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الوعالن: وفاة طفلة الرابية بسبب إهمال
خدمات اإلسعاف بـ»الصحة« والوزير آخر من يعلم

أعرب النائب مبارك الوعالن 
ع���ن بالغ أس���فه وحزنه لوفاة 
طفلة كويتي���ة مبنطقة الرابية 
نتيجة إهمال خدمة اإلس���عاف 
بوزارة الصحة، وغياب املراقبة 
الفاعلة من قبل املسؤولني على 
العاملني في هذه اخلدمة احليوية 
واحلساس���ة والتي متس حياة 

الناس وأرواحهم.
الوعالن في تصريح  وحمل 
صحافي وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير مس���ؤولية هذا اإلهمال 
اجلس���يم والتهاون في التعامل 
مع أرواح املواطنني على هذا النحو 
اخلطير، واصفا الوزير بأنه »آخر 

من يعلم«.

املنتظمة واملتابعة الفعالة من قبل 
املسؤولني بوزارة الصحة، وفي 
مقدمتهم وزير الصحة نفسه، على 
العاملني مبختلف قطاعات  أداء 

الوزارة.
وفي ختام تصريحه الصحافي، 
دعا النائب الوعالن الى ضرورة 
املزيد  تدارك األمر قب���ل وقوع 
من الك���وارث الصحية وقبل ان 
ُتزهق أرواح بريئة مرات ومرات 
أخرى بسبب اإلهمال، والالمباالة، 
وانعدام املتابعة واملساءلة، وغياب 
تطبيق مب���دأ الثواب والعقاب، 
محذرا من أن تك���رار مثل هذه 
احلاالت س���يضع وزير الصحة 

ومعاونيه على احملك.

الى منطقة العارضية الصناعية، 
حيث تعطلت إطارات س���يارة 
اإلس���عاف، وانقطع���ت أنابيب 
الطفلة املسكينة  األكسجني عن 
التي أسلمت الروح وفارقت احلياة 
على الفور. متس���ائال: »ألم يكن 
يكفينا سوء اخلدمات التي تقدمها 
وزارة الصحة في املستشفيات 
واملراك���ز الصحية، حتى يصل 
سوء اخلدمة الصحية الى خدمات 
اإلسعاف التي من املفترض انها 
تسعف حاالت الطوارئ واحلاالت 
العاجلة واخلطيرة«، مش���يرا 
الى ان هذا التردي في اخلدمات 
الصحي���ة هو نتيجة مباش���رة 
وحتمية لغياب التطور، واملراقبة 

الوعالن  النائ���ب  وأوض���ح 
ان منطقة الرابية ش���هدت امس 
وفاة طفلة بريئة كانت والدتها 
قد اس���تعانت بخدمة اإلسعاف 
التابعة لوزارة الصحة من أجل 
إسعافها بعدما وجدت ابنتها في 
حالة إعياء ش���ديد عندما كانت 
تريد إيقاظها للدراس���ة عصرا، 
التي  مبينا ان سيارة اإلسعاف 
جاءت إلس���عاف الطفلة، والتي 
كان م���ن املفترض ان تصل الى 
مستشفى الفروانية في غضون 
وقت قياس���ي من انطالقها من 
مسكن الطفلة الكائن في الرابية، 
لكن لألسف الشديد، ضل راعي 
سيارة اإلسعاف الطريق ودخل 

مبارك الوعالن

اخلرافي يتسلم نسخة من »وترّجل الفارس«

العمير يسأل النصف عن »آخر زمن«
وّجه النائب علي العمير سؤاال برملانيا الى وزير 

اإلعالم ووزير املواصالت سامي النصف.
جاء في مقدمته: منى الى علمنا انه مت تصوير 
مسلسل بالكويت باس����م »آخر زمن« من انتاج 
شركة النايف وهي تتكلم عن زنا احملارم ووقوع 
الفاحشة بني األهل، واحلفالت اخلاصة املاجنة، 

وسيعرض بإحدى القنوات الفضائية.

وجاء نص السؤال كالتالي:
1 � هل خضع هذا االنتاج لرقابة وزارة اإلعالم؟ 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى ابداء األس����باب 
وإذا كانت بنعم يرجى موافاتي مبحضر اجتماع 

جلنة الرقابة.
2 � هل مت تفعيل قانون املرئي واملسموع على 

هذا االنتاج بصفة انه مت انتاجه بالكويت؟

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه امس محمد احمد مشعان املشعان 
الذي قّدم له كتابا مصورا بعنوان »وترجل 
الفارس« عن حياة املغفور له بإذن اهلل سمو 
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل. 
وم���ن جانب آخر، عق���دت جلنة املناقصات 
التابعة ملجلس األمة برئاس���ة نائب رئيس 

مجلس األمة عبداهلل الرومي وبحضور األمني 
العام ملجلس األمة عالم الكندري، وأعضاء 
اللجنة اجتماعا لها ظهر امس بحثت خالله 
املواضيع املدرجة على جدول اعمالها واطلعت 
خالله على املناقصة اخلاصة بتأسيس مكاتب 
األعضاء في املبنى اجلديد واتخذت بشأنه 

االجراءات املتبعة.

اخلرافي أثناء استقباله الزميل محمد املشعان

اخلرافي والبراك في حوار مازح لم يخل من اإلسقاطات السياسية
تصادف خروج رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي من املجلس 
أمس مع خروج النائب مس���لم 
البراك، فدار بينهما حوار مازح 
أمام الصحافيني لم يخل من بعض 
االسقاطات السياسية، وكان على 

النحو التالي:
اخلرافي: أنا وقفت أبي أسمع 

كالمك وأقول لك شيء.
الب���راك: الصحافي���ون راح 
يس���وون معك مثل ما س���ووا 
الصحافيني األردنيني مع رئيس 
الن���واب عندم���ا صّعدهم فوق 
وأجبروه ان ينزلهم حتت، وانت 
صعدت الصحافيني فوق مع ان 

كلهم معك.
اخلرافي: املهم احلني، موعيب 
عليكم وفي نفس اليوم الذي وصل 
فيه صاحب الس���مو األمير الى 
البالد، والناس تتحمد له بالسالمة 
ان تقوم���وا باإلعالن عن وثيقة 
تطالب باس���تقالة ش���خص من 
اختيار صاحب الس���مو األمير، 
وبعدين تدعون الناس الى اعتصام 
في جمعة الوثيقة لالعتراض على 

اختيار صاحب السمو األمير.
الب���راك: نح���ن حتمدن���ا له 
بالسالمة في الرسائل »املسجات« 
وفي قلوبنا، والوثيقة أعلنا عنها 

عليه ألنه لم يوافق على اختيار 4 
وزراء انت طلبت تعيينهم حسب 

ما يقول ناصر احملمد.
اخلرافي: هو ما ق���ال، اذا ما 
عندك نسخة من بيانه، نشوف 
من صاغ البيان، هو نسيبك، مو 

ناصر احملمد اللي رد علي.
البيان  البراك: صحيح، بس 

باسم رئيس احلكومة.
اخلراف���ي: انت اق���رأ البيان، 
وشوف شنو قال، وإذا ما عندك 
نس���خة خلي محمد عبدالقادر 

اجلاسم يعطيك نسخة.
الب���راك: اهلل أكبر، احلني يا 
بوعبداحملسن، عليك غفور رحيم، 
وعلينا ش���ديد العق���اب، عندما 
اعترضت عليه ألنه لم يحقق لك 
ما تريده � حسب ما يقول � ميكن 

يكون صادق، وميكن كاذب.
لي���ش  ان���ت  اخلراف���ي: 

احتديت؟
البراك: انا ما احتديت.

اخلرافي: أقول لك أميرنا وصل 
أمس، وانتم طلعتم الوثيقة بنفس 

اليوم.
البراك: انت سويتها قبلنا.

وفي ختام احل���وار تصافح 
اخلرافي والبراك وتعانقا وتبادال 

الضحكات.

البراك: مو انت طلعت في قناة 
»العربية« وأعلنت رأيك في الشيخ 
ناصر احملم���د، وقلت عنه كالم 
وايد، واعترضت على اختياره.
اخلرافي: ال أنا ما اعترضت.

البراك: مو انت قلت كالم وهو 
رد عليك ببيان وقال انك تضغط 

من قبل وليس مع وصول صاحب 
السمو األمير.

اخلرافي: لكن الشخص الذي 
تطالبون باستقالته هو من اختيار 
صاحب السمو األمير، ليش هذا 
التوقيت ال���ذي أعلنتم فيه عن 

الوثيقة.

)متني غوزال( جاسم اخلرافي أثناء احلديث مع مسلم البراك أمام بوابة املجلس ويبدو عدنان عبدالصمد 

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع جلنة املناقصات في املجلس


