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االخرى، اال انه مت تهميش كادر 
االطباء واملالحظني البيطريني 
والذين ال يتجاوز عددهم 130 
بني طبيب ومالحظ، ولفتوا الى 
ان الكادر املوجود في ديوان 
املدنية ال يش���ملهم،  اخلدمة 
فاملطلوب هو ادراجنا مع االطباء 

واملمرضني البشريني.
وتقدم االطباء واملالحظون 
البيطريون بالشكر الى النائب 
خالد العدوة لتبنيه قضيتهم في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

تضمنت املطالبة مبساواتهم مع األطباء البشريني

صرخة استغاثة ومناشدة من البيطريني لرئيس 
مجلس اخلدمة املدنية إلقرار كادرهم

تأييد »سلفي« لفتوى منع االختالط:
حتفظ املرأة املسلمة وموافقة لشرع اهلل

األمانة العامة للجان الزكاة 
حتث على وقفية األم الشاملة

حثت االمانة العامة للجان الزكاة بجمعية 
االصالح االجتماعي المحس����نين على دعم 
وقفية االم الش����املة الت����ي تتبناها االمانة 
ضمن باقة متنوعة من الوقفيات التي تخدم 

مناحي مختلفة من مناحي الخير.
واك����دت االمانة ان وقفية االم الش����املة 
التي ترعاها هي وقفية تنفق في مج����االت 
متنوع�����ة من الخير، س����واء رعاية االسر 
المتعففة او كفالة االيتام او اطعام الطعام 

وغيرها من ابواب الخير المختلفة.
واعتبرت االمانة العامة للجان الزك�����اة 
ان وقفي����ة االم الش����املة تحمل في طياتها 

مناحي اجتماعي وجيهة تؤكد عليها االمانة 
وتعتبرها من صميم عملها.

 حيث تعزز فضيلة البر وحفظ الجميل 
والوف����اء ورد الفضل ألهله والذي أعظمه 
ايث����ار الخير لألم وتس����كينها المكان الذي 

تليق بها.
واشارت االمانة الى ان اسلوبها في الوقف 
هو ادخالها اصل التبرع في استثمار يبقى 
الى ما شاء اهلل وتنفق من ريع هذا االستثمار 
على مناح����ي الخير المختلفة، ويبقى على 
هذا وق����ف الواقف مدرا لالج����ر في الحياة 

وبعد الممات.

والثروة السمكية، والنظر في 
كادرهم املدرج بديوان اخلدمة 
املدنية، واسهامه في تصنيف 
طبيعة عملهم ونقلها من مهن 

فنية الى طبية.
محمد راتب  ٭

بمكان غير خاص بالنس���اء 
او عامل���ة في خ���ط انتاج 
مختلط او محاسبة في مركز 
او محل تجاري او صيدلية او 
مطعم يختلط فيه العاملون 
الرجال والنساء جاءت  من 
اليه  فتواهم بعدما وصلت 
األجهزة الرسمية من مفاسد 
فدرء المفاسد أولى من جلب 
المصال���ح واإلس���الم جاء 
ليعطل المفاسد ويقللها وهذه 
هي مهمة العلماء في الصدع 
بالحق والمناصحة والتعاون 
على البر والتقوى وحماية 
األس���رة من أي آثار سيئة 
تترتب عل���ى هذا االختالط 
الش���ريعة تحريم  لذا رأت 
االختالط بين الرجال والنساء 
ومنعه والتشدد فيه، كما ان 
االختالط يجلب المفاسد وقد 

يحدث ما ال يحمد عقباه.

منعا للفتن

يؤكد د.خ���الد السلط����ان 
ان ما ذكره فضيلة الش���يخ 
عبدالعزيز آل الشيخ م����ن 
فتوى عدم االختالط بخلوة 
او من دونه����ا في التعليم 
والصيدل���ة  والسكرتارية 
واالستقبال هي فتوى مدل����ل 
عليها بالكتاب والسّنة وان 
هذه الفتوى انما هي من باب 
سد الذرائع وقطع الطري���ق 
على شياطين اإلنس والج����ن 
وان كانت هذه من المسائل 
التي فيها استثناءات شرعية 
جاءت بأدلة من الكتاب والسّنة 
عليها اال اننا نحرص اليوم 
على تطبيق ما قاله فضيلة 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
في فتواه، وذلك حفاظا على 
األعراض وحفاظا على الدين 
وكذل���ك لعدم خدش الحياء 
عن���د اخواتنا المس���لمات، 
وكذلك البعد عن طريق الفتن 
والتي قد هاجت وماجت في 

زمننا المعاصر.

منع االختالط

وزاد: وانن���ا من دع����اة 
الجنسين على  الفصل بين 
ق���در االس���تطاعة فيما هو 
متوافق مع الشرع والعقل 
العام  والفطرة وال������ذوق 
خاصة انن�����ا في المجتمع 
الخليجي مازلنا نحظى بالعمل 
بمنع االختالط في بيوتن����ا 
وفي لقاءاتنا االجتماعية بل 
حتى على مستوى المؤتمرات 
الخاص���ة بالدولة والتي قد 
اعتنت بهذا الباب حفاظا على 
العام واستنادا على  الذوق 

األدلة الشرعية.

ناش���د عدد م���ن االطباء 
البيطريني في  واملالحظ���ني 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
مجلس اخلدمة املدنية باالنابة 
الشيخ احمد احلمود، باقرار 
كادرهم وانصافهم وحتقيق 
مبدأ العدالة واملساواة بينهم 
وبني االطباء البشريني، وادراج 
مهنة الط���ب البيطري ضمن 
كادر االطباء البشريني، وكذلك 
ادراج كادر املالحظني البيطريني 
ضم���ن كادر املمرض���ني في 
وزارة الصحة نظرا ألن الطب 
البيطري هو ند الطب البشري 
وهناك شبه كبير بني اجلانبني 
من ناحية الدراس���ة والعالج 

والتشخيص والتشريح.
البيطريون عن  واع���رب 
ثقتهم الكبيرة بالشيخ احمد 
احلمود، في حل هذه القضية 
والتي تش���كل ظلما واجحافا 
انه  البيطريني، السيما  بحق 
مت اقرار جميع الكوادر الفنية 

أص���درت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واالفتاء في 
العربية السعودية  المملكة 
برئاسة الشيخ عبدالعزيز 
الش���يخ فتوى بتحريم  آل 
االختالط بين الرجال والنساء 
سواء كان ذلك خلوة او دونها 
وحذرت مما يترتب على ذلك 
من مفاسد واضرار، »األنباء« 
استطلعت آراء بعض العلماء 
والذين ابدوا تأييدهم لما جاء 
الفتوى معددين بعض  في 
ما يترتب على االختالط من 

مفاسد.

فضائح في المدارس

الموج���ه األول للتربية 
االسالمية والمأذون الشرعي 
الداعية جاسم المسباح يؤيد 
فتوى عدم جواز االختالط في 
التعليم خاصة والسكرتارية 
والصيدل���ة واالس���تقبال، 
وق���ال: بحكم عملي كموجه 
أول للتربية االسالمية أجد 
العجب في المدارس األجنبية 

المختلطة.
 حيث رأيت س���كرتيرة 
بإح������دى المدارس ترتدي 
زيا فاضحا ومثي����را للغرائز 
وهي تعمل في مدرسة ي��درس 
فيها شباب في سن المراهقة 
ويراها المراهقون ف���ي هذا 
الزي فماذا يكون شعورهم؟ 
ايضا في أحواض السباح����ة 

يتفنون في اثارة الشباب.

عالقات محرمة

وأع���رب عن أس���فه لما 
للب����اس  حدث من تشويه 
الشرعي، فاصبحنا نرى من 
ترتدي الحجاب وهي ترتدي 
البنطل����ون الضي���ق وغيره 
المس���احيق على  وتض���ع 

وجهها.
وقال: عملي كمأذون شرعي 
أزّوج وأطّلق أرى الكثي����ر 
الزوجية  الخيان�������ات  من 
بش���كل يدعو ال���ى العجب 
وكل ذلك بس���بب االختالط 
وما ينت���ج عنه من عالقات 
محّرمة، لذل�ك أؤيد بش���دة 
فتوى الشيخ عبدالعزيز آل 
الشي���خ وهو عالم قدير له 

وزنه.

حماية لألسرة

د.بسام الشطي يرى في 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واإلف��تاء بالمملكة 
العربية الس���عودية بأنه ال 
يجوز ان تعم���ل المرأة مع 
الرج���ل س���كرتيرة لمكتب 
الرج���ال او في االس���تقبال 

خالد العدوة الشيخ احمد احلمود

د.بسام الشطي

د.خالد السلطان

جاسم املسباح

الشطي: درء 
املفاسد أولى 

من جلب املصالح

السلطان: تقطع 
الطريق على 

شياطني اإلنس 
واجلن

املسباح: ما رأيته 
في املدارس 

املختلطة يندى 
له اجلبني

أكدت إصدار بيان حكومي يؤكد سالمة املياه قريباً

»الكهرباء«: فريق تنسيقي مع مختبرات »الصحة« ملتابعة نوعية املياه
وحتصيل 26 مليون دينار من املستحقات على املستهلكني

»البحري« يعلن عن مواعيد سباقات الدراجات املائية 
ومشاركة املنتخب في بطولة العالم

أعلن���ت مص���ادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء عن اتفاق بني 
الوزارة ووزارة الصحة لتشكيل 
فريق عمل تنسيقي بني مختبرات 
الوزارتني مبا يخص املياه وتأكيد 

حتاليل مياه الشرب وسالمتها.
وأضافت املصادر انه يتم حاليا 
وضع االجراءات الكفيلة مبتابعة 
نوعية املياه والتأكد من جودتها 
بش���كل دوري مبا يحافظ على 
الصحة العامة وتبادل البيانات بني 
الوزارتني للحد من اي تساؤالت او 

تكهنات حتدث في هذا الشأن.
وأوضحت املصادر انه سيتم 
استصدار بيان حكومي وفقا لطلب 
احد النواب لوضح حد للتساؤالت 
واإلش���اعات اخلارجة من جهات 
مسؤولة وغير مسؤولة يوضح 
الوضع املائي العام وسالمة مياه 
الش���رب، الفتا الى ان هذا البيان 
س���يخرج عن مجل���س الوزراء 

قريبا.
إلى ذلك أكدت وزارة الكهرباء 
واملاء للمستهلكني ان مياه الشبكة 

العامة في الكويت صاحلة للشرب 
وهي ذات نوعية وجودة عاليتني 
تضاهي أفضل نوعيات املياه في 
العالم حس���ب نتائج مختبرات 
الوزارة ومختبرات اخرى مستقلة 

محلية وعاملية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
امس انها تطمئن جميع املواطنني 
واملقيمني بأنه ال يوجد هناك ما 
يدعو الى القلق بش���أن ما يثار 

عن تراكي���ز عنصر »البرومات« 
في املياه.

وأوضحت أن���ه تأكيدا الزالة 
الشك عند البعض فإن التنسيق 
جار حاليا مع وزارة الصحة العامة 
لدعوة أحد خبراء منظمة الصحة 
العاملية املتخصصني في موضوع 
»البروم���ات« وذلك لالش���راف 
على جمع وحتليل عينات مياه 
الشرب وتدقيق واعالن النتائج 

في محاضرة عامة س���تتم دعوة 
املتخصصني واجلمهور اليها.

وجددت الوزارة حرصها الكامل 
على استخدام آخر ما توصل اليه 
العلم والتكنولوجيا في عمليات 
انتاج وتعقي���م املياه مبا يحقق 
جودة املياه واحملافظة على الصحة 

العامة.
في س���ياق منفصل، كش���ف 
مصدر مطلع في وزارة الكهرباء 

واملاء عن جن���اح الوزارة ممثلة 
إدارة شؤون املستهلكني في  في 
حتصي���ل جزء من مس���تحقات 
ديونها املعدومة التي تبلغ تقريبا 
26 مليون دينار، وذلك عن طريق 
تتبع أوراق ومستندات أصحاب 

تلك الديون.
وقال املصدر ان اإلدارة أخذت 
على عاتقها منذ س���نة ونصف 
السنة مسؤولية حتصيل مديونية 
الوزارة التي تفوق ال� 300 مليون 
دينار، مش���يرا الى قيام القطاع 
خالل الفترة الفائتة بوضع عدة 
تصورات وتفعيل آلياته القانونية 

لتحصيل هذه املبالغ املتراكمة.
وأض���اف »اس���تطعنا خالل 
عام 2010 حتصي���ل فواتير من 
املس���تهلكني بقيم���ة 82 مليون 
دينار، متوقع���ا ان ترتفع قيمة 
هذه التحصيالت للعام احلالي إلى 
أكثر من هذا الرقم املعلن نتيجة 
الرؤية االستراتيجية الهادفة التي 

مت وضعها.
دارين العلي  ٭

البحرية في  اللجن����ة  اعلنت 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
عن برنامجها لسباقات الدراجات 
املائية للموس����م احلال����ي والتي 
ستشتمل على اقامة سباق اجلولة 
االول����ى ي����وم 25 يونيو اجلاري 

ي����وم 2 يوليو  الثانية  واجلولة 
املقبل وبواقع جولتني فقط.

واشار رئيس اللجنة البحرية 
عبدالقادر النجار الى ان البرنامج 
روعي فيه التنس����يق مع أنشطة 
وبرامج الن����ادي خاصة املتعلقة 

بأنشطة التراث البحري وانتهاء 
سباقات بطولة االمارات للموسم 
احلالي الذي ش����ارك فيه عدد من 
الكويت، كم����ا روعي فيه  ابطال 
انتهاء الطلبة من امتحانات النقل 
والثانوية العامة وانتهاء اجلولتني 

قبل حلول شهر رمضان املبارك.
وحول املشاركة اخلارجية لبقية 
األلع����اب البحرية ذكر النجار ان 
املش����اركات اخلارجية ستشتمل 
على بطولة العالم التي ستقام في 
والية اريزونا االميركية خالل شهر 

اكتوبر املقبل وهي البطولة التي 
استطاع من خاللها ابطال الكويت 
احتكار العديد م����ن الفئات ومن 
حصول املنتخب على التصنيف 
الثان����ي عامليا ف����ي بطولة العام 

املاضي.

انقطاع التيار عن مناطق  في ضاحية صباح الناصر
جتدد انقطاع التيار الكهربائي عن بعض املناطق 

والشوارع الرئيسية في البالد، حيث فوجئ اهالي 
ضاحية صباح الناصر ولليوم التالي على التوالي 

بانقطاع التيار عنهم. وقالت مصادر فنية ان غرفة 
االتصاالت تلقت عددا من الشكاوى تفيد بوجود 
قطع للتيار الكهربائي الجزاء واسعة في منطقة 

صباح الناصر وحتديدا في القطعتني 1 و3، الفتة الى 
انه ومبجرد تكرر االنقطاع حتركت فرق الطوارئ 
صوب احد احملوالت الرئيسية التي تغذي القطعتني 

وتبني وجود خلل فني تسبب في قطع التيار عن هذه 
االجزاء. واوضحت ان الفرق الفنية استطاعت اصالح 

احملول وارجاع التيار بعد فترة انقطاع دامت 3 ساعات.


