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الخرافي استقبل عمدة لندن نيك انستي

اس����تنكر جتمع ثوابت األمة 
إقامة بطولة كرة الطائرة النسائية 
التي بدأت أنش����طتها  اخلليجية 
في الكوي����ت منذ أي����ام، واعتبر 
ذلك مخالفا لنصوص الش����ريعة 
الغراء التي صانت املرأة املسلمة 
وحفظت خصوصيتها، »وال ريب 
أن هناك محاوالت مس����تميتة من 
قبل البعض تهدف الى جّر املرأة 
املس����لمة الى تقليد أعمى للغرب 
بعيدا عن عادات املجتمع وتقاليده 
املستمدة من الدين احلنيف«. وبني 
التجمع ان ممارس����ة كرة الطائرة 
سلوك سيئ ومشبوه ودعوة إلبعاد 
املرأة عن هيئتها التي حفظت لها 
كرامتها ومكانتها وخطة لتغريب 
املجتمع وتوجيه����ه نحو عادات 
الغ����رب وتقاليده دون مراعاة أي 
خصوصية أو ضوابط شرعية ما 
يجعل ذلك نقطة سوداء في سجل 
كل من وافق وسهل مشاركة املرأة 
في هذا اجلو من االختالط ووسائل 
اإلعالم، متس����ائال: أين دور هيئة 
الشباب والرياضة من هذا العبث 
خصوصا ان هناك دوال خليجية 
اعت����ذرت عن حض����ور البطولة 
ألنها احترم����ت مبادئها وهويتها 
اإلسالمية؟ وأكد التجمع ان وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية أفتت 
بوج����وب حجب املكان املخصص 
ملمارسة الرياضة النسائية حجبا 
كامال عن النظ����ر. وجاء في بيان 
الفتوى الصادرة عن وزارة األوقاف 

حول املشاركة الرياضية النسائية 
التي وزعه����ا التجمع مع بيانه ما 
يلي: أصدرت وزارة األوقاف فتوى 
تعلقت باحلكم الشرعي ملشاركة 
الرياضية،  البط����والت  املرأة في 
وجاء فيها: احلم����دهلل، والصالة 
والسالم على رسول اهلل، وعلى 
آله وصحبه ومن وااله، وبعد: فقد 
عرض على جلنة األمور العامة في 
هيئة الفتوى في اجتماعها املنعقد 
صباح يوم السبت 14 من جمادي 
اآلخرة 1425 ه� املوافق 2004/7/31 
االس����تفتاء املقدم من..... ونصه: 
نرج����و إفادتنا عن حكم الش����رع 
في مش����اركة املرأة في البطوالت 
الرياضية النس����ائية، وأن تنشئ 
الدولة فرقا نس����ائية تشارك في 
البطوالت احمللية والدولية؟ علما 
ان هذه البطوالت وإن كانت نسائية 
إال ان طاقم احلكام فيها من الرجال 
وكذل����ك يوجد جمهور يحضرون 
املباريات وينظرون ويشجعون 
الالعبات وكذلك فتح مثل هذا الباب 
يجعل األمر يتطور ألن تشارك املرأة 
في ألعاب تتنافى مع أنوثتها مثل 
لعبة اجلودو والكراتيه وغيرها، 
وكذلك هناك من األلعاب ما يتطلب 
ان يلبس املشارك فيها لباسا فاضحا 
ال يتماشى مع الدين مثل اللباس 
اخلاص بالسباحة وكذلك اجلمباز 
وهو لباس ضيق وقصير وفاضح. 
فهل يجوز بعد هذا ان تشارك املرأة 
في هذه البطوالت؟ وما املصلحة 

املرجوة من ذلك؟ وهل مش����اركة 
الرجل غير كافي����ة لتحقيق هذه 

املصالح إن وجدت؟ 
افت����راض اجل����واز ما  وعلى 
أفتون����ا  الضواب����ط املطلوب����ة؟ 
مأجورين. وقد اطلعت اللجنة على 
الفتوى السابقة الصادرة منها برقم 
62ع/2003 بشأن ضوابط ممارسة 
النساء للس����باحة خارج بيوتهن 
لصلته����ا مبوضوع االس����تفتاء، 
ث����م أجابت مبا يل����ي: ال مانع من 
ممارسة املرأة لأللعاب الرياضية 
املناسبة لطبيعتها، واملشاركة في 
البطوالت اخلاصة بالنس����اء، مع 

التزام الشروط التالية:
أوال: ان يؤم����ن اطالع الرجال 
عليهن، وذلك بحجب املكان حجبا 

كامال عن النظر.
ثاني����ا: أن تتولى مش����رفات 
من النس����اء تدريبهن واإلشراف 

عليهن.
ثالثا: يشترط فيما تلبسه املرأة 
ان يكون ساترا حملل العورة، وأقله 
ما بني الصدر والركبة، ويشترط 
فيه أال يكون ضيقا يصف موضع 
العورة، أو رقيقا يشف بأن يظهر 

منه لون البشرة.
رابعا: ال يجوز ان تتعرى النساء 
الثياب  عند االستحمام أو تبديل 

بعضهن أمام بعضهن. 
واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.

»ثوابت األمة« يستنكر إقامة بطولة كرة الطائرة 
النسائية الخليجية ويعتبرها مخالفة للشريعة

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله اللورد نيك انستي

استقبل رئيس مجلس االمة في مكتبه ظهر 
امس عمدة مدينة لندن اللورد نيك انستي والوفد 
املرافق له ، حضر اللقاء س���فير اململكة املتحدة 

لدى الكويت فرانك بيكر.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها عالوة على 

بحث اخر املستجدات االقليمية والدولية.
وقال عمدة لندن نيك انستي في مؤمتر صحافي 
عق���ده عقب لقائه رئيس مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي امس ان اسباب زيارته الى الكويت الجراء 
محادثات حول التجارة الثنائية بني البلدين، وانه 

وكثير من التجار البريطانيني يرحبون بزيارة 
جتار الكويت الى لندن، مشيرا الى العالقة اجليدة 
بني البلدين وضرورة تبادل الزيارات واملزيد من 

العالقات املشتركة.
وكشف عمدة لندن نيك انستي أنه متت دعوته 
ملقابلة رئيس مجلس االمة، وهذا من اس���باب 
الزيارة للكويت، الفتا الى انه س���بق ان التقى 
صاحب الس���مو األمير ورئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية، واكد عمدة لندن ان هذه الزيارة 
كفيلة بتحسني العالقة بني بريطانيا والكويت 

الى االفضل.

ل الديموقراطية« نقول لمن يدعو لحل المجلس: »عليك تقبُّ

دميثير: استجواب وزيرة التربية غير مستحق
وسنتصدى لحملة تجريح الوزراء والمّس بالكرامات

أش���اد النائب خلف دميثير باجلهود 
التي تقوم بها وزي���رة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موض�����ي احلمود، 
مؤكدا انها جت�تهد ف�ي عملها من أج���ل 
مصلحة الكوي����ت، وت�تقب��ل كل اآلراء 

بصدر رح�ب.
ورأى دميثي���ر ف���ي تصري���ح ال���ى 
الصحافيني ان اس���تجواب احلمود الذي 
لوح به بعض النواب غير مستحق، بالنظر 
الى سعيها احلثيث ملصلحة البلد، وقال: 
يبقى االستجواب حقا دستوريا، وحكمنا 
عليه يكون بعد ان يقدم املستجوبون ما 
لديهم من مستندات ووثائق، ونستمع الى 

رد الوزيرة عليها. ودعا دميثير الوزيرة 
احلمود الى حس���م تعيني القيادات في 
الوزارة، وقال: »ان تأثير الصراع السياسي 
س���اهم في تأخير بعض القيادات، األمر 
الذي يتطلب من الوزيرة حس���م األمور 

وإعطاء كل ذي حق حقه«.
وردا على س���ؤال حول الس���جاالت 
النيابية داخل قاعة عبداهلل السالم، قال: 
»نحن اعتدنا على هذا األسلوب واإلثارة 
واالس���تفزاز والتصريحات املتدنية من 

البعض«.
 مشيرا الى ان من التصريحات املستفزة 
األخيرة دعوة احد النواب اهلل الى ان يقصر 

عم���ر املجلس، ونحن نقول لهذا النائب: 
»إذا مو عاجبك املجلس روح حق أهلك، 
وعليك تقبل الدميوقراطية، لكن الظاهر 

انك خاوي وما عندك شي«.
وأضاف دميثير: »هذا األسلوب من قبل 
بعض االخوة النواب يسيء للدميوقراطية، 
وأعتقد ان حس���م األمور ينبغي ان يتم 
داخل قاعة عبداهلل الس���الم ال خارجها، 
وسنتصدى حلملة جتريح الوزراء ومس 

الكرامات«.
وختم حديثه باآلية الكرمية )فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 

في األرض(. خلف دميثير

المويزري يدعو الحكومة إلى المطالبة بسرعة اإلفراج عنهم

الجسار تطالب الحمود بالتدخل لإلسراع
 في صرف مكافآت طلبة »التطبيقي«

هايف: وفد شعبي كويتي إلى غوانتانامو لالحتجاج
 على استمرار االحتجاز الال نهائي للكندري والعودة

العبدالهادي: سنوجه رس�الة للرئيس أوباما نطلب فيها لقاءه لإلسراع بحل القضية

النائبة د.س���لوى  طالبت 
التربي���ة  اجلس���ار وزي���رة 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موضي احلم���ود بالتدخل 
املباشر من أجل التعجيل في 
التعليم  صرف مكافآت طلبة 
التطبيقي والتدريب، مؤكدة 
في الوقت ذاته على ضرورة 
اإلسراع في سد الفراغ اإلداري 
في اجلامع���ة ومعهد التعليم 

التطبيقي والتدريب.
وقالت اجلسار في تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة 
اننا نتاب���ع باهتمام موضوع 
مكافآت طلبة التعليم التطبيقي 
والتدريب وما يتم بشأن صرف 
هذه املكافأة وعدم اتخاذ الالزم 
بهذا الش���أن، مشيرة الى انها 

تبينت من خالل اتصاالتها ان 
السبب في هذه املشكلة التي 
متس 27 ألف طالب هو وجود 
خالف اداري بني عمادة الشؤون 
وقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
على خلفية مالحظات ديوان 
احملاس���بة بخصوص وجود 
كش���وف على حصول طلبة 
ومتدربني على ه���ذه املكافأة 

دون وجه حق.
وذكرت ان هن���اك مطالبة 
من الهيئة بالتدقيق ومراجعة 
هذه الكشوفات إال اننا نرفض 
ان تكون هذه املراجعة سببا 
املكافآت،  في تأخير ص���رف 
مش���ددة على أنه م���ن الظلم 
حرم���ان الطلبة من مكافآتهم 
وخصوصا انهم مقبلون على 

دعا النائب شعيب املويزري 
احلكومة الكويتية الى املطالبة 
بسرعة االفراج عن احملتجزين 
الكويتيني في غوانتانامو فايز 
العودة، وإلى  الكندري وفوزي 
القانونية  الس���بل  تسخير كل 
والديبلوماس���ية الالزم���ة لهذا 
الغ���رض، معربا عن اس���تيائه 
ق���رار احلكومة  والنواب م���ن 
األميركية باس���تمرار االحتجاز 

الال نهائي للمعتقلني.
وأضاف املويزري في تصريح 
الى الصحافيني عقب اجتماع ضمه 
والنائبني محم���د هايف ووليد 
الطبطبائي مع وفد من الپنتاغون 
األميركي امس االثنني برئاس���ة 
العقيد باري وينچارد انه مت بحث 
النيابي واحلكومي  الدعم  سبل 

لالفراج عن معتقلينا.
بدوره أكد النائب محمد هايف 
ان م���ن غير املقب���ول ان نبقى 
متفرجني على استمرار معاناة 
أبنائنا في غوانتانامو بعد عشر 
سنوات من االحتجاز في السجن 

البغي���ض الذي اودعا فيه ظلما 
وعدوانا بعد بيعهما لألميركان. 
وأضاف: نحن نؤيد مغادرة وفد 
ش���عبي كويتي الى غوانتانامو 
كإحدى ص���ور االحتجاج على 
الظلم الذي يتعرض له أبناؤنا 
الذي  القانوني  في املعتقل غير 
يخالف كل األع���راف والقوانني 

وحقوق االنسان.
العس���كري  وكان احملام���ي 

األميركي باري وينچارد واملكلف 
بالدفاع عن املعتقل الكويتي فايز 
الكن���دري اوضح ان���ه مت بحث 
التي ميكن  االجراءات اجلدي���ة 
ان تقوم بها احلكومة الكويتية 
لدفع مساعي االفراج عن الكندري 
والعودة، مشيرا الى ان املجتمعني 
تباحثوا خالل ساعتني في األفكار 

اجلديدة.
وقال: لس���ت هن���ا لتوجيه 

االنتقادات بقدر ما نس���عى الى 
التقدم لألم���ام وإنهاء االحتجاز 
األبدي للكن���دري والعودةوبني 
ان زيارته إلى البرملان الكويتي 
هدفها اطالع النواب على اخلطوات 
املستقبلية، وان نحث احلكومة 
الكويتية عل���ى اتخاذ خطوات 
ال تقل عما تق���وم به احلكومة 
االميركية حيال املعتقلني الذين 
لم يتم توجيه اي اتهامات لهما 

د.موض���ي احلم���ود التدخل 
الفوري لصرف هذه املكافآت 
وتعليقها بالنس���بة للطلبة 
التي توجد عليهم مالحظات، 
الفتة الى ان بعض اجلامعات 
اخلاصة تأخرت هي االخرى 
املكافآت وذلك في  في صرف 
الوقت الذي نطالب فيه بزيادة 
مبلغ املكافأة لكي نتواكب مع 
متطلب���ات املعيش���ة للطلبة 

اجلامعيني.
ومتنت اال تتك���رر عملية 
تأخير صرف املكافآت سواء في 
املؤسسات التعليمية احلكومية 
أو اخلاصة وما دامت املكافآت 
اقرت فيج���ب ان يتم صرفها 
ضمن برنامج الكتروني يضمن 

عدم تأخر الصرف.

وبسؤالها عن الفراغ اإلداري 
ف���ي الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي اوضحت د.اجلسار 
ان هذا الفراغ موجود ايضا في 
جامعة الكويت وادى الى تأخر 
صرف رواتب املوظفني، وأمني 
عام اجلامعة مسؤول عن هذا 
اجلانب متسائلة عن السبب 
في عدم تطبيق النظام املالي 
الذي اختارته جامعة الكويت 
منذ سنة ونصف السنة وملاذا 
لم يدخل حيز التنفيذ إال متأخرا 
مما تسبب في تعطيل جميع 
البيانات التي ادخلت في النظام 
اآللي في اجلامعة؟ مؤكدة ان 
الف���راغ اإلداري في اجلامعة 
والتعليم التطبيقي أمر ال ميكن 

القبول به.

حتى اآلن منذ عشر سنوات، وهو 
ما يعد غير مقبول.

وع���ن الوع���د ال���ذي قطعه 
الرئيس االميركي أوباما باغالق 
غوانتانامو، قال وبنجارد »ان هذا 
الوعد اطلقه اوباما خالل حملته 
االنتخابي���ة، والذي وعد بالغاء 
الالنهائ���ي، وبالتالي  االحتجاز 
علي���ه اآلن تنفيذ وعده وإغالق 
غوانتانامو الذي لألسف يفتقد 

إلى النظام القضائي السليم«.
واضاف »انا لس���ت املعني 
بالرد على تفاصيل اغالق املعتقل 
ومصير احملتجزين، فأنا محامي 
الدفاع عن فايز الكندري، ونحن 
معني���ون مبتابعت���ه ومتابعة 
التحقيقات معه، أما ما يتعلق في 
السياسات االميركية فمن األفضل 
توجيهه للس���فارة االميركية. 
وعن وضع احملتجزين وطريقة 
معاملته���م اوض���ح وينجارد 
ان الكن���دري مت بيع���ه للقوات 
االميركية قبل 10 سنوات، اثناء 
محاولة خروجه من افغانستان 
حيث كان ميارس العمل اخليري 
هن���اك، وعندما مت القاء القبض 
علي���ه حت���دث ع���ن معلومات 
مفصلة عن طريق احتجازه وما 
تبعه م���ن عمليات ضرب ومنع 
من النوم وامور اخرى، واعتقد 
الكندري وضعه جيد باحلد  ان 
االدنى املطلوب للمعيشة، وفهو 
يعيش في قف���ص من دون أي 
أمل باالفراج عنه ونحن نواجه 
اآلن ما يسمى االحتجاز الالنهائي 
والذي يتم تنفي���ذه ما لم يجد 
تدخال من احلكومات التي لديها 

محتجزون،
من جانبه اعلن احملامي عادل 
عبدالهادي انه س���يوجه رسالة 
الى الرئيس أوباما، كأحد اعضاء 
هيئة الدفاع املكلفة من الپنتاغون 
للدفاع ع���ن الكندري والعودة، 
الى  الرسالة  انه سيبعث  مبينا 
البيت االبيض والسفارة االميركية 
وترتيب لقاء معه للحديث حول 
وضع معتقلينا في غوانتانامو، 
داعيا من يرغب من وسائل االعالم 
الى املشاركة في زيارة إلى معتقل 
غوانتانامو من خالل وفد شعبي 

كويتي.

مناسبة عيد االضحى املبارك 
ناهيك عن االلتزامات املترتبة 
عليهم. وطالب اجلسار وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.سلوى اجلسار

محمد هايفوليد الطبطبائي  شعيب املويزري


