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مناظرة رابطة »الطب« جاءت في أجواء راقية و اشتملت على عدة محاور

المسلم: نحذّر الحكومة من تدوير الوزير العبداهلل تفادياً لجلسة طرح الثقة

لمــاذا  أسيــل: 
لم تطرح لجنة الظواهر 
لباس الرجل الشرعي 
في السبــاحة بــداًل    
من قصر األمر على المرأة؟

البراك لـ »األنباء«: مؤيدو طرح الثقة  في تزايد 
والقضية أصبحت استحقاقًا شعبيًا برلمانيًا

»المرافق« أقرت تخفيض مدة ترقية 
ضباط الصف اإلطفائيين من 15 إلى 10 سنوات

أقرت جلن���ة املرافق العامة 
البرملانية مقترحا ينص على 
تخفيض امل���دة الالزمة لترقي 
ضباط الصف في اإلطفاء الى 
رتبة مالزم إطفاء من 15 عاما 

إلى 10 أعوام.
النائب  اللجنة  وقال عضو 
س���عدون حماد ف���ي تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع الذي 
عقد أمس ان اللجنة ناقش���ت 
كذلك موضوع تثمني القسائم في 
منطقة خيطان في القطعتني 3 
و4 حيث كان املقترح املقدم من 
احلكومة في هذا الشأن ينص 
على ان تطرح هذه القسائم في 
املزاد العلني لسائر املواطنني 
مشيرا الى انه تقدم مبقترح في 

اللجنة ينص على ان تقتصر 
املشاركة على املواطنني املتقدمني 
بطلبات إس���كانية إلعطائهم 
اخلصوصية باالس���تفادة من 
القس���ائم والتسريع في  هذه 
حل مشكلتهم مع طول انتظار 

الطلبات اإلسكانية.
وبني حم���اد انه متت أيضا 
مناقشة تثمني بيوت التركيب 
في خيط���ان قطع���ة 10 وانه 
اض���اف اليه���ا تثم���ني بيوت 
التركيب في منطقة األحمدي 
لكونه���ا تعاني م���ن الوضع 
ذاته، موضحا انه متت مناقشة 
الكثير من االقتراحات وتأجيل 
التصويت عليها الى األسبوع 
املقبل فيما عدا املقترح املتعلق 

باإلطفاء الذي مت االستعجال في 
التصويت عليه.

املرافق  وأعرب مقرر جلنة 
العامة د.فيصل املسلم عن أسفه 
لعدم حضور الوزراء املختصني 
اجتم���اع اللجن���ة امس وكان 
مخصصا ملناقشة املقترحات 
بقوان���ني املتعلقة مبش���كلة 
منطقة خيط���ان، الفتا الى انه 
أبدى حتفظ���ه خالل االجتماع 
على هذا األمر.وقال د.املسلم ان 
اللجنة طلبت تزويدها بالتقارير 
التي  والقرارات والدراس���ات 
الوزارات املعنية في هذا  لدى 
اخلصوص، حيث ال يوجد رأي 
نهائي لدى اجلانب احلكومي 

في هذا امللف.

 موسى أبوطفرة
حذر النائب فيصل املس���لم احلكومة 
من اجراء اي تدوير لوزير االعالم ووزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل بهدف تفادي 
جلس���ة طرح الثقة، مشددا على انه امر 
مرفوض خاصة بعد مناقشة االستجواب 
وتقدمي طلب طرح الثقة بالوزير، وكان 
هذا االجراء يكون مقبوال اذا سبق جلسة 

االستجواب.
وقال املسلم، في تصريح صحافي 
امس، ان قيام احلكومة بتدوير الوزير 
قبل جلس���ة طرح الثقة امر مرفوض 
ويذكرنا بتدوير وزير املالية االسبق الى 
وزارة النفط والذي كان امرا مرفوضا 
م���ن قبل املجلس حتى قامت احلكومة 

بتصحيح قرارها.
واكد املسلم ان عدد مؤيدي طرح الثقة 
في وزير االعالم ارتفع، فهناك 23 نائبا 
مع طرح الثقة، واكثر من ثمانية نواب 
ممتنعني، من بينهم من يعيد النظر، وهذا 
امر واقع تعلمه احلكومة، مشددا على 
ان الوزير يس���تحق سحب الثقة منه، 
الفتا الى انه س���جل اسمه ليكون اول 

املتحدثني في جلسة طرح الثقة.
الى وجود مؤشرات  واشار املس���لم 
اخرى ومفاجآت س���تظهر خالل جلسة 

مناقش���ة طلب طرح الثقة في اس���ماء 
املتحدثني، وكذلك فيما يتم طرحه، معتبرا 
التصريحات احلكومية بشأن جناح الوزير 
في تفنيد محاور االس���تجواب سياسية 

وليست واقعية.
واوضح املسلم انه سيثبت في جلسة 
طرح الثقة ادانة احلكومة بأكثر من ملف 
فيما يتعلق بقانوني املطبوعات واملرئي 
واملسموع بأكثر من مؤسسة واكثر من 

مسؤولية، مبا يحمله املسؤولية باعتباره 
الوزير املختص.

واضاف املس���لم: كن���ا ندعو الى حل 
االش���كالية ومعاجلة القصور احلكومي 
قبل جلسة االستجواب، لكن بعد مناقشة 
االستجواب وتقدمي طلب طرح الثقة بالوزير 
أمتنى ان تستكمل املمارسة الدميوقراطية 
وميارس املجلس دوره بهذا الشأن واذا رأت 
احلكومة خيارا دستوريا آخر فسنقدره 

ونحترمه ويبقى خيارها.
من جانبه كشف النائب مسلم البراك 
ان مؤيدي ط���رح الثقة في وزير اإلعالم 
الش���يخ أحمد العبداهلل في تزايد وهو 
ما ستكش���فه األيام املقبلة بجلسة طرح 
الثقة قائال: »طرح الثقة في الوزير يعد 
استحقاقا شعبيا وبرملانيا وهو في تزايد 

بإذن اهلل«.
وقال الب���راك في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان احلكومة تعيش هذه األيام 
في أوهام وتعتق���د انها ملكت التأثير 
على النواب، موضحا ان هذا األمر لن 
يتم بسهولة لكون احلكومة تدرك ذلك، 
مضيفا: ان احلكومة اآلن حتاول استمالة 
الوسائل اإلعالمية في نشر ثقتها بنفسها 
وبوزيرها وأقول انها بذلك ال تس���عى 
لتأكيد احلقائق وامنا تسعى ل� »تونيس« 

نفسها فقط.
ونف���ى النائب البراك ما تردد حول 
انفراط عقد ال���� 22 الذين وقعوا على 
بيان تأييد استجواب الوزير العبداهلل، 
مؤكدا ان النواب متمسكون بهذا البيان 
وان العدد املؤيد في جلسة طرح الثقة 
سيتجاوز ال� 25 نائبا بإذن اهلل كون هذا 
االستجواب استحقاقا برملانيا وشعبيا 

� على حد قول البراك.

)أحمد باكير( د.أسيل العوضي ود.علي العمير يتوسطهما عريف الندوة   

ناجي العبدالهادي وعدنان املطوع وفيصل الدويسان وأحمد السعدون ود.فيصل املسلم وسعدون حماد خالل االجتماع

د.علي العمير د.أسيل العوضي

د.فيصل املسلم مسلم البراك

 بيان عاكوم
بالرغم من االختالف في وجهات النظر بين 
النائب د.علي العمير والنائبة د.أسيل العوضي 
اال ان اجواء راقية سادت بينهما خالل المناظرة 

التي نظمتها رابطة كلية الطب صباح امس.
مواضيع عدة طرحه����ا المنظمون كقضية 
الحج����اب التي رأى فيها العمي����ر ان الحجاب 
مفروض دينيا على المرأة داخل وخارج البرلمان 
وحتى في قان����ون االنتخاب الذي يلزم المرأة 
بالضوابط الشرعية اال انه عاد وأكد على قبوله 

وامتثاله لقرار المحكمة الدستورية.
أما د.أس����يل العوضي ف����رأت ان الضوابط 
الشرعية ال تعني الفرض على المرأة االلتزام 

بالحجاب.
وبخصوص تهديد النائب محمد هايف بتقديم 
استجواب عن الحجاب قالت هذا حقه ومن ثم 

لنا حقنا في الوقوف أمامه.

رقابة الكتاب

أما بخصوص الحريات والرقابة المفروضة 
على الكتب فقالت العوضي ان تلك الرقابة يجب 
اال تكون موجودة في ظل نظام ديموقراطي كما 
ساوتها بالوصاية، معتبرة ان الوصاية فقط 
مقبولة على الصغ����ار وتلك الوصاية تفرض 

عليهم من جانب األهل وليس الدولة.
كما انها رأت ان الرقابة في ظل الوقت الحالي 
ليست لها اي قيمة خصوصا في ظل العولمة 
واالنترنت حيث كل شيء مباح وبإمكان اي انسان 

شراء الكتاب الذي يريده عبر االنترنت.
وأسفت العوضي لغياب ثقافة االختالف في 

الكويت، مش����يرة الى ان من ينتقد رأيا 
او فكرة يعتب����ر كأنه يهاجم وهذا األمر 

غير صحيح.
أم����ا رأي العمير في ه����ذه القضية، 
فيختلف عنها، اذ أجاز الرقابة على الكتب، 
مشيرا الى ان الفيصل في هذا االمر القرآن 
والسّنة، بينما العوضي اعتبرت الفيصل 

هو النصوص الدستورية.
م���ن جانبه، ب���رر العمير ذلك بأن 
هناك اثرا سلبيا على المجتمع والنشء 
في حال تمت اباحة كل ش���يء في هذا 
المجال، ألن هناك الكثير من الكتب مثال 
والتي تمس الذات االلهية وكتب اخرى 
اباحية يجب عدم الس���ماح بإدخالها 

الى البالد.
أما بخصوص استجواب وزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل فقال العمير انه 
لم يح����دد حتى اآلن رأي����ه بخصوص 

موضوع حجب الثقة عنه، اال انه رأى ان محاور 
االستجواب ال ترقى لطرح الثقة.

وكذلك العوضي التي اكدت انها لم تحسم 
امرها حتى اآلن بخصوص حجب الثقة، اال انها 
انتقدت الوزير ومستجوبه، اذ قالت: ما رأيته 
مؤلم في جلسة االستجواب، حيث ان الوزير 

لم يطبق القان����ون ضد القناة اال بعد تضرره 
شخصيا منها، على الرغم من أن هناك قنوات 
اخرى مّست بطرحها الوحدة الوطنية، وكذلك 
المس����تجوب الذي كان عنوان����ه الحريات، اال 
ان الحريات كانت الغائب االكبر في الجلس����ة 
وبالتالي فالمستجوب سكت عن كل الممارسات 

الخاطئة ولم يتحدث اال عن قناتين.أما بخصوص 
موضوع سفر المرأة مع محرم، فرأت العوضي 
ان مثل هذه الطروحات من بعض النواب حيث 
انها فقط طروحات شعبوية تلهي الناس عن 
القضايا االساسية والتي يجب ان يركز عليها 
عضو مجلس االمة.مشيرة الى ان هذا اليزال 
اقتراحا برغبة والحكومة قد 
تأخذه وتضعه في الدرج، واذا 
لم يكن ذلك فستكون لنا وقفة 

بخصوصه.
وتم التط���رق خالل اللقاء 
الى اختالف في الفتاوى، ورأت 
العوضي ان في هذا االختالف 
ربما تكون حكمة الهية، وذلك 
لالمتثال للدستور منتقدة من 
اصدر فت���وى بقتل من يبيح 

االختالط.
اما بخصوص رأي العمير 
في سفر المرأة فجاء قريبا من 
العوضي اذ قال: سفر المرأة مع 
محرم هو واجب ديني كما جاء 
في حديث للرسول ژ، ولكن 
ظروف الحياة اليوم قد تجعلنا 
نكيف الشريعة بما يتناسب 

معه���ا خصوصا ان الفت���اة اصبح بإمكانها 
السفر للدراسة وغيره اال انه اكد على ضرورة 

وجود محرم في الحج والعمرة.
وعند فتح باب األسئلة سئل العمير: لماذا 
يجري الحديث عن حجاب المرأة وال يطبق 
اط���الق اللحى على الرجال فأجاب: ان هناك 
الكثير من الفتاوى المختلفة ومنها ما يشدد 

على ضرورة اطالق اللحى وأخرى ال.
ام���ا العوضي فانتقدت لجن���ة الظواهر 
السلبية واعتبرت ان همها االول فقط النظر 
للباس المرأة )كلع���ب كرة بالعباءة مثال(، 
متس���ائلة: لماذا لم يطرح���وا لباس الرجل 
الشرعي في السباحة مثال بدال من أن يقصروا 

األمر على المرأة فقط؟
وكانت العوضي قد ش���كرت الفتاة التي 
وزعت »اليوتي���وب« أيام فترة االنتخابات، 
مش���يرة الى ان هذا األمر أتاح لها الفرصة 

للتعامل مع النماذج غير األخالقية.
وكان أحد الطالب قال لها انها اتهمت العمير 
باحتكامه لفتاوى صادرة من السعودية فقالت: 
السلف الذي ينتمي له العمير يحترم الفتاوى 
الصادرة من السعودية وبالتالي قلت ذلك كنوع 
من التأثير على اآلخر، حيث انني أعطيه مثاال 

على أشخاص هم يأخذون برأيهم.

فتوى »األوقاف«: المشاركة النسائية جائزة بشروط »هيئة الشباب« وعدت »الظواهر« بالتحقيق حول مشاركة فريق كرة القدم النسائي في بطولة آسيا
أصدرت وزارة األوقاف امس فتوى جاء فيها: 
الحمد هلل، والصالة والسللالم على رسول اهلل، 

وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:
فقد عرض على لجنة األمور العامة في هيئة 
الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم السبت 
14 من جمادي اآلخرة 1425 هل الموافق 2004/7/31 

االستفتاء المقدم من/....
ونصه: نرجو إفادتنا عن حكم  الشللرع في 
مشاركة المرأة في البطوالت الرياضية النسائية، 
وأن تنشئ الدولة فرقا نسائية تشارك في البطوالت 

المحلية والدولية؟ 
علما ان هذه البطوالت وإن كانت نسائية إال 
ان طاقم الحللكام فيها من الرجال وكذلك يوجد 
جمهور يحضرون المباريات وينظرون ويشجعون 
الالعبات وكذلك فتح مثل هذا الباب يجعل األمر 
يتطور ألن تشارك  المرأة في ألعاب تتنافى مع 
أنوثتها مثل لعبة الجودو والكراتيه وغيرها، وكذلك 
هناك من األلعاب ما يتطلب ان يلبس المشللارك 
فيها لباسللا فاضحا ال يتماشللى مع الدين مثل 
اللباس الخاص بالسللباحة وكذلك الجمباز وهو 

لباس ضيق وقصير وفاضح.
فهل يجوز بعد هذا ان تشارك المرأة في هذه 
البطوالت؟ وما المصلحة المرجوة من ذلك؟ وهل 

مشاركة الرجال غير كافية لتحقيق هذه المصالح 
إن وجدت؟ 

وعلى افتراض الجواز ما الضوابط المطلوبة؟ 
أفتونا مأجورين.

وقللد اطلعللت اللجنة على الفتوى السللابقة 
الصادرة منها برقم 62ع/2003 بشللأن ضوابط 
ممارسة النساء للسباحة خارج بيوتهن لصلتها 

بموضوع االستفتاء، ثم أجابت بما يلي:
ال مانع من ممارسة المرأة لأللعاب الرياضية 
المناسبة لطبيعتها، والمشللاركة في البطوالت 

الخاصة بالنساء، مع التزام الشروط التالية:
أوال: ان يؤمن اطللالع الرجال عليهن، وذلك 

بحجب المكان حجبا كامال عن النظر.
ثانيا: ان تتولى مشرفات من النساء تدريبهن 

واإلشراف عليهن.
ثالثا: يشترط فيما تلبسلله المرأة ان يكون 
ساترا لمحل العورة، وأقله ما بين الصدر والركبة، 
ويشترط فيه أال يكون ضيقا يصف موضع العورة، 

أو رقيقا يشف بأن يظهر منه لون البشرة.
رابعا: ال يجوز ان تتعرى النساء عند االستحمام 
او تبديللل الثياب بعضهن أمللام بعضهن. واهلل 
تعالى أعلم. وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

حصلت جلنة الظواهر السلبية 
الدخيلة خالل اجتماعها امس من 
ممثلي هيئة الشباب والرياضة على 
تعهدات بعدم تكرار مشاركة الفرق 
النسائية الكويتية باحملافل الدولية 
دون االلتزام بالضوابط الشرعية 
وعادات وتقاليد املجتمع الكويتي 
مع فتللح الهيئة باب التحقيق في 
مشاركة فريق كرة القدم النسائي 
الكويتللي في بطولة غرب آسلليا 

مؤخرا.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد 
هايف في تصريللح للصحافيني 
بحثت اللجنة عدة مواضيع يأتي 
في مقدمتها دور هيئة الشللباب 
والرياضة في تعزيز قيم املواطنة 
وتسخير إمكانياتها خلدمة شريحة 
الشللباب من اجلنسني من خالل 
تخصيللص جزء مللن ميزانيتها 
والبالغ 70 مليون دينار لهذا الغرض 
خاصللة ان الهيئة خصصت 600 
الف دينار فقط من هذه امليزانية 
لدعم األنشطة الشبابية، الفتا الى 

ان هذا املبلغ البسيط يعد خطأ من 
قبل الهيئة يجللب تداركه بزيادة 
املبلغ املخصص لهم لدعم األنشطة 
الشبابية خاصة في املناطق التي 
تزيد فيها شريحة الشباب وتنتشر 
البطالللة ويقطنها  فيها ظاهللرة 
غير محددي اجلنسللية كاملنطقة 

»الرابعة«.
وأشار هايف الى ان االجتماع 
تناول بشكل مفصل ملف الرياضة 
النسائية وقصور دور هيئة الشباب 
والرياضللة في تفعيل األنشللطة 
الرياضية النسللائية مع احملافظة 
على خصوصيتها وبشكل خاص 

في املشللاركات اخلارجية والتي 
شابت مشاركة املرأة الكويتية فيها 
جتاوزات للنظام االساسي لهيئة 
الشللباب والرياضة واملتمثلة في 
العادات والتقاليد،  احملافظة على 
الفتا الى ان ممثلي هيئة الشباب 
والرياضللة أكدوا خالل االجتماع 

حرصهم على احملافظة على العادات 
والتقاليد والشريعة االسالمية عند 
مشاركة املرأة الكويتية خارجيا.

واوضح هايف ان ممثلي الهيئة 
وعدوا اعضللاء اللجنة بفتح باب 
التحقيق في مخالفات فريق كرة 
القدم النسائية الذي شارك مؤخرا 
في احدى البطوالت الدولية مبينا ان 
ممثلي الهيئة اكدوا عدم تكرار هذه 
اخلروقات التي متت بحق النظام 
األساسي لهيئة الشباب والرياضة 
فيما يخص الرياضة النسائية عند 
املشاركات اخلارجية.وشدد هايف 
على عدم معارضة جلنة الظواهر 
السلبية ملشللاركة املرأة الكويتية 
في األنشطة الرياضية املقامة في 
احملافل الدوليللة في ظل التزامها 
بالضوابط الشرعية الفتا الى انه 
في حال عدم التزام الفرق النسائية 
بالضوابللط الشللرعية والعادات 
والتقاليد سللتكون مشللاركاتهن 
مرفوضة ويفترض سحب الفريق 
وشطب اي مشاركة خارجية له.

د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وفالح الصواغ خالل اجتماع جلنة الظواهر

العمير: إطالق الرجل 
اللحية من السّنـة و سفر 
المرأة مع محـرم واجب 
وتكييـف     الشـريعـة 
ممكن الواقـــع  مع 


