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قلة النوموين رايحني؟!

الكالم في األمور املالية وزيادات الرواتب والكوادر يكاد 
يكون كالما في احملظور ألن الكثير من السياسيني 
يتجنبون اخلوض في مثل هذه املواضيع حلسابات 

سياسية وانتخابية، وخوفا من خسران القاعدة الشعبية 
التي وال شك تتأثر تأثرا كبيرا مبثل هذه االمور.

إن ما نشاهده اآلن من تسابق حكومي ـ نيابي محموم 
على إقرار الزيادات والكوادر من دون دراسة موضوعية 

دقيقة تضع في احلسبان املستقبل واالجيال القادمة 
ومدى استطاعة الدولة الوفاء بالتزاماتها بعد عدة سنوات، 

لهو أمر خطير جدا يجب التوقف عنده وطرحه بكل 
صراحة وشجاعة فكل االقتصاديني واملختصني يؤكدون 

أن هذا الوضع ال ميكن أن يستمر بهذا الشكل في 
املستقبل، وان هذه الزيادات والكوادر غير املدروسة 

سترهق امليزانية العامة، وخالل السبع سنوات املقبلة 
ستواجه احلكومة عجزا حقيقيا يصّعب عليها الوفاء 

بالتزاماتها جتاه املواطنني خاصة مع احتمال انخفاض 
أسعار البترول وهو ما سيدفع احلكومة الى اتخاذ 

إجراءات إجبارية لتجاوز هذا العجز، ومنها فرض رسوم 
مرتفعة على املواطنني وإقرار الضرائب التي أقرها مجلس 

األمة، ولألسف، في خطة التنمية في غفلة من النواب 
وتخفيض قيمة الدينار، وجميع هذه احللول واالجراءات 

ستسبب أزمة كبيرة ال نعلم مدى تأثيرها وتداعياتها، 
خاصة اننا مجتمع ذو طبيعة شبابية وان مخرجات 

التعليم خالل السنوات العشر املقبلة ستدفع لنا مبئات 
األلوف من الكويتيني الى سوق العمل احلكومي وهو ما 
ال ميكن استيعابه، وال يوجد لألسف أي خطة أو تصور 
ملواجهة هذا الكم الكبير من الشباب والشابات الكويتيني 
وما هي الكيفية والقدرة على توفير فرصة عمل لهم وما 

اآللية الستيعابهم.
إن ع لى احلكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتكون على قدر 

الشفافية في إيضاح احلقائق للناس وعلى املسؤولني 
والقياديني أن يكونوا قدوة في تعامالتهم املالية ألن 

املواطن ال ميكن أن يقتنع بأي إجراء إصالحي وهو يرى 
البذخ احلكومي والصرف غير املنضبط للكبار، كذلك 

يجب أال تسخر مقدرات الدولة وأموالها لكسب الوالءات 
السياسية وأال يلمع أقطاب النظام واحلكومة أنفسهم من 

كيس الدولة وعلى حساب مستقبل االجيال القادمة. 
ان هذا املوضوع مهم جدا وخطير وسأحاول في املقاالت 
املقبلة بيان االرقام والدراسات الدقيقة التي تؤكد خطورة 

وضعنا املالي االقتصادي ان شاء اهلل.

قال: كنت في رحلة عالج في مدينة فرنسية جميلة، رغم 
أنها كبيرة إال أنها غاية في النظافة، وهي مليئة باحلركة 
والنشاط والعمل أثناء النهار، وهناك كثيرون ميارسون 

الرياضة وآخرون يتنزهون، ثم في الساعة السادسة مساء 
تتوقف احلركة متاما، ال محالت وال سينما وال شيء 

يستحق اخلروج من الفندق، سألت، قالوا الكل ينام مبكرا 
ليصحو نشطا ويكون أكثر تركيزا وإنتاجا، قارنت ذلك 

بحالنا من جهة قلة التركيز في النهار، فاملوظف الذي ينام 
بعد منتصف الليل يعجز عن توجيه املراجع بشكل سليم 
ويكتفي مبمارسة السلطوية لصرفه من أمامه من خالل 
اختالق أسباب يجد لها منفذا في األوراق بدال من النظر 

في كيفية خدمة املواطن، والسبب فقدان املوظف للتركيز 
الذهني.

 شيء آخر، املسلسالت الكويتية شهيرة باملعارك الكالمية 
بني أفراد البيت، تلقن الناس مفردات الصراع وتغرس فيهم 

امليل الى التصادم وحالة »التأزم املزمن«، عبارات كثيرة 
غرسوها بيننا »ما تدل املخفر، أدليك.. الخ« هل ميكن 

استبعاد تأثير هذه املسلسالت على تصرفاتنا اليومية في 
جميع املؤسسات صغيرة كانت أو كبيرة؟. في أميركا – 
مثال - يشتكون من ارتفاع منسوب اجلرمية ويعتقدون 

أن األفالم السينمائية هي التي تعلم املشاهدين كيفية 
تنفيذ اجلرمية، مثل مشهد ربط املجرم للفتاة في الفراش 

أو تلقيم قناص بشري لبندقيته وهو جالس فوق سطح 
بناية ليصطاد ضحاياه، أو فيلم كامل مشوق يلمع عصابة 

خططت ونفذت بنجاح عملية سرقة كبرى – حقائب مباليني 
الدوالرات أو قطع الذهب - بدقة متناهية واحترافية عالية، 

هذه املشاهد تعني تدريبا متواصال ملشاهدين مبئات املاليني، 
قد تبلغ نسبة »املقلدين« »واحداً باملائة فقط ممن يعانون من 
إحباطات أو يعيشون ظروفا مواتية، ولكن هذه النسبة كافية 
جدا لزعزعة أمن املجتمع، وهذا ما يحدث فعال في الواليات 

املتحدة.
 شيء مماثل نعيشه في الكويت وبعض دول اخلليج، فلوال 

مشاهد السيارات األميركية في املسلسالت وهي تقوم 
بحركات استعراضية ملا انتشرت العدوى فيما نراه في 

ساحات االستعراض، وكذلك املسلسالت التي تزرع »ثقافة 
اخلناقات« في أدمغة الناس، وتستجيب لها نسبة قد ال 

تتجاوز اخلمسة باملائة والبقية هي التي نسميها األغلبية 
الصامتة، إال أن هذه اخلمسة باملائة متارس اخلناقات بشكل 

يومي في مؤسسات تديرها الدولة، وهذا شيء خطير.
دور وسائل اإلعالم كبير جدا في صياغة املزاج والذوق 

العام، حتى موسيقى نشرة األخبار ذات اإليقاع املثير لها 
تأثير في شحن املواطن وهو ذاهب الى عمله، قارن ذلك 

بأخرى هادئة، يوافق عليها مختص في أمور السلوك 
اإلداري، النتيجة ستكون مختلفة بالنسبة لقائدي السيارات 

واملراجعني واملوظفني.
التغيير الذي نحتاجه ليس في نصوص فقط ولكن في 

أسلوب معيشة، مثلما نسمع هذه األيام من يعتقد أن انتشار 
مرض السرطان له عالقة مباشرة بأسلوب املعيشة، فكذلك 
االضطراب السياسي واالرتباك اإلداري وضعف اإلنتاجية 

والتخبط في القرارات.
هذه دعوة موجهة إلى اجلهات املختصة للتفكير في حركة 

تغيير يقودها مختصون إعالميون يقدمون استشارات لكل 
جهة ذات صلة بهذا املوضوع.

كلمة أخيرة: اإلفراج عن الشاب في قضية عسكري أم 
الهيمان مع ثبوت حالة السكر على العسكري املجني عليه 

»وهو في اخلدمة« إضافة الى الفعل الفاضح تستدعي طلب 
تعويض الشاب وأسرته عما أصابهم، فضال عن براءته من 

جرمية القتل كونه في حالة دفاع عن النفس.

الهند تؤجل إعدام رجلني
 لعدم توافر.. »جالدين«!

اجلامعة األميركية في بيروت 
تنشئ مركزًا عربيًا للصحة العقلية 

ذكر مسؤولون هنود أنه من احملتمل تأجيل إعدام رجلني، 
وهو أول تنفيذ لعقوبة اإلعدام في الهند منذ س���بعة أعوام، 
نظرا ألن الس���لطات ال تس���تطيع العثور على جالد، كانت 
الرئيس���ة الهندية براتيبا باتيل رفضت األس���بوع املاضي 
التماسني بالعفو قدمهما رجالن، لتعطي بذلك الضوء األخضر 
ألول عملية تنفيذ لعقوبة اإلعدام شنقا منذ عام 2004. لكن 
العجيب أن مصلحة السجون لم تكن مستعدة لتنفيذ احلكم، 
نظرا لعدم توافر جالدين لديها، وقال باريش شاندرا كوش، 

مدير سجن جورهات، إن »اجلالد غير متوافر حاليا«.
لقد طلبت مصلحة السجون من دول أخرى )توفير جالد(، 
لكننا لم نتلق ردا إيجابيا حتى اآلن، وأضاف: »وحتى جند 

جالدا، سيتم تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام«.

بيروت � أ.ش.أ: أعلنت كلية الطب في اجلامعة األميركية 
في بيروت امس عن تأسيس املركز العربي االقليمي لألبحاث 
والتدريب في مج���ال الصحة العقلية على ان يكون موقعه 
ضمن قس���م الطب النفسي في الكلية. وأوضحت الكلية أن 
املركز يسعى الى تطوير االبحاث وسينشط في مجال التدريب 
وبناء القدرات ووضع السياسات في مجال الصحة النفسية 
والعقلية في العالم العربي ليكون نقطة التقاء للباحثني في 
مجال الصحة العقلية في العالم العربي ولتحفيز التعاون بني 
العلماء ونشر نتائج ابحاثهم لوضعها في متناول نظرائهم 
ف���ي املنطقة وأوضحت مديرة املركز د.بريجيت اخلوري ان 
مهمة املركز االولى تتمثل في مساعدة منظمة الصحة العاملية 
في عملية املراجعة التي جتريها للقسم املتعلق باالضطرابات 

العقلية والسلوكية ضمن التصنيف الدولي لألمراض.
واشارت الى ان املركز س���يكون واحدا من تسعة مراكز 
دولية ستتولى األبحاث امليدانية في اطار مراجعة التصنيف 

االحصائي الدولي لألمراض.

محامي منال الشريف يطالب بحفظ قضية »منال« ورد االعتبار لها
ووزير اإلعالم السعودي: ال مانع في قيادة املرأة للسيارة

للسيارة فس����أترك تقريره لولي 
األم����ر الذي س����يكون أعرف مني 
بتقدير مصاحله ومفاسده، وهو 
الذي سيراعي الظروف التي جتعله 
محققا للمصالح ودافعا للمفاسد، 
مرضيا هلل تعالى، موافقا لشريعته. 
وأح����ب أن أقول بهذه املناس����بة 
السعيدة: إني لم أكن في يوم من 
األيام إال املرأة املسلمة والسعودية 
احلريصة على رضا ربها وسمعة 
بلدها ورفعة شأن الوطن الغالي. 
وسأستمر على ما كنت عليه من 
ذلك، وأسأل اهلل تعالى الثبات على 
الكتاب والسنة وعلى التوحيد إلى 

أن ألقى ربي عز وجل«.
وأضافت الشريف: »ولئن آملني 
شيء في محنتي القصيرة بحمد اهلل 
ثم بفضل القلب الكبير من والدنا 
خادم احلرمني الشريفني، فقد كان 
هو م����ا فوجئت به من اتهامي في 
ديني وأخالقي وهو الشيء الذي 
ما كنت أنتظره من قلة ممن يتكلم 
باسم الش����رع والدين وغيرهم � 
هداهم اهلل � الذين كنت أنتظر منهم 
إنصافي فإن أخطأت فال يتهموني 
مبا يزيد على خطئي، وال يخوضون 
في ديني وعقيدتي وأخالقي، فأنا 
في النهاية أخ����ت وابنة للجميع 
فكيف يؤذون أختهم وبنتهم مبثل 
تلك االتهامات. سامح اهلل اجلميع، 
وأمتنى من كل قلبي أن يعفو اهلل 
عنهم أذيتهم الكبيرة لي. وكذلك ال 
أحل وأسمح ألحد أن يتكلم باسمي 
أو يتقول علي ما لم أقل، س����واء 
ألهدافه أم ملصاحله وغايته. وختاما 
أسأل اهلل تعالى أن يغفر لي جدي 
وهزلي وما قدمت وما أخرت. إنه 

هو الغفور الرحيم«. 

ميتد حتى شمال اخلليج العربي 
ويهيج بحر العرب واحمليط الهندي 

في السواحل الهندية.
وبني ان درجات احلرارة ترتفع 
في غرب الهضبة اإليرانية وجنوب 
العراق وشمال شرق جزيرة العرب 
وقد تثير الرياح النشطة والقوية 
الرمال واألتربة وتتدنى معها الرؤية 
في املناطق املكشوفة والصحراوية. 
واش����ار الى ان منطق����ة اجلزيرة 
البوارح،  العربية تتأثر بري����اح 
خصوصا على الناحية الشمالية 
الغربية من منطقة اخلليج العربي 
وتتكون هذه الرياح احلارة خالل 
فصل الصيف في ش����هري يونيو 

ويوليو من كل عام.
وقال ان الفترة من 3 يوليو الى 
15 يوليو تس����مى بفترة اجلوزاء 
األولى وهي فترة امليزان ويكون 
فيها طالع الهقعة وفي هذه الفترة 
يكثر هبوب رياح السموم ويشتد 

حر الصيف بشكل واضح.
من جهته، قال الفلكي في مرصد 
املرزم خالد اجلمع����ان ان زاوية 
الش����مس تختلف  سقوط أشعة 
من منطقة الخ����رى فتكون مائلة 
أو عامودية في بعض املناطق وشبه 

عامودية في مناطق أخرى وذلك 
بسبب املوقع اجلغرافي وميل محور 
االرض، وميكن حتديد مقدار الزاوية 
و املناطق وفق احلسابات الفلكية، 
مشيرا إلى أن زاوية سقوط أشعة 
الشمس حاليا في الكويت في تزايد 
مستمر وستبلغ أعلى قدر لها 84.6 
درجة أي شبه عامودية يوم الثالثاء 
املوافق 21 يونيو املقبل )املنقلب 

الصيفي(.
في س����ياق متصل ذكر العالم 
الفلكي د.صالح العجيري ان والدة 
هالل شهر رجب ستكون صباح 
اخلميس املقبل لكنه سيش���اهد 
البالد بصعوبة وس���يكون  في 
شكله منحرفا. وقال د.العجيري 
ان ش���هر رجب من عام 1432ه� 
سيكون مس���تهله يوم اجلمعة 
املوافق 3 اجل���اري، حيث يولد 
هالله صباح اخلميس في الساعة 
صفر ودقيقتني بتوقيت الكويت، 
مضيفا ان هالله ميكث مساء ذلك 
اليوم مدة 39 دقيقة. واشار الى 
ان وجه القمر يكتمل ليصبح بدرا 
مساء االربعاء املوافق 15 اجلاري 
الساعة 11.13، مضيفا ان الشهر 

لن تكتمل عدته 30 يوما.

في س����ياق متصل كتب وزير 
الس����عودي  الثقاف����ة واإلع����الم 
د.عبدالعزيز خوجة على صفحته 
في موقع »تويتر« »أن قيادة املرأة 
السعودية للسيارة حق لها طاملا 
كانت تلتزم باآلداب العامة واألنظمة 

وأخالق اإلسالم«.
وذك����رت صحيفة الوطن التي 
أوردت اخلب����ر أن خوجة أكد في 
اتصال هاتفي أنه أورد هذه العبارة 
على صفحته في املوقع، وقال »أنا 
عبرت عن رأيي الشخصي، وليس 
بالضرورة أن ميثل رأي الدولة أو 

رأيي كوزير«.
م����ن جهته����ا أص����درت منال 
الشريف بيانا نش����رته صحيفة 
احلياة اللندنية أمس، وجاء نصه: 
»أش����كر والة أمرنا وعلى رأسهم 
خ����ادم احلرمني الش����ريفني على 
التوقيف،  التوجيه بإخراجي من 
بأبنائه  وهذا من عطفه املعروف 
وبناته م����ن مواطني ه����ذا البلد 
الكرمي. وأما موضوع قيادة املرأة 

الري����اض � يو.ب����ي.آي: طالب 
محامي س����ائقة اخلبر السعودية 
منال الشريف بحفظ قضية »منال« 
وبرد االعتبار لها بعد حبسها 9 أيام 
بسبب قيادتها السيارة، وذلك بعد 

يوم واحد من إطالق سراحها.
ونقل����ت صحيف����ة »املدينة« 
الس����عودية أم����س ع����ن مصدر 
س����عودي قوله »ان قرار اإلفراج 
عن املواطنة منال الشريف املتهمة 
بقيادة السيارة ومخالفة األنظمة 
صدر من إمارة املنطقة الشرقية في 
خطاب موجه إلى إدارة السجون 
بالدم����ام بعد كفالة حضورية من 

أحد ذويها«.
ويصادف سراح منال الشريف 
بع����د احتجازها مل����دة 9 أيام عيد 
ميالدها ال� 33 لتحتفل بعيد ميالدها 
إلى جانب ابنها عبداهلل البالغ من 
العمر 4 أعوام، حيث غمرته منال 
الليلة  بأحضانها بع����د خروجها 

املاضية من السجن.
وكان عدن����ان الصالح محامي 
منال الشريف قد أكد أنه سيطلب 
رس����ميا حفظ القضي����ة ومن ثم 
سيطالب في خطاب آخر برد اعتبار 
موكلته التي أفرج عنها اليوم قبل 
انتهاء فترة جتديد حبس����ها التي 
م����ددت اخلميس املاض����ي إلى 15 
يوما، وذلك لعدم ثبوت االتهامات 

املوجهة إليها.
ويرى الصال����ح أن لدى منال 
السيارة واحدة  رخصتني لقيادة 
دولية وأخرى أميركية وهي قائدة 
محترفة وتعل����م جميع األنظمة 
املروري����ة وقيادتها ال  والقوانني 
تش����كل خطرا في الطرقات داخل 

اململكة.

ادارة  قال مراقب احملطات في 
االرصاد اجلوية في االدارة العامة 
للطيران املدني عيسى رمضان ان 
فترة بارح اجلوزة أو البارح الكبير 
)طالع الثريا( ه����ي الفترة من 9 
يونيو الى 16 يوليو وتتخللها فترة 
تسمى بالتويبع من 20 اجلاري الى 
2 يوليو املقبل وتكون فيها الرياح 
البوارح والس����موم،  حارة وأول 
وهو م����ا يعني ان فت����رة البارح 
الكبير س����تدخل االسبوع املقبل 
وتشهد البالد هبوب رياح حارة.  
واوضح رمضان ان منطقة اجلزيرة 
العربية والهضبة اإليرانية تتأثران 
باملنخفض املوسمي الهندي وتأثر 
الرياح الهابطة من جبال زاغروس 
عبر السهول واملناطق الصحراوية 
في املناطق اجلنوبية من العراق 
بارتفاع درجات احلرارة ونشاط 
الرياح فيها والتي تكون مصحوبة 
بالغبار غالبا. واضاف رمضان ان 
فترة الب����ارح الصغير هي »طالع 
البطني« من 25 مايو املاضي إلى 6 
اجلاري، حيث تهب الرياح الشمالية 
الغربية النشطة وقد تتأخر أحيانا 
حتى بداية يونيو وفيها يبدأ تأثير 
الذي  الهندي  املنخفض املوسمي 

د. عبدالعزيز خوجةمنال الشريف

د. صالح العجيري

رمضان: رياح حارة تهب على البالد األسبوع املقبل
اجلمعان: زاوية سقوط أشعة الشمس في تزايد مستمر

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3.15
الشروق 4.49
الظهر 11.46

العصر 3.20
املغرب 6.43
العشاء 8.13

حار + غبار مثار 
والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 22 الى 

42 كم/ ساعة
العظمى: 47

الصغرى: 29

أعلى مد:
00.22 ص � 10.40 م

أدنى جزر:
5.12 ص � 6.29 م

د.السماك
 اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم 
االستشارية النفسية في 

العالج النفسي اإلكلينيكي 
أمينة السماك، بني الساعتني 
6 و8 مساء، وذلك للحديث 

عن الضغوط واالضطرابات 
النفسية وسيكولوجية املرأة 

واخلالفات الزوجية والرد 
على أسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 22272888 ـ 

.22272889

خووش حچي يا ألطاف اهلل
جامعة الكويت تعقد حلقة نقاشية بعنوان:

 »مواجهة العنف ضد املرأة«.
اجلامعة األميركية في بيروت تبني
 مستشفى للصحة العقلية العربية.

٭ احلرمي عندن�ا خذوا حقوقه�م االجتماعية 
والعلمية والسياسية ومو باقي إال نؤسس جمعية 

»حماية الرجل« بهالديرة.

٭ وسط األوضاع التي يعيشها العالم 
العرب�ي اليوم أعتق�د أن حتى 200 

مستشفى عقلي لن تكفي.
واحد أبواللطف

29 جمادى اآلخرة 1432 املوافق 1 يونيو 2011
Wednesday, June 1, 2011 - Issue No. 12649 االربعاء

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك )مقفلة(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

العجيري: والدة هالل 
شهر رجب صباح 
اخلميس املقبل 

ويشاهد في الكويت 
بصعوبة

الشريف: أكثر ما 
آملني في محنتي 
اتهامي في ديني 

وأخالقي

مس���ألة القيادة لدى النساء من 
النواحي الشرعية واالجتماعية 
واالقتصادية، ألنه كما ذكر الشيخ 
أنه ليس  العبيكان  عبداحملسن 
هناك حترمي ملجرد عملية القيادة 
ولكن هناك مخاطر، ومن حتدث 
عن املنع كان يقصد ما قد يحف 
بامل���رأة من مخاط���ر ومصاعب 
بس���بب ذلك، فقصدي من ذلك 
أنه ال يجوز أن ننعت من يحرم 
بأنه متطرف ومتشدد أو نقول 
إن من يبي���ح ذلك قد خرج عن 

ملة اإلسالم«.
وتابع »يجب أن تدرس املسألة 
بطريقة واعي���ة ومتأنية ألننا 
نصادف أيضا أضرارا بسبب عدم 
قيادة املرأة لسيارتها كاضطرارها 
إلى اخللوة مع السائق خالل ذهابها 
إلى السوق أو العمل، باإلضافة 
إلى اضطرارنا جللب عمالة وافدة 
بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين 
واألعراف، مبا يضر مبجتمعنا 
كثيرا، وأرجو من الكتاب والدعاة 
التريث وعدم استعداء السلطة 
واجلمهور والنظر للمسألة بعني 
املصالح واملفاس���د، وأال نعطي 

املسألة أكبر من حجمها«.

يواجه املسألة بالتشنج والتحرمي 
الغليظ والتزمت الشديد الذي ال 
يستند إلى الدليل، لذلك يجب أن 
ال نهلل وال نكبر وأن نضع األمر 
في حجمه الطبيعي ويكون ذلك 
من خالل تشكيل جلنة من هيئة 
العلماء ومجلس الشورى  كبار 
ووزارة العمل وغيرها من اجلهات 
املختصة للخروج برأي واضح، 
السيما أننا لدينا تقاليد واضحة 
بحكم أننا البلد الذي توجد فيه 
قبلة املسلمني ويحكم بشريعة 

الدين احلنيف«.
وزاد »دائما ما نكرر اجترار 
األحاديث والكالم والتهم حول 
القضي���ة وكأنها أصبحت  هذه 
مسألة إميان وكفر، واملفروض 
القضايا  أال تش���غلنا مثل هذه 
اجلزئية عن القضايا املصيرية 
مثل تعميق املواطنة والوحدة بني 
أبناء املجتمع والعدل بني الناس 
والتعلي���م والتنمي���ة ومواكبة 

العصر«.
وأوضح »أنا ضد هذا اخلوض 
ف���ي مثل هذه املس���ائل من قبل 
الكت���اب والدع���اة ولذلك أدعو 
إلى إنش���اء تلك الهيئة لدراسة 

قال الداعية السعودي د.عائض 
القرن���ي إنه ال يوج���د أي دليل 
ميكن أن يستند إليه املعارضون 
لقيادة املرأة للسيارة، مشيرا إلى 
أنه من املفترض أن تس���ند هذه 
القضية إلى هيئة علمية شرعية 
اقتصادية لدراستها، كما تعودنا 
عند بروز ظاهرة شرعية يكثر 
حولها اللغط وتتراشق األطراف 

التهم حولها.
وأضاف في حديث لنش���رة 
»الرابعة« بثته قناة »العربية«، 
أم���س األول، »في قضية تعليم 
املرأة في عهد امللك فيصل � رحمه 
اهلل � حدث الكثي���ر من اللغط 
البث  ب���دء  وكذلك ح���دث عند 

التلفزيوني«.
كم���ا طال���ب بع���دم تعميم 
االتهامات جتاه األطراف املؤيدة 
أو املعارضة ملسألة قيادة املرأة 
للسيارة، موضحا: »أحيانا بعض 
الكتاب عندما يكتبون عن قيادة 
املرأة يلمحون إلى أننا سنصبح 
ال���دول املتطورة مثل  في عداد 
الدول الثماني الكبرى وكأن تلك 
القضية هي العقبة الوحيدة أمام 
تطورنا، وف���ي املقابل جند من 

د.عائض القرني

عائض القرني: ال دليل على حرمة قيادة املرأة للسيارة 


