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بعضهم اعتبر أسلوب الرقابة متخلفًا وأن المشاهد قادر على التمييز وآخرون أشادوا بالقرار واعتبروه خطوة في االتجاه الصحيح

انقسام نيابي حول قرار »اإلعالم« إيقاف بعض البرامج في الفضائيات
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أس�يل: وصاي�ة »اإلع�الم« مرفوض�ة وق�رار اإليق�اف مجحف ف�ي ح�ق الحريات
هاي�ف: نش�يد بق�رار وزي�ر اإلع�الم ايق�اف البرام�ج الهابط�ة والالمس�ؤولة

بورمي�ة: الحكوم�ة تح�رق البل�د بن�ار الفتن�ة به�دف التخل�ص م�ن المجلس
الطبطبائ�ي: توج�ه جي�د للتلفزي�ون لمن�ع ب�ث الحف�الت ف�ي ش�هر رمضان

د.وليد الطبطبائي د.اسيل العوضي د.ضيف اهلل بورميةمرزوق الغامن محمد هايف

ردًا على سؤال النائب الراشد

 »الداخلية«: ال معلومات لدينا
عن ازدواجية الجنسية

قالت وزارة الداخلية انه ال توجد لديها معلومات تتعلق بقضية 
ازدواجية اجلنسية بالنسبة ألي شخص، وجاء في رد الوزارة على 
سؤال للنائب علي الراشد بشأن االستفسار عما اذا كان هناك نواب 
او وزراء مزدوجو اجلنسية في املجلس احلالي يحملون جنسية 
اخرى مكتس���بة غير كويتية، نفيدكم بأنه ال توجد اي معلومات 

عن ازدواج جنسية اي شخص مما ذكر بالسؤال.

طالبوا الوزير صفر بسرعة محاسبة المقصرين واإلفصاح عن سبب عدم توافر أجهزة إنذار بالمحطة

دعوات نيابية لنقل محطة مشرف خارج المناطق السكنية
حظيت قضية تعطل محطة 
مشرف للصرف الصحي باهتمام 
نيابي على مدار األيام املاضية، 
وأمس دعا النائب حسني احلريتي 
العامة ووزير  وزير األش����غال 
الدولة للشؤون البلدية د.فاضل 
صفر الى ضرورة االسراع بإصالح 
العطل في محطة مياه الصرف 
الصحي مبش����رف ومحاس����بة 
املقصرين واملتس����ببني في هذا 
اخللل، مش����يرا الى ان التسرب 
الذي ح����دث من احملط����ة لغاز 
كبريتيد الهيدروجني أمر خطير 

يجب عدم السكوت عنه.
وق����ال احلريت����ي ان وزارة 
األش����غال ارجعت التسرب الى 
ارتفاع منس����وب مياه الصرف 
الصحي عن املعدل مما أدى الى 
تسرب الغاز، متسائال: كيف يرتفع 
منسوب املياه الى هذا املستوى 
وفوق املعدل املسموح به دون ان 
تكون هناك انظمة لالنذار املبكر 
تشير الى ان منسوب املياه آخذ 
في الزيادة حتى يتم التعامل معه 
وتدارك األخطار احملتملة الناجتة 
عن االرتفاع قبل ان يتحول الى 

كارثة ال حتمد عقباها.
وبني احلريت����ي ان ما حدث 
يدل داللة واضحة على ان احملطة 
تفتقر الى انظمة السالمة واالنذار 
املبكر وال توجد فيها أي اجهزة 
ملراقبة منسوب املياه او اجهزة 
لكشف الغازات السامة املنبعثة 
منها ونسبة هذه الغازات وهل 
هي في معدلها الطبيعي ام انها 

تفوق املعدل الطبيعي.
وأش����ار احلريت����ي الى ان 
محطة مش����رف تعالج مياه 
الصرف الصحي حملافظة حولي 
باالضافة الى موقعها بني املناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية 
مما يجعل اي تسرب ألي غازات 
منبعث����ة منها الس����يما الغاز 
القات����ل كبريتيد الهيدروجني 
امرا محفوفا باملخاطر ويعرض 
املناطق احمليطة بها الى كارثة 

حقيقية.
من جانبه، طالب النائب 
د.حس����ن جوه����ر بإجراء 
مراجعة جذرية وش����املة 
ملش����روع الصرف الصحي 
مبنطقة مشرف على خلفية 
تسرب الغازات السامة من 

هذه احملطة مؤخرا، مبا في 
ذلك اع����ادة النظر في نقل 
احملطة الرئيسية الى خارج 

مكان املناطق السكنية.
النائ����ب جوهر  وأهاب 
بوزي����ر األش����غال العامة 
ووزير البلدية د.فاضل صفر 

مبراجعة األسئلة البرملانية 
التفصيلي����ة الت����ي وجهها 
الى احلكومة اثناء تدش����ني 
مشروع مش����رف للصرف 
الصحي قبل عدة س����نوات 
والتي تضمن����ت التحذير 
من مخاطر هذا املش����روع 

على منطقة مشرف حتديدا 
واملناطق السكنية احملاذية 
لها بش����كل عام وخصوصا 
ما يتعلق بإجراءات السالمة 
من تسرب الغازات السامة 
وتأثيرها على صحة اإلنسان 
والبيئة. م����ن جانبه، وجه 

النائب عبداهلل الرومي سؤاال 
للوزير صفر جاء فيه: يرجى 
افادتي عن اآلتي: بيان تاريخ 
انش����اء واجراءات تس����ليم 
مضخات محط����ة الصرف 
الصحي في مشرف وعددها 
ومدة صالحيته����ا وتاريخ 

آخر اجراء صيانة ش����املة 
ودورية. واألسباب التي أدت 
الى حدوث الواقعة وعما اذا 
كانت تلك األسباب من املتوقع 
حدوثها من عدمه. وهل توجد 
بدائل لتوزيع ومعاجلة مياه 

الصرف.

أصدرت احلركة الدستورية اإلسالمية بياناً عن التعدي 
واإلس��فاف الذي تعرض له النائب د.جمعان احلربش جاء 
فيه: اس��تمرارا للتمادي والتطاول والتجريح الذي يرعاه 
ويدعمه بعض املتنفذين، وتأكيدا للعجز والضعف الرسمي 
تطل علينا في هذا الش��هر الفضيل بعض وسائل اإلعالم 
املفسدة لتستكمل مخطط تفتيت املجتمع وإشاعة البغضاء 
بني أبنائه وضرب ثوابته الوطنية املتمثلة في وحدة نسيجه 
االجتماعي، وذلك بهدف تشتيت األنظار عن الفساد والسرقات 
والتعدي على املال العام وللتقليل من الفش��ل في اإلجناز 

وحتقيق التنمية.
إن��ه ومن نافلة القول ان حري��ة اإلعالم مكفولة وحق 

النقد للشخصيات العامة مصان ولكن ذلك يقف عند حدود 
عدم التعدي على كرامات الناس واحلط من ش��خوصهم 
واس��تخدام األلفاظ واملفردات البذيئة والرديئة، فالطرح 
البذيء والتطاول ال��ذي جتاوز النقد املوضوعي ال ميكن 
الس��كوت عنه، وإذا كانت األجهزة الرس��مية عاجزة عن 
الوق��وف أمام نفوذ إحدى القن��وات الفضائية التي تعلن 
انها محمية وانها فوق القانون فإن الشرفاء واألحرار لن 
يقفوا مكتوفي األيدي أمام هذا التخاذل احلكومي والدعم 
من بعض الشخصيات املتنفذة التي ترى في تخريب البلد 
س��بيال إلطالة أمد اس��تمرار نفوذها ولو ان على حساب 
ضياع الثوابت الوطنية، وإن ملجأ هؤالء الشرفاء واألحرار 

هو اللجوء للقانون والقضاء النزيه.
إن ما نطق به أحد األشخاص في قناة سكوب من عبارات 
ومفردات هابطة وبذيئة في حق النائب د.جمعان احلربش 
وفي حق احلركة الدس��تورية اإلس��المية ومجموعة من 
النواب األفاضل ليؤكد ان كل شيء في البلد أصبح مباحا 
حتى كرامات الناس مادام ذلك يبعد األنظار عن املفسدين، 
وليؤكد ايضا اننا نعيش فوضى ممنهجة تثير معها عالمات 
التعجب واالس��تغراب عن العجز احلكومي، ولم يكن هذا 
الشخص يتجرأ على الش��رفاء واألحرار لوال االحتضان 
والتبني من بعض املتنفذين له وألمثاله، فكيف ملن له سجل 
قضائي غير مشرف من خالل نوعية القضايا التي حوكم 

بها ان ينطق مبثل ما تفوه به من مفردات وعبارات سوقية 
لوال ان ذلك ينسجم مع شخصيته وأخالقه، وكيف له ان 
يستمر بذلك التطاول وإشاعة الفنت في املجتمع لوال ذلك 
االحتضان والقبول والدعم، ان األدوار التي يقوم بها هذا 
الشخص وبعض وسائل اإلعالم املفسدة تسير في أجندة 
مرسومة يراد بها ضرب الوحدة الوطنية واحلط من املؤسسة 
التش��ريعية والش��خصيات العامة النزيهة وكذلك إشغال 
املجتمع في قضايا تافهة وتش��تيت االنتباه عن القضايا 
ذات األولوية والهامة حتى يستمر املفسدين وسراق املال 
العام في حتقيق أهدافهم وخططهم. إن احلركة الدستورية 
اإلسالمية تثمن كثيرا وقفة واستنكار وتضامن اهل الكويت 

مبختلف مناطقهم وفئاتهم ضد التعدي والتطاول واإلسفاف 
الذي تعرض له النائب د.جمعان احلربش، وإن هذه الوقفة 
ليست غريبة على أهلنا فهم ال يقبلون باإلساءة ويفرقون 
بني النقد والبذاءة. إننا في احلركة الدس��تورية اإلسالمية 
لنعت��ز بالنائب د.جمعان احلربش ال��ذي أصبح هدفا في 
اجندة رعاة الفس��اد وأدواتهم الرخيصة، وإن د.احلربش 
سيستمر في كشف وفضح أوكار املفسدين وسراق املال 
العام وقنوات اإلفس��اد مهما كان��ت ضراوة الهجوم على 
شخصه الكرمي أو تياره السياسي، ويبقى د.احلربش رمزا 
وطنيا عصيا على محاوالت النيل منه مهما حاولوا ومهما 

أفلتوا الزمام من رقاب أدواتهم الرخيصة.

»حدس«: حق النقد للشخصيات يقف عند حد التعدي على الكرامات

تفاعل����ت قضية ق����رار وزارة 
االعالم بإيقاف بعض البرامج التي 
تعرض في بعض القنوات الفضائية 
وتوجهها الحالة تلك الفضائيات 
للنيابة على املستوى  النيابي حيث 
اتهم بعض النواب احلكومة بتغذية 
الفتنة للتخلص من مجلس االمة 
في حني رف����ض آخرون الوصاية 
التي تفرضها الوزارة على احلريات 
العام����ة، كما وصف نواب غيرهم 
قرار »االعالم« بأنه توجه جيد يعزز 

الهوية واحملافظة على املجتمع.
وفي هذا االط����ار عبر النائب 
مرزوق الغامن عن استنكاره لقرار 
وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ايقاف برنامج »صوتك وصل« الذي 
تبثه قناة س����كوب واحالة القناة 
للنيابة، وقال الغ����امن: هناك قلة 
ال تؤمن بالدميوقراطية اصبحت 
مهيمنة على احلكومة مع االسف، 
وهناك من يحاول اختطاف وسائل 
االعالم واالستحواذ والسيطرة على 
الرأي العام، وهذا ما لم نكن نتوقع 
ان نص����ل اليه في 2009، واضاف 
الغامن: انه كان من االولى على وزير 
االعالم ان يفكر في النهوض باالعالم 
احلكومي الذي فقد شعبيته وفقد 
مشاهديه واصبح طاردا للكفاءات 
االعالمية الوطنية، بدال من ان مينع 
ويحجب حري����ة التعبير والنقد، 
وحول الطريقة التي تعمل بها وزارة 
االعالم في الرقابة على الفضائيات 
قال الغامن: انني استنكر الطريقة 
التي عمل����ت به����ا وزارة االعالم 
عندما قدمت منوذجا متخلفا في 
الرقابة فمجرد ان اس����تاء بعض 
االشخاص من املسلسل الكوميدي 
قاموا بتجهيز االسباب اليقافه وكأن 
ادارة املرئي واملسموع ال متارس 
الرقابة اال عندما يطلب منها، فأين 
هي من بعض وسائل االعالم التي 
مزقت النسيج االجتماعي وقسمت 

املجتمع الى فئات مما كان له اكبر 
الضرر على الوحدة الوطنية.

واشار الغامن الى ان ذلك يعني ان 
وزارة االعالم او باالحرى احلكومة 
تخشى ايقاف تلك الوسائل او انها 

ترعاها اصال.
وطالب الغامن وزير االعالم بأن 
يطبق القانون على اجلميع ان كان 
يستطيع ذلك، على حد قوله، ال ان 
يقوم بدور املنفذ لسياسات آخرين 
النهم لن يكونوا مس����ؤولني معه 
عند املس����اءلة السياسية، وعليه 

ان يتحمل تبعات قراراته.
واشاد النائب محمد هايف في 
تصريح صحافي بقرار وزير االعالم 
بإيقاف بع����ض البرامج الهابطة، 
مضيفا ان����ه ال يجوز الضجر من 
تطبيق القانون فليس هناك تعارض 
بني تطبيق القانون واحلريات اذ 
ان ما يخرج ع����ن القانون ويثير 
الفتنة ال يدخل في مسمى احلريات 
وعلى وسائل االعالم احملترمة ان 
حتافظ على مكانتها بتأديتها رسالة 
اعالمية صادقة وهادفة ومعتدلة 
حتى حتظى باحترام اجلميع وتبقى 
لها مكانتها وال جتاري من انحرف 
عن رس����الته وجعله����ا لتصفية 
احلس����ابات دون ادنى مسؤولية 

او حتى عقالنية.
النائبة د.اسيل  واس����تنكرت 
العوضي قرار وزير االعالم االخير 
بايق����اف برنامج »صوتك وصل« 
الذي تبثه قناة سكوب واصفة اياه 
بالقرار املجحف في حق احلريات 
العام����ة، واعتبرت العوضي قرار 
االيقاف مبثابة الوصاية احلكومية 
على ما يجب ان يشاهده املواطنون، 
مضيفة ان اي شخصية عامة يجب 
ان يتس����ع صدرها للنقد وان اي 
ضرر يسببه البرنامج يتم التعامل 
معه عن طريق اللجوء الى القضاء، 
وليس عن طريق وقف البرنامج.

اجلهات االعالمية، واستغرب من 
محاولة احراق البالد بنار الفتنة 

بأيد حكومية.
وذك����ر ان احلكوم����ة به����ذه 
التصرفات تبحث عن عذر مقنع 
خارجيا وداخليا لتعليق الدستور 
وقتل الدميوقراطية حتت ذريعة ان 
الفتنة اشتعلت بالبالد وال ميكن 
اخماده����ا اال عن طري����ق تعليق 
الدس����تور وف����رض رقاب����ة على 
الصحف واالعالم، وفي حقيقة االمر 
فان مؤلف ومخرج مسرحيات خلق 
الفنت احلكومة نفسها، محذرا اياها 
وبعض وزرائها الذين يغذون الفنت 
من ان من السهل اشعال الفنت ولكن 

من الصعب السيطرة عليها.

توجه جيد

وقال النائب د.وليد الطبطبائي 
انه علم بوجود توجه من بعض 
املسؤولني في تلفزيون الكويت ملنع 
بث احلفالت على قنوات التلفزيون 
االربع في ش����هر رمضان وكل ما 
يتنافى مع اجواء الشهر الفضيل، 
ويشمل ذلك ايضا برامج الرياضة 
النسائية في األلعاب التي تتضمن 
لباسا غير الئق. وقال انه يأمل ان 
يتعزز هذا التوجه لدى التلفزيون 
على مدار العام وان يركز التلفزيون 
على انت����اج وتقدمي البرامج التي 
تقدم املنفع����ة والترفيه واالبداع 
بعيدا عن االسفاف وعن احملظورات 

الشرعية.
واك����د الطبطبائ����ي ان االبداع 
االنس����اني قادر على انتاج صور 
كثيرة من الف����ن الذي يجمع بني 
التثقيف والترفيه من دون الولوغ 
فيما ينافي الدين واالخالق، وقال 
ان جلوء اي تلفزيون او مؤسسة 
اعالمية الى الس����اقط من البرامج 
واملصنفات دلي����ل على االفالس 

الفني.

الوطنية واحلكومة تتفرج وكأن 
االمر ال يتعلق بأمن البالد ووحدتها 
الوطني����ة التي م����ن صلب عملها 
احملافظة عليها، كما انها ال حتيل 
مثيري ه����ذه الفنت الى جهاز أمن 
الدولة للتأكد من عدم جتنيدهم من 
قبل جهات خارجية الحراق الكويت 
مبينا ان عدم حترك احلكومة يدل 
داللة قاطعة عل����ى أنها تبارك ما 
يقوم به هؤالء الس����فهاء وبعض 

منطلق »فرق تسد«.
واوض����ح ان ما يج����ري على 
الساحة االعالمية من ضرب للوحدة 
الوطنية واستضافة بعض مثيري 
الفنت لم يكن مبحض الصدفة بل 
كان عمال حكوميا منسقا من اجل 
االنقالب على الدستور، مؤكدا ان 
الدليل على ذلك ان بعض اجلهات 
االعالمية تثير الفنت باس����تضافة 
الوحدة  الس����فهاء لضرب  بعض 

اي حال من االحوال ايقافه، وان كان 
هن����اك اي متضرر من اي برنامج 
تلفزيون����ي او اي جه����ة اعالمية 
اخ����رى فالطريقة االمثل للتعامل 
مع ه����ذه القضايا هي اللجوء الى 
القضاء، وليست عن طريق قرارات 

وزارية«.
من جهته، اتهم النائب د.ضيف 
اهلل بورمية احلكومة بأنها تسعى 
الى ضرب الوح����دة الوطنية من 

املكفولة وفق دس����تور  احلريات 
الكويت«.

وف����ي اش����ارة ال����ى ردة فعل 
املش����اهدين جتاه البرنامج قالت 
العوضي: »اي شخصية عامة في 
بلد دميوقراط����ي معرضة للنقد 
ويجب ان يتس����ع صدرها لذلك«، 
مضيفة انه »يبقى تقييم املسؤولني 
والناس ملضمون البرنامج � اختلفنا 
او اتفقنا معه � امرا ال يستدعي في 

وفي تصريح لها في هذا الشأن 
قالت العوضي: »على وزارة االعالم 
ان تع����ي ان الوصاية احلكومية 
الناس  على ما يشاهده ويسمعه 
امر مرفوض متاما، خصوصا ان 
املشاهد لديه الوعي الكافي ليقرر 
ما يريد ان يرى او يسمع«، مضيفة 
»ان القضية في النهاية ال تخص 
برنامج )صوتك وصل( بالتحديد،  
بل انها قضية مبدئية تتعلق بكبت 

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

�صركة دار الكويت لل�صحافة

بداح حني�صل العنزي
لوفـاة املرحـــــومة

�صقيقة زوجته
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

لتجمع القوافل املتجهة لبالد ال�شام بها قبل االنطالق

لعذوبة املياه امل�شتخرجة من اآبارها

�س : ملاذا �سميت منطقة ال�سامية بهذا الإ�سم ؟

كــــــــوبون اليــــــوم ال�شــاد�س

كــــــــوبون اليــــــوم ال�شـــاد�س

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�شـــــــــروط امل�شــــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االإجابتني :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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