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درجات الحرارة

ً
نهارًا :حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  45 - 25كم  /ساعة .ليال :حار نسبيا
ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  32 - 12كم  /ساعة.

أعلى حرارة46 :
أدنى حرارة42 :

أعلى مد8:00 :
أدنى جزر15:00 :

يوميــة ســياســية شــاملة

نزالء السجون البريطانية يتحولون إلى اإلسالم للحصول على فوائد إضافية
لندن  -يو .بي .أي :ذكر تقرير نشرته صحيفة التايمز أمس أن معظم
نــزالء السجون البريطانية يتحولون إلــى االس ــالم للحصول على
فوائد اضافية واملطالبة بمئات اآلالف من الجنيهات االسترلينية.
ووجد التقرير عن السجناء املسلمني أن  30في املئة منهم فقط تحولوا
إلى االسالم خالل فترة قضاء محكومياتهم ،فيما كان الكثير منهم
ال يمارسون هــذه الديانة من قبل واصبحوا ناشطني دينيًا داخل
السجن .وقــال تقرير هيئة تفتيش السجون البريطانية إن سجناء
آخرين اعترفوا بأن السبب الوحيد الــذي جعلهم يعتنقون الديانة
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االسالمية كــان الحصول على املنافع املــاديــة املخصصة للسجناء
املسلمني ،فيما اعترف غيرهم بأن السبب كان الحصول على الحماية
من النزالء األشرار التي يوفرها السجناء املسلمني لبعضهم بعضًا
وال يستطيع حــراس السجون تأمينها لهم .وأضــاف ان العديد من
السجناء املسلمني البالغ عــددهــم  10آالف و 300سجني مخولون
في الحصول على املزيد من الوقت خارج زنزاناتهم لحضور صالة
الجمعة والدروس الدينية ،وعلى طعام أفضل يتم اعداده خصيصًا
في شهر رمضان ،وخيار الحصول على اللحم الحالل في كل وجبة

ساخنة .وأشــار التقرير إلى أن السجناء املسلمني يحصلون أيضًا
على وقــت اضافي مع املشايخ واألئـمــة وكذلك الــوصــول إلــى القرآن
الكريم واألدب االســالمــي ،ودعــا إلــى زي ــادة االن ـخــراط مــع السجناء
املسلمني ملنعهم مــن التحول إلــى الـتـطــرف .وقــالــت آن أورز ،كبيرة
مفتشي الـسـجــون الـتــي اشــرفــت على وضــع الـتـقــريــر ،هـنــاك تصور
خــاطــئ وخطير بــأن تجربة السجن ستخلق أو تـ ّ
ـرســخ اإلحـســاس
بالغربة والسخط كي تقوم السجون باالفراج عن الشبان الذين هم
أكثر عرضة لالساءة من جديد أو حتى تبني افكار التطرف.
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زايد الزيد

«خصصوا» الرياضة وبرافو جاسم
م��ا ي �ح��دث ل�ل��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ع��د العز
والبطوالت واألم�ج��اد أم��ر مؤسف ومؤلم
صراعات لها أول ما لها تال والنتيجة هي
انتكاس يتلوه آخر.
مشكلة الرياضة تحولت م��ن فنية بحتة
تتمثل في تدني مستوى الرياضة الكويتية
وت �خ �ل��ف م�ن�ش��آت�ه��ا وض �ع��ف ام�ك��ان��ات�ه��ا
لالهتمام الصحيح بالالعبني واملتميزين.
ال ��ى م�ش�ك�ل��ة ق��ان��ون �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة .ث��الث
حكومات وأربعة وزراء للشؤون ومجالس
نيابية ع��دة و«الرياضة مكانك سر ان لم
يكن للوراء در».
ال � �خ� ��وف م� ��ن أن ال �ب �ع��ض ب � ��دأ ي�س�ت�م�ت��ع
ب��امل �ش��اك��ل وي �ع �ت �ق��د ب��أن �ه��ا ل �ع �ب��ة ك ��راس
م��وس�ي�ق�ي��ة م��ن ي��أت��ي ق �ب��ل ي�ح�ص��ل على
«ك��رس��ي ف��اض��ي» ويجلس قبل اآلخرين
 .وآخ� ��ر م��ا ي�ف�ك��ر ف �ي��ه ه��و ح��ل امل�ش�ك�ل��ة
والخروج من عنق الزجاجة .الخوف كذلك
أن هناك أطرافًا وبطانة سيئة تغلغلت بني
اط ��راف ال �خ��الف «شغلتها س�ك��ب ال��زي��ت
على النار» ونقل القيل والقال حتى يكون
لقدمها موضع ولشخصيتها حظوة في
املستقبل بعد أن تضع الحرب الرياضية
أوزارها.
أن� � � ��ا ال اش� � � ��ك ل� �ح� �ظ ��ة ف� � ��ي ح � �س� ��ن ن �ي��ة
ال �ق �ي��ادات ال��ري��اض �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة س� ��واء في
ال�ل�ج�ن��ة ال��ري��اض�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة أو االت �ح��اد
ورغ� �ب� �ت� �ه ��م ف � ��ي ال � �ن � �ه� ��وض ب ��ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية ويحتاجون فقط ال��ى أن يلتقوا
م��ع بعضهم ب�ع�ض��ًا ف��ي ج�ل�س��ة تصفية
النفوس وحلحلة القضايا وال�خ��روج من
ع�ن��ق ال��زج��اج��ة دون ال�ن�ظ��ر ال ��ى غ��ال��ب أو
مغلوب ودون التأثر ببطانة الشر في كال
الفريقني و«ف��ري��ق شعللها ولعها وخلنا
نتفرج».
اليوم ال نبحث عمن أشعل الحريق وأوقد
نار الفتنة أو كبش فداء لنقدمه قربانًا على
م��ائ��دة ال��ري��اض��ة .ب��ل دع��ون��ا ن�ت�ح��دث عن
كيفية اخماد الحريق ووأد الفتنة بعد أن

راهنلا

للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
تصدر عن شركة دار
الكويت  -الشرق -شارع احمد الجابر ،دار النهار
ص .ب - 900 .الرمز البريدي - 15251 :السوق الداخلي  -دار النهار  -الكويت

خرجت من مهدها وكشرت عن أنيابها.
دع��ون��ا ن�ف�ك��ر ف��ي آالف م��ن ال��ري��اض�ي��ني
وم �ئ��ات اآلالف م��ن امل�ه�ت�م��ني وامل�ت��اب�ع��ني
«املتحسفني» على الرياضة الكويتية وما
وصلت اليه ليس فقط م��ن الكويتيني بل
ح�ت��ى م��ن غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ني م��ن جنسيات
مختلفة كانت تطربهم الرياضة الكويتية
وتنعشهم نجاحاتها وكلنا يتذكر كيف
حمل الجمهور العربي في استراليا على
أك �ت��اف �ه��م ال �س �ه��م األس � ��ود ف�ت�ح��ي كميل
وأطلقوا عليه لقب بيليه العرب.
باعتقادي أن أفضل حل ليس فقط للخروج
م ��ن ه ��ذا امل � ��أزق بل
م ��ن اج ��ل ال��ري��اض��ة
والرياضيني والعودة
ب � �ه ��ا ال � � ��ى م �ج��ده��ا
السابق بل وأفضل
مما كانت عليه هو
ف � � � ��ي خ� �ص� �خ� �ص ��ة
األن ��دي ��ة وال��ري��اض��ة
ب�ش�ك��ل ع ��ام وجعل
جمعياتها العمومية
ال �ت��ي ت��دف��ع ل �ل �ن��ادي ت �خ �ت��ار األص �ل��ح لها
وتتحمل مسؤولية اختيارها «وفكونا»
من هذا التناحر االنتخابي وعلى حساب
الدولة.
أع �ج �ب �ن��ي رد ال� ��الع� ��ب ال � ��دول � ��ي امل ��رع ��ب
ج��اس��م ي�ع�ق��وب ف��ي ل�ق��ائ��ه م��ع ق�ن��اة mbc
ع �ن��دم��ا س��أل��ه م��ذي��ع امل �ح �ط��ة ع��ن ح �ف��اوة
االستقبال الذي حصل عليه من الجمهور
واملسؤولني بعد عودته من العالج واعتزاله
وه��و ف��ي ق�م��ة ع�ط��ائ��ه ف�ق��ال ل��ه امل��ذي��ع :هل
ال�ن��اس ردت ل��ك الجميل مل��ا قدمته للكرة
الكويتية؟ فرد عليه بكل وضوح وعفوية
وصدق ال يوجد جميل في حق الوطن ما
نقدمه ك��ان واج�ب��ًا علينا .ه��ذه ه��ي ال��روح
ال �ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة آن ذل ��ك ف�ت�ح�ق��ق من
خاللها االن�ج��از واالب ��داع .وه��ذا ما نريده
اليوم في كل شيء.

على الديموقراطية السالم!

جيسيكا ...فتاة الشائعات
شاركت املمثلة البريطانية جيسيكا زوهر في مهرجان مونت كارلو التلفزيوني الخمسني حيث عرض
املسلسل الذي تقوم جيسيكا ببطولته وهو «فتاة الشائعات».

ما حدث يوم أمس ،أمر مؤسف حقا ،فتحويل
ج�ل�س��ة االس �ت �ج��واب ال ��ى ج�ل�س��ة س��ري��ة ،في
م ��وض ��وع غ �ي��ر م� �ب ��رر ع �ل��ى االط� � � ��الق ،وه��و
م��وض��وع ال�ت�ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي ،ه��و ان�ت�ه��اك ص��ارخ
للمبادئ الديموقراطية ،فالديموقراطية ليست
ف �ق��ط ح �ك��م أو ق� ��رار األغ �ل �ب �ي��ة ،وه ��ي ليست
االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال�ح�ق��وق ال��دس�ت��وري��ة للشعب
بحجة امتالك األغلبية!
ففي املجلس األول  ،1963ف��ي ت��اري��خ الحياة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ف��ي ع�ه��د دس �ت��ور  ،1962وت�ح��دي��دا
ب�ت��اري��خ  7ديسمبر  1965ق� ّ�دم ثمانية ن��واب
ي�م�ث�ل��ون ك�ت�ل��ة «ن� ��واب ال�ش�ع��ب» وه ��م :يعقوب
ال �ح �م �ي �ض��ي ،راش � ��د ال �ت��وح �ي��د ،ع �ل��ي ال �ع �م��ر،
سليمان املطوع ،عبد ال��رزاق الخالد ،د .أحمد
ال�خ�ط�ي��ب ،س��ام��ي امل�ن�ي��س وج��اس��م القطامي،
استقالتهم م��ن مجلس األم��ة احتجاجا على
تمرير وتعديل الحكومة حزمة م��ن القوانني
ال �ج��ائ��رة ،م��ن خ ��الل االس �ت �ع��ان��ة ب��«األغ�ل�ب�ي��ة
النيابية» ،وك��ان م��ن ب��ني ه��ذه ال�ق��وان��ني قانون
امل �ط �ب��وع��ات وال� �ن� �ش ��ر ،وق ��ان ��ون ال �ت �ج �م �ع��ات،
وق��ان��ون الوظائف العامة ،وق��ان��ون الجمعيات
األهلية ،لتكون محصلة هذه القوانني وآثارها
أن تجعل تعطيل اص ��دار ال�ص�ح��ف ،وسحب
تراخيصها قرارا اداريا بيد الحكومة ،بدال من
أن يكون من خالل القضاء ،وتمنع التجمعات،
وت �ك �ب ��ل امل ��وظ� �ف ��ني ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي،
وتمنعهم من االقتراب من أي نشاط سياسي،
وتمنع ت��دخ��ل الجمعيات األه�ل�ي��ة م��ن تعاطي
الشأن السياسي!!
وقال نواب الكتلة في كتاب استقالتهم الشهير
والفريد من نوعه« :ان التمثيل البرملاني وسيلة
ال غاية ،فهو وسيلة لتحقيق غاية نبيلة وهي
ب�ن��اء مجتمع أف�ض��ل يتمتع فيه األف ��راد بكل
الحريات ،ويحقق املساواة وتكافؤ الفرص بني
املواطنني ،ويقيم العدالة االجتماعية» ،وأضافوا
في بيانهم ال��ذي صيغت كلماته بأحرف من

ن��ور« :وتحولت بذلك السلطة التشريعية من
وس �ي �ل��ة ف ��ي ي ��د ال �ش �ع��ب ل�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د من
ال�ح��ري��ات وم��زي��د م��ن امل�ك��اس��ب التقدمية ال��ى
أداة في يد الحكومة ووسيلة للضغط وخنق
الحريات الشخصية والعامة ،وأصبح الوضع
ف��ي مجلس األم��ة أق��رب ال��ى امل�س��رح�ي��ات منه
الى املواقف الجادة التي تضع مصلحة الشعب
نصب أعينها».
وخ�ت��م «ن ��واب ال�ش�ع��ب» ك�ت��اب استقالتهم أن:
«التمثيل النيابي أمانة كبرى في أعناقنا يجب
أن تؤدى بكل شرف ونزاهة ،وشعورا منا بأن
ال�ق�ي��ام ب�ه��ذا ال��واج��ب في
ظل هذه الظروف أصبح
أم � ��را م �س �ت �ح �ي��ال ،ل��ذل��ك
ف��ان ب�ق��اءن��ا ف��ي املجلس
وامل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي أع �م��ال��ه
م �س��اه �م��ة ف ��ي ت�ض�ل�ي��ل
املواطنني وايهامهم بأن
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي أم��ان
ف��ي ح��ني أن �ه��ا ت�ت�ع��رض
للتزييف وأن الدستور مصان في الوقت الذي
تتعرض فيه نصوصه النتهاكات صارخة»!!
(انتهى االقتباس).
ما أشبه الليلة بالبارحة! فاملسرحيات تتكرر،
والحجة الجاهزة« :القرار ّ
مر باألغلبية ،وهذه
هي الديموقراطية»!!
وإذا ك��ان «ش��ر البلية ما يضحك» كما نقول
في األمثال ،فان وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
األم� ��ة ،خ ��رج م��ن ال�ج�ل�س��ة ب�ع��د ان�ف�ض��اض�ه��ا،
ي�ب�ش��ر ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ق��ائ��ال« :ح��ري�ص��ون
على الديموقراطية ،وسنعرض على االع��الم
غ��دا (ال �ي��وم) ك��ل ال ��ردود على االس�ت�ج��واب»!!
ولنسأل معالي الوزير :اذا كنتم ستعرضون
«ك��ل» (الح��ظ «ك��ل» ف��ي ق��ول ال��وزي��ر) ال��ردود
على ن�ق��اط االس�ت�ج��واب ف��ي وس��ائ��ل االع��الم،
فلماذا لجأتم للسرية؟!
Zayed.alzaid@gmail.com

www.almelaifi.com

إلى رحمة اهلل
■ ن ـ ــورة راض ـ ــي ال ــدلـ ـيـ ـج ــان ،أرم �ل��ة
س �ع��ود ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ع ��وام  74 -ع��ام��ا
 شيعت  -الرجال :الفردوس  -ق 7ش1ج 12م - 15النساء :حطني  -ق 1ش111
م - 6ت- 24896291 - 99455832 :
.25220875 - 66544406
■ محمد حماد مطر الحسيني 48 -
ع��ام��ا  -ش�ي��ع  -ال ��رج ��ال :ال�ن�س�ي��م  -ق1
ش 14م - 19النساء :القصر  -ق 1الشارع
الرابع م - 1ت.99755922 :
■ م ــائ ــدة عــزيــز شــريــف  68 -ع��ام��ا
 شيعت  -مبارك الكبير  -ق 8ش 15م22 ت.97963087 :■ غـ ـن ــام دغ ـي ـم ــان غـ ـن ــام ال ـعــازمــي
  80عاما  -شيع  -الرجال :جابر العلي ق 2ش 24م - 30النساء :بيان  -ق11الشارع االول  -ج 7م - 8ت97505554 :
 .25386718 - 66676250■ سارة بدر املعيلي ،أرملة عبدالرزاق
ح �س��ن ص��ال��ح ال �ع �ب��دال��رزاق  84 -ع��ام��ا
 شيعت  -ال��رج��ال :النزهة  -ق 2ش��ارعق ��ري��ش م - 45ال� �ن� �س ��اء :غ� ��رب م �ش��رف
 ق 1شارع  101م - 368ت22524999 : .25397976 - 99639980■ ه ـ ــاج ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد أحـ ـ ـم ـ ــد م ـح ـمــد
بــوشـهــري ،أرم�ل��ة عبدالله غ�ل��وم محمد
م� ��راد  74 -ع��ام��ا  -ش�ي�ع��ت  -ال ��رج ��ال:
حسينية سيد محمد  -سلوى  -النساء:
الرميثية  -ق 4ش 44م 3مكرر  -حسينية
أم صادق  -ت99841775 - 99602321 :
 .97748254■ ع ـ ـث ـ ـمـ ــان خ ـ ــال ـ ــد ص ـ ــال ـ ــح جـ ـ ــرار
ال ــديـ ـح ــان ــي  -س �ن��ة ون� �ص ��ف  -ش�ي��ع
 ال��رج��ال :ال�ف��ردوس  -ق 3ش 1ج 5م47 النساء ( :)1العارضية  -ق 3ش 10م21 النساء ( :)2الواحة  -ق 3ش 7م - 54ت:24898980 - 99522549 - 99589181
 .24559425■ ف ـهــد ع ـبــدالــرح ـمــن خ ـلــف نـصــار
الفيلكاوي  45 -عاما  -شيع  -الرجال:
ص � �ب ��اح ال� �س ��ال ��م  -ق 7ش 1ج 2م12
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إنا لله وإنا إليه راجعون

آخر الكالم
أ .د سهام الفريح

هل قوانني املرأة املقترحة تعبر
عن احتياجاتها الحقيقية؟
ان امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل ��ى ال�ن�ه��وض
والتطوير الب��د ان تعيد النظر في قوانينها،
كي تنتظم الحياة بني اف��راده��ا بما يتفق مع
سنن التجديد العامة ،وم��ن ال��الزم ان تكون
هذه املساعي لخدمة الفرد واملجتمع بجميع
فئاته دون تمييز ،وفي كويتنا اليوم الحديث
الدائر حول قانون املرأة ،وان كنا دائما نطلب
التجديد ،فعلينا أال نبخس قوانينا الحالية
اي �ج��اب �ي��ات �ه��ا ،ف �ل��دي�ن��ا ال�ك�ث�ي��ر م ��ن امل�ك��اس��ب
ح�ص�ل�ن��ا ع�ل�ي�ه��ا م ��ن خ� ��الل ه� ��ذه ال �ق��وان��ني،
وان ح��دث بعض القصور كقول البعض ان
ع��دد النساء ف��ي امل��واق��ع القيادية ال يتجاوز
ً
« »17ام ��رأة م�ق��اب��ل « »252رج ��ال ف��ي «»12
جهة حكومية ،فسنجد السبب ف��ي الكثير
م��ن االح �ي ��ان ل�ي��س ف��ي ال �ق��وان��ني ،وان �م��ا في
سياسات التطبيق ،لذا فليس كل ما يرد من
مقترحات وآراء هي نابعة من الواقع وتعبر
ع��ن اح�ت�ي��اج��ات املجتمع الحقيقية ألي فئة
من فئاته وليست امل��رأة وحدها ،فإن تجاوز
امل��رأة وحرمانها م��ن ان تتبوأ بعض املواقع
القيادية نابع من تمييز ضدها في الالوعي
سببه تنشئة ومناهج تعليمية متخلفة تدعي
التطوير والتجديد لكنها تالمس القشور وال
تمس الجوهر.
علينا ان نتساءل :هل هذه املقترحات صدرت
�ص ب� �ه ��دف ال �ك �ش��ف ع ��ن ح��اج��ات
ب �ع��د ت� �ق � ٍ
امل�ج�ت�م��ع ع��ام��ة ول �ي��س امل� ��رأة وح��ده��ا ،وان�م��ا
االس��رة بجميع اف��راده��ا زوج وزوج��ة وابناء
بما يحقق لها األم��ن واالستقرار ويكفي ان
نعلم ان نسبة ال �ط��الق ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي ع��ام
 2009قد وصلت الى  42في املئة من حاالت
ال� ��زواج ف��ي ذل��ك ال�ع��ال��م ف�ه��و م��ؤش��ر يكشف

عن اختالل في العالقة الزوجية ال��ذي يلقي
بسلبياته على األبناء.
والعجيب ان املقترحات التي جاءت في قانون
املرأة لم تقم وزنا العباء املرأة كزوجة وأم ،فلم
تحتسبها ضمن قوة العمل العامة ،في الوقت
ال ��ذي احتسبتها اك �ث��ر امل�ج�ت�م�ع��ات الغربية
تحررًا وتحديثا تجاه املرأة.
وت� �ف� �س� �ي ��ر ه � � ��ذا امل � ��وق � ��ف ي� �س� �ي ��ر وه � � ��و ان
م� �ص� �م� �م ��ي ال � �ق� ��وان� ��ني
ف� ��ي ه� � ��ذه امل �ج �ت �م �ع��ات
ن �ظ��روا ب�ع�ي��دا ج ��دا ،ال��ى
م ��ا ي �ح �ق��ق االس �ت �ق��رار
للمجتمع عامة والذي ال
يمكن ال��وص��ول اليه إال
ب�ع��د ان تعيش االس��رة
ب�ج�م�ي��ع اف ��راده ��ا ب��أم��ن
واستقرار ،ولم ينطلقوا
من منطلقات سياسية ،او اه��داف شخصية
كما هي الحال لدينا.
ث��م ان �ن��ا ض�ج��رن��ا واص��اب �ن��ا ال �س��أم م��ن تلك
املساجالت والخالفات التي تشتد عند طرح
اي مقترح او فكرة ألي قضية من قضايانا
في الكويت ،التي سيتحول الناس بعدها الى
شعوب وقبائل ،بني قبول ورفض ،ولعل ابرز
هذه الخالفات التي تأتي من فريقني أولهما
اس��الم��ي اص��ول��ي واآلخ� ��ر ل�ي�ب��رال��ي م�ت�ح��رر،
ف ��األول يتهم الثاني بالتحرر ولعله التحلل
ال��ذي ي��ؤدي باملجتمع ال��ى االن�ح��راف والثاني
ي�ت�ه��م األول ب��ال �ج �م��ود وال �ت �خ �ل��ف ،ون�ض�ي��ع
ن �ح��ن ب ��ني ه ��ذا وذاك ،وت �ض �ي��ع ك��ل االف �ك��ار
وامل�ق�ت��رح��ات الجميلة ال�ت��ي تحقق ملجتمعنا
جميع غاياته.
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