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في البداية، حتدثنا إلى عدد من الشباب الكويتي «رفضوا 
ذكر أسمائهم»، قائلني لـ«األنباء»: ان قانون األحوال الشخصية 
الكويتي ١٩٨٤/٥١، الذي يطبق على الكويتيني السنة تسبب 
في تفكيك األسرة ونتجت عنه زيادة حاالت الطالق، وسرد 
هؤالء الشباب الضرر الواقع على الزوج في ٩ نقاط كالتالي:
١ ـ طالق الضرر حتى ولو ألسباب بسيطة: وهو أن يعطي 
للزوجة احلق في الطالق ألسباب عادية على سبيل املثال في 
حال قام الزوج عن طريق اخلطأ بوضع إعجاب لصورة فتاة.

٢ـ  فتح القانون مجال جتارة الطالق: وهو أن هنا من الشابات 
من يطلنب الطالق بعد احلمل، وذلك لضمان حصولهن على 
الدعم املادي، مما يتسبب في تشرد األسر وإحلاق األضرار 

النفسية باألطفال بسبب الطالق.
٣ـ  فترة الرؤية قليلة جدا ال تتعدى ٨ ساعات في األسبوع 
أو أقل: وقد اقترح هؤالء الشــباب تفعيل املبيت وهو منح 

األب احلق في املبيت مع أوالده.
٤ـ  بعض احلاضنات يقمن بتشويه صورة األب: وذلك تنتج 

عنه آثار نفسية سلبية على الطفل.
٥ـ  ترتيب األب باحلضانة: يعاني الشباب من موضوع ترتيب 
األب في حضانة أبنائه، حيث انه يأتي بعد اجلدة واخلالة 
وقد يكون األب في الترتيب السابع وهو أولى باحلضانة.
٦ـ  التضــرر مــن ارتفاع قيمة النفقات: حيث قال الشــباب 
إن الرجل يتســاوى مع املرأة في كل شــيء إال في النفقات 
والبد من تخفيض النفقات التي تتســبب في عزوف كثير 

من الشباب عن الزواج بعد جتربتهم األولى.
٧ـ  مراقبة مصاريف احملضون: اقترح الشباب استحداث جلنة 
للتأكد من ان النفقة تصرف على األبناء بالشكل املطلوب.
٨ ـ والية األب على أبنائه في تعليمهم: ذكر الشباب أن من 
حق األب نقل ابنه الى نوعية النظام التعليمي (حكومي او 
خاص)، كما من حقه السؤال عن مستوى ابنائه التعليمي 
وحضور اجتماعــات أولياء االمور، وذلــك لالطمئنان عن 

ادائهم الدراسي.
٩ ـ دعوى التخبيب: طالب الشباب بأن يعاقب القانون أي 

شخص ينصح الزوجة أو يفسد العالقة بينها وبني زوجها 
ويتسبب في الطالق وهدم االسرة.

ظروف الزوجني

من جانبه، قال رئيس مركز أعوان لالستشارات والدراسات 
وأعمال احملاماة احملامي مشاري العجيان: البد ان تكون املسائل 
تقديرية من قبل احملاكم بحيث تؤخذ بعني االعتبار ظروف 

الزوجني وأال تكون األحكام الصادرة على حساب الزوج.
واضــاف العجيــان: إن الزوج في حــال دخل في قضية 
في محاكم يحاول ان يخرج منها بأقل االضرار، ألنه يكون 
الطرف اخلاســر غالبا، فالقانون اعطى سلطة تقديرية في 

اغلب املسائل اخلاصة بالطالق.
ولفت الى أن الغالبية العظمى من املشــاكل التي حتدث 
تكون على رؤية األطفال وتقدير النفقات، موضحا أن بعض 
القضاة يقدرون رؤية األطفال بساعات قليلة جدا، فبعض 
احلاالت تكون الرؤية ٨ ســاعات في االســبوع، وهذا خطأ 
فيفترض مبيت الطفل عند والده، فبعض املذاهب االسالمية 
مثل مذهب اإلمام أحمد ابن حنبل جعل فترة حضانة االبن 
تكون في املساء للنساء وفي الصباح يكون االبن عند االب 
حتــى يتمكن األب من رعاية ابنــه وتعليمه الرجولة، واذا 
أمت االبــن ٧ ســنوات يخير فيما بني العيــش عند والده او 
والدته، ولذلك يفترض أن تكون احلضانة مسألة تقديرية 

عند القاضي.
تقدير القاضي

واشــار العجيان إلى أن القاضي هو من يقدر الظروف 
ففي بعض االحيان تكون األم غير مؤهله لتربية ابنائها، 
فحســب القانــون في هــذه احلالة، تنتقــل احلضانة الى 
أمهــا فاألب امامه ٦ اشــخاص حتى تنتقل احلضانة إليه، 
وبالتالي توضع العراقيل أمام االب حتى يتمكن من حضن 

ورعاية ابنائه.
واألب فــي احلضانة أولى من اخلالة أو اجلدة أو العمة 

فهذه كلها مذاهب اســالمية وآراء، فالقانون اخذ بهذا الرأي 
املعمــول به حاليا وهو ان تكــون احلضانة لالم ثم اجلدة 
ثم اخلالة ثم اجلدة ويكون ترتيب االب الســابع او الثامن 

وهذا ليس من صالح الطفل او االسرة.
ارتفاع النفقات

وعن ابرز املشــكالت التي يشــتكي منها الشــباب، قال 
العجيــان: ان ارتفاع قيمة النفقات هي من أكثر املشــكالت 
التــي يعانــي منها الشــباب ألن ذلك يحول بينــه وبني ان 

يعول أسرة ثانية.
ولفــت إلى أن النفقات واجبة علــى األب حتى ان كانت 
األم ميسورة احلال وهذا وفق الشرع واالشكالية تكون في 
مسائل تقدير النفقات وهذا األمر متروك للقاضي، فبعض 
القضاة ال يعلمون الظروف املالية للزوج فيحكمون بنفقات 
قد ترهق االبــاء، ويفترض ان تكون النفقات باحلد االدنى 
وليــس االعلى ألن االب في النهاية ســيصرف على ابنائه 
وأن مســألة الكماليات اما يصرفهــا األب تطوعا منه او ان 
األم تتطوع بذلك فيفترض ان تقدر النفقات على املســائل 

االساسية.
وزاد العجيــان قائــال: من غير معقــول أن تكون هناك 
نفقات كبيرة على سبيل املثال للخادمة والتأثيث أو إيجار 
املنزل، فيجب أال تشمل النفقة اجرة املسكن للمرأة الكويتية 
خاصة اذا كانت مبالغ كبيرة ألن الشاب إذا كان راتبه ١٠٠٠ 
دينــار فمن غير املعقــول أن يدفع نفقات ٥٠٠ دينار فكيف 
يســتطيع ان يفتح بيتا آخر ويشــكل أســرة؟ ونصح بأن 
يأخذ القضاة مســتقبل األب بعني االعتبار فيما يخص انه 

سيتكفل بنفقة بيت ثان.
استغالل الطالق

وعن اسباب الطالق التي استشفها من خالل جتربته في 
العمل في احملاماة خالل ١٤ عاما، قال العجيان: سبب الطالق 
عادة يكون الزوج، وكذلك موضوع االنفاق فمعظم الزوجات 

يقمن بدفع ايجار املسكن واخلدامة واالكل وكل شيء.
وعــن رأيه فــي ما ذكره بعض الشــباب مــن أن بعض 
الزوجــات تكون لديهن نيه للطــالق بعد اجناب طفل على 
ســبيل املثال للحصول على املال، قال العجيان: اســتغالل 
الطالق للحصول على املال أمر مســتبعد ألن هناك حاالت 
طالق وليس لدى الزوجني أوالد والزوجة ال تستفيد بشيء 
في هذه احلالة، حيث تأخذ نفقة متعة لفترة ١٥ شهرا وبعد 
هــذه الفترة ليس لها اي نفقــة وفي حال كان لدى الزوجة 
ابن تكون النفقة لالبن وليس لها نفقة فيكون دورها مجرد 

أن تصرف على االبن.
ويفترض أن يكون لألب أيضا حق حضانة ابنه، اال في 
حالــة اذا كان االب غيــر مؤهل ألن يرعى ابنه على ســبيل 
املثال السباب صحية او اخالقية، وفي االصل البد ان تكون 
احلضانة لألب على االقل خالل عطلة نهاية االسبوع، أو أن 
تقسم احلضانة على سبيل املثال ٥ أيام لألم ويومني لألب 

بحيث يتنقل الطفل بني والديه.
جترمي التحريض

وعما ذكره بعض الشباب أن بعض احلاضنات تتعمدن 
تشــويه صورة األب عند االبن قــال العجيان: يفترض أن 
يجرم هذا االمر ويكون هناك نص في القانون بتجرمي احد 
الوالديــن في حال قــام بتحريض االبن على الطرف اآلخر، 

ألن في النهاية الذي يدفع الثمن الطفل الصغير.
وعن موضوع قيام الزوج ببيع السكن بعد الطالق، قال 
العجيان: الطليقة تتعســف معه في مسألة البيع، فالدولة 
اعطت الزوج بيتا وفي حال طلق زوجته ال يستطيع ان يبيع 
البيت الن الطليقة تكون معه في البيت فلها حق االنتفاع، 
والبد النظر لهذه املسألة ألن الزوج يدفع اقساط البيت الن 
املرأة الكويتية اذا طلقت تعطيها احلكومة ميزة احلصول 
على قرض ٧٠ الف دينار لتشتري به سكنا، فيجب أن تكون 
هناك جلنة أو دائرة في محكمة االسرة تختص بالنظر في 

النزاعات العقارية اخلاصة باألسرة.

احملامي مشاري العجيان

عاطف رمضان

أكد مجموعة من الشباب «رفضوا ذكر أسمائهم» في تصريحات 
لـ«األنباء» ان قانون األحوال الشخصية الكويتي ١٩٨٤/٥١، الذي 
يطبق على الكويتيني السنة تسبب في تفكيك الكثير من األسر ولم 
يساو بني الزوجني، وأنصف املرأة في الوقت الذي أضر بالرجل، 
موضحني أن القانون نتجت عنه زيادة في حاالت الطالق، وبينوا 
الضرر الواقع على الزوج في ٩ نقاط. كما التقت «األنباء» رئيس 
مركز أعوان لالستشــارات والدراسات وأعمال احملاماة احملامي 
مشاري العجيان الذي أفاد بضرورة بأن تكون املسائل تقديرية 
مــن قبل احملاكم حيث تؤخذ بعني االعتبار ظروف الزوجني وأال 
تكون األحكام الصادرة على حســاب الزوج. وقال العجيان: ان 
الغالبية العظمى من املشاكل التي حتدث تكون على رؤية األطفال 
وتقدير النفقات التي حتول بني الشــاب وان يعول أسرة ثانية، 
الفتا إلى أن النفقات واجبة على األب حتى وان كانت األم ميسورة 
احلال، وهذا ووفق الشــرع واالشكالية تكون في مسائل تقدير 
النفقــات وهذا األمر متروك للقاضــي، كما أن بعض القضاة ال 
يعلمون الظروف املالية للزوج فيحكمون بنفقات قد ترهق اآلباء. 
وعما إن كان الزوج أو الزوجة سببا في الطالق من خالل جتربته 
املمتدة لـ ١٤ عاما، قال العجيان: إن الزوج يكون عادة هو السبب 
الطالق.. وبداية مشكالت أخرىفمعظم الزوجات يقمن بدفع نفقات املعيشة. وفيما يلي التفاصيل:

شباب لـ «األنباء»: قانون األحوال الشخصية فتح املجال
لـ «جتارة الطالق» وفّكك األسر ولم يساِو بني الزوجني

أشاروا إلى أن ارتفاع النفقات تسبب في عزوف كثير من الشباب عن الزواج بعد جتربتهم األولى

القانون أعطى للزوجة احلق في الطالق ألسباب عادية وفترة احلضانة ال تكفيالعجيان: يجب النظر في ظروف الزوجني وأال تكون األحكام الصادرة على حساب الزوج

العون: «السالم»  قدمت مليون وجبة للمحتاجني
ليلى الشافعي

يستذكر مدير عام جمعية السالم لالعمال االنسانية 
واخليريــة د.نبيل العــون ذكرى اليــوم العاملي للغذاء 
ومبادرة جمعية الســالم وما تعهدته في املؤمتر بتقدمي 
اكثــر من مليون وجبــة مت تنفيذها بالتعاون مع الهيئة 
اخليرية االســالمية العاملية والتــي اقيمت حتت رعاية 
ســمو االمير الراحل الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا، 

والتي تبنتها الهيئة اخليرية.
في هذا الصدد، قال د.نبيل العون: كانت جمعية السالم 
اكبر جمعية تعهدت في هذا املؤمتر املهم بتقدمي اكثر من 
مليون وجبة، وجنحنا جناحا كبيرا وصلنا املؤمتر الى 
العامليــة، فكان جناحنا كبيرا ودورنــا متميزا كأكبر ما 

قــدم في املؤمتر الذي اقيم الطعام مليار جائع في العام 
املاضي، وشاركت خالله ٣٧ منظمة انسانية حول العالم، 
ومت توفير ٣٫٦ مليارات وجبة للمحتاجني حول العالم، 
ونحن اليوم نســتذكر هذه املبادرة التي جاءت اتســاقا 
مع اهداف التنمية املســتدامة التي حددتها االمم املتحدة 
للقضــاء على اجلوع في العالــم بحلول عام ٢٠٣٠، وقد 
انطلقت املبادرة برعاية كرمية وســامية من املغفور له 
بإذن اهللا تعالى قائد العمل االنساني سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد، مؤكدا ان هذه املبادرة كانت االكثر 
متيزا في مجال مكافحة اجلوع عامليا، سواء على مستوى 
نطاق تنفيذها او على مستوى البرامج التي قدمت حتت 
مظلتها ومنها تقدمي جمعية الســالم لالعمال االنسانية 

واخليرية مليون وجبة.
د.نبيل العون

البنك الكويتي للطعام: توزيع
السالل الغذائية متواصل طوال العام

«الشؤون»: غير صحيح إحالة ١٥ إشرافيًا للتقاعد 
نفت وزارة الشؤون االجتماعية ما أثير عن إحالة ١٥ إشرافيا في الوزارة إلى التقاعد، 

مؤكدة أن هذا اخلبر غير صحيح.

أعلن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثةـ  الصرح 
اخليــري األول باملنطقة 
ـ عــن مواصلــة حملــة 
توزيع الســالل الغذائية 
التــي اصبــح يســتفيد 
منها نحو أكثر من ٦٧٠٠ 
مستفيد من األسر املتعففة 
التي أطلقها منذ أكثر من 
عامني، وذلك مع احلرص 
التدابير  واتخاذ جميــع 
الوقائيــة واالحترازيــة 
خــالل عمليــة تعبئــة 
السالل الغذائية لضمان 
وصولهــا للمســتفيدين 

معقمة وأمنة.
وقال البنك الكويتي للطعام في بيان 
صحافي إن مواصلة حملة توزيع السالل 
الغذائية تأتي في هذا الوقت انطالقا من 
الدور اإلنســاني في تلبية وسد جميع 
احتياجات املتعففني وإعانتهم والتخفيف 
عليهم في ظل وجود اجلائحة وذلك من 
أجل دعم كافة اجلهود احلكومية املبذولة 

في الوقت الراهن.
مــن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس 
ادارة البنــك الكويتــي للطعام مشــعل 
األنصــاري أن حملــة توزيــع الســالل 
الغذائيــة متواصلة وستســتمر طوال 
العام ولم تتوقف انطالقا من استشعارنا 
للمسؤولية االجتماعية في هذه الفترة 
احلرجة، وذلك انطالقا من استشعارنا 
للمســؤولية االجتماعية اجتاه الكويت 
ومد يد العون لالسر احملتاجة واملتعففة. 
وأضاف األنصاري أن بنك الطعام يبذل 
جهودا متنوعة خالل هذه الفترة احلرجة 
مــن بينها توزيــع الوجبات والســالل 
الغذائيــة وأدوات النظافــة واملعقمات 

وغيرها من االحتياجات 
الضرورية وذلك في أماكن 
تواجد األسر احملتاجة في 
جميع محافظات ومناطق 

الكويت.
وأوضح إلى أن السالل 
الغذائية تشــمل مختلف 
احتياجــات األســرة من 
األرز والســكر والدقيــق 
وزيوت الطعام، ومختلف 
املواد الغذائية الرئيسية. 
وأشاد بجهود املتطوعني 
ونشاطهم الكبير، معربا 
عــن فخــره مبجموعــة 
بنــك  فــي  املتطوعــني 
الطعام املتميزة التــي تخصص وقتها 
وجهدها دون مقابل من أجل إسعاد أفراد 
املجتمع ومساعدة الضعفاء. وأثنى على 
املجتمع الكويتي الذي ميتاز بحبه للخير 
ومساعدة األســر احملتاجة واملتعففني، 
مبينا أن مشاريع بنك الطعام تنفذ ضمن 
خطة منظمة بالتعاون مع مختلف اجلهات 

احلكومية والقطاع اخلاص.
ودعا األنصاري القطاع اخلاص وأهل 
اخلير فــي الكويت وأصحــاب األيادي 
البيضاء إلى التبرع واملساعدة والدعم 
لتلبية مختلف احتياجات املتعففني في 

جميع أنحاء البالد.
وأكد ان الكويت جسدت منوذجا متميزا 
للعمل اإلنساني اخليري، إذ لم تتوان في 
تلبية نداء الواجب اإلنساني، وبدا ذلك 
في املبادرات اخليرية املتنوعة كتوزيع 
السالل الغذائية على متضرري ڤيروس 
كورونا وتوزيع الوجبات الغذائية على 
العمال في مناطق ســكنهم، لتســتكمل 
سلســلة األعمال اخليرية التــي بدأتها 

منذ أعوام.

مشعل األنصاري

«الرحمة» تفتتح مدرسة توتني اإلسالمية للبنات في صربيا
الرحمة  افتتحت جمعية 
العامليــة مدرســة توتــني 
اإلسالمية للبنات في صربيا 
افتتاحــا جتريبيــا على أن 
الرســمي  يكــون االفتتــاح 
بعد انتهاء جائحة كورونا، 
وتتكون املدرسة من خمسة 
طوابــق مبســاحة إجمالية 

١٧٠٠م٢ وتسع ١٢٠ طالبة.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
القطــاع  ـ  رئيــس مكتــب 
األوروبــي بجمعية الرحمة 
العاملية عيسى الذوادي: إن 
املدرســة تتكون من ثمانية 
فصول دراســية، باإلضافة 
إلى غرفة اإلدارة واالستقبال 
واملعامــل،  واالجتماعــات 
وسبع غرف للسكن الداخلي 
للطالبات املغتربات وغرفة 
للمشرفة، ويسع كل فصل ١٥ 
طالبة. وأوضح الذوادي أن 
جمعية الرحمة العاملية قامت 
ببناء هذه املدرسة استجابة 
حلاجة أهل املنطقة وبطلب 
املشيخة اإلسالمية بصربيا، 

من الفتاة التي ستكون األم 
واملربيــة ألطفالها وصناعة 

األجيال.
وأكد الذوادي أن الرحمة 
العاملية حريصة على التوجه 
نحــو املشــاريع التنمويــة 
التي تسهم في بناء اإلنسان 
ورعايتــه تعليميا وصحيا 
واجتماعيا، وجتعل منه كادرا 

النفسية والعلمية واملهنية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 

والثقافية والتربوية.
واضاف أن التعليم وبناء 
اإلنســان هدف أساســي من 
العامليــة،  الرحمــة  أهــداف 
لــذا اهتمت ببناء املشــاريع 
التعليميــة بجميع مراحلها 
وأنواعهــا، ســواء التعليــم 
الشــرعي، أو التعليم العام، 
أو التعليم الفني، أو مدارس 

حتفيظ القرآن الكرمي.
وأوضح الذوادي أن بناء 
مثل هذه املدرسة هو تنويع 
العمل اخليــري، ورفع راية 
العلــم، وتطوير املســتوى 
التعليمي ألهالي هذه املناطق، 
ممــا يســاعد فــي التنميــة 
املستدامة لهذه البالد، إلعداد 
جيل واع ومتعلم وقادر على 
البلد ويحسن  النهوض في 
ظروفه املعيشية، األمر الذي 
يوثق عرى احملبة واألخوة 
بني الشــعوب بنشــر العلم 

والثقافة في هذه املناطق.

قادرا علــى التفكير والعمل 
واإلنتاج، ومن ثم اإلســهام 

في تنمية بلده.
واعتبر أن املدارس واملراكز 
التنموية من أهم املشاريع، 
حيث تستقبل املستفيدين من 
مختلف الشرائح واألعمار، 
الرعايــة  بلــوازم  ومتدهــم 
الشــاملة فــي كل املجــاالت 

الذوادي: االفتتاح جتريبي واملدرسة تتكون من ثمانية فصول دراسية وتتسع لـ ١٢٠ طالبة

عيسى الذوادي

وتهدف املدرسة الى استقطاب 
الفتيات للدراسة في املدرسة 
الشرعية احملافظة على الهوية 
اإلســالمية للمســلمني فــي 
صربيا تلقي العلوم العلمية 
والشرعية بشكل سليم يؤهل 
الطالبات لاللتحاق باجلامعة 
بعلــم دينــي ودنيوي قوي 
العمل على بناء االسرة ابتداء 

افتتاح املدرسة رسميا بعد انتهاء جائحة كورونا

يستفيد من احلملة نحو أكثر من ٦٧٠٠ شخص من األسر املتعففة


