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ما كان أس���هل عل���ى وزير الصحة 
وطاقم وزارته أن يواصلوا سياسة الكذب 
واخلداع املتوارثة واملعتادة ويّدعوا زورا 
ان اصابات انفلونزا اخلنازير ال تزيد عن 
عشر حاالت وان الوفيات اسبابها امراض 
السكر واحلمل وضيق التنفس املصاحبة 
دون االشارة الى مرض انفلونزا اخلنازير 

من قريب او بعيد.
> > >

وما كان اس���هل كذل���ك على وزيرة 
التربية ان تعلن والدمع يترقرق ويتدفق 
من عينيها انها حرصا على صحة األبناء 
األعزاء قد قررت إغالق املدارس لعام كامل 
مع إجناح جميع الطلبة بدرجة امتياز 
وان األمر قابل للتكرار العام املقبل حتى 
جتني � ومثلها وزي���ر الصحة � املدح 
والثناء من نواب.. »العلموا نورن..«!

> > >
ذك���ر تقري���ر ص���در م���ن اللجنة 
االستشارية املختصة في البيت األبيض 
والتي تقدم تقريرها مباشرة للرئيس 
أوباما ان انفلونزا اخلنازير قد تصيب 
خالل فصلي اخلريف والشتاء القادمني 
ما يقارب م���ن 120 مليون اميركي مع 
احتمال وفاة 90 الفا منهم، اي كنسبة 
وتناس���ب توقع اصابة 1.5 مليون فرد 
في الكويت واحتم���ال وفاة الف منهم 
خالل نفس الفترة املمتدة من الش���هر 

املقبل حتى شهر مارس.
> > >

ورغم ذلك التقرير والرقم األميركي 
الرهيب في عدد اإلصابة والوفيات إال 
اننا لم نسمع مبن طالب الكونغرس 
األميركي بعقد دورة طارئة للمجلس 
ملناقشة خطة وزارة الصحة األميركية 
او ان هن����اك من وض����ع املالمة على 
وزير الصح����ة األميركي، كما يحدث 
لدينا، والس����بب في ذل����ك التصرف 
العاقل واحلكيم معرفتهم بأن اجتماع 
الكونغرس )أو مجلس األمة( لن يؤخر 
أو يقدم في ذلك الوب����اء القاتل كون 
املجتمعني من النواب ليسوا اطباء او 

علماء او باحثني مختصني.
> > >

املدارس  واحلال كذلك م���ع قضية 
وموعد افتتاحها فرغم ان عدد الطلبة 
في الواليات املتحدة يتجاوز 80 مليون 
طالب إال ان احدا لم يتحدث عن تأجيل 

الدراسة، وفي هذا 
الس���ياق ميك���ن 
ملن ي���زور موقع 
األبي���ض  البي���ت 
ان يق���رأ نصائح 
تلك  وتوصي���ات 
اللجنة االستشارية 

للرئيس ضمن تقرير مكون من 86 صفحة 
وأحد اعضائها هو د.احمد زويل احلائز 
على جائزة نوب���ل، فهل بعض نوابنا 
اكثر علما ودراية من هؤالء العلماء؟! 

اإلجابة ال حتتاج إلى جهد.
> > >

لقد أصبحنا وبحق أضحوكة األمم 
ال���ذي يفخر البعض  بجهلنا الفاضح 
بإظهاره م���ع كل إطاللة ش���مس عبر 
التي  الرعن���اء واحلمقاء  التصريحات 
نقرأها في الصحف وك���م ابعدت تلك 
التصرفات والتصفيات مسؤولني أكفاء 

بكى الوطن بعد ذلك دما على فقدهم.
> > >

آخر محطة: )1( حتية للنائبة الفاضلة 
أسيل العوضي على حزمة األسئلة التي 
تقدمت بها فيما يخص »فضيحة« محطة 

مشرف.
)2( اتضح مما نشر ان وزارة األشغال 
تسلمت عام 2006 محطة مشرف وجميع 
مضخاتها العشر اجلديدة ال تعمل وهو 
أم���ر لو حدث في بلد آخر لتس���اقطت 

الرؤوس، ولك اهلل يا كويت.
)3( ه���ل يعتقد عاقل أن تعطيل أو 
تأخير الدراسة سينتج عنه بقاء الطلبة 
في منازلهم؟! واضح أن التعطيل سيعني 
التقاء الطلبة بش���كل أكثر عش���وائية 
وحميمي���ة ف���ي املطاع���م واملجمعات 

التجارية صباحا ومساء.
)4( وهل ل���دى علمائنا الكبار من 
أعض���اء مجلس األمة علم باكتش���اف 
قريب لعالج أو مصل لڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير كي تؤجل الدراسة انتظارا له؟! 
وهل س���يمنع هذا التأجيل غير املبرر 
وقوع إصاب���ات أو وفيات لدى الطلبة 

عندما تفتح أبواب الدراسة املؤجلة؟!
)5( اقترحنا ونقترح أال نقوم بشيء 
ال يقوم به ال� 7 مليارات نسمة الشركاء 
لنا على كوكب األرض ممن لم يؤجلوا 
فتح أبواب مدارسهم، لسنا بالقطع أفهم 

أو أذكى منهم.

على ماذا نحاسبهم؟!
احلديث حول هيبة احلكم ليس مبهما وال هو 
معلق على تصرف من فرد واحد ثم تنصلح بعده 
سائر األمور، بل هو مجهود جماعي يتحمل اجلزء 
األكبر منه وزراء أسندت لهم مسؤوليات ورمبا كان 
الطريق األقصر السترجاع هيبة الدولة هو جناحها 

في تنفيذ املشاريع الضرورية لنهضتها.
للتوضيح، سنستعرض جتربة من تاريخنا 

املعاصر، خذ مشروع إنش���اء جامعة الكويت الذي تأخر تنفيذه 6 
سنوات، فقد طرح ألول مرة في عام 1960، ومت استقطاب د.سليمان 
حزين من مصر لإلشراف على تأس���يس اجلامعة، مرت سنتان لم 
يتحقق خاللهما شيء، في عام 1962 مت استقطاب د.عبداحلليم منتصر، 
وأيضا لم يتحقق احللم، في عام 1965 تولى خالد املس���عود وزارة 
التربية وقرر الرجل أن يتحمل مسؤولياته فتعامل مع هذا املشروع 

بهمة ونشاط وأزال العقبات.
قالوا له: ليس لدينا مقر.

قال: استخدموا مباني ثانوية الشويخ.
قالوا: أين نذهب بالطلبة احلاليني؟

قال: استعملوا مباني ثانوية »اخلالدية � بنات« مؤقتا.
قالوا: ال نس���تطيع فتح أكثر من كلية آداب وكلية علوم، هل هذا 

يكفي إلنشاء جامعة؟
قال: نعم، يكفي كبداية، ونس���تدرك النقص الحقا، لكن يجب أن 

نفتتح اجلامعة باملوعد، كفاكم تأجيال، عيب علينا هذا العجز.
وبالفع���ل، افتتحت اجلامع���ة أبوابها في نوفمب���ر 1966، وكان 
د.عبدالفتاح إس���ماعيل أول رئيس لها، وأنور النوري أول أمني عام 
فيه���ا، ومن ورائهم���ا وزير لم يرضخ لكلم���ات هزيلة تبرر العجز 
وجت���ذره في النفوس، كانت النتيجة أنه لم متر س���نة واحدة على 
بدء عمل اجلامعة حتى افتتحت فيها كلية احلقوق، وكلية االقتصاد 

والتجارة.
لم يكمل خالد املسعود السنتني في منصبه ولكنه ترك أثرا شامخا، 
ومن قبله لم تتجاوز فت���رة عمل عبدالعزيز الصقر وزيرا للصحة 
سنة واحدة لكنه وضع األساس القوي لنظام »التسجيل الصحي« 
ومشروع »إنشاء مستش���فى الصباح«، هذه النوعية من الكفاءات 
متتلك الش���جاعة واإلصرار، لهذا تفعل في سنة واحدة ما ال يفعله 
غيرها في عشر سنني، ما نريده من وزرائنا هو الشجاعة واإلقدام، 
فال يوجد أح���د دائم في املنصب، والعبرة هي في األثر الذي تتركه 
بعدك، وعدم االختباء وراء التبريرات، فاألقوياء باحلجة يستطيعون 

إقناع اجلميع مبا يجب أن يفعلوه لصالح وطنهم.
لقد ابتلينا بنوعية من املسؤولني � في مختلف املواقع � ال جتيد 
إزاحة العقبات، وال حتس���ن العمل ب���روح الفريق، في املقابل هناك 
نوعية »شجاعة« ال يخيفها الصراخ املبني على باطل، وال معارضة 
م���ن داخل مبنى الوزارة اعتادت عل���ى البطء في احلركة ويزعجها 

التغيير إلى األفضل.
حتية للش���جعان املخلصني، وكما قال خالد بن الوليد »ال نامت 

أعني اجلبناء«.
كلمة أخي�رة: يتحمل جهاز دعم القرار في الدولة دورا كبيرا عندما 
يبادر الى زيارة الوزير � وال ينتظره � في أي قضية حتتاج الى تنظيم 
املعلومات ومتابعة احلركة األساسية التي يطلقها الوزير كي يتضافر 

العمل املؤسسي، مع القدرة الفردية للشخص القيادي.

دور الوزراء رئيسي في تعزيز »هيبة الحكم«
كالم مباشر

البقاء هلل
مهدي بابا جان غلوم � 70 عاما � الرجال: الرميثية 
� مسجد مقامس � ت: 99808590، النساء : 
الرميثية � شارع معاذ بن جبل � ق10 � 

ج104 � م18 � ت: 2561295.
ناص�ر جعيثن زياد العتيب�ي � 67 عاما � الرجال: 
� م28 � ت:  الفحيحي���ل � ق2 � ش5 
99595544، النس���اء: ضاحي���ة علي 
صباح الس���الم � ق8 � ش11 � م3 � ت: 

.99805406
علي فالح علي عايد الهاجري � 46 عاما � القصور 
� امتداد جسر صبحان � ديوان ماضي 

العايد � ت: 99027077 � 99074647.
سكينة محمد حسن قمبر � ارملة غلوم اسماعيل 

م���راد � 79 عام���ا � الرج���ال: الرحاب 
� م15 � ت: 99029699،  � ق1 � ش27 
النساء: العدان � ق6 � ش20 � م3 � ت: 

.25411345
عمش�ة عريبان املطيري � 85 عاما � الرجال: 
جابر العلي � ق8 � ش31 � م22 � ديوان 
يوسف غازي املطيري � ت: 99133023، 
النس���اء: مبارك الكبير � ق3 � ش4 � 

م2.
فه�د ناصر صنيتان الزعب�ي � 74 عاما � الرجال: 
الرقة � ق3 � ش13 � م171 � ت: 99587772 
� 99085038، النساء: الرقة � ق7 � ش16 

� م42 � ت: 66559545.

مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص 14

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اليابان »صاحبة ثاني أكبر  اقتصاد« تعاني من البطالة.

� إذا كانت اليابان »تعاني« فدولنا العربية »تُوَلْوِل«!
الحارة اليمين بأغلب الطرق متكسرة من الشاحنات.

� واهلل الواحد يحس انه داش بسيارته »زحالقية« مو حارة يمين.
أبواللطفواحد

حريق في سكراب الخشب يستنفر  4 مراكز إطفاء

محمد الدشيش
متكنت 4 مراكز اطفاء من الس���يطرة على 
حريق اندلع يوم امس في س���كراب اخلشب 
ف���ي منطقة أمغرة. وقال مدير ادارة العالقات 

العام���ة في االطفاء العقيد نبيل احلس���ينان 
ان حريق الس���كراب خلف اضرارا مادية وان 
اجلهود الخماده استمرت ساعتني، مشيرا الى ان 

التحقيق فتح للوقوف على اسباب احلريق.

)سعود سالم(رجال اإلطفاء أثناء مكافحة حريق سكراب أمغرة أمس

وزارة الإعـــــــالم

تو�ضح وزارة الإع��ام ب��اأن ما مت اتخاذه من اإج��راءات قانونية حول ق��رار اإيقاف برنامج »�ضوتك و�ضل« وال��ذي قامت بعر�ضه قناة 

ال��وزارة للنيابة العامة )18( م�ضل�ضًا وبرناجمًا انتجتها وبثتها قنوات حملية،  »�ضكوب« مع بداية �ضهر رم�ضان الف�ضيل واحالة 

متت وفقًا لأحكام قانون رقم 61 ل�ضنة 2007 ب�ضاأن الإعام املرئي وامل�ضموع وللقرار الوزاري رقم 6 ل�ضنة 2008 باإ�ضدار الائحة 

التنفيذية للقانون املذكور اأعاه، حيث األزمت املادة 8/ 2 من القانون جميع القنوات الف�ضائية بالتقيد بالقرارات التي ت�ضدرها 

الوزارة. ب�ضاأن تنظيم البث كما ن�ضت املادة )20( من القانون ي�ضدر الوزير الائحة التنفيذية والقرارات الازمة لتنفيذ اأحكام هذا 

القانون خال 6 اأ�ضهر من تاريخ العمل به م�ضتملة على ما يلي:

اأ - نظام ترخي�ص البث واإعادة البث.

ب - نظام ر�ضوم ترخي�ص البث واإعادة البث وترخي�ص التداول وحتديد مقدارها ور�ضوم جتديدها اأو تعديلها.

ج� - نظام اإجازة امل�ضنفات املرئية وامل�ضموعة.

د - نظام اعتماد مكاتب املرا�ضلني على القنوات املرئية وامل�ضموعة.

ه� - نظام التفاق مع الأقمار ال�ضناعية التي تبث القنوات من خالها.

وعلى �ضوء ذلك �ضدرت الائحة التنفيذية بقرار وزير الإعام رقم 6 ل�ضنة 2008 والتي ن�ضت املادة رقم 14 على »ليجوز ملن�ضاآت 

الإنتاج الفني بغري اإجازة م�ضبقة من الوزارة القيام باأي عمل من العمال الآتية واملتعلقة بامل�ضنفات املرئية وامل�ضموعة«:

اأوًل: ت�ضويرها اأو ت�ضجيلها اأو ن�ضخها اأو حتويلها بق�ضد ال�ضتغال.

ثانيًا: عر�ضها اأو بثها اأو اإذاعتها يف مكان عام.

ثالثًا: توزيعها اأو تاأجريها اأو تداولها اأو بيعها اأو عر�ضها للبيع.

كما تو�ضح الوزارة اأن الأعمال التي عر�ضت قد خالفت ن�ص املادة 8/ 2 من القانون واملادة 14 من الائحة التنفيذية رقم 6 ل�ضنة 2008 بعدم 

احل�ضول على ترخي�ص للن�ص وترخي�ص للعمل بعد انتاج ت�ضويره وهو المر املوؤثم واملعاقب عليه مبوجب املادة 13/ 2 من القانون.

هذا وقد ن�ضت املادة 11 من القانون رقم 61 ل�ضنة 2007 على: 

»يحظر على املرخ�ص له بث اأو اإعادة بث ما من �ضاأنه:

1 - امل�ضا�ص بالذات اللهية اأو املائكة اأو القراآن الكرمي اأو الأنبياء اأو ال�ضحابة الخيار اأو زوجات النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأو اآل البيت 
عليهم ال�ضام بالتعر�ص اأو الطعن اأو ال�ضخرية اأو التجريح باأي و�ضيلة من و�ضائل التعبري.

2 - التحري�ص على قلب نظام احلكم بالباد اأو احلث على تغيري هذا النظام بالقوة اأو بطرق غري م�ضروعة.
3 - التعر�ص ل�ضخ�ص �ضاحب ال�ضمو اأمري الباد بالنقد اأو ان ين�ضب له قول اإل باإذن خا�ص من الديوان الأمريي.

4 - حتقري اأو ازدراء د�ضتور الدولة اأو التحري�ص على خمالفة ن�ضو�ضه.
5 - اإهانة اأو حتقري رجال الق�ضاء اأو اع�ضاء النيابة العامة اأو مايعد م�ضا�ضًا بنزاهة الق�ضاء وحياديته.

6 - خد�ص الآداب العامة اأو التحري�ص على خمالفة النظام العام اأو خمالفة القوانني اأو ارتكاب اجلرائم.
10 - امل�ضا�ص بكرامة ال�ضخا�ص او حياتهم اخلا�ضة اأو معتقداتهم الدينية.

11 - الدعوة اأو احل�ص على كراهية اأو ازدراء اأي فئة من فئات املجتمع.
12 - امل�ضا�ص باحلياة اخلا�ضة للموظف اأو املكلف بخدمة عامة اأو ن�ضبة اأقوال اأو اأفعال غري �ضحيحة له تنطوي على جتريح ل�ضخ�ضه اأو الإ�ضاءة اإليه.

ومن خال ر�ضد الوزارة لربنامج »�ضوتك و�ضل« على قناة »�ضكوب«  تبني خمالفته لن�ص املادة )11( فقرة )10( والتي تن�ص على »امل�ضا�ص 

بكرامة ال�ضخا�ص اأو حياتهم اخلا�ضة اأو معتقداتهم الدينية«.

كما ن�ضت املادة )15( من القانون رقم )61( ل�ضنة 2007 على »ي�ضدر الوزير قرارًا بتعيني املوظفني الذين يكلفون باثبات املخالفات لحكام 

القانون وحترير حما�ضرها واإجراءاتها واحالتها اإىل جهات التحقيق املخت�ضة، ويكون لهم بهذه ال�ضفة احلق يف دخول حمطات البث اأو اإعادة 

البث لتدقيق امل�ضتندات واملوجودات والتحفظ على اأي منها وللوزارة احلق يف وقف اأي برنامج خمالف لحكام هذا القانون«.

اإحالة )18( م�ضل�ضًا وبرناجمًا  واإيقاف برنامج  »�ضوتك و�ضل« كما متت  »�ضكوب«  ال��وزارة بتوجيه خطاب لقناة  وعلى �ضوء ذلك قامت 

انتجتها وبثتها قنوات ف�ضائية حملية اإىل النيابة العامة.

پ علمًا باأن قناة �ضكوب قد اأقامت دعوى بالطعن بالقرار الوزاري مت�ضمنة طلبًا م�ضتعجًا بوقف تنفيذ القرار املطعون عليه واإعادة عر�ص 

الربنامج وقد حتددت جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 1 /9 /2009 للنظر تلك الدعوى.

اإع����������ان


