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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

با�ســـــــــــــــم/ 

عبيد دابان عياد امليموين املطريي

رقم اجلواز / 1928258

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سعودية اأو الت�سال على رقم

67067555

مفقود جواز �سفر �سعودي

 ناشطات لـ »األنباء«: المرأة الكويتية لعبت »الجلة«
و»الوثب العالي« منذ الستينيات ولم تخرج عن هويتها الدينية

مباراة »القدم« النسائية رمت بالكرة في ملعب الحكومة

سلمى العجمي

احدى العبات منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية

جنالء النقي د.خالدة اخلضر جناة احلشاش فاطمة النهام

والتزامها ونكن لها كل االحترام 
والتقدي����ر وال نقبل املس����اس 
بس����معتها او كرامته����ا وحبها 
ووالئها وعطائها للكويت واعالء 

شأنها في كل احملافل.
واشارت الى ان الكويت في 
غنى عن اثارة تأزمي جديد داعية 
الى االهتمام بأمور اعمق تعود 
بالنفع على الوطن واملواطنني 
وحتقيق الرغبة األميرية السامية 
بتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري عاملي واال يتم اهتمام 
الشارع والسلطتني بأمور ترهق 
اجلميع وتأخذ من وقتنا الكثير 

دون جدوى.
الناش����طة  وبدوره����ا رأت 
السياس����ية جناة احلش����اش 
ان ادخ����ال مش����اركة الفتيات 
الكويتيات في بطولة لكرة القدم 
في متاهة سياسية وبرملانية يعد 

امرا غير ذي منفعة.
واضافت ان املجتمع الكويتي 
سيظل محافظا بهويته العربية 
واالسالمية واخلليجية وال ميكن 
لرياضة ان تبعده عن هذه الهوية، 
موضحة ان جميع املجتمعات 
انفتحت على كل الرياضات وعلى 
عوال����م التكنولوجيا والتطور 
وال ميكن للكوي����ت ان تنعزل 
وتتقوقع على ذاتها في ظل هذا 
الى  العاملي. واشارت  االنفتاح 
ان من يطل����ق هذه الضجة هم 
االكثر التصاقا بالغرب وبابتعاث 
ابنائهم للدراسة في اجلامعات 
الغربية ويسلكون النمط الغربي 

في حياتهم اليومية.

الفتاة  ان مسؤولية مش����اركة 
الكويتية في بطولة لكرة القدم 
الى ناديها والى اسرتها  تعود 
وال يحق ألحد ان يكون وصيا 

عليها.
التزام  ان  واضافت اخلضر 
الفتاة بلباس ش����رعي يرتبط 
بقناعتها اذا كانت ملتزمة فإنها 
تختار لباسا مناسبا لذلك، مبينة 
ان القول ببعد املجتمع عن هويته 
االسالمية يعد تدخال في احلريات 

الشخصية.
وذكرت ان املجتمع الكويتي 
اصبح منفتحا ومختلطا فنجد 
الكويت����ي الذي ام����ه اميركية 
الخ  وسويدية وبنغالديشية.. 
الفتة الى ان العالم اصبح قرية 
صغيرة والكويت جزء من العوملة 

التي يعيشها العالم كله.
واضافت ان املش����اركة في 
لعبة ما هو اختيار ذاتي داعية 
اعضاء مجلس األمة الى االهتمام 
بأولويات التنمية في البالد وعلى 
رأسها تنمية القدرات البشرية 
والتعليمية وملواجهة التحديات 

االقتصادية وغيرها.
وم����ن جهتها اكدت احملامية 
جنالء النقي أن امل����رأة ال تقل 
كفاءة وقدرة عن الرجل، موضحة 
ان كرة القدم رياضة لها فائدة 
للذه����ن واجلس����م، معربة عن 
فخرها واعتزازها مبشاركة الفتاة 
الكويتية في البطوالت الرياضية 
ومتثيل الكويت خليجيا وعربيا 

ودوليا.
وتابعت: نثق في قدرة املرأة 

ان الرياض����ة في ح����د ذاتها ال 
ترتبط بأي هوية، مشيرة الى 
ان لعبة اجل����ودو هي صينية 
انه  والكاراتيه يابانية، مؤكدة 
ال عالقة ب����ني أي رياضة وأي 

هوية مجتمعية.
وذكرت العجم����ي ان الفتاة 
الكويتية شاركت وتنافست في 
ع����دة رياضات مثل رمي اجللة 
والغولف والوثب العالي وغيرها 
في س����تينيات الق����رن املاضي 
وأحرزت تفوقا عاليا وأحدثت 
نهضة رياضية الى جانب الرجل 
ضمن بطوالت مدرسية وغيرها، 
معبرة عن اندهاشها ملا يثار حول 
الرياضة النسائية واصفة ذلك 
بأنه مضيعة للوقت واالنشغال 
بأمور هامشية، الفتة الى انه كان 
األولى به����ؤالء النواب الدعوة 
لفتح حتقيق في قضايا الفساد 
واهدار املال العام في عدة مرافق 
ووزارات واالهتمام مبا هو اشد 

ضررا.
واضاف����ت العجم����ي أنه ال 
عالقة لهذا املوضوع بالشريعة 
االس����المية او الهوية الدينية، 
مذكرة مبشاركة الفتاة الكويتية 
ف����ي بط����والت مختلطة ضمن 
رح����الت مع زمالئها الش����باب 
الكويتيني في رحالت للكشافة، 
مشيرة الى انها كانت دائما فتاة 
متحضرة اجتماعيا ورياضيا 
وثقافيا وأن ما يحدث اآلن هو 

دحرجة الى الوراء.
ومن جهتها، قالت الناشطة 
السياس����ية د.خال����دة اخلضر 

وحزن، ويتمادون في ذلك عبر 
اطالق تصريحات حول تفاهات 
ال ترقى الى العمل النيابي الذي 
يتطلب إعطاء األولوية ألمور 
تنموية والتعاون بني السلطتني 
وتسريع مسيرة التنمية وليس 

الرجوع بالبالد الى الوراء.
وعّلقت النهام حول تصريح 
البعض بأن مش����اركة الفريق 
النسائي في بطولة لكرة القدم 
بأنه متييع لهوية املجتمع، بأنه 
كالم عار عن الصحة، مش����ددة 
على أال يزايد أحد في محافظة 
املجتمع ومتسكه بهويته وثوابته 

اإلسالمية.
ودعت إل����ى التفات النواب 
اإلسالميني الى أمور ذات قيمة 
سياسية تخدم مصلحة الوطن، 
متسائلة: ملاذا يتعاون هؤالء مع 
نساء نائبات حتت قبة البرملان 
ويجدون مبررات لهذا التعاون؟ 
موضح����ة ان املوقف يجب ان 
ينس����حب على جميع املواقف 
وأال يخضع لالنتقائية، مؤكدة 
ان مشاركة الفتيات الكويتيات 
في بطولة لكرة القدم ال تعني 
أي انف����الت أو فوضى، مؤكدة 
ان الكوي����ت دولة دميوقراطية 
وبلد للحري����ات آملة ان يعدل 
النواب عن طرح قضايا بعيدة 

عن صلب أعمالهم.
اما احملامية سلمى العجمي 
فقد رأت ان إثارة هذه الضجة 
حول الرياض����ة التي ال تفرقة 
فيها بني الرجل واملرأة ال عالقة 
لها بهوي����ة املجتمع، موضحة 

مكفولة.
النه����ام ان هؤالء  وأضافت 
النواب ابتعدوا عن تفعيل مواد 
الدستور ملا يخدم مصلحة الوطن 
واملواطنني وأصبحوا ينطقون 
مبا يخدم أجندتهم السياسية 
ورغباتهم الدينية، الفتة الى ان 
الدستور الكويتي ضمن احلريات 
الشخصية للجميع مادامت ال 

تؤذي اآلخرين.
وذك����رت ان خ����روج هؤالء 
الفتيات للمش����اركة في بطولة 
رياضية أتى مبوافقة أسرهن وال 
حق لنواب ان يكونوا أوصياء 
عليهن، موضحة ان مش����اركة 
الكويت في أي بطولة رياضية 
هي مسؤولية حكومية ميارس 
م����ن خاللها منتخ����ب الكويت 
القدم رياضة  النس����ائي لكرة 
ميثل فيها الكويت بني عدة دول، 
مشيرة الى جهود نادي الفتاة 
الرياضة  الذي يهتم بش����ؤون 

النسائية املختلفة.
وأضافت ان لعبة كرة القدم ال 
تختلف عن باقي الرياضات مثل 
التايكواندو أو اجلودو أو املبارزة 
أو الفروسية التي أبدعت فيها 
إثارة  الكويتية، واصفة  الفتاة 
هذا املوضوع بأنه »نظرة دونية 
للمرأة الكويتية« مذكرة بأن املرأة 
الكويتية أصبحت تزامل النواب 
حتت قبة عبداهلل السالم فلماذا 
يستنكر هؤالء النواب مشاركتها 

رياضيا؟
وتابعت ان البعض يريد ان 
يقلب أي فرحة للكويتيني الى غم 

بشرى الزين
ب����روح رياضية ج����اء الرد 
النس����ائي على مواقف عدد من 
النواب الذين استنكروا مشاركة 
فتيات كويتيات في مباراة لكرة 

القدم.
رياضي����ة  روح  وبغي����ر 
أبانت ه����ذه املواقف عن تهديد 
نيابي مبساءلة وزير الشؤون 
االجتماعية والعم����ل د.محمد 
العفاسي ورمت ب� »املستديرة« 

في ملعب احلكومة.
فيما كانت الرياضة النسائية � 
املشاركة النسائية � في ستينيات 
القرن املاضي حترز البطوالت 
في رمي اجللة والوثب العالي.. 
ولم تخرج الفتاة الكويتية حينها 
عن تقاليد وعادات مجتمعها ولم 
ترم بهويتها خارج اسوار الدائرة 
الديني����ة، كان ذلك بعض آراء 
عدد من الناشطات السياسيات 

الكويتيات.
آراؤهن أن مشاركة  وأكدت 
املرأة الكويتية في لعبة كرة القدم 
لن جتعلها في وضع تسلل عن 
عادات وتقاليد املجتمع الكويتي 
بل ستعود بها إلى احراز اهداف 
لنهض����ة رياضي����ة طاملا كانت 
عمي����دة لها إلى جان����ب اخيها 
الرجل في فترة كانت البالد ال 
تركن إلى دحرجة للوراء وترنو 
إلى متثيل بلدها رياضيا والرمي 
برغبات ترجيحية تنافس فيها 
الرجل وتعلي من شأن البالد في 

احملافل الدولية.
وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

الناشطة السياسية  أعربت 
النهام عن اس����تغرابها  فاطمة 
إقحام عدد من النواب مشاركة 
فتي����ات كويتيات ف����ي بطولة 
نس����ائية لكرة القدم في وقت 
العالم  تشهد جميع مجتمعات 
تغي����را وتط����ورا ف����ي العلوم 
والتكنولوجيا وغيرها، مشيرة 
الى وجود ن����واب ينتمون إلى 
التيار اإلسالمي في مجلس األمة، 
منحهم هذا الوجود التدخل في 
حريات املواطنني ومناقضة ما 
يوجد في الدستور وخاصة في 
)م30( بأن احلرية الشخصية 

 المطوع: كنا نتمنى الفوز
والكويت منفتحة على العالم 

المال: المشاركة النسائية مطلوبة 

»التحالف الوطني«: تمادي النواب 
على الحريات أخذ أبعادًا خطيرة

أبدى النائ��ب عدن��ان املط��وع اس��فه لهزمية املنتخب الكويتي النسائي 
لكرة القدم من ن��ظيره الفلسطيني امس األول قائال لالع�بات املنتخب 
»هارد لك«. وقال املطوع في تصريح خاص ل� »األنباء« كنا نتمنى في 
هذه التجربة األولى فوز منتخبنا النسائي متمنيا اداء افضل واحسن 
في املرات القادمة ومطالبا في الوقت نفس����ه هيئة الشباب والرياضة 
باالهتمام وزيادة الدعم لتدريب شابات الكويت لتكون مساهمتهم فعالة 
مستقبال. واكد املطوع ان الكويت منفتحة على العالم وحققت فرق اخرى 
نس����ائية ارقاما جيدة في الرماية والفروسية ونتائجها كانت مشرفة، 
مؤكدا ضرورة دعم جميع الفرق الرياضية التي تشارك باسم الكويت 

دوليا ومحليا واقليميا لرفع اسم الكويت عاليا خفاقا.

قال النائب ص��الح املال: احل��ركة الرياضية واملش����اركة النس����ائية 
ب الشعب وال ذوو الالعبات  ليست بحاجة الى فتاوى البعض، ولم ينصِّ
البعض أوصياء عليهم واملشاركة النسائية امر مطلوب، وادعو هؤالء 
النواب الى االلتفات للتش����ريعات املهمة ورفع وصايتهم عن املجتمع، 

فال�شعب ملَّ من فرض الوصاية عليه.

قال امني عام التحالف الوطني الدميوقراطي خالد الفضالة ان متادي 
النواب على حريات املواطنني اخذ ابعادا خطيرة، مؤكدا انه ليس من حق 

النواب التدخل في خيارات الفتيات وأهاليهن في ممارسة الرياضة.
واضاف الفضالة في تصريح صحافي امس تعليقا على ردود االفعال 
النيابية على مش����اركة منتخب الكويت لكرة القدم للسيدات في بطولة 
عربي����ة ان مثل تلك التصريحات طعن ف����ي مواطنني كويتيني وتدخل 
في شؤونهم. وأكد ان الوقت حان لتكون هناك حركة رياضية نسائية 
منافس����ة كما كنا في السابق. وش����دد الفضالة على ضرورة ان يعرف 
النواب حدودهم واال يتدخلوا في حرية األسر الكويتية وممارسة بناتهم 
للرياضة، معربا عن رفضه ان يزايد عليهم احد، مؤكدا ان متثيل الفتيات 

للكويت شرف نفتخر به وال سلطان عليهن سوى اسرهن.


