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الغانم: استجواب »العمل الوطني« عن الرياضة ما زال قائما ومسبباته ازدادت
الصرعاوي: الحكومة لم تلتزم بتعهداتها حول وثيقة إصالح الوضع الرياضي

الش���باب والرياضة الس���ابقة 
مت ملخالفته���م للقوانني وعدم 
الذين  الثمانية  تطبيقها لك���ن 
متت اقالتهم مؤخرا جاءت دون 
اسباب، متس���ائال ملاذا لم تتم 
بالكامل وملاذا  إحالة املجل���س 
هؤالء الثماني���ة بالذات؟ وأين 
مجلس الوزراء من الوثيقة التي 
مت توقيعها والتي تعد استحقاقا 
عمن وقعها وهو وزير الشؤون 
االجتماعية والنائب األول لسمو 

رئيس مجلس الوزراء؟
وأك���د الغ���امن ان احلكومة 
حنثت في تعهداتها ولم تلتزم، 
العالم  العكس خدع���وا  وعلى 
بقضية مبنى الهيئة مس���تندا 
عل���ى ان االس���تجواب الذي مت 
التلويح به في بيان كتلة العمل 
الوطني ف���ي 2010/6/20 اليزال 
ازدادت بعد  قائما ومس���بباته 
هذا الق���رار داعيا احلكومة في 
انها عج���زت عن امتالك  حالة 
قراره���ا فعليها أن ترحل حتى 
الفعلية  نواجه فساد احلكومة 
التي تدير االمور، خاصة بعد ان 
اصبح القانون كبيت العنكبوت 
الذي يصطاد الطيور الصغيرة 

وتعصفه الكبيرة.
واش���ار الغامن الى ان هناك 
مب���دأ خطيرا بدأ يترس���خ في 
اختيار املناصب القيادية الذي 
يت���م رفعه ال���والء واخلضوع 
واخلنوع الش���خاص بدال من 
الكفاءة ومبدأ متام يا فندم وهذا 
لن يتمخض عنه س���وى الهدم 
والتفكك والتدمير الركان هذه 
البالد وتنميتها املنشودة وهو 

أمر ال ميكن أن نقبل به.

انحاز لشقيقه على حساب هؤالء 
الرجال األفاضل، مخاطبا الفهد 
»إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس 
فتذكر قدرة اهلل عليك« ومن ثم 
فما حدث امر ال يجوز ورسالة 
البالد  القياديني في  سيئة لكل 
تتلخص ف���ي ان معايير البقاء 
تتم من خالل امل���واالة »ابصم 
واسمع الكالم تبقى في مكانك« 
القانون  اما عندما يتم تطبيق 
تتم إقالتهم فورا وهو ما حدث 
في مجلس إدارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وشدد الغامن على أنه ال ميكن 
القبول بأي شكل من االشكال مبا 
مت في مجلس إدارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ومتويل بعض 
القيادات واملسؤولني والنواب 
الى قطيع مطيع متحديا جميع 
اعضاء مجلس الوزراء أن يبينوا 
اسباب اقالة بعض اعضاء هيئة 
الش���باب والرياضة وهل متت 
مناقشة هذا القرار في اجتماعات 

مجلس الوزراء؟
الغامن على وزير  واستنكر 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
أن يقبل بقرارات ال تتماش���ى 
م���ع قناعات���ه خاص���ة انه اي 
)وزير الشؤون(، اشاد بهؤالء 
االعض���اء الذين مت���ت اقالتهم 
خالل اجتماعات جلنة الشباب 
البرملانية ومسجلة  والرياضة 
متس���ائال: هل يس���مح ضمير 
العفاسي بأن ميسح أو يخدش 
تاريخهم بع���د أن اصروا على 

تطبيق القانون؟
اقالة  ان  الغ���امن  واوض���ح 
ادارة هيئة  اعض���اء مجل���س 

كتلة العم���ل الوطني بتطبيق 
القانون واستخدام كافة االدوات 
الدستورية في املكان والظرف 
املناس���بني ملعاجل���ة اوض���اع 

الرياضة.
ومن جانب آخر، اكد النائب 
م���رزوق الغ���امن ان القضي���ة 
الرياضية ليست قضية خالف 
ابناء  او توجه ضد  ش���خصي 
االسرة أو ضد طرف من االطراف 
كما يروج البعض وعلى العكس 
فإن من ضرب كفاءات ابناء األسرة 
هم نفس االطراف اخلارجة على 
القانون  اآلن، متسائال: من الذي 
ضرب الشيخ فهد اجلابر وسلمان 
احلمود ورؤساء االحتادات من 
اصحاب الكفاءات كرئيس العاب 

القوة؟!
واضاف الغ���امن: ان احملزن 
واملؤس���ف انه بعد ايام قليلة 
من لقاء س���مو رئيس مجلس 
الوزراء التلفزيوني الذي يطالب 
خالله بفتح صفحة جديدة بني 
السلطتني وااللتزام بالدستور 
والقانون يأتي هذا القرار املبني 
على »برش���امة« فيها مجموعة 
اسماء تستبدل رجاال افاضل من 
اعضاء هيئة الشباب والرياضة 
في فترة زمنية قياسية في اقل 
من ساعتني ويتم اقراره دون اي 
ذنب لهم اال تطبيق القانون وعدم 
الرضوخ للضغوطات مشيرا الى 
ان ما حصل ال يدع مجاال للشك 
في ان رئيس الوزراء الفعلي هو 
احمد الفهد الذي انحاز لشقيقه 

ضد احلق ودولة املؤسسات.
وأك���د الغامن الغ���امن أن ما 
حدث مجرد ترقيات للفهد الذي 

واعرب الصرعاوي عن رفض 
كتلة العمل الوطني لعدم اتخاذ 
احلكومة اي اجراءات قانونية 
جتاه االط���راف التي اس���اءت 
لسمعة الكويت باخلارج واخلت 
بالقانون، وق���رار حل األندية 
آلم البعض ألنه قرار يعور مو 
قرار اسطبل ألنه ميس البعض 
ويبعدهم عن العمل الرياضي، 
مشيرا الى ان هذا القرار الذي مت 
لتشكيل الهيئة هو قرار مرتبط 
بقضايا محل حتقيق نيابي ومنها 
بعض ممارس���ات االندية التي 
خربت القانون وخليجي 16 الذي 
حمل احم���د الفهد وطالل الفهد 
مسؤولية جتاوزاته وألجل ذلك 
انهاء خدمات بعض اعضاء  مت 
مجلس ادارة الهيئة حتى ال تتم 

ادانتهم.
وأكد الصرعاوي ان هذا القرار 
وغيره لن يحول دون متس���ك 

شباب ورياضة وقانون والتزام 
وقسم بالنسبة لنا وبالتالي ال 
ميكن اختزالها بهذا القرار الذي 
تخلت فيه عن كل ما التزمت به 

بالوثيقة.
واضاف الصرعاوي: حسب 
الينا  الت���ي وصلت  املعلومات 
اليوم هناك قائمة قدمت للوزير 
العفاسي من قبل الوزير الفهد 
لتعيني اعضاء جدد في مجلس 
ادارة هيئة الشباب والرياضة 
ومت اختي���ار اعضاء الهيئة من 
هذه القائمة، فأين هيبة القانون 
من مثل هذا االجراء الذي نتوقف 
امامه كثيرا وسيأخذ وقته في 
البحث وفق االجراءات الدستورية 
املتاح���ة لدينا؟! مؤكدا ان كتلة 
العمل الوطني التزال عند موقفها 
منذ تفعيل االدوات الدستورية 
وفق البيان الصادر عن الكتلة 

في 2010/6/20.

من مناسبة بأنه ليس لديه اي 
مالحظات على اعضاء مجلس 
االدارة وكنت امتنى من العفاسي 
ان يكشف عمن أعاق اجتماعات 
مجلس ادارة الهيئة من ممثلي 
اجله���ات احلكومية عندما كان 
هناك من يتصل بهم ويدعوهم 
الى عدم حضور االجتماع، مؤكدا 
انه ال ميكن استيعاب ان يكون 
ه���ذا القرار ه���و بداية تطبيق 

القانون.
وتساءل الصرعاوي: اين نحن 
اآلن م���ن الوثيقة التي وقعتها 
احلكوم���ة م���ع املجلس ومتت 
مباركتها من قبل صاحب السمو 
األمير والتي اصبحت استحقاقا 
على احلكومة التي لم تطبق ما 
ورد بها. الفت���ا الى ان اجلميع 
يتابع تطبيق هذه الوثيقة التي 

مت االخالل بها.
وتابع الصرعاوي ان هذا القرار 
واملوقف احلكوم���ي هو إعالن 
انهزام احلكومة ضد التزاماتها 
جتاه هذه الوثيقة وهو تنصل 
من الوثيقة، متسائال: اين نحن 
اليوم من التزامنا جتاه املنظمات 
الدولية واالحتاد الدولي، والذي 
لم يتطرق لهذه االلتزامات وزير 
الش���ؤون بعد تصريحه حول 
تعيني اعضاء جدد في مجلس 
ادارة هيئة الشباب والرياضة 
وهل حل القضي���ة هو ارضاء 

اطراف على حساب القانون؟!
اذا كانت  وذكر الصرعاوي: 
احلكومة تعتقد ان حل قضية 
الرياضة يتم من خالل ارضاء 
احمد الفهد واخوانه، فنحن نقول 
لها انت مخطئة فالقضية قضية 

لصالح الوزير أحمد الفهد واليوم 
اطالب الوزير العفاسي بالكشف 
عن دور الشيخ احمد الفهد في 
التشكيل األخير لهيئة الشباب 
والرياضة، مش���يرا الى انه في 
اواخر رمضان واثناء قيام اعضاء 
هيئة الشباب والرياضة بصالة 
القيام تصلهم»مسجات هاتفية« 
التش���كيل ومت  بانه مت تغيير 

اخراجهم من التشكيل.
الى ان  واش���ار الصرعاوي 
الوزيرين احمد الفهد والعفاسي 
مطالبان اليوم بالكشف عن الدور 
الذي مت لعب���ه لتغيير اعضاء 
مجلس االدارة لترضية الوزير 
الفهد، والغريب في األمر ان الوزير 
العفاس���ي يأتي اليوم بخطوة 
اس���تباقية يؤكد من خاللها ان 
احلكومة تطبق القانون متسائال: 
هل  العائق امام تطبيق القانون 
هو تغيير بعض اعضاء هيئة 
الشباب والرياضة؟! وهل تطبيق 
القان���ون يتم من خ���الل انهاء 
خدمات بع���ض اعضاء مجلس 
االدارة بشكل مفاجئ لترضية 
الفه���د؟! وكأن هذا املجلس هو 

العائق امام تطبيق القانون.
واشار الصرعاوي الى ان ما 
حصل في هذه الليلة الظلماء التي 
مت خالله���ا انهاء خدمات بعض 
اعضاء الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة سينقل هذه القضية 
الى قضية اكبر بكثير من قضية 
الرياضة س���يحولها من قضية 
رياضية الى قضية ادارة دولة 

وحكومة بالدرجة األولى.
ولف���ت الصرع���اوي الى ان 
الوزير العفاس���ي اقر في أكثر 

أكد النائبان عادل الصرعاوي 
ومرزوق الغ���امن ان قرار اقالة 
ثمانية اعضاء وتعيني اعضاء 
جدد ف���ي مجل���س ادارة هيئة 
الشباب والرياضة برهن على 
التزام احلكومة بالوثيقة  عدم 
التي وقعها النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الشؤون، 
وحظيت مبباركة صاحب السمو 
األمي���ر ملعاجل���ة أزم���ة امللف 

الرياضي.
وقاال في املؤمتر الصحافي 
الذي عقد ف���ي مجلس االمة ان 
كتل���ة العمل الوطن���ي ملتزمة 
بالبي���ان الص���ادر عنها خالل 
دور االنعق���اد املاض���ي والذي 
امهل احلكومة حتى مطلع دور 
االنعقاد اجلديد لتطبيق القوانني 
الرياضية، مؤكدين انه س���يتم 
اس���تخدام االدوات الدستورية 
في الوقت والظرف املناس���بني 
وذكرا ان مسببات االلتزام مبا 
جاء في البيان ازدادت بعد القرار 
الذي ص���در ب� »ليل���ة ظلماء« 
الفعلي  الوزراء  ارضاء لرئيس 
الش���يخ أحمد الفهد – على حد 

وصفهما.
وق���ال الصرع���اوي: نعتقد 
ان هناك اطرافا تس���عى بكل ما 
متلك من قوة الى أال تصل هذه 
القضية للنهاية وما يتعارض 
مع مصاحلها الشخصية تسعى 
خللق أزمة به ولعلي اس���تنكر 
مع اجلميع م���ا تضمنه بياننا 
الصادر في 6/20 والذي اكد على 
مراقبة اداء احلكومة من دون اي 
تسويات على حساب القانون لكن 
لالسف ما مت مؤخرا هو ترضيات 

أكدا في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس األمة أمس أن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون

)متني غوزال( عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن خالل املؤمتر الصحافي 

د.وليد الطبطبائي

نواب ينددون بإثارة الفتنة وبث الفرقة في المجتمع
ويؤكدون على ضرورة التالحم والتآلف لمصلحة البالد

أجمعوا على ضرورة تطبيق القانون على جميع مثيري الفتن

خالد العدوة علي الراشد عبداهلل الرومي مبارك اخلرينج

احلكومة باملزيد من اإلجراءات 
امللموس���ة حيال تلك  العملية 
العناصر، ليتأكد الشعب الكويتي 
من ان احلكوم���ة تقول وتفعل 
وانها احلارس األمني على مقدرات 
الشعب ومستقبله، خاصة فيما 

يتعلق بقضاياه املصيرية.
العدوة على أهمية ان  وشدد 
تبذل احلكوم���ة قصارى جهدها 
جللب ه���ذا املجرم ال���ذي صدر 
في حقه حكم قضائي، والقبض 
عليه بكل الطرق املمكنة، ومنها 
االس���تعانة باإلنترب���ول الدولي 
إلحضاره الى الكويت لكي تنال 
العدالة منه، كونه أشعل نار الفتنة 
في أوساط املجتمع الكويتي وعكر 
وحدته اآلمنة، ما أدى الى ان تبرأت 
منه عائلته والس���نة والش���يعة 

واإلجماع الكويتي كافة.
وقال العدوة في ختام تصريحه: 
نحن كسلطة تشريعية نشد على 
يد احلكومة ونقف معها صفا واحدا 
امام تلك العناصر اإلجرامية التي 
تخطط لتفرقة املجتمع الكويتي 
ألغراض دنيئ���ة وأجندة خبيثة 
مع���روف هويته���ا، ولكننا في 
الوقت نفسه نطالبها بأال تأخذها 
الرأفة بكل من يحاول زعزعة أمن 
واس���تقرار ووحدة الوطن، وأن 
تتعامل بصرامة مع تلك العناصر 
الهدامة التي من ش���أنها املساس 

بوحدتنا الوطنية.
من جهت���ه اس���تنكر النائب 
علي الراش���د ما جاء بكالم ياسر 
احلبيب والبذالي، حيث يرى أنهما 
وجهان لعملة واحدة، داعيا الشعب 
الكويت���ي الى عدم التأثر بهذيان 
مثيري الفتنة، وإننا ابناء الكويت 
ال فرق بيننا من سني أو شيعي 
وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية 
وأال تفرقنا كلمات غير مسؤولة، 
ولعن اهلل من أث���ار الفتنة ومن 

غذاها.

اشاد عضو مجلس االمة النائب فالح 
الوطنية  الصواغ باحلمل���ة املجتمعية 
الهادفة التي اطلقها املش���روع الوطني 
التوعوي للوقاية من املخدرات »غراس« 
حتت شعار »معلمي سر متيزي«، مؤكدا 
عل���ى اهمية اطالق مث���ل هذه احلمالت 
املجتمعية والوطنية بشكل مستمر كجزء 
مهم وفاعل من عملية التنمية البشرية، 

خاصة ان االعالم بات احملرك االساسي 
الذي تعتمد عليه الدول واملجتمعات في 
ايصال افكارها ورؤاها للرأي العام احمللي 

واالقليمي والعاملي.
واشار الصواغ الى ان احلملة تصب 
وبشكل عميق في صلب عملية التوعية 
والوقاية ملا تقدمه من قيم نبيلة تساهم 
بشكل مباشر في نشر االخالق واملبادئ 

القيمية التي يؤكد عليها ديننا االسالمي 
احلنيف وتعززها االع���راف والتقاليد 
الكويت واملنطقة  ف���ي  املتعارف عليها 
العربية واالس���المية، خاصة ان احملور 
الرئيس���ي الذي تدور حوله احلملة هو 
العلم الذي حث عليه االسالم في اول كلمة 
نزل���ت على محمد ژ وهي كلمة »اقرأ« 
فعزز ذلك قيمة العل���م واملعلم وجعل 

احترامهما من ابجديات الثقافة العربية 
واالسالمية.

كما اشار الصواغ الى ان هدف احلملة 
العام في توجيه الشكر للمعلم وابراز 
دوره في بناء االجيال والشعوب يضفي 
على احلملة بعدا انسانيا عاما وشامال، 
الفتا الى الدول التي تقدمت وتطورت 
بش���كل س���ريع وكبير بس���بب تقدير 

العلم واملعلمني مثل اليابان التي خطت 
خطوات واس���عة بعد انهيار كامل بعد 
احلرب العاملية الثانية فكانت نهضتها 
واستعادتها ملكانتها العاملية بفضل تقدمي 
العل���م على اي ش���يء آخر النه جوهر 
عملية تنمية العنصر البش���ري الذي 
يعتبر االساس في عملية التنمية قبل 

التنمية املادية وغيرها.

لسان املنحرف ياسر احلبيب من 
إس���اءات الى أم املؤمنني السيدة 
عائشة وبعض صحابة الرسول 

رضوان اهلل عليهم.
وق���ال الع���دوة ان توج���ه 
احلكومة التخاذ إجراءات حازمة 
لكل من تسول له نفسه العبث 
باألمن الوطني واملساس بالوحدة 
 � الراسخة  الوطنية وبثوابتنا 
وفقا ملا جاء بتصريح الشيخ جابر 
املبارك � من شأنه سد الذرائع 
أمام مثيري الفنت، ولكنه اعتبر 
ذلك التوجه ليس كافيا، وطالب 

وتأييدها لإلجراءات احلكومية، 
معتبرا ذلك خط���وة في االجتاه 
الصحيح، مناشدا اجلميع إمهال 
احلكومة وانتظار أفعالها ومن ثم 

التقرير بإجراءاتها.
واعتبر النائب خالد العدوة ان 
تصري���ح رئيس مجلس الوزراء 
باإلناب���ة ووزير الدفاع الش���يخ 
جاب���ر املبارك قد وض���ع النقاط 
على احلروف، السيما فيما يتعلق 
بتعهد احلكومة بردع كل من تسول 
له نفسه املساس بالوحدة الوطنية 
وثوابت األمة، خاصة ما جاء على 

البعض إثارته���ا وبدء احلكومة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية لردع 
الفتنة ومواجهة كل من تسول له 
نفسه العبث بأمن البالد وإثارة 

القالقل.
وناش���د اخلرين���ج اجلميع 
االنتظار والت���روي والبعد عن 
الط���رح ال���ذي يس���يء للوحدة 
الوطنية، وعلى احلكومة مسؤولية 
كبي���رة في هذا االجتاه من خالل 
اتخاذ اجراءات ملموس���ة وليس 
فقط تصريحات إعالمية، كما أشاد 
اخلرينج أيضا ببيان عائلة احلبيب 

باألمس ببي���ان تطالب به بعض 
وس���ائل اإلعالم بعدم استغالل 
احلرية ونش���ر تصريحات تثير 
النوم«  الفتنة، وأقول لها »صح 
يا وزارة اإلعالم على هذا البيان 
الذي ج���اء متأخرا،  والتصريح 
أنتم منذ أسابيع؟  أين  متسائال: 
وملاذا لم تفرضوا الرقابة وقوانني 
املرئي واملسموع ومحاسبة كل من 

يتجاوز القانون ويثير الفتنة؟
وأش���اد اخلرين���ج بتصريح 
رئيس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر 
املبارك ل���وأد الفتنة الذي حاول 

سامح عبدالحفيظ
توال���ت ردود الفعل النيابية 
الرافضة لعملية الفرز الطائفي أو 
ما يثير الفتنة ويبعث على الفرقة 
في املجتمع. وفي هذا االطار أكد 
نائب رئيس مجلس األمة النائب 
عبداهلل الرومي ان الكويت عاشت 
وتعيش دائما ومنذ تأسيسها في 
وحدة وتآلف وت���آزر بني جميع 
شرائح املجتمع الكويتي وأطيافه، 
مؤكدا انه ليست هناك فرقة، فنحن 
نشترك في عمل واحد وجوار وعمل 

واحد.
الرومي أس���فه، في  وأب���دى 
ل� »األنباء«، مما  تصريح خاص 
يحدث اآلن من طرح طائفي وطرح 
للفرقة، األمر الذي لن يكون في 
صالح الكويت وال يخدم الكويت 
في ظل م���ا يجري حول الكويت 

إقليميا.
ودعا الرومي عقالء البلد الى 
ان يحفظوا الكويت، ودعا كذلك 
وسائل اإلعالم الى ان حتفظ وحدة 
الكويت والدف���ع مبا يخدم تآزر 
الكويتي، مؤكدا  وتآلف املجتمع 
ان الفرقة قتل ألي بلد ودمار ألي 

مجتمع.
وبس���ؤاله عن دور احلكومة 
قال: مثلما تفضل رئيس املجلس 
اخلرافي وأوضح امس األول فان 
احلكومة لديها خطوات حلماية 
املجتمع الكويتي، مستدركا: »نحن 
بانتظار ان نرى منها شيئا وفق 
م���ا قال الرئي���س اخلرافي أمس 

األول«.
من جانبه تساءل تساءل النائب 
مب���ارك اخلرينج عن دور وزارة 
اإلعالم عما يحدث في الساحة من 
إثارة وشحن وتهديد للمشاعر، 
مشيرا الى انها نائمة في سبات 

عميق � على حد قوله.
وقال اخلرين���ج في تصريح 
صحافي ان وزارة اإلعالم جاءت 

الصواغ: يشيد بالحملة المجتمعية الوطنية »معلمي سر تميزي«

الخرين�ج ل�وزارة اإلعالم: م�ا دورك�م مما يدور ف�ي الس�احة من إث�ارة للفتن؟

الرومي: الفرقة قتل ألي بلد ودمار ألي مجتمع والكويت عاش�ت دائماً على التآلف

الراش�د: نستنكر ما جاء في كالم ياسر الحبيب والبذالي وهما وجهان لعملة واحدة

الع�دوة: تصري�ح المبارك ع�ن ردع أه�ل الفتن�ة وض�ع النقاط عل�ى الحروف

الطبطبائي: تالعب في مناقصات
األجهزة الطبية بوزارة الصحة

من انه عل���ى الرغم من ان جلنة 
املناقصات تلقت معلومات تفيد بأن 
احد انواع اجهزة التخدير املقدمة 
ضمن عرض الش���ركة احملظوظة 
التي متت ترسية العطاء عليها في 
البداية بالباطل ثم ألغي وتسبب 
هذا اجلهاز ف���ي وفيات للمرضى 
في مستش���فيات داخ���ل الكويت 
وذل���ك طبقا لتقاري���ر من داخل 
وزارة الصحة نفسها أعدها احد 
األطباء املسؤولني في مجلس أقسام 
التخدير، اال ان ضغوطا متارس من 
قبل الشركة التي ألغي قرار الترسية 
عليها من أجل احلقائق وممارسة 
التضليل عل���ى جلنة املناقصات 
املركزية بإع���داد تقارير جديدة 
الترسية  مخالفة للحقيقة لتعاد 
مرة اخرى على تلك الشركة رغم 
ان عرضها هو األغلى سعرا واألقل 

في املستوى الفني.
وقال الطبطبائي: انني ال أريد 
ان أفصح عن املزي���د حول ذلك، 
مؤكدا ان هذا األمر لن يتركه مير 
مرور الكرام، متسائال: هل صحة 
املرضى رخيص���ة الى هذا احلد؟ 
محذرا من احملاوالت املش���بوهة 
التي متارس حاليا إلعداد تقرير 
يلتف على احلقيقة إلعادة ترسية 
مناقص���ة غرف العناي���ة املركزة 
باألم���راض الس���ارية على نفس 
الشركة التي ألغت اللجنة قرارها 
السابق بالترسية عليها رغم ان تلك 
الشركة قدمت جهازا للتخدير في 
عطائها كان قد أثبت تقرير رسمي 
للوزارة ان هذا اجلهاز يلحق أضرارا 
بالغة بصحة املرضى وتسبب في 

وفيات بني املرضى.
وطلب د.وليد الطبطبائي من 
وزارة الصحة الشفافية في الطرح 
والترسية وااللتزام بروح ونص 
قانون املناقصات بالترسية على 
العرض األقل سعرا واألفضل فنيا 
في وقت واحد، مستغربا من تعمد 
بعض مس���ؤولي الصحة ترسية 
معظم مناقصات األجهزة الطبية 
بوزارة الصحة على شركة بعينها، 
داعيا الوزير د.هالل الس���اير الى 
التي تتردد  التأكد من املعلومات 
ال���وزارة حول احد  داخل أروقة 
املس���ؤولني البارزين في الصحة 
والذي ميتلك أس���هما في الشركة 
احملظوظة واملتنفذة والتي تسيطر 

على معظم مناقصات الوزارة.

طالب النائب د.وليد الطبطبائي 
وزير الصحة د.هالل الساير بوقف 
التالعب الذي يحدث حاليا في عدد 
من مناقصات األجهزة الطبية التي 
طرحتها الوزارة ومتت ترس���ية 
معظمه���ا على احدى الش���ركات 
املتنفذة واملدعومة من احد القياديني 
بالوزارة، مشيرا الى حدوث التفاف 
عل���ى قانون املناقص���ات العامة 
عبر التالعب في شروط وترسية 
املناقصات بطريقة ملتوية بالتالعب 
في تقارير اللجان الفنية اخلاصة 
بفحص العروض او تقدمي الشركات 
املتنفذة ألجه���زة مجانية للفوز 
باملناقصة او تقدمي تلك الشركات 
اجهزة مجانية مقابل توقيع الوزارة 
عقودا معها للصيانة بكلفة تزيد 

على سعر شراء األجهزة.
وقال الطبطبائي في تصريح 
للصحافي���ني: ان هناك ش���ركات 
تدس الس���م في العسل من خالل 
الترتي���ب مع بعض املس���ؤولني 
التنفيذيني واملتنفذين بالصحة، 
موضحا ان هناك ترتيبا مس���بقا 
من قبل األقس���ام الطبية الفنية 
لتمكني شركات بعينها من الفوز 
مبناقص���ات، مطالبا بإيقاف هذه 
املخالفات وعدم التالعب في شروط 
املناقصات وان تكون هناك شفافية 
في الطرح والترسية واحلفاظ على 
تكافؤ الفرص بني الشركات وعدم 
التالعب لتمكني شركة بعينها من 

الفوز بتلك املناقصات.
وض���رب الطبطبائ���ي املثل 
مبناقصة تأهي���ل وجتهيز غرف 
العناي���ة املركزة في مستش���فى 
األمراض السارية والتي ألغت جلنة 
املناقصات املركزية يوم 11 أغسطس 
املاضي قرارها الس���ابق بترسية 
الش���ركات  املناقصة على احدى 
املتنفذة لتأكد اللجنة من عدم توافر 
شرط السعر واملواصفات الفنية 
في عرض تلك الش���ركة، معتبرا 
ان قرار اللجنة بإلغاء الترس���ية 
العروض األخرى  وإعادة فحص 
يعد دليال صارخا على تالعب بعض 
املتنفذين داخ���ل الوزارة لصالح 
تلك الشركة. وقال الطبطبائي: انه 
رغ���م ان اللجنة طلبت من وزارة 
11 أغسطس املاضي  الصحة يوم 
تقدمي تقريرها حول اعادة فحص 
العروض الى اللجنة خالل اسبوع 
من تاريخه بعد ان تأكدت اللجنة 
ان الترسية لصالح احدى الشركات 
كانت باطلة، اال انه منى الى علمي 
ان هناك ضغوطا متارس من اجل 
الضرب بقرار جلن���ة املناقصات 
املركزية ع���رض احلائط وإعداد 
تقرير مريب، وقال انه يتعني على 
الوزير الساير وقف هذا االستهتار، 
داعيا الوزير الى ان يتابع بنفسه 
مجريات إعداد التقرير الفني الذي 
طلبته املناقصات املركزية في شأن 
مناقص���ة غرف العناي���ة املركزة 
مبستشفى األمراض السارية حتى 

ال يحدث فيها تالعب.
وأعرب الطبطبائي عن دهشته 


