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معرفي: الكويت تدعم تسخير الذرة من أجل السالم
ڤييناـ  كونا: أكد ســفيرنا 
لدى النمسا ومندوبها الدائم 
لــدى املنظمــات الدولية في 
ڤيينــا صــادق معرفي جناح 
أعمال الــدورة الـ٦٥ للمؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية برئاسة الكويت وذلك 
بفضل روح التعاون مع الدول 

الشقيقة والصديقة.
وقال الســفير معرفي في 
تصريح لـ«كونا»: إن «املؤمتر 
العام شكل فرصة جيدة لتبادل 
وجهات النظر وتقييم التقدم 
احملــرز نحو تعزيز وتطوير 
النــووي  واألمــان  األمــن 
الوطني»، مشيدا بجهود املدير 

إجناح وتسيير أعمال الدورة.
وأضاف أن ترؤس الكويت 
لهــذا املؤمتر الدولــي الرفيع 

كما أكــد الســفير معرفي 
استمرار الكويت في التعاون 
مــع الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية مشــددا علــى حرص 
الكويــت علــى دعم أنشــطة 
الوكالة وبرامجها ومبادراتها 
الســيما ما يتعلق بتســخير 
الذرة من أجل السالم والتنمية.
بدوره، أشــاد املدير العام 
الدوليــة للطاقــة  للوكالــة 
الذريــة رافائيــل غروســي 
برئاسة الكويت للدورة الـ٦٥ 
للمؤمتر العــام للوكالة التي 
اختتمت أعمالها يوم اجلمعة 
بعد نقاشات مستفيضة على 

امتداد ٥ أيام.

مصدر اعتزاز وفخر، إضافة 
إلــى اعتــزاز الكويــت خالل 
العامني املاضيني مبشاركتها 
بعضويــة مجلــس محافظي 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الذريــة، مؤكــدا أن الكويــت 
ستبقى بفضل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعــاه، وبتوجيهــات وزير 
اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في مصاف الدول 
املتميزة في العمل الديبلوماسي 
سواء على النطاق الثنائي أو 

متعدد األطراف.

مدير عام «الطاقة الذرية» أشاد برئاسة الكويت للدورة الـ ٦٥ للمؤمتر العام للوكالة

السفير صادق معرفي ورافائيل غروسي

العام للوكالة الدولية للطاقة 
رافائيل غروسي والعاملني في 
الوكالــة والدول األعضاء في 

خدمة املرأة لزوجها.. فرض أم تفّضل؟

ليلى الشافعي

أعلن مفتي مصر السابق د.علي جمعة انه يجوز 
للمرأة االمتناع عن خدمة زوجها وأوالدها، مؤكدا انه 
يحق لها ان تطالب بأجر عن إرضاعها ألوالدها. وأضاف 
د.علي جمعــة: الزوجة ال تتزوج لكي تصبح خادمة، 
بل جاءت ملؤانسة زوجها، وعليه نفقتها وجلب خادمة 
لها وأن خدمتها لزوجها تأتي من باب التفضل، وكان 

رد علماء الكويت من خالل هذه السطور: 
عرضنا آراء مفتي مصر السابق على علماء الكويت، 

فكانت هذه ردودهم:
بسام الشطي: ال تستقيم احلياة دون خدمتها

يؤكد د.بســام الشطي ان خدمة املرأة لزوجها من 
باب املعاشــرة باملعــروف والتي ال تســتقيم احلياة 
بغيرها وال تقوم املودة والرحمة والســكينة إال بها. 
وبني ان هناك تفرقة في احلكم بني الواجب والســنة، 
فالزوجة التــي حتب زوجها تبذل جهدها في ترجمة 
احلــب الى العمل تقربا الــى اهللا تعالى، فتؤجر على 
خدمته وخدمة أبنائها، وعلى املرأة ان تنظر في حالة 
زوجها، فلو كل امرأة أبت خدمة زوجها لتعسر الزواج 
وتعقد وتعثر، واألصل التيســير. وأضاف: ومنذ ان 
فتحنــا عيوننا ورأينــا اجلدات واألمهــات واخلاالت 
واجلارات واألهل واألقــارب داخل الكويت وخارجها 

كانت تسعد بهذه اخلدمة، 
بدر احلجرف: يجب على املرأة خدمة زوجها

ويــرى الداعية د.بدر احلجرف ان هذا الكالم غير 
صحيح في أقوال أهل العلم، وأن الصحيح من أقوال 
أهل العلم انه يجب على املرأة ان تخدم زوجها وتربي 

أوالدها وحتفظ بيتها وزوجها، أما ما يشاع اآلن ويقال 
فليس في احلقيقة بشيء، واألدلة كثيرة في ضرورة 
ان تخدم املرأة زوجها ملا جاء في الصحيحني أن فاطمة 
رضي اهللا عنها أتت رســول اهللا ژ تشتكي إليه ما 
تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما، فقّسم النبي 
ژ العمــل بني فاطمة وعلّي (ے)، فاطمة تعمل في 

البيت وعلّي يعمل في اخلارج.
سعد العنزي: نعم الزوجة ليست خادمة

ويرى د.سعد العنزي ان كالم د.علي جمعة صحيح، 
ولكــن ليس على اإلطالق خلــالف الفقهاء في طريقة 
خدمة زوجة لزوجها والتي توســع بها فقهاء املالكية 
دون غيرهــم، لكن يفهم من كالمــه ان يجعل القارئ 
مييــل الى طــرف دون طرف من غيــر إظهار التوازن 
الشــرعي، ورأي أهل العلم في املســألة والكالم بهذه 
الطريقة أعتقد ال تخدم السائل واملتلقي. وأضاف: نعم 
الزوجة ليســت خادمة ولكن من املعاشرة باملعروف 
خدمة زوجها طوعا وليس كرها، وطاعة املرأة لزوجها 
واجبة باملعروف وعصيانها عصيان في الشرع، وإن 
كانــت املرأة ممن تخدم في بيــت أهلها فعلى زوجها 
إحضار خادمة وإن كانت غير ذلك فعليها خدمة نفسها، 
فالعالقة الزوجية ليســت فراشا فقط وإمنا معاشرة 
كاملة باملعروف، ويراد باملعاشرة التعامل والسلوك 

والتعاون بني الزوجني بالعدل والرحمة والتسامح.
عمر الشايجي:  مسألة خالفية بني الفقهاء

يقول د.عمر الشــايجي في وجوب خدمة الزوجة 
لزوجها ان هناك خالفا بني الفقهاء، فقد ذهب اجلمهور 
الــى انه ال يجب عليهــا ذلك، وذهب بعض أهل العلم 
الى الوجوب، واســتدلوا على ذلك بحديث النبي ژ 

عندما قّسم العمل بني علّي وفاطمة رضي اهللا عنهما، 
فجعل عمل البيت من اختصاص فاطمة، والعمل خارج 
البيت على علي. وأضاف الشايجي: لكن اآلن يسقط 
هــذا على واقعنا حيث ان املرأة تعمل والرجل يعمل، 
وبالنسبة لي فرأيي اخلاص من باب العشرة باملعروف 
(وعاشــروهن باملعروف) وقوله تعالى: (وال تنسوا 
الفضل بينكم) وقوله ژ: «استوصوا بالنساء خيرا» 
وقد ذهــب جمهور الفقهاء على انه يجب على الزوج 
ان يخدم زوجته فــي حال مرضها وأيضا إذا لم تكن 
مريضة ولكنها تعودت على أال تخدم نفسها وكان لها 
خــادم في بيت أبيها فإن علــى زوجها في هذه احلال 
ان يحضر لها خادمة واحدة. وأشــار الى ان املرأة في 
عهد النبوة كانت تخدم زوجها كما كانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي اهللا عنهما تفعل مع زوجها الصحابي 
الزبير بن العوام، حيث تعلف فرســه وتكفيه مؤنته 
وتسوسه وتدق النوى له وتعلفه وتستقي املاء وتعجن 

وتنقل النوى على رأسها من ثلثي فرسخ.
حمد املزروعي: لتكن خدمتها تفضًال وليس إجبارًا

مــن جانبه قال د.حمد املزروعي ان الزوجة تخدم 
زوجها من باب العشرة باملعروف، ولكن ال جتب خدمته 
جبرا، كما قــال الفقهاء. وأن املرأة إذا لم تكن معتادة 
علــى اخلدمة في بيت أبيها او لعدم قدرتها فال يجوز 
للزوج إجبارها على اخلدمة، بل يأتي لها بخادم، والنبي 
ژ كان فــي خدمــة أهله في بيته، مؤكــدا ان العالقة 
الزوجية مبنية على املودة والرحمة وأن يحســن كل 
منهما لآلخر، وأن ما تقوم به الزوجة بشؤون البيت 
من باب فعل األفضل وليس من الوجوب، وهذه أمور 
تخضع للعرف وما نشأنا عليه ونشأ عليه من قبلنا 

السلف الصالح.

بدر احلجرف د. حمد املزروعيد. بسام الشطي د. عمر الشايجي سعد العنزي

ومضات

«جائحة» ما كان 
يجب أن تظهر!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

سمعتم عن ديبورا ماكنزي؟
تعرفون ماذا قالت عن جائحة كورونا 

(كوفيد - ١٩)؟
قالت: «الوباء الذي ما كان يجب أن 

يظهر وكيف نتجنب الوباء التالي»؟
عملت يبــورا ماكنزي على تغطية 
الناشــئة ألكثــر من ٣٠  األمــراض 
عامــا كصحافية علميــة ملجالت مثل 
نيوساينتس، كتبت أيضا عن (كوفيد 
- ١٩) منــذ البدايــة، وكانت من أوائل 
الصحافيــني الذين حذروا من إمكانية 
حتول الڤيروس إلى جائحة من السارس 

إلى داء الكلب واإلبيبوال واإليدز.
أمضت ماكنزي حياتها املهنية على 
خط املواجهة في الكتابة عن كيفية انتشار 

األوبئة وسبب انتشارها، 
وكيفية إيقافها باإلضافة 
إلى األمــراض املعدية، 
فهــي متخصصة في 
التقارير حول  إعــداد 
التعقيد والتنظيم  علم 
االجتماعي، في عام ٢٠١٠ 
فازت بجائزة اجلمعية 
لعلم األحياء  األميركية 
الدقيقة، وقبل أن تصبح 
باحثة  صحافية عملت 

في الطب احليوي.
القطع  الكتاب مــن 
املتوسط في ٣١٧ صفحة.

وفــي الكتاب القيم 
تشــرح ماكنزي كيف انتقل (كوفيد - 
١٩) من وباء ميكن السيطرة عليه إلى 
جائحة عاملية، وتروي ماكنزي في كتابها 
تاريخ أهم األوبئة األخيرة مبا في ذلك 
السارس وميرس وانفلونزا H١N١ وزيكا 
وايبوال، كما تعطينا دورة مكثفة في علم 
األوبئة.. كيف تنتشر الڤيروسات وكيف 
تنتهــي اجلوائح وحتدد الدروس التي 
فشلت في تعلمها من األزمات السابقة، 
تخبرنا بتفاصيل حية كيف ظهر (كوفيد 
- ١٩) وانتشر، وتوضح اخلطوات التي 
عرفت احلكومات إن كان بإمكانها اتخاذها 
للحؤول دون انتشار الڤيروس أو على 
األقل االستعداد له، أما بالنسبة للمستقبل 
فتقدم ماكنزي حجة جريئة ومتفائلة 
قد تؤدي هذه اجلائحة في النهاية إلى 
حتفيز العالم على أخذ الڤيروسات على 
محمل اجلد، فمكافحة هذا الوباء وجتنب 
الوباء التالي يستلزمان إجراءات سياسية 
متنوعة على مستوى العالم من جانب 
العلمي واألفراد،  احلكومات واملجتمع 

لكن ذلك ليس مستحيال.

٭ ومضة: احلقيقة عزيزي القارئ قرأت 
الكتاب وأنا بحاجة إلى قراءة ثانية متأنية 
ألني أعرف أنه لم يســبق ألحد حتى 
اآلن أن جمع في عمل واحد ما نعرفه 

عن (كوفيد - ١٩) بطريقة شاملة وغنية 
باملعلومات وبأسلوب يسهل فهمه، غير 
أنه ليس من املبكر عرض هذه القصة 
التي عجلت ديبورا ماكنزي في وضعها 
بني أيدينا، بل ان قراءتها واجبة في هذا 
الوقت وما بعده صحيح، إنه من السابق 
ألوانه أن تعرف إلى أين تتجه جائحة 
(كوفيــد - ١٩)، لكن أوان احلديث عن 
األخطاء التــي ترتكب وكيفية جتنبها 

الحقا قد آن منذ زمن.
الكتاب نص مشوق يسهل فهمه على 
املجتمع غير العلمي، تعرض صحافية 
علمية مخضرمة القصة الصادمة لكيفية 
تفشي جائحة الڤيروس التاجي (كوفيد 
- ١٩)، مما يجــب فعله لتجنب حدوث 

ذلك مجددا!

٭ آخر الكالم: إهداء الكتاب 
جميل تقدمه ملجموعة 
من العلماء والصحافيني 
ببالغ االمتنان والتقدير 
للذين يبذلون قصارى 
جهدهــم ملعرفــة ما 
يحدث ومحاولة إنقاذنا 
منه، منتهى اإلنسانية 
والروعــة االعتــراف 

بفضل الغير!

٭ زبــدة احلچي: يضم 
الكتــاب  فهــرس 
موضوعات في ثمانية فصول كما يلي:

١ - هل كان باإلمكان  إيقاف هذه الكارثة 
برمتها من البداية؟

٢ - ما األمراض الناشــئة وملاذا تظهر 
اليوم؟

٣ - سارس، ميرس - بلى قد أتانا نذير.
٤ - ال تلوموا اخلفافيش.

٥ - أما كان يفترض باجلائحة أن تكون 
انفلونزا؟

٦ - إذن ما العمل؟
٧ - العمل يتداعى.

٨ - الوباء الذي ما كان يجب أن يظهر 
وكيف نتجنب الوباء التالي؟

واضح ان التطعيمــات حصن أي 
مجتمع من األوبئة، وإن غضب البعض 

من هذا القول!
إلــى كل قارئ فــي داخل الكويت 
الڤيروســات  وخارجهــا، ال تكترث 
باحلدود أو الهويات أو اجلنسيات أو 
البشرية، بل باخلاليا  األيديولوجيات 
البشرية وهذه هي احلقيقة، فليتكاتف 
العالم كله ملواجهة هذه اجلائحة وغيرها، 
علينا تعلم الدروس من األزمة.. فماذا 

عسانا نحن فاعلون؟
شكرا ملدير التحرير الزميل محمد بسام 

احلسيني على إهدائه الكتاب.
في أمان اهللا..

غالف الكتاب

رسميًا: تشكيل مجلس اإلدارة التأسيسي 
جلامعة عبداهللا السالم

تعيني ٥ مستشارين في محكمة التمييز
صــدر مرســوم رقــم ١٨٣ لســنة ٢٠٢١ 
بتعيينــات قضائية جاء فيــه: ُيعني التالية 

أسماؤهم مستشارين مبحكمة التمييز:
١ ـ ابراهيم مصري محمد مغيب.
٢ ـ هشام السيد سليمان عزب.

٣ ـ ناصر محمد عبداملوجود محمد.

٤ ـ محمد محمد السعيد محمد عوضني.
٥ ـ عاطف سعدي محمد علي. 

وتســري التعيينات املنصوص عليها في املادة 
السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى الكويت. 
وعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ 

هذا املرسوم وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل 
مجلس اإلدارة التأسيســي جلامعة عبداهللا 
الســالم جــاء فيه: ُيشــكل مجلــس اإلدارة 
التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم، ملدة سنتني 
قابلة للتجديد ملرة واحدة، على النحو التالي:
١ ـ أ.د. موضي عبدالعزيز ابراهيم احلمود.

٢ ـ أ.د. علي فيصل منوخ املطيري.
٣ ـ أ.د. فواز شخير دبيان العنزي.

٤ ـ د. عادل عبداهللا ناصر احلسينان.
٥ ـ د. مشاري عبدالعزيز علي الناهض.

٦ ـ د. خولة بدر حسني اجلناعي.
٧ ـ د. دمية ناصر الوقيان.

٨ـ  د. أحمد عبداحلميد السيد هاشم احلنيان.
٩ ـ د. عبداحلميد علي غلوم حسني.

وعلى وزير التعليم العالي تنفيذ املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره.

عادل املرزوق: توقعات مبوجة غبار في املناطق املكشوفة
قــال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن الكويــت في هذه 
الفتــرة دخلــت فــي فصــل 
اخلريــف بعد ان مــرت بفترة 
األصفــري التــي بهــا أمراض 
البرد واإلنفلونزا مع بدء نوء 
الزبرة «القفال» وهي نهاية فترة 
الغوص في املاضي وكذلك فيه 
نهاية فترة السباحة في البحر.

 وغدا االثنني سيتســاوى 
في الكويت الليل والنهار وكل 
منهما (١٢) ساعة حيث تشرق 
الشــمس وتغرب في الســاعة 

(٥:٣٩) صباحا ومساء.
وأشار الى ان تأثير وجود 
منخفض جوي يســيطر على 
أجــواء منطقة شــبه اجلزيرة 
العربية وان انخفضت تأثيرات 
التي  الهند املوسمي  منخفض 

شبه اجلزيرة العربية. 
وتابــع: يتكــون منخفض 
جوي يسيطر على كامل شبه 
اجلزيــرة العربية فقــوة هذا 
املنخفض اجلــوي في جنوب 
شرق شــبه اجلزيرة العربية 
وحتديــدا في ســلطنة عمان، 
وجنوب اإلمــارات يكون أكثر 
انخفاضــا ويصــل إلــى نحو 
(١٠٠٤) مليبار، وتقل قوة هذا 
املنخفــض اجلــوي ويصبــح 
أكثر ارتفاعا في شــمال غرب 
اململكــة العربيــة الســعودية 
وحتديدا شــمال غــرب مدينة 
تبوك وسواحل خليج العقبة 

إلى نحو (١٠١٤) مليبار.
وأكــد أن هــذا املنخفــض 
سيتســبب فــي هبــوب رياح 
شــمالية غربية تكون نشطة  

شرقية (كوس مطلعي).
ولكن سوف تبقى احلرارة 
وفق املعدل السنوي (٤٢) درجة 
نهارا و٢٨ في الليل ولذلك فإنه 
من املتوقع أن تكون درجة خالل 
األيام املقبلة بني (٣٩-٤١) درجة 
مئوية في النهــار وتكون بني 

(٢٣-٢٥) في الليل.
وتوقــع أن يكــون انســب 
وقت للصيد في الساعة (٦:١٥) 
صباحا مع وقفــة املاية حيث 
ان وقــت أعلى مــد خالل هذه 
الفترة سوف يكون في ساعات 
الفجر األولى. وأما انسب وقت 
للصيد في الفترة املسائية في 
هــذه الفترة فهو في الســاعة 
(٧:٤٠) مســاء مع وقفة املاية 
فاملد الثاني سوف يكون قبيل 

املغرب. 

مبتوسط سرعة بني (١٢-٤٥) 
كم/ساعة خالل اليومني أو األيام 
الثالثة املقبلة ولكن ستستمر 
الرياح الشــمالية الغربية في 
الهبوب علــى منطقة اخلليج 
العربي حتى نهاية هذا األسبوع، 
األمر الذي ســوف يــؤدي إلى 
الرطوبــة  انخفــاض نســبة 
النســبية فتكون فــي منطقة 
شمال اخلليج العربي خالل هذه 
الفترة بــني (١٠-٣٥٪)، وهذه 
الرياح الشمالية النشطة نوعا 
ما سوف تثير الغبار واألتربة 
فــي املناطق املكشــوفة ولكن 
مــن املتوقع أن تخف ســرعة 
الرياح من بعد األربعاء حيث 
تكون ســرعتها بــني (٨-١٥) 
كم/س وحتى األحد ثم يتوقع 
أن تتحول الرياح إلى جنوبية 

أكد أن احلرارة تكون بني ٣٩ و٤١ في النهار و٢٣ و٢٥ في الليل

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

تبدو بصــورة واضحة خالل 
الفتــرة من يونيو حتى أوائل 
أكتوبــر حيــث ان هــذه هــي 
الفترة املطيرة في شبه القارة 
الهندية والتي لها تأثير كبير 
في فصل الصيــف في منطقة 


