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التقى صاحب السمو األمير، 
حفظــــه اهللا، رؤســــاء حترير 
الكويتية،  اليوميــــة  الصحف 
ونشرت في اليوم التالي تفاصيل 
اللقاء الذي أتى ضمنه التحذير 
من الفتنة الطائفية، والطوابير 
التي تهدف لإلضرار  املغرضة 

بالبلد، وإلقاء التهم جزافا، وعرقلة املشاريع التنموية، 
وتعطيل القوانني املرعية، وأترك لكم تعليقات زوار 
منتدى الشبكة الوطنية الكويتية التي يزورها آالف 

القراء كل يوم:
علقت القارئة املسماة «معشوقتي الكويت» قائلة: 
«اهللا يعينك يا صاحب السمو على كل هاملشاكل 
احلاصلة في البلد»، كما كتب القارئ كرافتسمان: 
«كالم شيخنا هو كالم الكويت ومقولته «ال تدفعوني 
ألمر ال أرضاه» تبني ثقـــل مثل ذلك القرار، ولكن 
األمير يحمل في قلبه مصلحة الكويت، لذا وضع 
رؤساء التحرير أمام مسؤولياتهم كأجهزة إعالمية 
ساهمت في اإلشكال القائم في البلد»، وتكتب جورية: 
«كالم األمير قـــوي وثابت ويدل على ان الكيل قد 
فـــاض، واهللا يعينه ويعني أهـــل الكويت على ما 

نحن فيه».
ويكتب العضــــو البالتينــــي K.K.K «بوناصر 
وضع اصبعه على اجلــــرح، ولكن ماذا نفعل أمام 
من يعتقد ان البطولة السياسية هي في استجواب 
أي وزير أو ان إسقاط رئيس الوزراء يعتبر إجنازا 
سياسيا نادرا؟ واحلال كذلك مع من يعتقد ان نشر 
مقال طائفي بغيض هو عمل يخدم الدين، ثم ماذا 
نفعل أمام من ينجح بطرق غير شرعية ثم يصبح 
خالل فترة وجيزة أكبر سياســــي في البلد وأكبر 
خبير اقتصادي ولرمبا عسكري؟ وماذا نفعل عن 
الباحثني عن البطوالت الشعبية على حساب ذبح 

الوطن؟!».
ويعقب القارئ فكري بالقول: «لقد أسأنا استخدام 

الدميوقراطية بشكل اثار سخرية العالم منا».
< < <

ويدعو املعري «أن يحفــــظ اهللا الدميوقراطية 
الكويتية ويخلصهــــا من أيدي املتطرفني العابثني 
بالبلد» ويحذر املعري من «ان هؤالء املتطرفني يريدون 
ان يكفر املواطنون بالدميوقراطية ويتسببوا في حل 
املجلس في نهاية األمر» أما دسياس فيقول: «اننا 
من عمر ال نعرف مسميات السني والشيعي فكلنا 

اخوان وأهل وجيران ويد واحدة في الشدائد».
< < <

آخـر محطة:  ١- اعتقد ان ردود قراء أكبر شــــبكة 
إلكترونية في الكويت تعكس نبض الشارع احلقيقي 

وتغني عن كل تعليق.
٢- غزو عام ٩٠ وّحدنا وانتهى في ٦ اشهر، أما 
التأجيج الطائفي فيقسمنا وقد يدفعنا الى اشكاالت 

قد ال تنتهي الى األبد.

ال تدفعوني ألمر ال أرضاه
ماذا تســـتطيع أجهزة االمن 
ان تفعل مع املدمن الذي تعيش 
اسرته معاناة نفسية واجتماعية؟ 
نقرأ عن قصص أليمة تنشرها 

الصحف، ثم ماذا بعد النشر؟
ال يســـتطيع احـــد ان يدخل 
بيتا لم حتدث فيه جرمية، ولكن 
امهم في  االطفال يجتمعون مع 
غرفة ويضعون اثاثها خلف الباب 
حتى ال يقتحمه املدمن، اب، اخ، 
أو زوج، معظمهـــم يتحول الى 
شخص خطر على افراد االسرة 

وعلى نفسه.
«جمعية بشائر اخلير» وصلت 
الى بيوت كثيرة كهذه وحققت 

ما يلي:
- تواصلت مع االســـر التي 
شعرت «في وقت ما» بأنها وحيدة 

امام هذا البالء.
- استمالت املدمن في حلظة 
صفاء اقتنع معها بأنه يستطيع 

تصحيح كل شيء.
- رفعت منسوب الثقة بالنفس 
املـــرض وعرف من  لديه جتاه 
خاللها جوانب صحية ومعلومات 
تساعده على التعامل مع االعراض 

اجلانبية.
- تستقبل اجلمعية ٥٠ مدمنا 
سنويا وتعمل على اعادة تأهيلهم 

نفسيا واجتماعيا واميانيا.
- منذ عام ٢٠٠٠ استفاد من 
برامجها ١٠٤٢ شخصا وبالتالي 
اســـر كانت تعيـــش في جحيم 
الى شيء آخر بفضل  وحتولت 

اهللا عز وجل.
الفرق كبير جدا بني ابقاء هؤالء 
حتت ضغوط وإحلاح رفاق السوء 
الذين يريدون منهم العودة الى 
االدمان واملشاركة في الترويج، 
وبني رفقة طيبـــة تعينهم على 
اجتياز املرحلة اخلطرة وتعزز 
مسيرتهم نحو االقالع الكامل عن 
تعاطي املخدرات، وهذا يتطلب 
مالزمة يومية، وتواصال فرديا 
مع كل شخص للوقوف على اية 
اعراض انسحابية او مشاغبات 
من رفاق الســـوء والتصدي لها 
فورا، طبعا بالتعاون مع الشخص 

املعني قبل اي شيء آخر.
هذه اجلهـــود التي تقوم بها 

ت  جمعيـــا
متخصصة 
هي اكثر من 
ضروريـــة 
للمجتمـــع، 
اختار  وقد 
لشـــــــيخ  ا

ـ رئيس  الباللـــي  عبداحلميـــد 
اجلمعية ـ التخصص في ميدان 
مهم وحســـاس بدال من النشاط 
العام، وتواصل مع  االســـالمي 
وزارات متعددة كالداخلية والشؤو 
واالوقاف والصحة، ممن وجدوا 
في تلك اجلهود ما يكمل الدائرة، 
ملواجهة مشكلة االدمان. املشكلة 
التي تواجهها اجلمعية  الكبرى 
هي تعديـــل القانون الذي مينع 
املدمن «السابق» من العودة للعمل 
في الدوائر احلكومية ملدة خمس 
سنوات يكون خاللها عاطال عن 
العمل ما يدفع بعضهم لالستجابة 
الغراءات رفقة السوء حتت ضغط 
احلاجة، وهو امر اســـتنفد من 
اجلمعية جهودا ضخمة لسد هذه 

الثغرة اخلطرة.
كل الشكر لهذه اجلهود اخليرة، 
في موكب العطاء الذي ال ينتظر 
جزاء دنيويا، وال مينع ذلك ان 

نقول لهم «جزاكم اهللا خيرا».
كلمـة أخيرة: شـــيء جميل ان 
نشارك فيما ذكره القرآن الكرمي 
(..ومـــن احياها فكأمنـــا أحيا 
الناس جميعـــا) من خالل دعم 
جمعية بشائر اخلير التي توفر 
«كسوة للتائب ـ كسوة مدارس 
ألبناء التائبني ـ كسوة العيدين 
الســـرة التائب ـ مواد متوينية 

السرته».
انها جهود استغرقت ١٥ عاما، 
واثبتت فاعلية كبيرة في وضع 
حل ملشـــكلة قد تواجه شخصا 
تعرفه ـ حفظكم اهللا ـ من ابناء 
او بنـــات او اخوة او اخوات او 
آباء او زوجات... وقد حدث هذا 

كثيرا مع االسف.
 رقم حساب جمعية بشائر 
اخلير ـ بيـــت التمويل الكويتي 
ـ صدقـــات ٢٥١٠١٠٠٦٢٥٥ـ  زكاة 

.٢٥١٠١٠٠٦٢٤٧
وكل عام وأنتم بخير.

هل تحب أن تكون ممن «أحيا نفسًا»؟

كالم مباشر

هللا
قاء 

الب

مجبل محمد سعيد املري العبيدي ـ ٣٦ عاما.
الرجال: املنقـــف ـ ق١ ـ ش١١٣ ـ م٢٤ 
ـ ت: ٩٩٠٤٠٦٧١، النســـاء: ضاحيـــة 
صباح السالم ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م٤٤ ـ ت: 

.٩٧٠٢٨٨٠٥
عيدة ناصر فالح ابوعنيج العازمي، زوجة فالح 
فهيد فالح احللو العازمي ـ ٦٦ عاما 
ـ الفحيحيل ـ ق ٣ ـ ش ٣ ـ م ٦١ ـ ت: 

٩٩٧٥٦٢٢٢ ـ ٩٩٠٥٨٨١٨.
وضحة تركي ثالب املهاشير ـ ٨٥ عاماـ  العقيلة 
ـ ق ٣ـ  ش ٣٢٤ـ  م ٥٧ـ  ت: ٩٩٩٧٣٦٦٦ 

ـ ٩٧٠٠٠٤١٦.
نعمات محمود عبداحلميد، زوجة احمد امان 
القطان ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: العمرية 
ـ ق ٥ ـ ش ٦ ـ م ٣٠ ـ ت: ٩٩٤٢٢٤٧٠ 
النساء: حطنيـ  ق ٤ـ  ش ٤٢٢ـ  م ٢٧ 

ـ ت: ٩٩٥٠٣٦٩٦.
ثامر ثريان يوسف املطيريـ  ٨٨ عاماـ  جليب 
الشـــيوخ ق ١ ـ ش ١٢١ ـ م ١٢٨٢ ـ ت: 

٩٩٨٨٢٢٦٩ ـ ٩٩٠٤٤٠٣٣.
عبدالرحيـم احمـد علي الكنـدري ـ ٨٠ عاما ـ 

الرجال: ديوان الكنادرةـ  الشعبـ  ت: 
٦٦٢٤٧٠٦٨ ـ النساء: الدوحة ـ ق ٤ ـ 

ش ٣ ـ م ٤٧ ـ ت: ٢٤٨٧١٣٦٠.
موضـي عبدالرزاق محمد اجلسـار ـ ٦٤ عاما ـ 
الرجال: قرطبةـ  ق ١ـ  الشارع الرابع 
ـ ديوان اجلســـار ـ ت: ٢٥٣٤٩٠٢٣ ـ 
النساء: الروضة ـ ق ٥ ـ ش ٥٦ ـ م ٢ 

ـ ت: ٩٩٧٩٧٨٨٠.
شـروق عبدالرحمن محمد الكندري ـ ١٩ عاما ـ 
الرجال: الشعبـ  ديوان الكنادرةـ  ت: 
٩٩٠٢٣٩٠٥ـ  النساء: صباح السالمـ  ق 

٦ ـ ش ١ ـ م ٤٠ ـ ت: ٩٩٠٧٤٩٩٥.
عائشة عبداللطيف فهد األمير، أرملة عبدالعزيز 
محمد األميرـ  ٦١ عاماـ  الرجال: اجلهراء 
القدميةـ  ق ٢ـ  ش ٩ـ  ديوان األميرـ  
ت: ٩٩٠٨٨٦٦٤ ـ ٢٤٥٥٥١٣٤ ـ النساء: 
اجلهراء القدمية ـ ق ٢ ـ ش ٩ ـ م ١٧ 

ـ ت: ٢٤٥٥٥١٣٣.
زهرة خواجة رجب يوسف، أرملة إبراهيم قاسم 
حسني ـ ٨٧ عاما ـ الرجال: حسينية 
سيد محمد ـ سلوى ـ ت: ٩٧٢٢٩٦٦٧ 

ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق ٧ ـ ش ٧ 
ـ م ٢١ ـ ت: ٢٥٤٢٢٦٠٩.

ـ  ـ ٦٢ عامـــا  محمـد حـزام فالـح امليـع 
الصباحية ـ ق ٢ ـ ش ٩ ـ م ٢١٧ ـ ت: 

.٦٦٥٧٥٤٤٤
خديجة حسني قاسم، أرملة حاجي إسماعيل 
مـــاه كرميـ  ٦٩ عاماـ  الرجال: بيانـ  
مسجد اإلمام احلسنـ  ت: ٩٩٦٨٢٥٣٢ 
ـ النســـاء: الرميثية ـ ق ٢ ـ شـــارع 
ســـاطع احلصري ـ ج ٢٤ ـ م ١ ـ ت: 

.٢٥٦٤٨٨٨٠
جناة سـعد علي الفليج ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: 
ديوان الفليجـ  ضاحية عبداهللا السالم 
ـ شارع صنعاءـ  ت: ٢٢٥٢٠٢٠٧، النساء: 
النزهةـ  ق٣ـ  ش٣١ـ  م٢ـ  ت: ٢٢٥٢٨٥٨٥ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
زاهـرة هادي علي املـري ـ ٩٤ عاما ـ الظهر 
ـ ق٥ ـ ش٣ ـ م٣٥ ـ ت: ٦٥٠٩١٠٠١ ـ 

.٦٥٠٧١٠٠١

مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص ١٤

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

اعضاء فريق الغوص حلظة انتشالهم للقارب الغارق بواسطة احلقائب الهوائية امس

متكـــن اعضـــاء فريـــق 
التابـــع للجمعية  الغوص 
الكويتية حلماية البيئة امس 
من انتشال قارب غارق في 
مرسى سوق شرق، وبحسب 
بيان لفريق الغوص ان قاربا 
بطول ٣٠ قدما غرق السباب 
فنية ولم يتسبب حادث غرقه 

في اصابات.
وبدأ اعضاء فريق الغوص 
فـــي اســـتخدام احلقائـــب 
الهوائية واالحزمة واحلبال 
املياه في  ومضخات سحب 
عملية االنتشال التي حرص 
اعضاء الغوص خاللها على 
وقف اي تسرب للوقود من 
القـــارب خالل العملية التي 
امتها اعضاء الفريق بنجاح. 
وجاء في بيان الفريق انه مت 
عمل الفحص الفني للقارب 
بعد انتشاله وتبني ان غرقه 

عائد خللل فني فيه.

أعضاء فريق الغوص ينتشلون قاربًا غارقًا من مرسى سوق شرق

..و«خفر السواحل» أنقذ ٦ مواطنين بعد غرق زورقهم في األرياق

«الصحة العالمية»: استعدوا لموجة ثانية من إنفلونزا الخنازير

متكن رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل ـ مركز اخليران 
الســـاحلي ـ من انقاذ ستة مواطنني على منت طراد من الغرق 

في منطقة األرياق.
وقال الناطق الرســـمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبـــر ان غرفة العمليات باإلدارة العامة املركزية للعمليات 
بوزارة الداخلية تلقت بالغا في متام الساعة ٩٫٣٢ عن تعرض 

طراد للغرق وعلى متنه ستة مواطنني.

وأضــــاف العقيد الصبر ان دورية من اإلدارة العامة خلفر 
السواحل مبركز اخليران الســــاحلي توجهت على الفور الى 
منطقة احلادث ومت انقاذ املواطنني الســــتة وهم اآلن بصحة 

جيدة.
وأهاب العقيد الصبر باملواطنني واملقيمني الذين يرتادون البحر 
الى ضرورة االلتزام بشروط األمن والسالمة التي حتددها اإلدارة 

العامة خلفر السواحل حفاظا على أرواحهم وسالمتهم.

جنيڤـ  أ.ش.أ: حثت مارغريت تشان املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة امس احلكومات، على 
االستعداد ملوجة ثانية محتملة من تفشي ڤيروس «اتش ١ 

ان ١» املعروف إعالميا باسم إنفلونزا اخلنازير.
وقالت تشـــان إنه ال ميكن اجلزم مبا اذا كان األسوأ قد 

مضى أم انه لم يأت بعد.
وأضافت: «علينا ان نكون مستعدين ألي مفاجآت قد تأتي 
بها هذه الســـاللة من االنفلونزا، الن التغير العشوائي هو 
اآلليـــة التي يعتمد عليها اى ميكروب في العالم لكي يبقى 
ويستمر». مشـــيرة إلى انه علينا ايضا ان نستعد ملوجة 
ثانية ورمبا ثالثة من التفشـــي مثلما شـــهدنا في األشهر 

القليلة املاضية.
وأشـــارت إلى ان نحو ١٨٠٠ شخص توفوا منذ انتشار 
ڤيروس «ايه اتش ١ ان ١» في ابريل املاضى، وسجلت اغلب 

هذه احلاالت في األميركتني.
وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية الڤيروس وباء عامليا 
في شهر يونيو املاضي، وتقول إن الڤيروس انتشر اآلن في 

أكثر من ١٧٠ دولة حول العالم.
من ناحية أخرى، أكدت مدير عام منظمة الصحة العاملية 
ان الســـعي إلنتاج لقاح مضاد للڤيروس يجري على قدم 
وســـاق اذ تعمل أكثر من ٢٠ شركة دواء حول العالم على 

إنتاج لقاح فعال وامن.

نائبة في البرلمان تدعو لـ «تعدد األزواج»

الدعوة لـ «تعدد الزوجات» تظهر في روسيا

السؤال: «كم يبلغ عدد الرجال القادرين على تلبية 
احتياجات اكثر من اســـرة وتوفير حياة كرمية 
لـ ٤ زوجات او لزوجتني؟ وهل ســـيكون هؤالء 
قادرين على منح أطفالهم املستوى املطلوب من 

الرعاية والتعليم؟»
ومـــع احتـــدام النقاش حـــول املوضوع بدأ 
قانونيون روس في البحث عن منافذ في القانون 
األساسي تفتح هوامش ألنصار الفكرة، وبحسب 
بعضهم، فإن قانون األحـــوال املدنية، رغم انه 
ال يتيـــح تعدد الزوجـــات، اال انه ال يعاقب، في 
الوقت ذاته، من يرتكب هذه «املخالفة»، وبذلك، 
فإن الزواج الثاني او ما يليه يعتبر ملغى بحكم 
القانون، لكن القانون ذاته ال يتطرق الى «الزواج 

املدني».

العربية: طالب نائب رئيس البرملان الروسي 
فالدميير جيرينوفسكي بوضع صياغة قانونية 
لتعدد الزوجات، وذلك تزامنا مع جتدد النقاش 
في روسيا حول فكرة السماح بتعدد الزوجات 
ملواجهة األزمة الدميوغرافية احلادة ولتخفيف آثار 
املشكالت االجتماعية وأبرزها االنتشار املتزايد 

لألطفال غير الشرعيني.
وكان جيرينوفسكي اقتراح في ٢٠٠٢ مشروع 
قانون ملناقشته في مجلس الدوما، يسمح للرجل 
بالزواج من ٤ نســـاء، شرط ان تعطي كل منهن 
موافقتها على ان يقتـــرن زوجها بغيرها، لكن 
االقتراح قوبل حينها بعاصفة داخل البرملان ومت 
رفضه بغالبية األصوات. وبرر جيرينوفسكي، 
الذي لم يخف نيته االقتران «بزوجة ثانية ورمبا 
ثالثة»، موقفه بضـــرورة وضع آليات قانونية 
ملواجهة التدهور الدميوغرافي اخلطر في البالد. 
في املقابل، جاء موقف نائبة اخرى لرئيس البرملان 
الروسي، وهي لوبوف سيلسكا، حادا في مواجهة 
مؤيدي الفكرة، فقد قالت: «ملاذا يتحدثون عن تعدد 
الزوجات فقط، مادامت في روســـيا مساواة في 
احلقوق يجب ان تسمح بتعدد األزواج أيضا؟». أما 
مسؤول اإلدارة الدينية ملسلمي نيجني نوفغرد، 
دامر محي الدينوف، فأعلن معارضة قوية للفكرة، 

مشيرا الى األوضاع املعيشية القاسية.
واستند الى تقديرات تشير الى نحو ٢٧٪ من 
مواطني روسيا يعيشون حتت خط الفقر، ليطرح 

أول عملية زرع وجه 
في إسبانيا تثير جدًال

مدريدـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير 
صحافية امس أن الســـلطات 
االسبانية تعرضت لالنتقادات 
بسبب نشـــر معلومات حول 
املتبرع في أول عملية زرع وجه 

جترى في البالد.
وأنهى فريـــق طبي مكون 
من أكثر من ٣٠ شخصا عملية 
استغرقت ١٦ ساعة لرجل (٤٣ 
عاما) االربعاء مبستشـــفى «ال 
في» مبدينة ڤالينسيا بشرق 
البالد. وكشفت وزارة الصحة 
ومسؤولون إقليميون أن املتبرع 
هو رجل (٣٥ عاما) قتل في حادث 

مروري.
وكانت تلك التفاصيل كافية 
لوسائل االعالم لتحديد هوية 
الكشـــف  جرى  الذي  املتبرع 
عن جنسيته ومهنته وحالته 
األسرية وهواياته. وقال خبراء 
احملظور  مـــن  إنه  قضائيون 
الكشـــف عن هوية املتبرعني. 
وقالت وزارة الصحة إن أسرة 
إجراء  اتخاذ  تعتـــزم  املتبرع 
قانوني ضد هؤالء املسؤولني 
عن  معلومـــات  تســـرب  عن 
باسم  متحدث  وحذر  املتبرع. 
وزارة الصحة من أن الكشف عن 
هوية أي متبرع ميكن أن يضر 
بالصحة النفسية للمريض الذي 

خضع لعملية زرع وجه.

هل يتحقق «تعدد الزوجات» في روسيا؟


