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قالت إن الموضوع يدرس بجدية 

هيئة األمر بالمعروف تدرس
توظيف النساء.. والغامدي يتغيب

في لقائه مع عدد من الدعاة بدورة تدريبية

الرياضـ  وكاالت: أكد مدير اإلدارة القانونية 
في الرئاســـة العامة لهيئـــة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر د. خالد الشافي في تصريح 
لـ »الوطن« السعودية أن موضوع توظيف 

النساء يدرس بجدية.
ويخضع للحاجة والتنسيق مع اجلهات 
ذات العالقة، مشيرا إلى أن نظام اإلجراءات 
اجلزائيـــة أعطى جهات الضبط اجلنائي مبا 
فيها الهيئة وفق املادة )26( سلطة تقديرية 
في االستعانة باملرأة حسب احلاجة بخالف 
النص القدمي من حصر ذلك في السجانة مما 
يعطي مســـاحة جلهات الضبط لالستعانة 

باملرأة.
إلى ذلك، قال الرئيـــس العام لهيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ عبدالعزيز 
احلمـــن ردا علـــى ســـؤال لــــ »الوطن« إن 
االستراتيجية العامة للهيئة ما تزال في بدايتها 
وإن جميع ما قامت به من خطوات تطويرية 
ما هو إال قليل من كثير لديها، ونحن في بداية 
الطريق. وأشار في تصريح صحافي أمس إلى 
أن االنطالق نحو تطبيق االستراتيجية يعود 

باحلفاظ على أمن هذه البالد.

واكد احلمن في تصريحه أن اختيار عنوان 
»األمن الفكري« للملتقى الذي تنظمه الهيئة 
في املنطقة الشـــرقية جاء استشعارا للقيام 
بواجب الهيئة جتاه املجتمع ومساندة ما يقوم 
به والة األمر في هذا اجلانب، وحتصن أفراد 
املجتمع من األفكار املنحرفة. وقال: سننطلق 
مع شركائنا ومع اجلامعات واألجهزة احلكومية 
واخلاصة ومبســـاندة اإلعالم للتصدي لكل 

الظواهر املنحرفة.
وحـــول دور الهيئة وهـــي تتبنى األمن 
الفكري فـــي محاربة األفكار الضالة.. أكد أن 
دور الهيئة متوازن مع دور وزارة الداخلية 
في محاربة هذه األفكار، وأن هناك مشـــاركة 
من رجال الهيئة في جلان املناصحـــة وتقدمي 
النــــدوات واحملاضـــرات التي تبن أخطار 

هـــذا الفكـــر.
وكان نائب أمير املنطقة الشـــرقية األمير 
جلـــوي بن عبدالعزيز بن مســـاعد قد رعى 
ظهر أمس، افتتاح أنشطة االجتماع اخلامس 
ملديري عموم الفروع واإلدارات العامة بالرئاسة 
العامة لهيئة األمـــر باملعروف والنهـــي عن 

املنكـــر.

القبض على مراهقين بتهمة
إحراق مسجد في وسط إنجلترا

لندنـ  أ.ش.أ: ألقت قوات الشـــرطة القبض على فتاة و3 شبان 
بعد توجيه تهمة إشعال النار في مسجد في منطقة ستافوردشير 

في وسط البالد.
وكانت النيران قد شـــبت في املســـجد املبني حديثا في هانلي 
بستافوردشير فيما وصفته الشرطة احمللية باجلرمية العنصرية، 

ولم يتأثر مبنى املسجد بشدة.
وقال رئيس الشرطة في املدينة واين جونز »نتعامل مع هذه 

اجلرمية على أساس انها جرمية عنصرية على مبنى ديني«.
وأضاف: »أنا متأكد ان املجتمع قد انزعج بشدة مثلما هو احلال 
بالنسبة لنا بســـبب هذا السلوك«، داعيا كل من لديه معلومة أن 

يتقدم بها.

لص سيئ الحظ .. سرق خروفًا وفقد 400 دوالر!
تونسـ  رويترز: أصيب لص سيئ احلظ باإلحباط ملا علم أنه 
فقد نحو 400 دوالر في بيت تسلل إليه لسرقة خروف السيما 

ان املبلغ الذي اضاعه اعلى من سعر اخلروف املسروق. 
وقالت صحيفة »الصريح« التونسية ان لصا مبدينة سيدي 
بوزيد في وســــط البالد فقد حوالي 400 دوالر وهو يســــرق 
خروفا من بيت. وأضافت ان السيدة التي تسكن البيت عثرت 
علــــى هذا املبلغ في املكان الذي تضع فيه اخلروف لتشــــتري 
خروفا ثانيا وحتتفظ ببقية املبلغ فيما نال اللص سيئ احلظ 

درسا لن ينساه.

األمير سلمان بن عبدالعزيز

د.محمود حمدي زقزوق 

القرش الذي تسبب في إصابة السياح قبل يومني بعد اصطياده

امللك بوميبول أدولياديج 

تايلند تحتفل بعيد ميالد الملك الـ 83

األمير سلمان يوافق على إنشاء »بنك الطعام« في الرياض

زقزوق لألئمة: كلنا سلفيون بالمعنى الصحيح للسلفية
وال تختصروا الدين في الجلباب واللحية والسواك 

الرياض ـ واس: وافق صاحب الســـمو 
امللكي االمير ســـلمان بن عبدالعزيز امير 
منطقـــة الرياض ورئيـــس مجلس ادارة 
جمعيـــة البر بالرياض على إنشـــاء بنك 
الطعام بالرياض حتت مظلة جمعية البر 
بالرياض، يهدف إلى توفير الغذاء لألسر 
احملتاجة وإيجاد فرص عمل لذوي الدخل 

املنخفض.
صـــرح بذلـــك صاحب الســـمو األمير 
د.عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن 
أمن منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية 

بجمعية البر بالرياض.
موضحا: »إن هذا املشروع يأتي امتدادا 
للدعم املتواصل من صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن عبدالعزيز لألعمال اخليرية، 
ويقدم البنك الغذاء للفقراء بطريقة علمية 
ومستدامة، متكن مختلف شرائح املجتمع 
من اإلسهام في دعم الفقراء واحملتاجن«.

وأضاف ان البنك سيكمل نشاط جمعية 
البر في استقبال األطعمة وتوزيعها، حيث 
سيجمع البنك الفائض من طعام احلفالت 
واملناســـبات التي تقام في قصور األفراح 
والفنادق في مدينة الرياض، ويعيد جتهيزه 
وتغليفه بطرق صحية لتوزيعه على األسر 

الفقيرة واحملتاجة في اليوم نفسه.
كما يســـتقبل بنك الطعـــام بالرياض 
التبرعات من فاعلي اخلير من خالل فروع 
البنك، بطرق عدة، منها شراء بطاقات إطعام 
الفقراء واملساكن، بحيث يحصلون مقابل 
تلك البطاقات على املواد الغذائية من احملالت 
واملراكز املعروفة بالرياض إليصالها لألسر 

احملتاجة من خالل اجلمعية.
وبن أنه سيتم الحقا توضيح تفاصيل 
أكثر عن نشـــاط هذا البنـــك وآلية عمله 
وعناوينـــه مبدينة الرياض، ســـائال اهلل 

التوفيق للجميع.

القاهرة: طالـــب وزير األوقـــاف املصري 
د.محمود حمدي زقزوق األئمة والدعاة بعدم 
اختزال الدين في بعض الشكليات والهامشيات 
كاجللباب القصير واللحية والسواك والنقاب، 
وذكر أن الدين اإلسالمي ليس مجرد قائمة من 
احملرمات واملمنوعات فقط، ولكنه دين العقل 

والعلم واملعرفة الصحيحة.
جاء ذلك في لقـــاء الوزير باألئمة والدعاة 
مبسجد النور املشاركن في الدورة التدريبية 
التأهيليـــة رقـــم 47 والتي تعقدهـــا الوزارة 
لألئمة اجلدد ويشـــارك فيها 910 من شبـــاب 

الدعـــاة.
ودعا الوزير الدعاة إلى االستزادة من العلم 
واملعرفة وأال يتجمدوا عند حد معن ألن الدعوة 
اإلسالمية البد أن تتطور مع كل عصر وظروف 
كل مجتمع وال يجوز التجمد عند فترة زمنية 
معينة أو كتب معينة، والداعية يجب أن يكون 

منوذجا يحتذى وليس مجرد ناقل.
وحذر د.زقزوق الدعاة من أن يشغلوا الناس 
في األمور الغيبية والهامشيات وأال يقصروا 
الدين على بعض الشكليات كاجللباب واللحية 
والسواك والنقاب وأال يحصروا الدين اإلسالمي 
في مجموعة من احملرمات، فالدعوة اإلسالمية 
في حاجة لغرس األمل في نفوس الناس بدال 

من اليأس واإلحباط.
وقال الوزير: هناك بعض التيارات التي تدعي 

السلفية وهي أبعد ما تكون عن منهج السلف، 
ونحن كلنا سلفيون ولكن باملعني الصحيح 
للسلفية وهي أن نسير على كتاب اهلل وسنة 
رســـوله ژ وما درج عليه السلف الصالح، 
وحينما نتصدى لوعي الناس وتوعيتهم نفكر 
كيف جنذب هؤالء إلى دين اهلل وكيف نحببهم 
فيه بدال من التنفيـــر من دين اهلل وتضييق 

رحمة اهلل تعالى.

بانكـــوكـ  د.ب.أ: اصطـــف 
اآلالف من املواطنن يحملون 
التايلندية في شوارع  األعالم 
امللك  بانكـــوك امس لتحيـــة 
أدولياديج وهو في  بوميبول 
موكبه في طريقه إللقاء خطاب 

احتفاال بعيد ميالده الـ 83.
وبـــدا امللك الـــذي يخضع 
للرعاية الصحية منذ سبتمبر 
2009 ضعيفا ولكن يقظا وذلك 
الوزراء  إلقـــاء رئيـــس  أثناء 
ابهيسيت فيجاجيفا كلمة نيابة 
عن األمة حتمل التمنيات الطيبة 
للملك مبناسبة عيد ميالده في 
قاعة االستقبال في جراند باالس 

في بانكوك.
وحث امللك في كلمة موجزة 
موجهـــة للحكومـــة والقادة 
العســـكرين رعاياه على »أن 
يقوم كل منهم بواجبه لصالح 

البالد«.
وقـــال إن الذين يتصرفون 
بإهمال ســـوف يتسببون في 
احلاق الضـــرر بانفســـهم و 

بالبالد.

دراسة تحّذر من ارتفاع حاد
في نسبة العنوسة باألردن

بعد أن هاجم قبل يومين 4 سياح وأصابهم ..
»قرش« يقتل سائحة ألمانية في شرم الشيخ

القاهرة ـ أ.ف.پ: لقيت الســـائحة األملانية 
ريتان تسكري )70 عاما( حتفها بعد ان هاجمها 
قرش أمس حن كانت تسبح في شاطئ مقابل 
احد فنادق مدينة شرم الشيخ على البحر األحمر 
وهو ثالث هجوم من نوعه خالل اقل من أسبوع، 

على ما أفادت مصادر طبية ومحلية.
وقال مصدر طبي في شـــرم الشيخ لوكالة 
»فرانس برس« ان »الســـائحة أخرجت جثة 
هامـــدة بعد ان هاجمها قـــرش والتهم فخذها 

اليمنى وكوعها األمين«.
وأكد محمد ســـالم من هيئة احملافظة على 
جنوب ســـيناء لوكالة »فرانس برس« وقوع 
»حادث وفاة مؤســـف« في الشـــاطئ »ونحن 

بصدد إخراج اجلميع من املاء«.
ووقع احلادث بعد أيام قليلة من هجومن 
لسمك القرش على أربعة سياح في شرم الشيخ 
املنتجع السياحي الذي يعتبر وجهة سياحية 

مهمة.

عمان ـ يو.بي.آي: حذرت دراسة أردنية نشرت 
أمس من ارتفاع معدالت العنوسة بن األناث والذكور 
في املجتمع األردني، وقدرت الدراسة التي أعدتها 
جمعية العفاف اخليرية وهي إحدى الهيئات التابعة 
للحركة اإلسالمية نسبة النساء اللواتي لم يسبق 

لهن الزواج.
وبلغت أعمارهن )30 سنة فأكثر( نحو 98633 
امرأة لسنة 2009 بزيادة مقدارها 91943 امرأة عما 
كان عليه الوضع في ســـنة 1979 أي أن هذا الرقم 
قد تضاعف )15 مرة( منذ سنة 1979 وحتى نهاية 

سنة 2009.

ووصل معدل زواج الشباب في األردن إلى %3.0 
للذكور مقابل 7.2% لإلناث وذلك بعد أن كان يشكل 

9.8% للذكور مقابل 15.0% لإلناث في سنة 1953.
وقدرت الدراسة التي حملت عنوان »مؤشرات 
الزواج والطالق فـــي األردن لعام 2009 « إجمالي 
عدد النســـاء األردنيات غير املتزوجات ممن تبلغ 
أعمارهن 18 سنة فأكثر بحوالي 451232 امرأة تشكل 
ما نسبته 29.1% من إجمالي النساء في األعمار 18 
سنة فأكثر بينما يقدر عدد الرجال غير املتزوجن 
في األعمار نفســـها بنحو 609302 رجل شكلوا ما 

نسبته 39% من إجمالي الذكور.

محطات

هل هي مشاريع لوردات حرب؟!
ال متنع القوانن املرعية أحدا من حضور الندوات 
العامة التي تعقـــد، إال ان احلصافة كانت تقتضي ان 
يبتعد السيد محمد جويهل عن ندوة يعقدها اخلصوم، 
فالوعي السياسي في البلد لم يصل الى حدوده الدنيا، 
هذا احلضور ال يبرر على اإلطالق االعتداء الذي تعرض 
له والذي أوصله للعنايـــة املركزة وتعريض حياته 

للخطر.
> > >

وال ميكن تصور أو قبول وبعد نصف قرن من العمل الدميوقراطي الذي 
من أسســـه احترام الرأي والرأي اآلخر واللجوء ملبدأ »الالعنف« واحلوار 
واالحتـــكام للقضاء حلل اإلشـــكاالت التي تقوم بن النـــاس، ان يحدث ما 
حدث، فمع رفضنا الذي كررناه في أكثر من مقال لطرح السيد جويهل، إال 
ان الواقع يظهر بشـــكل جلي ان هناك الكثيرين ومنهم مرشحون وأعضاء 
حاليون في مجلس األمة، ال يختلف طرحهم عن طرحه ســـواء في االجتاه 

نفسه أو في االجتاه املضاد.
> > >

فهل سيسمح مستقبال بأن يتعرض من نعترض على رأيه لالعتداء على 
رأسه إلظهار استنكارنا ملا يحتويه رأسه من أفكار؟! ان ما حدث هو نتيجة 
طبيعية لعمليات التحريض والتأجيج املستمرة بن شرائح املجتمع الكويتي 
وطوائفه التي تسمم األجواء العامة وتؤدي الى الفنت، والواجب على أعضاء 
مجلس األمة إصدار تشـــريع يجرم ويغرم ويسجن الداعن قوال أو عمال لـ 
»جرائـــم الكراهية« أيا كان نوعها، ولو صدر مثل ذلك القانون ملنع وأوقف 
على الفور كثيرا مما نراه من مســـاس بالوحدة الوطنية وجتريح مؤسف 

لآلخرين دون رادع أو عقاب.
> > >

ان وشائج الود واحلب والقربى التي تربط الشعب الكويتي، والتي عشنا 
في ظلها قرونا عدة، متزق كل صباح ومساء بتخندقات ما أنزل اهلل بها من 
سلطان كمسميات البدو واحلضر والسنة والشيعة والدماء احلمراء والدماء 
الزرقاء واألغنياء والفقراء والتجار واملوظفن وغيرها من مصطلحات وكلمات 

لم حتل في بلد إال حلت الفرقة والتناحر واخلراب في ربوعه.
> > >

إننا بحاجة لعقد اجتماعي بن شـــرائح املجتمع الكويتي، وسياسي بن 
كتله ال يأتي بجديد بل يجدد ما عشنا في كنفه منذ بدء خلق كيان الدولة، 
ننصرف ونبتعد من خالل ذلك العقد عن حتريض الناس على الناس والتفريق 
بينهم واللجوء للشارع عند كل تباين في وجهات النظر، فاملتربصون بالبلد 
كثيرون وما نفعله بأنفســـنا ـ بغفلة أو دونهـــا ـ يفوق كثيرا ما يدبره لنا 
أسوأ أعدائنا، وكفى حتريضا، فقد سالت الدماء، وقانا اهلل شرور مثل تلك 

الدماء مستقبال، فلن تسلم اجلرة في كل مرة.
> > >

آخر محطة: )1( رفضنا االعتداء على السيد جويهل يتوازى مع رفضنا ما 
نســـب إليه من فعلـ  ان صدقت بعـــض الرواياتـ  فنواب األمة هم اختيار 
الشعب ويستحقون االحترام الواجب، وكان واجبا في هذا السياق ان تبادر 

اجلهة املنظمة برد االعتداء عليه حتى ال تتفاقم القضية.
)2( في الدميوقراطيات املتقدمة، ال يعقد اجتماع عام أو جتمع شـــعبي 
إال بعـــد إخطار الـــوزارة املعنية كي يتم توفير رجال األمن ملنع الشـــغب 

وحماية األرواح.
)3( نرجو أال يكون فيما نرى ونسمع، مشاريع صناعة »لوردات حرب« تثري 

جيوبها وتزدهر أعمالها على حساب دماء مواطنيها وخراب أوطانها.

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

نحن والدستور

التحجج بالشق القانوني 
والقضائي فـــي قضية رفع 
احلصانة عن النائب فيصل 
املسلم يندرج في خانة تبسيط 
املعقد ويدفع باجتاه صرف 
النظر عن لب القضية وأقصد 
الشـــق الدستوري واملتعلق 
التـــي يوفرها  باحلصانـــة 
الدستور ألعضاء مجلس األمة، 
وذلك أمر أساسي وجوهري 
وال يرتبط حصرا، بالقضية 
املتداولـــة حاليا أو بأطرافها 
من شـــخصيات طبيعية أو 

اعتبارية.
إن مضي احلكومة في هذا 
الطريق الوعر وعدم تراجعها 
عن طلـــب رفـــع احلصانة 
الكويتي  يجعالن املواطـــن 
يتساءل بحسرة عن مصير 
البالد تتجه  الدستور، وهل 
الدستور  إلى مرحلة تفريغ 
من محتواه، وما اجلدوى من 
التـــي تفتعلها  املعارك  هذه 
البرملان؟ ومن  احلكومة مع 
املسؤول احلقيقي عن التأزمي 
وعدم التعاون بن السلطتن 

التنفيذية والتشريعية؟
البـــالد عقـــد  دســـتور 
اجتماعي ملك للشعب الكويتي 
)مصدر السلطات( وليس ملكا 
شخصيا ملن يحاول الزج به 
السياسية مع  في صراعاته 
اآلخرين. ومن السذاجة التوهم 
بأن الشـــعب يقبل التفريط 
مبكتسباته الدستورية وأولها 
البرملان  التي متكن  األحكام 
من القيـــام بواجبه الرقابي 
على أعمال حكومة ال نسمع 
منها سوى اجلعجعة ولم نر 

الطحن.

توقيف ألماني في الواليات المتحدة
لتهريبه عناكب ذئبية في طرود بريدية

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: أوقفت السلطات االميركية رجال أملانيا 
ادخل الى البلد بطريقة غير شرعية مئات العناكب الذئبية وغيرها 

من العناكب عبر طرود بريدية.
سفن كوبلر )36 عاما( أوقف عند وصوله الى لوس اجنيليس 
حيث كان يفترض به لقاء احد شـــركائه، بعد عملية تعقب دامت 
تسعة أشهر أطلق عليها اسم »عملية الرجل العنكبوت«، وفقا ملكتب 
مدعي املدينة. وكان التحقيق بدأ في مارس بعد اكتشـــاف ضباط 
اجلمارك األميركية 300 عنكبوت ذئبية حية خالل عملية تفتيش 
روتينية ألحد الطرود. بعد ذلك، اعترض عمالء الوكالة األميركية 
لصيد السمك والثروة احليوانية طردا آخر يحتوي على نحو 350 

عنكبوتا ذئبية حية و22 رتيالء مكسيكية حمراء الركب.
ثم نصب احملققون شـــباكهم بصبر لاليقاع بكوبلر من خالل 
القيام بطلبية عناكب اضافية، فأرســـل اليهـــم هذا األخير حزمة 

حتتوي على 70 عنكبوتا ذئبية حية.


