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ق���دم النائ���ب علي الراش���د 10
اقتراح���ا برغبة بش���أن »زيادة 
وقت االنتخابات في اجلمعيات 
التعاوني���ة  بحي���ث يكون من 
الس���اعة العاشرة صباحا حتى 

الثامنة مساء«.

الراشد لزيادة وقت االنتخابات
قدم النائب س���عد اخلنفور اقتراحا برغبة اكد فيه ان الدولة حترص على  في الجمعيات التعاونية

احملافظة على الثروات الزراعية واحليوانية والسمكية في البالد وتولي اهتماما 
كبي���را من اجل تنمية هذه الثروات لزيادة انتاجيتها املختلفة لالعتماد عليها 
كأحد املصادر الرئيس���ية للغذاء في الدولة وملا كان هناك مواطنون يقومون 
بتربية املاش���ية واالبل في البالد، ونظرا للزيادة املطردة في اسعار االعالف 
وتش���جيعا لهم لالس���تمرار في هذا املجال بعد الغالء الذي طرأ على املاشية، 

فإنني اقترح زيادة دعم االعالف ملربي املاشية واالبل.

الخنفور يقترح زيادة دعم األعالف لمربي الماشية واإلبل

الوعالن: مصائب قوم 
عند بعض مسؤولي »الصحة« فوائد

أزمة إنفلونزا الخنازير كانت مجاالً خصباً إلستفادة بعضهم

الجسار للحمود: ما مدى صحة تقديم شكوى خيانة أمانة علمية ضد دكتور وافد؟ 
استفسرت عن نتيجة التحقيق ودور مجلس الجامعات في التعامل تجاه التعاقد مع األكاديميين

وجهت النائب د.سلوى الجسار سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه:

م����ن المتعارف عليه ان من اهم عوامل تقدم االمم والمجتمعات 
حرصه����ا على التعليم وجودته وتتمثل اهم مرتكزاته على البحث 
العلمي وانتاج����ه ومدى الفائدة العائدة على المجتمع في ش����تى 
المجاالت، وال يمكن ان يتم االعتماد على االبحاث العلمية وانتاجها 
في حال اختالل مصداقيتها والتشكيك في االمانة العلمية للقائمين 
عليها، ولعله من المالحظ ان الدول المجاورة بدأت بخطى حثيثة 
وسريعة بناء الصروح العلمية كوسيلة الى الرقي بمجال البحث 

العلمي ومن ثم النهوض بالتعليم والمجتمع.

مخالفات بحثية

وأضافت: لكننا وبكل اسف، وخصوصا في السنوات الماضية، 
الحظن����ا كثرة المخالفات البحثية ف����ي جامعة الكويت بين بعض 
القياديين والوافدين على حد سواء، وعلى الرغم من ان المخالفات 
والس����رقات العلمية ال تقتصر على جنس����ية معينة، حيث بدأت 
الش����كوك مؤخرا تثار حول أسلوب اختيار اعضاء لجان التحقيق 
وآلية التحقيق في السرقات العلمية من حيث التباطؤ في تشكيل 
اللجان أو التعطيل المتعمد من بعض اللجان وصوال الى عدم انزال 
أي عقوبة في حال ادانة عضو هيئة التدريس بجرم خيانة االمانة 
العلمية، وقد أثارت الش����كوك مؤخرا شبهة التستر على مخالفات 

جمة تتعلق بتزوير وسرقات علمية.

قضية تزوير

وقالت: نمى الى علمي انه تم تحويل قضية تزوير توقيع مزاولة 
عمل لعضو هيئة تدريس في قسم التمويل والمنشآت المالية في 
كلية العلوم االدارية الى النيابة العامة ما صحة هذه المعلومة؟ واذا 
كان����ت هذه المعلومة صحيحة ما نتيجة التحقيق؟ وهل تم اخبار 
رئيس القسم العلمي آنذاك وبشكل رسمي بتوقيت تحويل القضية 
الى النيابة؟ يرجى تزويدي بتاري����خ تحويل القضية الى النيابة 
العامة، وهل صحيح ان رئيس القسم قام يومها بقطع اجازته فورا 
والرجوع الى الكويت وتقديم استقالته بعد ايام من تحويل القضية 
الى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بتاريخ االستقالة واسبابها، وهل 
صحيح ان المباحث الجنائية حاولت استدعاءه عن طريق جامعة 

الكويت قبل مغادرته الكويت؟
وتس����اءلت: ما مدى صحة تقديم ش����كوى خيانة أمانة علمية 

بع����دة أبحاث ضد دكتور واف����د تخصص علوم 
اكتوارية بقسم التمويل والمنشآت المالية بكلية 
العلوم االدارية بتاري����خ 2008/6/24؟ وما مدى 
صحة تشكيل لجنة تقصي حقائق جميع اعضائها 
من نفس الكلية بعضهم من نفس القسم العلمي 
وال يحملون درجة االستاذية؟ وطلبت تزويدها 
بأسماء اعضاء اللجنة ودرجاتهم العلمية وسيرتهم 
الذاتية؟ بنتائج اللجنة ومحاضر اجتماعاتها، مع 
توضيح مدى صحة اكتشاف تورط احد اعضاء 
هذه اللجنة الحقا، في مخالفات بحثية جس����يمة 

من قبل محكمي ترقيته؟

دكتور وافد

وما حقيقة ان الدكتور الوافد لم يدرس بقسمه 
العلمي ألكثر من سنتين بسبب عدم حاجة القسم العلمي له وظل 
يتسلم راتبه الش����هري بانتظام؟ وهل تم السماح للدكتور الوافد 
بالمشاركة في اجتماعات مجلس القسم العلمي والتصويت على اختيار 
اعضاء اللجان؟ يرجى تزويدي بصورة من محاضر اجتماعات مجلس 
القسم والجدول الدراسي للقسم لالعوام الدراسية من 2006/2005 
الى 2009/2008 وما صحة تجديد عقد الدكتور رغم عدم الحاجة له؟ 
وما اسباب التجديد؟ يرجى تزويدي بصورة من محاضر اجتماعات 
لجان التعيينات وتحديد العقود بالقسم والكلية للسنوات االربع 
الماضية، وما مدى صحة تبرئة لجنة تقصي الحقائق سالفة الذكر 
الدكتور )الوافد( من التهم المنس����وبة اليه؟ وما مدى صحة قيام 
عدة اساتذة داخل الجامعة وخارجها، باالضافة الى كليات مرموقة 
خارج الكويت متضررة من س����رقات الدكت����ور العلمية مثل معهد 
ماساتشوتس للتكنولوجيا وكلية وارتون وجامعة وسنكانسون 
بتقديم احتجاج الى السيدة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
السابقة ضد توصية  للتبرئة من لجنة تقصي الحقائق؟ وما مدى 
صحة قيام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة بتشكيل 
لجنة تحقيق عليا يتكون اعضاؤها من اس����اتذة من خارج الكلية 
للقيام بالتحقيق في قضية خيانة االمانة العلمية للدكتور المذكور؟ 
وم����ا مدى صحة ادانة الدكتور المذكور في البند الثاني � في يناير 
2009 بجميع التهم المنسوبة اليه من قبل لجنة التحقيق العليا؟ 
يرجى تزويدي بنتائج التحقيق ومحاضر اجتماع اللجنة؟ وبناء 
على النتائج التي توصلت اليها اللجنة العليا، هل تم التحقيق مع 

لجنة تقصي الحقائق السابقة بالنتيجة المخالفة 
التي توصلت اليها؟ وهل قامت االدارة الجامعية 
بتشكيل مجلس تأديبي للدكتور المذكور بسبب 
إدانته بالسرقة العلمية عمال باللوائح المعمول 
بها في جامعة الكويت؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، 
يرجى تزويدي بأسماء اعضاء المجلس التأديبي، 

وما نوع العقاب
الذي اتخذ بحق الدكتور؟ اما اذا كانت االجابة 
بالنفي فما سبب عدم قيام ادارة الجامعة بتشكيل 
مجلس تأديبي لمحاس����بة المذك����ور بعد ادانته 
مباشرة؟ علما ان مدير الجامعة اصدر القرار رقم 
825 بتاريخ 2009/4/8 بشأن انهاء خدمات المذكور 
بتاريخ 2009/8/31، فهل تم انهاء خدمات الدكتور 
المذكور بناء على توصية من المجلس التأديبي؟ 
وما سبب التأخر في انهاء خدمات الدكتور الى 2009/8/31 رغم ادانته 
في يناير 2009؟ وما حقيقة ان الدكتور المدان مازال ينتفع بالسكن 
الجامعي والمكتب الجامعي حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي بصورة 
من انهاء عقد الدكتور مع جامع����ة الكويت باالضافة الى ما يثبت 
تسليم الدكتور السكن الجامعي والمكتب مع بيان تاريخ ذلك، وهل 
فعال تم دفع جميع المخصصات المالية من رواتب من يناير 2009 
الى نهاية اغس����طس 2009 للدكتور باالضافة الى مستحقات نهاية 
الخدمة؟ يرجى تزويدي بما يثبت عدم تسلم الدكتور لمخصصاته، 
مع بيان مدى صحة قيام الدكت����ور برفع قضية ضد الجامعة منذ 
يولي����و الماضي، وما طبيعة القضية المرفوعة، وما اس����م مكتب 
المحام����اة الموكل للترافع عن الدكت����ور، وهل توجد اي صلة بين 

مكتب المحاماة وبين قيادي بنفس الكلية او في الجامعة؟

قسم التمويل

وتساءلت: ما حقيقة تغيب دكتور وافد مدرس في قسم التمويل 
والمنش����آت المالية في كلية العلوم االدارية عن المحاضرات لمدة 
اس����بوعين من اجل تقديم دورة تدريبية في ديوان المحاسبة في 
مارس 2007؟ وهل قام بأخذ موافقة من القسم العلمي؟ وهل تم تقديم 
ش����كوى باالمر ومتى؟ وهل تم التحقيق بالتغيب ومتى كان ذلك؟ 
وما مدى صحة انه تم تجديد عقده قبل البت بالعقوبة التأديبية؟ 
مع تزويدي بصورة من جميع العقود المجددة له، وهل تم توقيع 
اي عقوبة عليه؟ مع بيان نوعها، وهل تم تش����كيل مجلس تأديبي 

للدكتور بهذا الش����أن؟ فاذا كانت االجابة بااليجاب يرجى تزويدي 
بتاريخ تشكيله واسماء اعضائه.

 وما حقيقة تقديم شكوى بتاريخ 2009/8/9 ضد الدكتور الوافد 
المذكور في البند الرابع من السؤال تتعلق بتزويره لرسالة الدكتوراه 
التي طلب منه تقديمها الى لجنة الترقيات بجامعة الكويت بغرض 
الترقية، وه����ل تم التحقيق بالقضية؟ ف����إن كانت االجابة بالنفي 
فما االسباب واذا كانت بااليجاب فما نتيجة التحقيق وما النتائج 
المترتبة عليه؟ مع تزويدي بصورة من رسالة الدكتوراه المزورة 
المقدم����ة للجنة الترقيات ومحضر اجتم����اع لجنة الترقيات وقت 
عرض الحالة وقرار اللجنة بش����أن الترقي����ة، ونمى الى علمي ان 
الدكتور المذكور بالبندين الرابع والخامس قدم استقالته من جامعة 
الكويت بعد اكتش����اف حادثة التزوير ويقوم حاليا بالتدريس في 

احدى الجامعات المحلي.

مجلس الجامعات

 فهل هناك اي دور لمجلس الجامعات تجاه الجامعات المحلية 
التي تسمح بالتعاقد مع نوعية المذكور والمتورط بقضية تزوير 
شهادات اكاديمية، ونشرت احدى الصحف المحلية بتاريخ 28 مايو 
الماضي خبر سرقة ابحاث علمية من قبل قيادي وافد يعمل رئيس 
قس����م العلوم االدارية، فما صحة قيام مدير الجامعة بالتجديد له 
للمنصب نفسه بعد الخبر المنشور بحوالي اسبوع، وهل قامت االدارة 
الجامعية بالتحقق من الخبر المنشور، وهل اتخذت اي اجراءات، مع 
تزويدي بقرار التجديد للدكتور المذكور والسيرة الذاتية للدكتور 
الوافد شاملة جميع ابحاثه المنشورة، وهل تم تقديم شكوى رسمية 

بقضية سرقة ابحاث الى مدير الجامعة ومتى تم ذلك؟
مع تزويدي بصورة من الشكوى المقدمة لمدير الجامعة بخصوص 
هذا الموضوع، وهل قام مدير الجامعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق 

للنظر بالسرقة.
 وما تاريخ تش����كيل اللجنة مع تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة 
ودرجاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية، وما النتائج التي توصلت اليها 
اللجنة، وهل تم فعال اعادة تشكيل اللجنة مرة اخرى، مع تزويدي 
بأس����ماء اعضاء اللجنة الجديدة، وما اسباب تغيير بعض اعضاء 
اللجنة السابقة، وما رد القسم العلمي والكلية وادارة الجامعة على 
طلب التجديد لعقده رغم ادانته من قبل لجنة تقصي الحقائق مع 
تزويدي بالوضع الحالي للدكتور في الجامعة، وهل مازال يتمتع 

بمنصبه القيادي في الكلية رغم ادانته؟

المال لوزيرة التربية: كيف تم استبعاد جامعة
خاصة حصلت على تقدير يؤهلها للنجاح؟!

وجه النائب الصيف����ي مبارك الصيفي 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزي����رة التعليم 
ل فيه: ما  العالي د.موضي احلمود تس����ال
األس����س واملعايير واللوائح والنظم التي 
ل االختب����ارات مبنطقة  يعمل به����ا كنترو
ل  ل األو ي التعليمية؟ ومن املس����ؤو األحمد
ل؟ وما الهيكل التنظيمي لهذا  لهذا الكنترو
ي بصور من هذا  ل؟ يرجى تزويد الكنترو
الهيكل، وما األسس واملعايير التي من خاللها 
ل؟ واين يوجد  يتم اختيار اعضال الكنترو
ي  ل االختبارات ملنطقة األحمد موقع كنترو
ى املدارس،  ن يستغل في إحد التعليمية؟ وإذا كا
م  ل العا إ املدارس طوا ن بهذ فأين ذهب العاملو
الدراسي؟ وكيف يتم تقييم هؤالل العاملني 
ل؟  باملدرسة التي يتم استغاللها بالكنترو
وملاذا مت تغيير فريق غرفة السحب بأكمله 
ن ه����ذا الفريق لديه  ل؟ علما ا ف����ي الكنترو

خبرة كبيرة منذ إنشال 
ي في  ل املركز الكنت����رو
مدرسة صقر الشبيب، 
وك����م عدد األش����خاص 
ن في غرفة  الذين يعملو
السحب السرية؟ وملاذا مت 
استبعاد الفريق املكلف 
في غرفة السحب السرية؟ 
وما التجاوزات التي اتهم 
بها فريق غرفة السحب 
ي  ل التحقيق الذ من خال
ي  مت معه����م؟ مع تزويد
بصورة من التحقيقات 
واحليثيات التي متت مع 

هذا الفريق ومن خاللها صدرت عقوبة ضد 
هؤالل العاملني، وكم عدد الذين صدرت بحقهم 
عقوبة تأديبية من العاملني في غرفة السحب 

ل؟ وما العقوبة  بالكنترو
لكل شخص منهم؟ وهل 
إ العقوبة تتناسب مع  هذ
ي  اخلطأ املرتكب مع تزويد
إ العقوبات،  بصور لهذ
ل عن الغرفة  ومن املسؤو
السرية احلالية؟ وكيف 
إ  إ؟ وهل اختيار مت اختيار
غير مخال����ف باللوائح 
ل بها  وللتنظيم املعمو

من وزارة التربية؟
ل  ل: هل املسؤو وتسال
عن غرفة الس����حب له 
احل����ق باالط����الع على 
ن لدي����ه مبنال باملرحلة  االختب����ارات، اذا كا
ل  ي حدث في او الثانوية؟ وما التخبط الذ
م االختبارات بتس����ليم اختبار التاريخ  ايا

ي عشر  الصف الثاني عش����ر للصف احلاد
ل عن هذا اخلطأ؟  ادبي؟ ومن هو املس����ؤو
ل  ن التعامل معه؟ وهل املس����ؤو وكيف كا
ل ملم بجميع األمور الفنية  ل عن الكنترو األو
واللوائح والنظم املتعلقة باالختبارات وكيفية 
التعامل معها في حالة وقوع مش����كلة ما، 
م يرمس  ن موجه فني عا ن يكو مليس باألجدر م
ن اوائل  ن فنيو ن معه موجهو ل ويكو الكنترو
لكل مادة باالضافة الى مراقب االمتحانات 
باملنطقة، وذل����ك خلبرتهم في التعامل مع 
إ بصور من  األمور الفنية؟ طالب����ا تزويد
ل مع كشف  كشف جميع العاملني بالكنترو
املزاولة، موضحني لكل منهم طبيعة عمله 
ي وقت وكيف يتم توزيع  ل، وفي م بالكنترو
ل عن  االختبارات على املدارس؟ ومن املسؤو
تسلم االختبارات عن كل مدرسة ومتى يتم 

تسليم اإلجابات النموذجية؟

الصيفي: ما األسس التي يعمل بها كنترول 
االختبارات بمنطقة األحمدي التعليمية؟

طلب تزويده بالهيكل التنظيمي وطرق اختيار العاملين به

وجه النائب صالح املال سؤاال 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بش����أن 

اجلامعات العربية اخلاصة.

تقرير الوفد األكاديمي

وقال املال في س����ؤاله: تقرير 
الوف����د االكادميي الذي أرس����لته 
وزي����رة التربية الس����ابقة حول 
العربية اخلاصة كان  اجلامعات 
فيه الكثير من التناقضات، حيث 
ذكر التقرير بأن الوفد اعتمد في 
عملية التقييم على أداء اجلامعات 
وعلى معايير قياس����ية لتحديد 
االيجابي����ات والس����لبيات، كما 
صرحت ميس����رة الفالح امللحق 
الثقافي بسفارة الكويت في مملكة 
البحرين لصحيفة »القبس« في 
عددها 15 يونيو 2009 عن موضوع 
خطير اتهمت فيه رئيس املكتب 
الثقافي السابق بالتواطؤ مع عدد 
من اجلامعات اخلاصة في البحرين 
وان هناك مصالح مشتركة وهو أمر 
في غاية اخلطورة، متسائال: ملاذا 
لم حترك الوزيرة هذا املوضوع 
اخلطير والذي يحتوي على شبهة 
اداري وتضارب مصالح؟  فساد 
كيف مت استبعاد جامعة خاصة 

حصلت على تقدير يفوق ما صرح 
به الوفد لعالمة النجاح وهو %50 
النقاط املطلوب����ة )اجلامعة  من 
األهلية حصلت على 764 نقطة 

بينما النجاح هو 750 نقطة(؟!

عقوبة تأديبية

كم عدد الذين صدرت بحقهم 
عقوب����ة تأديبية من العاملني في 
غرفة السحب بالكنترول وما هي 
العقوبة لكل شخص منهم وهل 
هذه العقوبة تتناسب مع اخلطأ 
املرتكب مع تزويدي بصور لهذه 
العقوبات؟ من هو املسؤول عن 
الغرفة السرية احلالية وكيف مت 
اختياره وهل اختياره غير مخالف 
باللوائح وللتنظيم املعمول بها من 
وزارة التربية؟ هل املسؤول عن 
غرفة السحب له احلق باالطالع 
على االختبارات، إذا كان لديه أبناء 
باملرحلة الثانوية؟ ما التخبط الذي 
أي����ام االختبارات  حدث في أول 
التاريخ للصف  بتسليم اختبار 
الى الصف احلادي  الثاني عشر 
عشر أدبي. ومن املسؤول عن هذا 
اخلطأ وكيف كان التعامل معه؟ 
هل املسؤول األول عن الكنترول 
ملم بجميع االمور الفنية واللوائح 

والنظ����م املتعلق����ة باالختبارات 
وكيفية التعام����ل معها في حالة 
وقوع مشكلة ما، أليس باالجدر 
أن يكون موجها فنيا عاما يرأس 
الكنترول ويكون معه موجهون 
فنيون أوائل لكل مادة باإلضافة الى 
مراقب االمتحانات باملنطقة وذلك 
التعامل مع االمور  خلبرتهم في 
الفنية؟ وطلب املال تزويده بصور 
من كشف جميع العاملني بالكنترول 
مع كشف املزاولة موضحني طبيعة 
عمل كل منهم بالكنترول، في أي 
وقت وكيف يتم توزيع االختبارات 
عل����ى امل����دارس ومن املس����ؤول 

عن اس����تالم االختبارات عن كل 
مدرسة ومتى يتم تسليم اإلجابات 

النموذجية!

جامعة خاصة

كيف اضيفت جامعة خاصة 
ف���ي البحرين ال���ى القائمة دون 
تقييمه���ا او زيارتها بادعاء انها 
فرع جلامعة اميركية وهي جامعة 
نيويورك للتكنولوجيا؟ هل لديكم 
علم بأن الشخص الذي تثار حوله 
عالمات االس���تفهام هو صاحب 
معهد اكس���فورد الذي اعلن في 
الصحاف���ة انه الوكي���ل املعتمد 
الرس���مي للجامعات البحرينية 
املعترف بها من قبل التعليم العالي 
في الكويت؟ هل اخبرت الوزارة 
بإقامة معهد اكس���فورد املذكور 
البحرينية  معرضا للجامع���ات 
الثالث لتسجيل الطلبة الكويتيني 
بتاريخ 2009/7/1 بفندق شيراتون 
الكويت، وه���ل مت التحقيق في 
موض���وع ضي���اع ملفات بعض 
اجلامعات اخلاص���ة بني املكتب 
الثقافي واعضاء الوفد االكادميي؟ 
ملاذا لم تبلغ نتائج التقييم لهذه 
اجلامعات حيث ان اجلامعات التي 
زارها الوف���د عجزت عن معرفة 

اي مالحظات على تقييمها؟ فأين 
الش���فافية من هذا؟ وهل سرية 
التقييم هي االجراء املتبع؟ علما 
بأن اب���داء املالحظات يصب في 
مصلحة اجلامعة لتعديل وضعها؟ 
ملاذا ل���م يتم عرض التظلم الذي 
تقدم���ت به اجلامعة االهلية قبل 
ثالثة اسابيع على اللجان الفنية 
في وزارة التعليم العالي؟ ومن 
يتحمل مسؤولية ذلك مع مراعاة ان 
هذه اجلامعة لم تنجح في التقييم 
نتيجة االهمال وانعكاسات هذا 
على عالق���ة االخوة بني الكويت 
البحرين الشقيقة كون  ومملكة 
هذه اجلامعة من اجلامعات الرائدة 
بالبحري���ن ويديرها اكادمييون 
مرموقون ومؤسسوها اكادمييني 
معروف���ون من الكوي���ت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي كما ان 
رئيسها هو رئيس رابطة اجلامعات 
اخلاصة ل���دول مجلس التعاون 
اخلليجي وقد حصلت على ثقة 
هيئة ضم���ان اجلودة بالبحرين 
وتربطها اتفاقات دولية مع جامعات 
عاملية ببريطانيا والواليات املتحدة 
واليابان، وجامعة بروتيل ووسيده 
اليابانية وجامعة وستكانسون 

االميركية.

الطبطبائي: كثرة دعاوى رئيس الحكومة 
ضد منتقديه  ال تعكس ثقته بحكومته

دعا الحكومة إلى التحلي بالروح الديموقراطية

اكد النائ����ب مبارك الوعالن 
ان ازمة انفلونزا الخنازير التي 
ضربت الكويت بقوة كانت مجاال 
خصبا لبعض المسؤولين في 
وزارة الصحة لالستفادة وتحقيق 
مصالح شخصية، كما انها كانت 
محال النتهاك القانون والتعدي 
على المال العام والتكسب غير 

المشروع.
وق����ال الوعالن في تصريح 
صحاف����ي »يب����دو ان مصائب 
الكويت عند بعض مس����ؤولي 
وزارة الصحة فوائد«، مستغربا 
م����ن حال����ة التردي والفس����اد 

االخالقي لبعض المسؤولين في الصحة واستغالل 
االمراض التي تضرب البالد للتكسب على حساب 
صحة المواطن، متسائال: هل وصل الحد الى ان 
يتم التالعب بالمال الع����ام عن طريق االمراض 
واالوبئة؟ واضاف ان الوازع االخالقي عند بعض 
المسؤولين في وزارة الصحة غير موجود فحاالت 
الوفيات تتزايد يوما بعد يوم جراء هذا الڤيروس 
الذي تغلغل في البالد والمسؤولون ال يفكرون 
اال في كيفية االستفادة من هذه الكارثة وتحقيق 
مكاسب ومصالح شخصية، الفتا الى ان الكويت 
تعد من اعلى دول العالم في حاالت الوفاة بانفلونزا 

الخنازير قياسا الى عدد السكان، 
ورغم ذلك المسؤولون في الوزارة 
مشغلون بمصالحهم الشخصية، 
وهذا امر يثبت ان هناك قصورا 
واضح����ا من وزارة الصحة في 

مواجهة هذا المرض.
الوعالن:  النائ����ب  وتاب����ع 
نس����تغرب من اص����رار وزارة 
الصحة على تبسيط االمور على 
الرغم من ان المنظمات العالمية 
تشدد على تزايد خطورة وباء 
انفلونزا الخنازير ويوميا يعلن 
عن حالة وفاة في الكويت، ولكن 
يب����دو ان الحكومة في الكويت 
تسير عكس التيار، مشددا على ان وزارة الصحة 
تتخبط في مكافحة الوباء، محذرا من أن الوضع 
ال يس����تهان به وال مجال للتجارب والتالعب في 

االمور التي تمس صحة المواطنين.
واشار الوعالن الى ان جميع دول العالم سواء 
التي تفش����ى فيها المرض بش����كل كبير او حتى 
بشكل محدود جدا في حالة استنفار كامل لمواجهة 
»إنفلونزا الخنازير«، ولكن الكويت تسير عكس 
الركب دائما وبعض المسؤولين فيها اتخذوا الوباء 
مجاال خصبا للتكس����ب والتالع����ب غير عابئين 

بصحة المواطنين.

الشارع الكويتي وموضع حديث 
الديوانيات بل واصبحت سببا 
في قلق الناس ومخاوفهم، مع 
الى  الكويتي  الش���ارع  افتقار 
سماع وجهة النظر احلكومية 
حولها«. واضاف ان »مما يزيد 
الطني بلة ان صمت احلكومة ازاء 
كثير من االنتقادات يتزامن مع 
هجوم شديد وهابط يتعرض 
له منتقدو احلكومة من نواب 
ونشطاء سياس���يني من قبل 
وسائل اعالم تربطها الشبهات 

بأقطاب حكومية«.
وقال الطبطبائي ان الشعب 
الكويتي »سيثمن كثيرا لرئيس 
الوزراء لو أنه حتلى بالشفافية 
واملصارحة وخطاب ش���عبه 
مقدما توضيحات وردودا شافية 
حول االنتقادات التي توجه له 
التي تتردد حول  واملعلومات 
بعض توجهات���ه، ال أن يكون 
ديدنه هو رفع القضايا وارسال 
املخالفني والناقدين الى ردهات 

القضاء«.

»هذا اللجوء املتكرر الى القضاء 
ال يصاحبه تقدمي توضيحات 
وردود من ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء على كثير من 
املالحظات السياسية اجلدية 
واملعلومات احلساسة املتصلة 
ببعض قرارات احلكومة احلالية 
التي تنش���ر  وهي املعلومات 
تباعا في مقاالت رأي ومدونات 
االنترنت واصبحت متداولة في 

دعا النائب د.وليد الطبطبائي 
التحلي بالروح  إلى  احلكومة 
الدميوقراطي���ة وتقب���ل النقد 
السياسي والرأي املخالف وعدم 
طرق أب���واب احملاكم ليل نهار 
الدعاوى ضد منتقديها  ورفع 

واملعارض السياسيني.
وق���ال ان كث���رة الدعاوى 
املرفوعة من قبل سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد ض���د صحافيني وكتاب 
السيد  ونواب »ال تعكس ثقة 
الرئيس في سياسة حكومته 
واالجتاه الذي تسير فيه، وال 
تتفق مع روح الدس���تور وما 
أكد عليه م���ن حق أي فرد في 
التعبي���ر عن نرأي���ه«، وتابع 
»السيد رئيس احلكومة يحوز 
بحك���م منصب���ه صالحي���ات 
واس���عة ترتبط به���ا مصالح 
املواطنني وسيادة الدولة، ومع 
الصالحيات تأتي املسؤوليات، 
وال مس���ؤولية من دون رقابة 
ونقد«، والحظ الطبطبائي ان 

د.وليد الطبطبائي

صالح املال

د.سلوى اجلسار

مبارك الوعالن

الصيفي مبارك الصيفي


