريني واملساعدات العامة واجلمعيات التعاونية وفيما يلي التفاصيل:

كتب: سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

ميثل املجلس رئيسه أمام جميع احملاكم بجميع درجاتها وأمام محكمتي التمييز والدستورية

املجلس عدّل الالئحة الداخلية والنصاب أجّل التصويت على كادر املعلمني
الصحة مغيبة عن الواقع، املرضى 
يعانون من التزايد الرهيب في مرض 
السرطان وال يؤخذ اعتبار في اللجان 
املتخصصة وتقاريرها التي تقول ان 
املرضى ليس لهم عالج في الكويت 
واللجن����ة الطبية ترف����ض، علقنا 
والشعب الكويتي اآلمال عليك النك 
من اجلسم الطبي فأنت متخصص 
ومتميز فلماذا يتزايد عدد مرضى 
السرطان فاملرض املنتشر هنا غير 
موجود حتى ف����ي افريقيا، وقطر 
انشأت 3 مراكز متخصصة المراض 
الس����رطان، يجب معاجلة اسباب 
زيادة املرض، ه����ل هناك مزاجية 
الس����رطان  ال����وزارة، مرضى  في 
»طايحني« في مرك����ز مكي جمعة 
اذهب ي����ا وزير الصحة الى املركز 

وانظر لهم وملعاناتهم.
٭ حسني احلريتي: عودتنا احلكومة 
املبادرة فالطلب نيابي،  على عدم 
واليوم د.هالل الساير شرح شرحا 
مستفيضا بكالم مهم ونشكره عليه، 
ولكن عندما نراجع الواقع جند ان 
االعداد متزايدة، والعالج الكيماوي 
يؤخذ ف����ي املمرات بس����بب ندرة 
االطباء، ونقص االجهزة احلديثة، 
واعضاء اللجن����ة العليا لالبتعاث 
للعالج باخلارج ما عندهم شعور 
باملرضى او املعاناة، الوزير يقول ان 
هناك مستشفى سينشأ في عام 2014 
بسعة 600 سرير، وانا اسأل: ملاذا 
تنشئ املستشفى بالعاصمة؟ ملاذا 
املركزية؟ الوزير يقول ان الشفاء من 
هذا املرض يتوقف على التشخيص 
املبك����ر، لكن املريض يذهب بعدما 
تفشى به املرض، و50% من جناح 
هذا املرض هو االكتش����اف املبكر، 
وجلن����ة العالج باخل����ارج تبعث 
الش����خص الذي قارب على املوت 
اطباؤنا ليسوا باملستوى املطلوب 
وكذلك ممرضاتنا وكذلك التشخيص 
وحتى يتداركوا اخطاءهم يقولون 
ابعثوه للعالج باخلارج، الوضع مزر 
في عالج السرطان، ماذا ينقصنا؟ 
حاول استجالب الكفاءات الطبية.

٭ خالد السلطان: اجلهود التي بذلها 
الساير منهجية وتؤتي ثمارها قريبا 
ب����اذن اهلل، ويجب ان تكون هناك 
مراكز لالبح����اث وتطوير الطبيب 
مهم من خالل املراكز البحثية ويجب 
ان تكون من ضمن مستش����فيات 

السرطان.
هناك مشكلة مع االفراد وتطوير 
اجله����از املتره����ل، نح����ن نخطط 
ونضع البرامج لك����ن ال نغير في 
اداء االش����خاص القائم����ني عليها 
الفرق  وتطوير االنظمة من خالل 
الزائرة، كل هذه مهمات صعبة يجب 

التعامل معها.
العالج  ف����ي  القضية ليس����ت 
باخلارج ولكن ما االسباب احلقيقية؟ 
اهم االسباب هو تلوث البيئة فهناك 
مش����روع كامل متكام����ل لقانون 
البيئة حت����ى نضبط ما يقود الى 
هذا املرض، لالسف احلكومة ليس 
لديها اهتمام في هذا اجلانب، ونريد 
ازالة امللوث����ات من خالل محطات 
الكهرباء والعوادم وقضية الغذاء، 
فتدخل مواد مسرطنة وكيماويات 
تقود ال����ى االمراض، نحن بحاجة 
الى مركز اساسي يتعامل مع هذه 
االسباب ليقضي على هذا املرض 

العضال.
٭ د.حس����ن جوهر: نشكر وزير 
الصحة وطاقمه على هذا العرض 
الذي كن����ا ننتظره منذ فترة حول 
هذا املرض اخلبيث واخلطير الذي 
تفشى بشكل خطير ومخيف، لغة 
االرقام تش����كل وتشخص احلالة 
املوجودة وهي تعيش����نا في حالة 
من عدم التوازن واي بيت ال يخلو 
من مرض الس����رطان، ونتمنى ان 

تكون هذه االرقام صحيحة.
ميدانيا، فال����كل يعلم ويتلقى 
حجم الشكاوى واالنتقادات يوميا 
فهل يعقل ان مريضا يحدد له موعد 
ويأخذ جرعة الكيماوي في املمر، 
فجزء من الشفاء تتوقف على احلالة 
النفس����ية والتعامل مع املريض، 
امراض الس����رطان تتطلب عوامل 
جناح وغلبة، نعاني في الوزارة من 
قضية التشخيص وطريقة متابعة 
العالج واملواعيد، والعالج باخلارج 
ليس به اي نقيص����ة من اطبائنا 
ليست هناك عالقة بني تلوث البيئة 
واالغذية وبني تزايد اعداد مرضى 

السرطان.
٭ صال����ح عاش����ور: نح����ن ننقل 
معان����اة الناس ومما نتلقاه يوميا 
يتض����ح ان القضية كبيرة في ظل 
نقص االمكانيات املالية واالدارية 
ال����وكالء واالداريون  في الوزارة، 
يسببون لك مشاكل، فإذا لم حتل 
القضية االدارية فلن نستطيع حل 
مشاكل االمراض، فأين دورهم في 

سرطان الثدي 21% و700 حالة 
سنويا في الكويت وانتشاره يأتي 
أوال بالقول����ون والغ����دد الدرقية 
واللمفاوية وسرطان األطفال يأتي 
بكثرة في الدم ويعاجلون ويشفون 

ويعيشون حياة طبيعية.
70% من مرضى السرطان على 
قيد احلياة و28% توفوا فقط ومعدل 
اإلصابة املعياري لكل 100 ألف معدل 
ثابت أي انه لم تزد حاالت السرطان 

في الكويت.
ومعدل اإلصابة العاملية نالحظ 
ان في الكويت ال يختلف عن باقي 
الدول العربية ومعدل الوفيات فهو 
معدل بسيط بسبب تطور اخلدمات 
الصحية والتشخيص املبكر ودقة 
تسجيل احلاالت وزيادة متوسط 

األعمار.
لدينا 18 قسما جلراحة األورام 
والع����الج اإلش����عاعي والكيماوي 
والتخدير واألش����عة الش����خصية 
النووي وقسم املختبرات  والطب 
الطبية من����ع العدوى والصيدلية 
والتمري����ض والس����جالت الطبية 

والشؤون الهندسية.
العامل����ني 1000 عامل  وع����دد 
منه����م 122 طبيبا واإلداريون 275 
إداريا. والسعة السريرية 346 ومع 
املركز اجلديد سيكون حوالي ألف 

سرير.
وهناك فحوصات للسونار ب� 10 
آالف فحص واملقطعية 11.363 فحصا 
وفحص العظام 675 فحصا والرنني 
املغناطيسي واالسكانر واملاموجرام، 
النووي  وعندنا فحوصات للطب 
1335 فحصا وفحص العظام 1340 
فحصا، فحص الغدة الدرقية 5444 
فحصا، وفحص ضخ عضلة القلب 

820 فحصا.
العالج باخلارج: تعقد  حاالت 
اللجنة أس����بوعيا بحضور املدير 
وعدد احل����االت 868 لع����ام 2010 
واحلاالت العاجلة ترسل في اليوم 
نفسه فمنذ 2002 كان 114، وفي عام 

2010 كان 204 حاالت.
اخلطة املس����تقبلية للوزارة : 
6 خط����ط هي: عالجي����ة ووقائية 
وحتديث األجهزة واستقدام الفرق 
الطبية املتخصصة، وخطة تلطيفية 

وخطة التعاون.
٭ فيصل املسلم: جهد االخوان في 
الوزارة »مشكورين عليه« ولكن 
ارجو توزيع هذا التقرير لكي نطلع 

عليه.
٭ علي الدقباس����ي: ما تفضل به 
د.هالل قبل قليل نشكره عليه، لكن 
على ارض الواق����ع االمر يختلف، 
ويجب تأهي����ل الكويتيني، وهناك 
اداري����ون ومدي����رو ادارات ذهبوا 
الى اكثر من بلد وليس����ت لها اي 
فائدة طبي����ة، وكأن بلدنا بحاجة 
الى تبرعات من جهات وطنية، على 
الواقع هناك مواعيد بعيدة  ارض 
وتكدس في حسني مكي جمعة وهو 
بحاجة الى التطوير وكذلك مستشفى 
الفروانية، انت بحاجة الى مساعدين 
أكفاء وتطوير اجلهاز الطبي وزيادة 
مصروفاتك على الرعاية الصحية 
في الكويت وهي متخلفة، احلكومة 
تنفق انفاقا كبيرا ولكن الى ال شيء، 
انت بحاجة الى اتخاذ اجراءات ضد 
من يجيرون الوزارة وضرورة ان 
يكون هناك زيادة انفاق في اجلانب 
الطبي، واالنف����اق يجب ان يكون 
على اجلسم الطبي وليس اجلانب 

االداري.
٭ حسني مزيد: ما تفضل به وزير 
ام����ور نظرية لكنها  الصحة كلها 
تخال����ف االمر الواق����ع ولو ذهبنا 
ال����ى التقارير لوجدن����ا ان وزارة 

البيئة البحرية ومت البحث عن طريق 
كلية العلوم وأظهرت النتائج انه 
ال يوج����د تأثير من جراء مخلفات 
احل����رب وال توجد آث����ار صحية 

مباشرة.
هناك أتربة تأت����ي من العراق 
واألردن وتركي����ا تأت����ي محمل����ة 
بالتراب والغبار وامللوثات وعوادم 
أمراضا صدرية  السيارات تسبب 
والربو واحلساسية ووزارة الصحة 
حريصة على الس����ير وفق اخلطة 
اخلمسية وتقوم بإرسال العديد من 
الذين يعانون من حاالت  املرضى 
مرضية صعب����ة الى مختلف دول 
العالم واحلكومة ال تألو جهدا في 

احلد من انتشار هذا املرض.
ووزارة الصح����ة تتقب����ل أي 
مقترح����ات أو اقتراح����ات في هذا 

املجال ألخذها في االعتبار.
وقال د.الساير ان كلمة سرطان 
تخوف الناس ألنها تعني أو تعادل 
الوفاة وهذا الكالم خاطئ ألن العلم 
تطور واالحصائيات املوجودة تشير 

الى عكس ذلك.
هناك خدم����ات صحية متقدمة 
ملرضى السرطان، اخلاليا السرطانية 
تسبب ورم »التيومر« وهو نوعان 
حميد وخبيث وينتشر في 3 مراحل 
في العضو نفسه أو الغدد اللمفاوية 
أو االنتشار عن طريق الدم وفي هذه 
احلالة يذهب وينتش����ر في أماكن 

كثيرة كاملخ والعظام واخلاليا.
وهناك عوامل معروفة النتشار 
امل����رض وهي عوام����ل مادية مثل 
النظائر املشعة وعوامل كيماوية 
التبغ وعوامل بيولوجية  كدخان 
كالع����دوى الناجم����ة ع����ن بعض 
الڤيروسات وعوامل وراثية تنتقل 

عن طريق اجلينات.
املعروف ان السرطان يصيب 
كبار الس����ن ويتوقع زيادته من 11 
مليونا في 2002 الى 16 مليونا اآلن 
وهو يقتل أكثر من 6 ماليني شخص 

حول العالم.
و30% من جميع أنواعه ميكن 
الوقاية منها عن طريق سلوكيات 
السمنة،  أو  التدخني  اإلنسان مثل 
و50% ميكن الشفاء منها اذا اكتشفت 
مبكرا و20% ال ميكن عالجها بالعالج 

املبكر.
واألسباب هي التدخني والسمنة 
وقلة أكل اخلضراوات وااليدز وتلوث 
الهواء وتعاطي الكحوليات. عالج 
السرطان يختلف حسب نوعه،فهناك 
انواع تتجاوب باألدوية واملوجود 
عندنا جراحي وإشعاعي وكيماوي 
هذه هي العالجات وهناك سرطانات 
اجللد وهناك أيضا العالج الكيماوي 
وهناك عالج هرموني وحاالت الشفاء 
كلما كان املرض في مراحله األولية 
الش����فاء كان ممكنا: معدل الشفاء: 
املرحلة األولى 80%، املرحلة الثانية 
40%، املرحلة الثالثة 40%، املرحلة 

الرابعة %10.
في 1974 مت تكوين مركز تسجيل 
حاالت الس����رطان وجميع مراحله 
وبناء على هذا التس����جيل نعطي 

احصائيات دقيقة.
الس����كاني  الكوي����ت توزيعها 
يختلف ع����ن العالم كله وكلما زاد 
السن فمخاطر السرطان تزيد وهناك 
ف����وق األربعني عاما فالس����رطان 

معدالته تزيد.
ألفا وواحد وعش����رون في   15
العالم و7440 كويتيا نصفهم إناث 
ونصفهم ذكور وحاالت السرطان 
زادت ولكن 0.08% فقط هي نسبة 
الزي����ادة في الكوي����ت، و75% من 
احلاالت هي لألعمار فوق األربعني 

سنة.

وسترتفع سنويا من 11 مليونا الى 
16 مليون����ا بحلول عام 2020 على 
املستوى العاملي وفي الكويت عدد 
احلاالت في عام 2000 – 2009 تصل 
الى 7444 مريضا ومتوسط احلاالت 
سنويا 740 مريضا مبعدل %0.08 
ويؤشر ذلك الى ان انتشار املرض 
يعد طبيعيا باملقارنة بعدد السكان، 
ويأتي املرض في املرتبة الثانية من 
الوزارة  الوفاة، وقد بذلت  أسباب 

جهدا وخططا منها:
٭ ان����ه مت التعاقد مع فريق عاملي 

متخصص في السرطان ومكافحته 
وهذا املركز ق����ام بتخريج العديد 
من الكفاءات الوطنية في الكويت، 
وتشمل االتفاقية زيادة عدد مقاعد 

الكويتيني.
الك����وادر الوطني����ة  ٭ تهيئ����ة 

املتخصصة في املرض.
٭ توعية املواطن����ني بهذا املرض 
لألطفال وسرطان الثدي وبلغ معدل 

الشفاء حوالي %80.
٭ تطوير وتوسعة التخصصية 
الس����رطان وهن����اك مركز  ملرض 

الس����رطان يتم تطويره الى 600 
سرير وسيعد أكبر مركز متخصص 

على املستوى اإلقليمي.
وحرصا منا على الوقوف على 
أسباب املرض فيجري التنسيق مع 
العالقة بدراسة مكونات  أصحاب 
البيئة م����ن املياه والهواء وغيرها 
وأشير الى ان بعد احلرب كان هناك 
بحث ف����ي املرحلة األولى ملخلفات 
احلرب ولم توجد نتائج ملخلفات 

احلرب وتأثيرها.
وقامت هيئة التعويضات بدراسة 

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة العلنية التكميلية 
التاسعة صباحا  في متام الساعة 
وتال األمني العام أس����ماء األعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.

تعديل الالئحة الداخلية

٭ اخلرافي: جلستنا اليوم امتداد 
جللسة األمس.

٭ احلريتي: آخر ما ناقش����ناه هو 
تقرير اللجنة التشريعية اخلاص 
بتعديل الالئحة الداخلية ولكن تعذر 
النق����اش والتصويت لعدم وجود 

نصاب.
٭ اخلرافي: موض����وع امليزانيات 
سنبدأ من األربعاء القادم في حتديد 
جلسات خاصة لها وسيتم االجراء 
نفسه للعام املاضي، وهناك أسئلة 
عن موعد انتهاء امليزانيات وسيكون 
في أول أسبوع من شهر يوليو إذا 
استطعنا االنتهاء منها في اجللسات 

اخلاصة.
٭ العمير: أثني على اقتراحك فيما 
يتعل����ق مبوضوع تفش����ي مرض 
السرطان في الكويت ويجب ان ميتد 
الوقت الى آخر املتحدثني وانتهاء 

جدول املتحدثني.
٭ عبدالصمد: أرجو اعطاءنا األربعاء 
القادم فرصة لننتهي من امليزانيات 

الباقية.
٭ اخلرافي: لم أحدد جلسات إال بعد 
التنسيق معك في اللجنة امليزانيات 
ولن أدعو لذلك إال بالتنسيق معك 

عدنان.
٭ عاشور: أرجو أخذ رأي املجلس 
في االنتهاء من موضوع االستحقاق 
املعلم����ني  وكادر  للعس����كريني 
بع����د االنتهاء من مناقش����ة مرض 

السرطان.
٭ حسني احلريتي: )املقرر(: أرجو 
االستمرار مبناقشة القانون املتعلق 
بإعف����اء أعضاء مجل����س األمة من 
الرسوم القضائية أسوة باحلكومة 
فاملجلس يخسر الكثير من القضايا، 
وأشرنا الى ان هناك بعض القضاة 
يحتاج ال����ى نص صريح على من 
ميثل املجلس هل الفتوى والتشريع 
أم مجل����س ال����وزراء، ومنعا لهذا 
الغموض ومس����ايرة ما قد يحدث 
في الواقع أش����رنا بتمثيل الفتوى 
والتش����ريع ملجلس األمة. وأشرنا 
في املادة الثانية بهذا األمر وما إذا 

كان به لبس.
القانون مادة  املقرر مواد  وتال 

مادة.
٭ أحمد السعدون: أبديت اعتراضي 
على امل����ادة األولى واآلن اس����جل 
اعتراضي على املادة الرابعة فألول 
مرة تأتي مادة اجرائية سأصوت 
ضد هذا التعديل، وبعد ان أصبحتم 
تعايرونني باملوافقة أرفض ألن املادة 
الرابعة وهي »على رئيس الوزراء 
والوزراء تنفيذ القانون« معنى ذلك 

انها مربوطة باحلل.
٭ حسني احلريتي: يتم استبدال املادة 
الرابعة مبا يراه املجلس »ويعمل 
به����ذا القانون من تاريخ صدوره« 

وبذلك وفقنا بني الرأيني.
٭ أحمد الس����عدون: كيف يخرج 
الش����كل وتعديالتي  القانون بهذا 
موجودة باملجلس ألنهم استعجلونا 
الكالم وإذا  فبعد محاولة حتريف 
مت التصويت فس����أرفض ولكم ما 

تشاءون.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة األولى للقانون اخلاص 
الالئحة  بتعديل بع����ض أح����كام 
الداخلية وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافق����ة 38، ع����دم موافقة 19، 

امتناع 0، احلضور 57.
٭ اخلرافي: يت����م التصويت اآلن 
على املداولة الثانية واالس����تثناء 

عن املادة 104.
وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافقة 35، ع����دم موافقة 22، 
امتناع 0، احلضور 57.

موافقة ويحال للحكومة.

طلبات المناقشة

ناقش املجلس طلب مناقش����ة 
أس����باب تفش����ي مرض السرطان 

واجراءات احلكومة بهذا الشأن.
٭ فيص����ل املس����لم: قدمن����ا طلبا 
باملواضيع األخ����رى في مداولتها 
الثانية منها كادر املعلمني ومكافأة 

الطلبة أرجو تالوته.
٭ وزير الصحة: د.هالل الساير:

أشكر أعضاء املجلس على طلب 
مناقشة هذا املوضوع الذي يعد محل 
اهتمام العالم وهو السبب الثاني 
للوفاة في ال����دول املتقدمة ورابع 
سبب للوفاة في إقليم شرق املتوسط 

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر عدنان عبدالصمد على املنصة  

د.معصومة املبارك وحسني احلريتي

سيد حسني القالف وفيصل الدويسان وعدنان املطوع

خالد الطاحوس ومسلم البراك

مخلد العازمي وسعد اخلنفور وحسني مزيد خالل اجللسة

الساير: السرطان 
السبب الثاني للوفاة 
في الدول املتقدمة 

والرابع في إقليم 
شرق املتوسط

مزيد: وزارة الصحة 
مغيبة عن الواقع 
فمرضى السرطان 

»طايحني في مكي 
جمعة«

احلريتي: جلنة 
العالج باخلارج تبعث 
املرضى الذين قاربوا 

على املوت

عاشور: املراكز 
الصحية واملستوصفات 
واملستشفيات ال يوجد 

بها أطباء متخصصون

العمير: التلوث البيئي 
ومخلفات التحرير من 

األسباب التي 
ال ميكن تهميشها

هايف: دول متقدمة 
تتجه إلى الطب البديل 

فلماذا ال نطوره؟

السلطان: تلوث البيئة 
واألغذية الفاسدة 
من أهم مسببات 

السرطان

جوهر: الوزارة تعاني 
من قضية التشخيص 
وطريقة متابعة العالج
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الدقباسي: بحاجة

 إلى تطوير 
اجلهاز الطبي 

وزيادة مصروفات 
الرعاية الصحية

التأمني الصح����ي الذي يحل كثيرا 
من هذه القضايا، ويجب وضع حد 
لها، نحن ليس لدينا مشكلة مادية 
وهناك ميزانية يجب اس����تغاللها 
في تطوي����ر القضايا الصحية في 
الكويت، فإع����ادة بناء اجليش مت 
تخصيص ميزانية 10 مليارات فلماذا 
ال تخصص ميزانية مثلها للصحة؟ 
املراكز الصحية واملستوصفات ال 

يوجد بها االطباء املتخصصون.
٭ د.علي العمير: 0.8% نسبة كبيرة 
ويفت����رض ان تنخفض ويجب اال 
تكون ثابتة، اليوم ليست مشكلتنا 
وزارة الصحة الننا نبحث عن اسباب 
تفشي مرض السرطان، نحن نريد 
محاص����رة املرض ومنع����ه، هناك 
مؤسسات كويتية يجب االستفادة 
منها، هناك مواد مشعة ومخلفات 
حرب كانت سببا وال ينبغي تهميش 
ذلك والكالم العلمي ان تأتي جهات 
محايدة وليست جهات اميركية غير 

محايدة.
ماذا يفعل املواطن بعد ان يقرأ في 
الصحف ان مياه الكويت مسرطنة 
وتسبب السرطان وزيادة انتشاره، 
كيف نتحدث عن املرض واالسباب 
موجودة وواضح����ة، يفترض ان 
تكون هناك جهود حكومية لتخفيض 
نس����بة املرض، يجب القضاء على 

امللوثات البيئية والغذائية.
٭ حسني القالف: احلالة السياسية 
شخصها الوزير ان هناك امال لعالجك 
د.هالل، فالنواب يعرضون حاالت 
وأهملتها يا دكتور ولم تبحث في 
اخللل، من املسؤول عن اخلطأ في 
التش����خيص، هل هن����اك بيت في 
الكويت خال من السرطان، وهناك 
بيوت بها حالت����ان وثالث حاالت 
وارب����ع، والوضع من س����يئ الى 
اس����وأ، الوزير يفترض به اول ما 
يتقلد وزارته ان يطالع االنتقادات 
واالستجوابات التي قدمت لوزارته 
ويبحث عن مواطن اخللل ويعاجلها، 
فهل طالعت االستجوابات السابقة 
العالج باخلارج يش����كر  د.هالل؟ 
عليها النواب الذين ارسلوا حاالت 
للخ����ارج، انتم تطالعون للفلوس 
وال تطالعون املريض، االطباء غير 

متخصصني.
٭ سلوى اجلس����ار: نحن نحتاج 
لتأهيل فريق طبي ونريد معاملة 
طيبة واستقباال في املستشفيات 
وهناك مستشفيات ال تعرف االدارة 
ونريد استشعار حالة املرضى وهناك 
وافدون يحبطون الكوادر الوطنية 
من االطباء ونحتاج ملشروع وطني 

للمشاركة في جميع االمور.
٭ فيصل الدويسان: القضية التي 
نحن في صددها جند ان التقارير 
واجلزء االخير للمصابني باملرض ملا 
مت عرضه من قبل االخوان في وزارة 
الصحة لم يتم االهتمام به وعليها 
ان متد يدها للجهات االخرى وان 
تقدم رؤيتها عن سبب زيادة مرض 
السرطان وهذا مشروع دولة وهناك 
ابحاث اخرى يجب ان تستعني بها 
وزارة الصح����ة والوقاية خير من 
العالج وما س����بب زي����ادة املرض 
في الكوي����ت؟ وكثير من االخوان 
حتدثوا عن العالج باخلارج فوزارة 
الصحة ال تثق بنفسها فوزير االعالم 
بعثوه للعالج باخلارج وايضا وزير 
الشؤون وهذا معناه ان الوزارة غير 
واثقة، ولتنظر إلى اململكة العربية 
السعودية فاملستشفيات فيها كثيرة 

ولديها ابحاث.
٭ س����عدون حماد: هناك اس����ئلة 
وجهته����ا لم تصل حت����ى اللحظة 
والوزير قال ان 1000 حالة سرطان 
سنويا وهذه نسبة كبيرة وجميع 
دول العالم انشأوا مراكز متخصصة 
بالس����رطان ونح����ن نعيش على 
التبرعات وقد س����ألت الوزير عن 
سبب زيادة امراض السرطان ولم 
يجاوبني حتى اللحظة عن السبب 
وما نراه عدم انتاجية وعلى مجلس 
االمة واحلكومة ان يضعوا احللول 
وهذا من مسؤولية وزارة الصحة 
وهناك اسباب ومنها مياه الشرب، 
واملس����ؤولون في وزارة الكهرباء 
تكتم����وا على االمر وهناك اللحوم 

الفاسدة في وزارة البلدية.
٭ الصيفي مبارك: نحن بحاجة ملثل 
هذه اجللسة ونحن ال نفهم في الطب 

ولو اهتم هالل الساير بالصحة بدل 
السفرات والصحافة لوضعنا حال 
جذريا لها، والوزير النصف سافر 
من اجل ضبط الس����كر والضغط 
وماذا قدم هالل الس����اير ملصابات 
الثدي من النساء ونحن نعيش اعلى 
نسبة وغياب التخطيط هو السبب، 
وهناك فرق طبية تعمل ابحاث على 
املرضى الكويتيني وغيرهم وعليك 
يا وزير الصح����ة ان تعدل االمور 
والظروف السياسية هي من أخرت 
استجوابك وان لم تصحح االوضاع 
حتى بعد العطلة الصيفية فسيكون 

هناك امر آخر.
٭ مبارك الوعالن: يدك نظيفة يا 
دكتور ولكن هناك فشل في االمور 
االدارية ونعلم ذلك وانا اش����ك في 
األرقام التي أتت بها الوزارة اليوم. 
ان مدير مركز حس����ني مكي جمعة 
هو اختصاصي اطفال نريد ان نرى 
املختصني في أماكنهم وانت يا األخ 
الوزير تعاقدت مع فريق طبي قام 
بأول عملية وتوفي املريض وأين 
األموال التي صرفناها على الفرق 
التي تزورنا ونحن نريد ان نرتقي 
بوضع احللول واخلدمات وال نريد 
ان يحصل ذلك على حساب الناس 
ونحن عندما نقدم النقد ألننا نريد 
ان نضع ح����ال وان تكون وزارتنا 

وحكومتنا من أفضل احلكومات.
٭ ضي����ف اهلل أبورمية: ال ميكن 
ان جنامل على صح����ة املواطنني 
واالحصائي����ات التي وضعت غير 
دقيقة ومنها االحصائية العاملية لكل 
مائة ألف تبني ان الكويت من اعلى 
الدول العربية وليس كما قلتم ان 
النسبة االقل والسبب هو واحد من 
اثنني: الكشف والتشخيص او من 
االجهزة التي صرفنا عليها املاليني 
وكل مواط����ن يعلم ان الس����رطان 
في ازدياد ومل����اذا لم تضعوا عدد 
االصابات قبل التحرير وبعده حتى 

نقارن؟!
وأين الدراسات لسرطان الثدي 
وهو االعلى نسبيا وهذا من فحص 

بسيط يبني هذا األمر.
٭ عادل الصرعاوي: حملتني د.أسيل 
عل����ى اجلانب الوقائ����ي والقضية 
االخرى ان هناك ازمة ثقة بني املواطن 
ووزارة الصحة فهناك اس����قاطات 
كثيرة يجب ان تتعاملوا معها وهناك 
مسؤولية على مجلس االمة ايضا 
و26 س����نة والبلد واقف عن بناء 
مستش����فى متخصص بالسرطان 
وهناك ح����االت يجب ان ينظر لها 
وهناك حاالت تسافر وحاالت أخرى 
تبقى وعلي����ك يا وزير الصحة ان 
تضع خطة ونحن منك وعليك ان 
تضع قيمة لبناء مستشفى متكامل 
ونحن سنكون معك وسنستثنيك 

من جميع االمور.
٭ ش����عيب املويزري: املشكلة في 
هذا املرض ان ننتبه والسبب من 
التش����خيص والعالج ونتمنى ان 
تكون هناك جلان مختصة ملعاجلة 
هذا املرض اخلطي����ر وهناك فعال 
خلل في وزارة الصحة ونقول لهم 
ان هذه االمانة يجب ان تصونوها 
وعليكم ان تنشئوا مركزا لالبحاث 
في االمراض اخلطيرة ومراقبة املواد 

الغذائية.
وامتنى ان تكون هناك مراقبة 
دقيقة على املراكز واملستش����فيات 
ونثم����ن زيارة الوزي����ر الفجائية 

لها.
٭ معصومة املب����ارك: هذا املرض 
تفشى في كل بيت وهو الزائر له 
ودرهم وقاية خير من قنطار عالج 
ونحن نريد ثقافة الوعي والبد ان 
تكون هناك حملة اعالمية متواصلة 
للفحص املبكر سواء للثدي أو غيرها 
ونحن سمعنا ان هناك خططا ولكن 
الواقع شيء آخر، نحن نريد معرفة 
االس����باب ومن الضروري وجود 
مراكز ملعرفة اسباب تفشي االمراض 
كمعهد السكر وان كان دون املستوى 
املطلوب والتشخيص اخلاطئ ايضا 
سبب في تفشي املرض وبنت اختي 
ذهبت والسبب نفسه وهناك اآلالف 
يعانون من هذا السبب ونحن بحاجة 

لالمانة الطبية.
٭ فالح الصواغ: هناك قرار صدر 
من الوزير على اعفاء االطفال غير 
الكويتيني م����ن احلقن ولم يطبق 

واشكر جميع القائمني واملسؤولني 
في مستش����فى مك����ي جمعة على 
دورهم ونح����ن نريد مدينة طبية 
ملرضى الس����رطان، واطالب وزير 
الصحة بالرد عن استفسار زيادة 
اسعار االدوية وهناك كبار السن 
رفضوا سفرهم للعالج باخلارج، 
نريد معرفة االسباب واحلكومة ال 
اال القرباء  العالج باخلارج  تسفر 

وزارة الداخلية والدفاع.
٭ مبارك اخلرينج: القضية ليست 
قضية عالج واملشكلة في التشخيص 
وما هو احلل وهناك من سافر بعد 
ان اكدوا لهم هن����ا انهم مريضون 
بالسرطان وفي خارج البالد ينفون 
ذلك والبد من مراقبة االدوية وهناك 
اخطاء كثيرة في التشخيص وصرف 

االدوية.
٭ عدنان املطوع: التشخيص هو 
املش����كلة واملريض ينتظر اشهرا 
ملعرفة اسباب مرضه وال من وجود 
جلان رقابية واكثر الكويتيني ليست 
لديهم ثقة في املستشفيات ونحن 
نريد انقاذ املرضى ومن الضروري 
ان نختار نوعية صحيحة للجان 
الرقابي����ة الي م����رض وان نعرف 
التقييم والرقابة على دور االطباء 
ونحن نريد ان نتعاون مع البيئة 
لوضع حلول ووضع عوامل مشتركة 

ليكون هناك تصور شامل.
الب����راك: ال نري����د ان  ٭ مس����لم 
جنامل احدا وم����ع تقديري لوزير 
الصحة والوكيل هناك مشكلة في 
التشخيص والعالج وهناك واسطة 
في الع����الج واللجان، وكل مواطن 
توفي بسبب السرطان لعدم وجود 
واسطة ستكون في رقبتك يا دكتور 
وهناك الكثير من املرضى في املمرات 
وهناك اناس تعاجلوا في اخلارج 
ونح����ن نريد ان يعالج كل كويتي 
في اخلارج وما يحصل مأساة وانت 
يا وزير الصحة غادرت مع حرمك 
املصونة للعالج باخلارج فكم مواطن 

ال يستطيع.
٭ جمعان احلرب����ش: هناك اعداد 
كبيرة ومهولة مصابة بهذا املرض 
ونثن����ي على ق����رار وزير الصحة 
باستثناء »البدون« وغير الكويتيني 
من الع����الج لهذا املرض، واجلهود 
يجب ان توجه للعالج املبكر وهناك 
جلان حولت للنيابة وايضا هناك 
حاالت ظلمت والبعض يسافر بسبب 
صداع على حساب رئيس الوزراء 
وبكيفه من ماله اخلاص، فمريض 
الس����رطان معاناته تطول فنحن 
بحاجة ملركز محترم وعالج جيد 
ففي هذا الوقت لن نحتاج للعالج 
باخلارج ونريد ان نسأل هل هناك 
مقارنة بني الكويت والدول املجاورة، 
واملرضى في ازدياد وهناك تخوف 
وازمة ثقة، وهل وضعت يا وزير 
الصح����ة الطريق الصحيح لعالج 
املرضى وعليكم ان تقدموا ش����يئا 

للنهوض بالعالج لهذا املرض.
٭ فيصل املسلم: في كل عائلة في 
الكويت يوجد بها مريض سرطان، 
وقلت 30% ميكن ش����فاؤها بشرط 
التشخيص املبكر، الهدف من هذه 
اجللسة ارسال رس����الة تطمينية 
للناس ألن هذا املرض ألم ومعاناة 
نفسية وبدنية للمواطن، يجب ان 
تكون هناك مس����اواة بني املرضى 
بسبب الواسطات في اللجان، ارجو 
ان يعطى اخليار في العالج باخلارج، 
تأتيك حاالت من الديوان االميري 
وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
وترس����لها مباش����رة الى اخلارج، 
واعتب ان يقبل هالل الساير ذلك 
الوضع، ويص����رف لهم من خالل 
املصروفات السرية هناك عالجات 
فردية وهذه ح����االت فردية على 
حس����اب املريض احلقيقي ويجب 

ان تتصدى لها.
٭ خالد العدوة: هناك بعض االخوة 
يشيدون بوزير الصحة وال ادري ما 
سبب هذه االشادة، والنواب الذين 
انتق����دوا جلان الع����الج باخلارج 
الوزير  كانوا يترددون قب����ل هذا 
على اللجان، اذهبوا الى مستشفى 
مكي جمعة ال توجد بها اسرة، اين 
الزيارات امليدانية؟ يجب ان يكون 
املرضى سواس����ية، نح����ن مع اي 
كويتي يذهب الى العالج باخلارج 
ولكن عن طريق جلن����ة محايدة،  د.أسيل العوضي ود.روال دشتي

د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار

عدنان عبدالصمد وسيد حسني القالف وعادل الصرعاوي أثناء سير اجللسة

روضان الروضان وعلي الراشد خالل اجللسة

د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش ومبارك الوعالن وفالح الصواغ في حديث مع د.أسيل العوضي

سعدون حماد

الصيفي مبارك الصيفي

د.حسن جوهر

صالح عاشور خالل اجللسة

أحمد السعدون متحدثا

د.يوسف الزلزلةعلي الدقباسي متحدثا

د.هالل الساير ود.محمد البصيري في القاعة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعسكر العنزي في حديث باسمالشيخ أحمد احلمود ومصطفى الشمالي خالل اجللسة

املسلم: حاالت سرطان
تأتي للساير من رئيس الوزراء 

والديوان األميري 
يحولها مباشرة

 إلى اخلارج
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نحن تس����اورنا بعض الش����كوك 
ففي العشرينيات كان املستشفى 
االميركاني يأتي بالكويتيني البسطاء 
ويتل����ون عليهم الترانيم اخلاصة 

باالرساليات التفجيرية.
٭ د.محمد احلويلة: نشكر فريق 
وزارة الصح����ة لكش����فه احلقائق 
حول خطورة هذا املرض واألسباب 
التي ادت الى ارتفاع معدالت تفشي 
هذا املرض وتهديد االمن الصحي 
وضعف اتخاذ القرار الذي يعالج 
هذه املشكلة وأسباب التفشي كثيرة 
قد تكون من آثار الغزو او التلوث 
البيئي املنبعث من املنشآت النفطية 
واملصانع الت����ي ال حتترم قوانني 
البيئة، وهناك مشكالت اخرى كعدم 
التخطيط والسياسة اخلاطئة في 
الكشف املبكر عن املرض، وعدم بناء 
مستشفيات ملرضى السرطان وعدم 

تدريب الكفاءات الوطنية.
٭ علي الراشد وزير الدولة: ذكر ان 
سمو رئيس مجلس الوزراء يرسل 
حاالت للعالج باخلارج وأؤكد انها 
على حسابه الشخصي وليس على 

حساب ديوانه او وزارة الصحة.
٭ مسلم البراك: األخ علي طرح رأيا 
واقول له وافق اآلن على تش����كيل 
جلنة لبحث ما اذا كان الرئيس يرسل 
على حسابه اخلاص ام على حساب 

اموال الدولة.
٭ علي الراشد: اذا كان عندكم حالة 
واحدة على حساب ديوان الرئيس 

هاتوها.
٭ فيصل املسلم: معنى ذلك انه ال 
توجد حاالت تذهب على حس����اب 
الصحة وهذا تصريح منه واسأل 
اآلن هل تتحول بعد شهر أو شهرين 

على حساب وزارة الصحة.
٭ مبارك الوعالن: استغرب ان عدد 
احلاالت تزيد وقت االستجوابات 
والس����ؤال عند األخ وزير الصحة 

وهو من يجايب عنه.
٭ محمد هايف: استبشرنا بالساير 
ألنه متخصص، يجب ان تكون هناك 
دقة في التشخيص، وهناك تعاقدات 
مع فرق طبية وليس تعاقدات مع 
مستشفيات لالستفادة منها، وقد 
يكون هناك بعض االطباء يحاربون 
الطب البديل وهناك املركز االسالمي 
للطب البديل ملاذا ال نطوره، وهناك 
دول متقدمة تتجه الى الطب البديل؟! 
واقدر انكم تس����لمتم وزارة قدمية 

ومتهالكة.
٭ مخلد العازمي: الوقاية خير من 
العالج فالبد من البحث عن اسبابه 
واسباب تزايد معدالته ونعاجلها، 
ووزارة الصحة تعرف األس����باب 
ولكن تخشى من الرأي العام، األخ 
سالم الش����مري تعامله سيئ جدا 
مع املرضى وال يتعامل مع املرضى 
بأدب، هذا أم����ر خطير ويجب ان 

يتحمله الدكتور هالل الساير.
كيف نش����كل جلنة حتقيق في 
حاالت مت ارسالها للعالج باخلارج 
بعثها ناص����ر احملمد؟! هذه احقاد 
ش����خصانية على ناص����ر احملمد، 
هذا بدال م����ن ان تقول له كثر اهلل 

خيرك.
٭ وليد الطبطبائي: هناك الكثير 
من القضايا يج����ب االلتفات إليها 
الوقاية  كالتش����خيص واس����باب 
واالغذية املسرطنة، اذكر االخوان 
بأن حملة كان قالت نسبة اصابة 
سرطان الثدي 21% فإذا كانت هذه 

احلاالت سهل اكتشافها مبكرا فلم 
ال؟ العالج باخلارج خاصة السرطان 
غير مريح لألسر خاصة ان املريض 
ميكث باخلارج ملدة 6 اشهر واالفضل 
له العالج في الكويت. ويجب على 
مجلس األمة ان يحقق في احلاالت 
التي يرس����لها ديوان سمو رئيس 
الوزراء وال نقبل أن تستخدم األموال 
العام����ة في الواس����طات لنواب أو 
غيرهم من الديوان األميري وديوان 

رئيس الوزراء.
٭ عدنان عبدالصمد: األخ وليد 
الطبطبائي يقول معلومة خطيرة، 
يقول ان اللي صوتوا أمس حجزوا 

لهم 50 كرسي للعالج باخلارج.
٭ علي الراش����د: هذه اتهامات من 
ال حجة له ف����ي الدفاع عن موقفه 
وأرجو شطب هذه العبارات ألن بها 
ال� 50  مساسا باألعضاء والسؤال 
كرسي للذين صوتوا مع االستجواب 

األول ام الثاني؟
٭ خالد الطاحوس: ما أسباب انتشار 
أمراض السرطان بالكويت؟ وهذه 
هي نقطة االرت����كاز اليوم، فهناك 

تلوث بيئي وبحري واملاء واللحوم 
الفاسدة كلها عوامل مساعدة على 
انتشار هذا املرض، فهل احلكومة 
أقدمت على معاجلة األس����باب أم 
انها اكتفت بإرس����ال احلاالت الى 
اخلارج، يفت����رض ان تكون هناك 
آلية عمل لبناء مراكز متخصصة، 
وهل لدينا مراكز أو مستوصفات أو 
مستشفيات قادرة على تشخيص 
املرض؟! وكذل����ك تعامل القيادات 
الس����يئ مع املرض، عل����ى الوزير 
عمل نفضة في كل مستش����فيات 
الكويت. وهل الشيخ علي اجلراح 
أرسل لك حاالت لترسلها للخارج، 
أبيك جتاوبني احلني إذا من جيوبهم 
اخلاصة نقول ماش����ي اما من املال 

العام فال نقبل.
٭ هالل الس����اير: نشكر األعضاء 
على حرصهم على تطوير اخلدمات 
الصحية، وزارة الصحة س����تبدأ 
بإنش����اء التأمني الصحي والعالج 
باخلارج والتراخي����ص الصحية 
وه����ذا ضمن التأمني الصحي الذي 
هو إص����الح للوض����ع، واحلاالت 

التي أرس����لها رئيس الوزراء هي 
على حسابه اخلاص وال حتول الى 

وزارة الصحة.
الع����ام ن����ص  األم����ني  وت����ال 

التوصيات:
٭ زيادة أع����داد البرامج اخلاصة 

بالكشف املبكر.
٭ زي����ادة أع����داد االستش����اريني 

الزائرين.
٭ زيادة أع����داد اجتماعات جلان 

العالج باخلارج للسرطان.
٭ سرعة بناء وتشييد مركز الكويت 

للسرطان.
٭ زيادة أعداد املبتعثني من مرضى 

السرطان.
٭ التع����اون مع جمعيات املجتمع 
املدني في مجاالت التوعية والوقاية 

ألمراض السرطان.
٭ إعداد برامج وإعادة تأهيل ملرضى 

السرطان املتعاضني.
٭ التع����اون مع التجارة والبلدية 
للكش����ف ع����ن األغذية املس����ببة 

للمرض.
٭ زيادة أدوية السرطان.

٭ التع����اون مع اجله����ات احمللية 
إلجراءات دراسة بيئية.

عل����ى  املجل����س  وواف����ق 
التوصيات.

٭ وتال األمني العام توصية أخرى 
بش����أن إحالة كل ما مت طرحه في 
هذه اجللسة الى اللجنة الصحية 
لدراسته مع احلكومة لتقدمي تقرير 
في بداية الدور املقبل ألخذ اإلجراءات 

الالزمة.
موافقة عامة

البند التالي

املداول����ة الثانية على االقتراح 
بقان����ون بش����أن منح معاش����ات 
اس����تثنائية للعس����كريني ورجال 

اإلطفاء
٭ جمعان احلربش: لدينا بندان كادر 

املعلمني وزيادة مكافأة الطلبة.
٭ عبدالصمد )رئيس اجللس����ة(: 
التقري����ر لم يأت م����ن اللجنة وال 
يوجد نصاب اذن ترفع اجللس����ة 

الى اجللسة املقبلة.
وكانت الساعة 1.30 دقيقة.

لوحة تعرف مبرض السرطان

.. وأخرى تبني مراحل تطور املرض

.. وثالثة توضح النسب املئوية لالصابات

د.هالل الساير وفريق وزارة الصحة مع النائبتني د.سلوى اجلسار ود.أسيل العوضي الشيخ جابر املبارك ود.أماني بورسلي ود.محمد العفاسي

بيان احلكومة حول حاالت اإلصابة مبرض السرطان
ألقى وزير الصحة د.هالل الساير أثناء مناقشة 

موضوع تفشي مرض السرطان في البالد بيانا جاء 
فيه:

بداية يطيب لنا أن نشكر السادة أعضاء مجلس األمة 
احملترمني على طلب مناقشة هذا املوضوع احليوي 

الذي يعد مثار اهتمام دول العالم أجمع، حيث ان 
مرض السرطان يتسبب في وفاة أكثر من ستة ماليني 

شخص بالعالم سنويا وهو السبب الثاني للوفاة في 
معظم الدول املتقدمة بعد أمراض القلب ويعتبر رابع 

سبب للوفاة في اقليم شرق املتوسط بعد أمراض 
القلب وحوادث الطرق واالمراض املعدية والطفيلية، 

ومن املتوقع أن ترتفع أعداد احلاالت اجلديدة املكتشفة 
للسرطان سنويا من احد عشر مليونا )11.000.000( الى 
ستة عشر مليونا )16.000.000( بحلول عام 2020 على 

مستوى العالم.
وفي الكويت توضح االحصائيات واملعلومات املسجلة 

عن طريق املركز املختص )وحدة وبائيات وسجل 
السرطان( ان عدد احلاالت للمرضى الكويتيني من عام 
2000 الى عام 2009 تصل الى 7444 مريضا ومتوسط 

عدد احلاالت سنويا 740 مريضا، مبعدل ثابت ميثل 
0.08% من السكان.

وهذا املؤشر واضح يدل على ان مستوى معدل انتشار 
هذا املرض طبقا لالحصائيات السكانية يعد طبيعيا 

باملقارنة بعدد السكان وكذلك مقارنة باحمليط االقليمي 

والدولي.
وملا كان هذا املرض يأتي في املرتبة الثانية من مسببات 

الوفيات في الكويت فقد أولت وزارة الصحة اهتماما 
خاصا ملكافحته والقضاء عليه منذ عدة سنوات، وكذلك 
من خالل تبني الوزارة خلطة التنمية احلالية 2014/2010 

وتنفيذها، على ضوء البرامج التالية:
University Health Network/ أوال: مت التعاقد مع فريق

Toronto يونيفرسيتي هيلث نت ورك/تورنتو 
املتخصص في السرطان وهو يعد من املراكز العاملية 
املتميزة املراكز الطبية في مكافحة وعالج السرطان 
في أميركا الشمالية، علما ان هذا املركز قام بتخريج 
العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية في هذا املجال، 

ويقوم هذا الفريق بتقدمي اخلدمات االكلينيكية والفنية 
والتدريبية والبحثية، كما تشمل االتفاقية زيادة عدد 

املقاعد املخصصة للكويت في التخصصات الدقيقة في 
مجال أمراض السرطان.

ثانيا: تهيئة الكوادر البشرية الوطنية املؤهلة في 
التخصصات الطبية والطبية املساندة في مجال أمراض 

السرطان.
ثالثا: القيام بالبرامج التوعوية والكشف املبكر ألمراض 
السرطان من خالل حتديد مراكز متعددة في مختلف 

محافظات الكويت باستخدام التقنية احلديثة على 
األخص في مجال سرطان الثدي والليمفوما في 

االطفال، مما يساعد ذلك على االكتشاف املبكر للمرض 

وزيادة معدل الشفاء، حيث بلغ معدل الشفاء حوالي 
80% في املراحل االولى من املرض.

رابعا: تطوير وتوسعة املراكز املتخصصة ملرض 
السرطان، فهناك مشروع إنشاء مركز الكويت ملكافحة 

السرطان اجلديد بسعة ستمائة سرير في مختلف 
التخصصات مع مركز أبحاث وكل التجهيزات الطبية 

الكاملة، وعند استكماله سيعتبر هذا املركز أكبر مركز 
متخصص في مكافحة وعالج السرطان على املستوى 
االقليمي، وقد مت فعال طرح مستندات املناقصة بقيمة 
تصل الى مائتي مليون دينار ومن املتوقع تشغيله في 

نهاية عام 2014.
وحرصا منا على الوقوف على كل االمور والعوامل 
التي قد يكون لها صلة في انتشار هذا املرض، فإنه 

يجري التنسيق مع اجلهات ذات العالقة في استقدام 
املتخصصني في املراكز الصحية املتخصصة لدراسة 

مكونات البيئة الكويتية سواء اجلوية أو املياه أو غيرها 
للتحقيق في عدم تأثيرها في انتشار املرض. وأود 

أن أشير هنا بالنسبة للكويت فيما بعد فترة احلرب 
بالذات وهي الفترة التي اهتم بها االخوة واالخوات 

أعضاء املجلس:
هناك بحث في املرحلة االولى مباشرة بعد احلرب 
بواسطة اجليش االميركي وعلماء متخصصني من 

الواليات املتحدة االميركية لدراسة تأثير حرب اخلليج 
على جنودهم وتأثرهم مبخلفات احلرب فلم يجدوا 

نتائج تبني تأثير هذه احلرب أو مخلفاتها على املدى 
البعيد.

كما قامت الهيئة العامة للتعويضات بتمويل من األمم 
املتحدة مبقدار مائة مليون دوالر لدراسة البيئة 

البحرية والبرية واآلثار الصحية للحرب على مدى 
ثالث سنوات، ومت البحث عن طريق كلية العلوم 

الصحية في جامعة هارفارد بالتعاون مع أساتذة من 
كلية الطب ومشاركة من أطباء من وزارة الصحة 

بالكويت أظهرت النتائج أنه ال توجد أدلة واضحة لتأثير 
مخلفات احلرب وعلى األخص مخلفات اليورانيوم 

أو تبني تأثيرها املباشر. امنا توصلت الدراسة الى ان 
اآلثار النفسية على أفراد املجتمع )األم، األب، االطفال( 

تفوق اآلثار الصحية االخرى.
أكملت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دراسة تأثير 

احلرب على اجليل الثالث من املواطنني أي االطفال في 
وقت احلرب الذين وصلوا الى مرحلة الزواج واالجناب، 

وهذه دراسة أيضا يقوم بها االساتذة الباحثون من 
كلية الطب ووزارة الصحة مع جهات عاملية.

وأخيرا فإن احلكومة ال تألو جهدا في مكافحة هذا 
املرض واحلد من انتشاره والقضاء عليه بكل الوسائل 

الفنية االكلينيكية والعلمية على ضوء االستراتيجية 
املعتمدة للصحة.

كما ان وزارة الصحة من خالل هذا البيان واالحصاءات 
والبيانات التي سيتم عرضها فإنها تتقبل أي مقترحات 

أو مالحظات في هذا املجال.
وتشير النتائج االولية الى انه ال يوجد الى اآلن أي 

شيء يشير الى وجود اآلثار الصحية مباشرة.
وفي هذا املجال أود أن أشير الى ظاهرة تخص الهواء 

بالكويت ليس بالضرورة مرتبطة بحرب اخلليج، 
فهناك أتربة وغبار تأتي من خارج الكويت من العراق 

واالردن، كما ان هناك أتربة تأتي من تركيا وأوروبا 
والدول احمليطة وكلها محملة مبلوثات من عوادم 

السيارات واملصانع ومحطات القوى وغيرها.
كما أن هناك موجات من الهواء تأتي من آسيا تعرف 

باسم Asian brown cloud تصل من الصني الى شرق 
أميركا، متر بني أوروبا ـ تركيا ـ العراق ـ الكويت 

تسبب أمراضا في اجلهاز التنفسي مثل احلساسية 
والربو وااللتهابات الصدرية وال تقل أهميتها عن 

أمراض السرطان.
ويتضح مما سبق أن وزارة الصحة حريصة كل 

احلرص على أن تسير وفق خطة التنمية وجدولها 
الزمني.

وبجانب اإلمكانيات املتوافرة في الكويت من طرق 
عالج لهذا املرض، فإن وزارة الصحة تقوم بإرسال 
العديد من املرضى الذين يعانون من حاالت مرضية 

صعبة ومعقدة ألهم املراكز العاملية وعلى سبيل املثال 
MD Anderson في الواليات املتحدة وGostov Russi في 

فرنسا.

توصيات

»املنبر« يدعو لتعديل الالئحة حول »الفترة الثالثة« لتأجيل االستجوابات

٭ زيادة اعداد البرامج اخلاصة بالكشف املبكر عن 
امراض السرطان وزيادة ميزانيتها وتعميمها على 

جميع احملافظات بالتعاون مع وزارة التربية واجلهات 
االخرى.

٭ زيادة اعداد االستشاريني الزائرين الى مركز 
الكويت ملكافحة السرطان.

٭ زيادة اعداد اجتماعات جلان العالج باخلارج 
في مركز الكويت ملكافحة السرطان وسرعة اجناز 

معامالت املرضى مع زيادة امليزانية.
٭ سرعة بناء وجتهيز وتشغيل مركز الكويت 

اجلديد للسرطان وتذليل وتقليص الدورة املستندية.
٭ زيادة اعداد املبتعثني في تخصص أمراض 

السرطان.
٭ زيادة امليزانية اخلاصة بأدوية السرطان.

٭ تكثيف التعاون مع اجلهات االخرى بالدولة مثل 
الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت 

لالبحاث العلمية ملزيد من الدراسات اخلاصة بالبيئة 
وسالمتها.

٭ التعاون مع جمعيات املجتمع املدني في مجاالت 
التوعية الوقائية والعالجية اخلاصة بأمراض 

السرطان باالضافة الى وسائل االعالم احلكومية 
واخلاصة.

٭ اعداد برامج اعادة تأهيل ومتابعة ملرضى 
السرطان املتعافني وكذلك املستمرون في العالج 

حتسبا لتجدد املرض.
٭ التعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت او اي 

جهات أخرى معنية للكشف عن االغذية املسببة 
ملرض السرطان ومنعها من دخول البالد وتداولها.

أصدر املنبر الدميوقراطي الكويتي بشأن 
االستجوابات النيابية والتجمعات جاء فيه: استمرارا 
للنهج احلكومي باملماطلة في مواجهة االستجوابات 

النيابية سواء بالطلب بالتأجيل ملدد تتجاوز كثيرا املدد 
التي جاءت بنصوص الدستور والالئحة الداخلية، أو 

بإحالتها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية 
بحجة عدم دستورية كل أو بعض محاورها، مخالفة 

بذلك روح ومبادئ الدستور وأحكامه املتمثلة في 
نص املادة 50:  »يقوم نظام احلكم على أساس فصل 

السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور، وال يجوز 
ألي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها 

املنصوص عليه في هذا الدستور«.
في مقابل ذلك وعلى أثره قام عدد من النواب بتقدمي 

استجوابات جديدة والتهديد بأخرى مستقبال.
ونحن في »املنبر الدميوقراطي« وإن كنا ال نتفق مع 
بعض أو كل محاور بعض تلك االستجوابات، إال أننا 
نؤكد على حق النائب في التوجه باستجوابه لرئيس 

الوزراء أو للوزراء، لذلك نرفض رفضا باتا هذه 
املماطلة والتسويف.

ونستغرب كيف ال تدرك احلكومة االبعاد اخلطيرة 
لهذه املمارسات؟ كيف ال تدرك؟ أنها املتسبب في 

نزول بعض املجاميع الشبابية للشارع مبؤازرة 
بعض النواب إليجاد وسيلة أخرى للتعبير عن آرائهم 

ومطالبهم التي كفلها لهم الدستور وقامت احلكومة 
مبصادرتها استغالال لضعف بعض نصوص الالئحة 

الداخلية للمجلس.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه حق أي جتمعات شعبية 

سلمية في التعبير عن آراء ومطالب مشاركيها بصورة 
حضارية، في أي وقت وفي أي مكان، نؤكد في الوقت 
نفسه ضرورة االحترام وااللتزام بالقوانني العامة التي 

تتماشى مع نصوص الدستور.
كما يدعو »املنبر« جميع نواب مجلس األمة الى 

املبادرة بتعديل نص الفقرة الثالثة من املادة 135 من 
الالئحة الداخلية للمجلس لكي تصبح أكثر وضوحا 
وحتديدا »للفترة الثالثة« لتأجيل االستجواب، كذلك 
مراجعة شاملة جلميع مواد الالئحة املشابهة »للمادة 

املذكورة« من حيث عدم الوضوح وعدم الدقة، 
التي تعطي الفرصة للحكومة أو ألي أطراف أخرى 
الستغاللها للمضي في املزيد من التعطيل واإلعاقة 

ملجلس األمة عن أداء دوره في شقيه التشريعي 
والرقابي، وتعديل تلك املواد لتصبح أكثر انسجاما 

وتعبيرا ملا جاء في الدستور.

أحال رئيس مجلس األمة االقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام 
القانون 1963/12 الى اللجنة التشريعية، وذلك لدراسته وتقدمي تقرير 

بشأنه الى املجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2011/3/28، حيث استبان لها 
ان االقتراح بقانون يهدف الى استبدال نص الفقرة االولى من املادة 30 

مكرر بنص جديد ينص فيه صراحة على ان يكون ملن ينيبه الرئيس 
حق توقيع صحف الدعاوى والطعون مع إعفاء املجلس من الرسوم 

القضائية سواء التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 1973 او اي قانون 
آخر وان تخول الصالحيات املسندة الى رئيس املجلس مبوجب أحكام 

هذه املادة عند حل املجلس الى أمينه العام.
وقد حضر جانبا من االجتماع بناء على دعوة من اللجنة عالم الكندري 

ـ امني عام مجلس األمة وأبدى موافقته على االقتراح حلل مشكلة 
الرسوم التي تفرض على دعاوى املجلس.

وتدارست اللجنة فكرة هذا االقتراح ورأت ضرورة تعديل نص الالئحة 
ليشمل توقيع صحف الطعون، كما تستثنى صحف طعون الدائرة 

اإلدارية املقدمة من مجلس األمة من حكم املادة 14 من املرسوم بالقانون 
رقم 20 لسنة 1981 مع إعفاء املجلس من الرسوم القضائية، كما رأت 

اللجنة إلغاء جملة »أو أحد من أعضاء اإلدارة القانونية باملجلس«، ألنه 
قد يأتي املجلس في املستقبل بتعديل الهيكل ويلغي اإلدارة القانونية 

فينحصر التمثيل في األعضاء واحملامني فقط دون العاملني فيقع 
املجلس في املشكلة ذاتها لذلك رأت اإلبقاء على النص احلالي بهذا 

اجلانب.
وفيما يتعلق بالفقرة األخيرة من املادة 30 مكرر التي تنص على تفويض 
الصالحيات املسندة الى رئيس املجلس عند احلل تتحول الى أمينه العام، 
هذا النص يتعارض مع نص املادة 4 من املرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 
1992 في شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيها، 
كما يتعارض مع الفقرة الثانية من املادة 30 مكرر املقترحة، ففي الفقرة 
األولى نص فيها على حق رئيس املجلس بتفويض أحد األعضاء أو أحد 

العاملني باملجلس او احملامني باحلضور امام القضاء، وجاء في الفقرة 
األخيرة وسلب من الرئيس هذا احلق وفوض األمني العام بهذا القانون 

املقترح، علما انه نص في املادة 178 من الالئحة الداخلية للمجلس واملادة 
85 من قانون ديوان احملاسبة على أنه في حالة حل مجلس األمة تلحق 

األمانة العامة وديوان احملاسبة برئاسة مجلس الوزراء فموظفو اجلهتني 
يندرجون في هذه احلالة حتت سلطة رئيس الوزراء خالل هذه الفترة 
فهو الذي ميلك تفويض اي منهم في بعض اختصاصاته وفقا للقانون 

املشار اليه، فاملشرع عندما أصدر قانون التفويض في االختصاصات لم 
يشرك السلطة التشريعية في تفويض املوظفني العامني بأعمال غيرهم 

من املوظفني األعلى منهم في املنصب، فالتفويض في االختصاصات 
وجوب صدوره مكتوبا من صاحب االختصاص وليس من غيره حتى 

يستطيع سحبه، أما إذا صدر بقانون من املشرع فال يستطيع أحد 
سحب هذا االختصاص وسيكون اختصاصا أصيال لألمني العام من غير 

تفويض رئيس املجلس او رئيس الوزراء.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة بإجماع احلاضرين من 

أعضائها الى املوافقة على االقتراح.
مادة أولى: يستبدل بنص املادة )30( مكررا من القانون رقم )12( لسنة 

1963 في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة النص التالي: ميثل املجلس 
رئيسه أمام جميع احملاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في 

الدعاوى والطلبات التي ترفع منه او عليه وأمام احملكمة الدستورية 
وأمام هيئات التحكيم، وله ان ينيب في ذلك أحد أعضاء املجلس او 

العاملني فيه او من احملامني املقيدين للمرافعة أمام احملكمة. وملن 
ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل املجلس ينقل هذا 

االختصاص إلدارة الفتوى والتشريع.
مادة ثانية: تعفى من الرسوم القضائية املنصوص عليها في القانون 
رقم )17( لسنة 1973 او اي قانون آخر الدعاوى التي يرفعها مجلس 
األمة والكفاالت التي يقضي القانون على ايداعها ويسري ذلك على 

القضايا والطعون املنظورة امام احملاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستثنى الطعون املقدمة من مجلس األمة من حكم الفقرة الثانية من 

املادة )14( من املرسوم بالقانون رقم )20( لسنة 1981.
على انه إذا حكم في الدعوى ضد اخلصم اآلخر استحقت عليه الرسوم 

املقررة.
مادة ثالثة: ال يستحق رسم على ما يطلبه مجلس األمة من الشهادات 

والوثائق الالزمة ألعماله.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 

تنفيذ أحكام هذا القانون.

إعفاء دعاوى مجلس األمة من الرسوم القضائية 
والكفاالت وال رسوم على ما يطلبه املجلس 

من الشهادات والوثائق الالزمة لإلحالة

القالف: على وزير 
الصحة مطالعة 

االستجوابات السابقة 
للبحث عن مواطن 

اخللل

الدويسان: وزارة 
الصحة ال تثق 

في نفسها والدليل 
إرسال »النصف« 

للعالج باخلارج


