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استغرب رئيس تيار 
املس���ار األهلي »متاهي« 
م.عبداملان���ع الص���وان 
تصريح���ات احلكوم���ة 
األخيرة جت���اه مطالب 
الزمالء النقابيني وتعنتها 
وممارساتها التي تنم عن 
تهديدات ظاهرة وابتزاز 
باط���ن جت���اه املوظفني 
امل��طالبي��ن  والعم�����ال 
باحلصول على حقوقهم 
وإقرار كوادرهم الوظيفية 
الت���ي حتتمه���ا ظروف 
مهامهم الفنية أو اإلدارية 

على حد س���واء. وأك���د التيار رفضه لكل 
احملاوالت احلكومية الرامية الى منع العمال 
من ممارسة حقوقهم املشروعة في التعبير 
من خالل وسيلة اإلضراب التي لم يلجأ اليها 
العمال اال بعد تعنت املسؤولني ورفضهم 
التعامل مع الزمالء النقابيني مغلقني بذلك 
كل الس���بل والقنوات املؤدية الى معاجلة 
القضايا العالقة، ودافعني باجتاه إفش���ال 
كل اآلمال للوصول الى مرحلة من التفاهم 
املبدئي والتي من جملتها احملاوالت احلثيثة 
لتفعيل سبل احلوار احلضاري التي قابلها 
املسؤولون بالرفض واإلعراض املستمر، 
ما أجب���ر العمال على تفعيل املادة 78 من 
االتفاقية الدولي���ة واللجوء الى اإلضراب 
كوس���يلة أخيرة للحصول على حقوقهم 
ومكاس���بهم املش���روعة، علما ان الكويت 

إحدى الدول التي صدقت 
عل���ى االتفاقية وامليثاق 
الدولي حلق���وق العمال 
التي من ضم���ن موادها 
جواز ومشروعية احتجاج 
العمال وإضرابهم. وطالب 
احلكومة بتحقيق وحفظ 
جمي���ع حق���وق العمال 
واملوظف���ني ف���ي الدولة 
العدل  وتطبي���ق مب���دأ 
واملساواة وإنشاء الكوادر 
املناسبة للعمال واملوظفني 
وإجناز املشاريع التنموية 
العامل  والتركيز عل���ى 
البشري من خالل تطوير وتفعيل ممارساته 
اإلدارية ومهارات���ه الفنية للحصول على 
أداء إنتاجي مميز ولتطبيق استراتيجيات 
تنمية املوارد البشرية اجلديدة مبا يحقق 
الوالء  الوظيفي ويرفع مستويات  الرضا 

ملؤسسات وهيئات ووزارات الدولة.
ودعا التي���ار جميع النقابيني والنواب 
والفعاليات املدنية واإلعالمية الى الوقوف 
صفا واحدا لدعم املطالبات العمالية الرامية 
الى النهوض بقيم العمل وبأهداف احلركة 
ابتزاز  العمالية، مطالبا احلكوم���ة بعدم 
عمال الكويت والتضييق عليهم من خالل 
املمارس���ات غير احلضارية، ومنبها الى 
ضرورة حتقيق املطالب العادلة واالنتهاء 
من عمليات التنصل من مسؤولياتها جتاه 

ابناء الشعب الكويتي.

»تماهي« يرفض منع اإلضراب: حق مشروع
للحصول على مطالب العمال

دعا إلى تحقيق الرضا الوظيفي

ناصر البرقش

م. عبداملانع الصوان

البرقش: شجاعة رجال اإلطفاء بإطفاء نيران الجليب المشتعلة
قابلها تجاهل الوزارات المعنية والتقاعس في تطبيق القانون

بشرى شعبان
أشاد أمني الس����ر املساعد بالنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني منصور الس����رهيد بجهود 
رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة 
د.مطر املطيري وأمني الصندوق خالد املهدي 
وجمي����ع اعضاء مجل����س ادارة اجلمعية على 
دعمهم املتواص����ل ألبنائهم واخوانهم املعاقني 
من خالل توفير كوبونات مش����تريات شهرية 
للمساهمني منهم على ثالث فئات بحيث يحصل 
ذوو االعاقة الشديدة على كوبون مببلغ ثالثني 

دينارا، ومتوسطو االعاقة على خمسة وعشرين 
دينارا، اما بسيطو االعاقة فيخصص لهم كوبون 

بعشرين دينارا.
ودعا السرهيد املساهمني من املعاقني الذين لم 
يسبق لهم التسجيل االسراع لتسجيل اسمائهم 
في مقر االدارة لالس����تفادة م����ن هذه اخلدمة 
مصطحبني معهم ش����هادة اثبات االعاقة حتى 
نهاية دوام يوم غد األربعاء والذي يعتبر آخر 
يوم الستقبال الطلبات، حيث بدأ االستقبال منذ 
مطلع شهر مارس اجلاري وينتهي في اخلامس 

والعشرين منه وبالنسبة للمقيدين في السابق 
سيتم قبولهم بش����كل تلقائي. وقال السرهيد 
اننا نتذكر ونح����ن نتحدث عن أولئك الرجال 
في جمعية الصليبخات من الذين قدموا دعما 
مباشرا نستذكر بكل تقدير واحترام ملدير عام 
اجلمعية فهد الفي املطيري الذي افتقدناه قبل 
أي����ام قليلة برحيله الى جوار ربه وندعو اهلل 
العلي القدير ان يس����كنه فسيح جناته ويلهم 
أهله الصبر والس����لوان وان يجعل أعماله في 

ميزان حسناته.

صرح رئيس مجموعة املبادرات الوطنية ناصر البرقش بأن كارثة حريق 
جليب الشيوخ بتاريخ 20 مارس اجلاري عبارة عن سلسلة لن تنتهي من 
احلرائق والكوارث التي تكون نهايتها ازهاق ارواح بريئة ال ذنب لها سوى 
تعرضها إلهمال بعض اجلهات احلكومية. واضاف أن شجاعة رجال االطفاء 
وتعرضهم ألخطار النيران املشتعلة قابلها جتاهل من وزارات الدولة املعنية 
وتقاعس����ها عن تطبيق القانون وقد تساءل البرقش عن دور جلنة اإلزالة 
في منطقة جليب الشيوخ وملاذا ال تبدأ عملها بهذه املنطقة املوبوءة. وشدد 
البرقش على أن ما يحدث في جليب الشيوخ هو كارثة وطنية نظرا لنسبة 
اجلرائم املرتفعة ومستويات احلرائق شبه يومية في جليب الشيوخ تعطي 
مؤشر الى أن هذه املنطقة سقطت من قاموس االصالح لدى احلكومة وان 
بعض اصحاب املصالح اخلاصة حكموا املنطقة التي اصبح كل شيء مباحا 
فيها سوى القانون. واكد البرقش ان مجموعة املبادرات الوطنية قد قامت 
مبقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9 نوفمبر 2009 لشرح مبادرة 
املجموعة حلل مشكلة جليب الشيوخ وجعلها تتماشى مع رؤية صاحب 
السمو بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري وجعلها املثلث الذهبي للكويت 

وقد اكد البرقش أن املجموعة اخذت بتوصيات سمو رئيس مجلس الوزراء 
والى اليوم لم تتم املتابعة من قبل مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لترتيب 
عرض املبادرة على صاحب الس����مو والعمل على تطبيقها خصوصا انها 
لن تكلف خزينة الدولة بل ستكون مصدر دخل لها وعامال مساعدا خلطة 
التنمية. واستنكر البرقش التجاهل الصريح من قبل احلكومة ملا يحدث في 
جليب الشيوخ من جتاوزات بيئية واقتصادية واخالقية وكأن اجلليب في 
دولة اخرى ليست الكويت واضاف أن املجموعة خاطبت املجلس البلدي 
لعقد ورشة عمل إلصالح الوضع القائم ولكن ألسباب مجهولة مت التنصل 
من هذه الورشة بعد ان كان دافع بعض اعضاء املجلس هو فرض التثمني 
إلصالح املنطقة. واضاف انه بالنس����بة للعمالة فإن مدن العمال يجب ان 
تكون قائمة اليوم لكن للبيروقراطية احلكومية وتعارض املصالح العامة 
للدول����ة مع املصالح اخلاصة لتجار اإلقامات فإن تلك املدن لن ترى النور. 
وختم البرقش تصريحه بالدعاء بالرحمة لألرواح البريئة ممن قضوا في 
حادث حريق اجلليب بس����بب اإلهمال احلكومي والتجاهل من قبل اجهزة 

الدولة املعنية.

تساءل عن دور لجنة االزالة في المنطقة ولماذا ال تبدأ عملها في المنطقة الموبوءة

السرهيد يدعو 
المساهمين المعاقين 

لتسجيل أسمائهم
 في تعاونية الصليبخات

العبيدلي: فتوى ممارسة المرأة لأللعاب الرياضية قديمة

اإلسالم قرر مبادئ الحرية

حبيب: الرياضة النسائية جائزة 
ما لم يترتب عليها حرمة

»منار« ترفض الوصاية الالشرعية
والالقانونية على حقوق المرأة

شهدت قضية مش����اركة الفتيات الكويتيات في االلعاب االوملبية 
ردود افعال متفاوتة من قبل الفعاليات السياسية، وعلى خلفية هذا 
التفاوت قال الباحث االسالمي الش����يخ راضي حبيب في تصريح ل� 
»األنباء«: ان الرياضة النسائية في حد ذاتها جائزة شرعا، ولكن القائل 
بعدم جوازها هو ناظر الى جهة ما يترتب عليها من محرمات كالنظر 
احملرم بسبب التلذذ والشهوة، وعدم االلتزام بالستر، واالثارة واالغراء، 
وبذلك تندرج املرأة حتت مضمون احلديث النبوي »كاسيات عاريات«. 
وأضاف حبي����ب: من حيث املنظور االصولي يقال بحرمتها ال لذاتها، 
بل لغيرها كون ممارسة الرياضة النسائية أصبحت مقدمة متهيدية 
الرتكاب احملرمات لو بنينا على ثبوت املالزمة، فاملقدمة حرام باحلرمة 
الغيرية. واكد ان كل ذلك يستدعي ان تكون الرياضة النسائية في اطار 
احلرمة، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية تكون الرياضة النسائية 
جائزة، ويأتي في مقدمة هذه الضوابط ان تكون ممارس����ة الرياضة 
النسائية بعيدة عن انظار الرجال كونها املقدمة التي تترتب عليها بقية 
احملرمات من عدم االلتزام بالستر واحلجاب واالثارة واالغراء ووقوع 
الريبة في قلوب الرجال. وأما بالنسبة للمطالبة النيابية باملنع فجديرة 
بالتأييد وجاءت في محلها بسبب عدم االلتزام بالضوابط الشرعية، 
ولوال غيرة الرجال لضاعت عفة النساء. وبدوره، أعلن وكيل وزارة 
االوقاف املساعد لقطاع االفتاء عيسى العبيدلي ان الفتوى التي جتيز 
للمرأة ممارسة االلعاب الرياضية املناسبة لطبيعتها شريطة االلتزام 
بعدد من الش����روط منها االلتزام بأن يحجب املكان بشكل كامل، وان 
يشرف على تدريبهن النساء هي فتوى قدمية وصدرت منذ عام 2004. 
وقال العبيدلي في تصريحات ل� »األنباء« ان احد املواطنني جاء قبل 
أسبوع لالستفس����ار عن هذا االمر قبل ان يوجه سؤاال للجنة االفتاء 
بالوزارة، وغالبا ما يتم بحث االمر، فإذا كانت هناك فتوى سابقة، فإما 

ان يكتفي بها السائل أو يوجه سؤاال جديدا في املوضوع.

أكدت رئيسة مؤسسة نحو 
أداء برملان���ي متمي���ز »منار« 
االعالمية عائش���ة الرشيد انه 
عندما جاء االسالم عزز مبادئ 
احلرية والقيم االنسانية، مشيرة 
الى ان املجتمع الكويتي واملرأة 
يواجهان حملة شرسة من جانب 
بعض نواب الفتاوى في مجلس 
األمة وبعض الدعاة والتي حتاول 
فرض وصايتها عبر وسائل غير 
دميوقراطية بالقسر والترهيب، 
موضحة ان ه���ؤالء يفرضون 
نوعا آخر من الوصاية مبختلف 
املجاالت الثقافية واالجتماعية 

والرياضية واالقتصادية والسياسية.
وقالت الرشيد في تصريح صحافي ان املجتمع الكويتي مجتمع 
محافظ باألساس ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا ال ميكن ان يكون 
رهنا للذرائع واحلجج من نواب الفتاوى وبعض الدعاة، مشيرة 

الى رفضها الشديد والقاطع لفرض الوصاية منهم.
وأضافت قائلة: متى اس���تعبدمت الناس وق���د ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا، مشيرة الى ان املرأة الكويتية ترفض الوصاية الالشرعية 
والالقانونية عليه���ا، موضحة انها مت���ارس حقوقها بكل حرية 
وات���زان من دون احلاجة بفرض وصاية م���ن بعض نواب التيار 
االسالمي، مشيرة الى ان قاعدة سد الذرائع يريد منها حرمان املرأة 
من ممارس���ة حقوقها وحرياتها، وأكدت قائلة: أنتم لستم الوصي 

الشرعي عليها.

عيسى العبيدلي

عائشة الرشيد

راضي حبيب


