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سيمسون تحاضر عن دور اللون األحمر في الفنون اإلسالمية

ضمن املوسم الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية تلقي د.ماريانا 
شريف سيمسون محاضرة باالجنليزية حتت عنوان »اللون 

األحمر في تاريخ الفن اإلسالمي«.
تقدم احملاضرة في الس����ابعة من مساء 19 اجلاري مبركز 
امليدان الثقافي )مقر منطقة حولي التعليمية(، يقدم احملاضرة 
ويدير حولها النق����اش بدر احمد البعيج����ان رئيس اللجنة 

التأسيسية ألصدقاء »الدار«.

تدور محاضرة د.سيمس����ون حول أبعاد اللون األحمر في 
الفنون اإلس����المية مع تنوع هذه الفنون وتعاقب عصورها، 
حتاول احملاضرة استكشاف مصادر اللون االحمر ودرجاته، حيث 
استخدمت في اخلزف والنسيج، واملخطوطات، وطوال العصور 
الوسطى األولى والعصور احلديثة في الفن العربي والفارسي 
والتركي، كما ستقوم د.سيمسون بشرح مختلف معاني اللون 

األحمر وارتباطاته، وقيمه في احلضارة االسالمية.

)أنور الكندري(حجاج بوخضور ومطلق العبيسان ونواف الفزيع خالل املؤمتر الصحافي 

إلقامة أكبر قدر من الوحدات السكنية

الفوزان: ضرورة توفير 260 كلم2
من األراضي الفضاء بحلول 2030

الرشيد: النقاب ليس فريضة
 وإنما عادة عربية جاهلية

»المحاسبة« عقد ندوة عن أخالقيات 
المهنة في دليل التدقيق العام

حمد العنزي
كش����ف مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان ان اخلطة االس����كانية 
املقبلة تتضمن ضرورة توفير 
ما مجموعه 260 كيلومترا مربعا 
من مس����احات األراضي الفضاء 
بحلول عام 2030، وذلك إلقامة 
اكبر قدر من الوحدات السكنية 
فيها ولتغطي����ة اعداد الطلبات 
املتراكمة، خصوصا  االسكانية 
ان االستراتيجية املعدة اخلاصة 
باملؤسس����ة ممتدة حت����ى هذا 
الف����وزان في  التاري����خ. وقال 

تصريح ل� »األنباء« بعد االجتم����اع الذي عقده يوم امس مع اعضاء 
عدة جهات حكومية وهي بلدية الكويت ووزارتا النفط واملالية ممثلة 
بأمالك الدولة ووزارتي األشغال العامة والكهرباء واملاء، وهي اللجنة 
املخصصة إلزالة العوائق باملواقع اخلاصة باملؤسسة ولتوفير أراض 
ومواقع جديدة، قال ان املؤسسة أكدت خالل االجتماع ان جميع االراضي 
التي تس����لمتها من بلدية الكويت أضحت قيد االنش����اء واس����تنفدت 
بالكامل في مشاريع املؤسسة وال ميكن لهذه األراضي توفير الرعاية 
السكنية خالل اخلطة املقبلة ألعداد الطلبات املتراكمة والبد من توفير 
أراض بديلة ومواقع خالية من اي مش����اكل او عراقيل من ش����أنها ان 
تعط����ل وتعرقل خطة العمل في الفت����رة املقبلة. وأوضح الفوزان ان 
االجتم����اع يعد االول من نوعه حيث يعقد للم����رة االولى ومتت فيه 
مناقشة واستعراض اغلب املشاكل والعراقيل التي تقف حجر عثرة 
في طريق املؤسسة نحو توفير اكبر قدر من بناء الوحدات السكنية، 
مش����يرا الى ان املؤسسة لديها اآلن مشكلتان رئيسيتان األولى نقص 
االراضي والثانية العوائق العالقة لبعض االراضي التي تسلمتها مؤخرا 
من ناحية االبراج العالية للكهرباء وخطوطها املتش����ابكة الى جانب 
خطوط الغاز والنفط املنتشرة في بعض االراضي كذلك توفير الطاقة 
وزيادتها، مؤكدا ان جميع اجله����ات احلكومية وأعضاء اللجنة أبدوا 
تفهما واضحا للمشاكل التي تواجه املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ووعدوا بالتعاون واالهتمام حلل القضية االسكانية، ألنها قضية وطنية 
ومشروع وطني ليس لنا فقط ولكن ملستقبل اوالدنا وبلدنا. وأضاف 
الفوزان ان اللجنة س����تجتمع مرة ثانية 28 اجلاري، حيث س����تقوم 
بلدية الكويت باس����تعراض األراضي الصاحلة التي تنوي تسليمها 
للمؤسس����ة إلقامة املدن االسكانية فيها، مشيرا الى ان بلدية الكويت 
كلفت مستش����ارين لدراسة االراضي الصاحلة اخلالية من اي عوائق 
او عراقيل وامكانية تسليمها الى املؤسسة العامة للرعاية السكنية. 
وعن األراضي اجلديدة التي من احملتمل ان تتسلمها املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية من بلدية الكويت خالل الفترة املقبلة ومواقعها، ذكر 

الفوزان انه الى هذه اللحظة لم حتدد اي مواقع او اراض جديدة.

استغربت رئيسة مؤسسة أداء 
برملاني متميز )منار( الناشطة 
السياسية عائشة الرشيد كالم 
الدعاة االس����الميني عندما  احد 
قال ان النقاب شعيرة اسالمية 
اصيلة، مؤكدة ان هذا الكالم عار 
من الصحة جمل����ة وتفصيال، 
مؤكدة ان النقاب ليس فريضة 
اسالمية وليس عبادة وامنا هو 
عادة عربية منذ ايام اجلاهلية.

النقاب  ان  الرش����يد  وقالت 
لي����س له اصل ال في القرآن وال 
في الس����نة ال من قريب وال من 
بعيد وهو يتنافى مع ما امر به 

الق����رآن الكرمي في قوله تعالى: )قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم(، 
مش����يرة الى ان النقاب ليس فرضا وال واجبا واألدلة كثيرة على ذلك 
فهو دخل إلى البالد العربية عن طريق االتراك، مشيرة الى ان النساء 
في عهد الرس����ول ژ كن يكش����فن وجوههن وأن االسالم لم يفرض 

النقاب نهائيا.
واستنكرت الرشيد بشدة ما يقوم به بعض من اعضاء تيار االسالم 
السياسي من حمالت شرسة ضد مبدأ حريات الناس الشخصية وفرض 
امور ليس����ت من اختصاصهم ألن حريته����م تنتهي عندما تبدأ حرية 
اآلخرين. وذكرت انه لو كان النقاب فضيلة والوجه عورة ملا امر اهلل 
املرأة املسلمة بكش����ف وجهها في البيت احلرام وفي الصالة. واكدت 
الرشيد ان الكويت دولة مدنية محافظة منذ نشأتها ولن تتحول الى 
قندهار او تورا بورا ولن تكون لطالبان ومن ينتمون اليها، موضحة 
أن عل����ى احلكومة دورا كبيرا في محاربة الفئات الضالة والتي تتخذ 

من الدين ستارا لتحقيق اهدافها ومآربها.

عقد ديوان احملاسبة ندوة 
بعنوان »أخالقيات مهنة التدقيق 
في دليل التدقيق العام« وتأتي 
ف���ي اطار احلملة  الندوة  هذه 
التوعوي���ة »أخالقي���ات مهنة 
التدقيق« والتي حتمل ش���عار 
التزام مهني وس���لوك يومي، 
والتي تس���تمر خ���الل الفترة 
من 4 اكتوب���ر اجلاري وحتى 

3 نوفمبر املقب���ل. حاضر في 
الندوة د.عدنان احلس���ن مدير 
املكتب الفني بقطاع االستثمار 
بالوكالة، وبحضور س���ليمان 
البصيري الوكيل املساعد للرقابة 
على قطاع االستثمار وعدد من 
مدققي قطاعات الديوان املختلفة، 
وادارها سعود الزمانان � مدير 

إدارة التدريب.

علي الفوزان 

عائشة الرشيد

بوخضور: هل المقاهي والنقاب أهم من »الصبّية«؟!
مؤمن المصري

القانوني  حذر املستش���ار 
للمرص���د الكويت���ي لتأصيل 
الدميوقراطية )رصد( احملامي 
نواف الفزيع من االقتراب من 
املال العام بالشكل الذي يثير 

شكوك وهواجس الشعب.
جاء ذلك خالل املؤمتر الذي 
عقده املرص���د اول من امس، 
وشارك في املؤمتر كل من االمني 
العام للمرصد حجاج بوخضور 
التنفيذية  الهيئ���ة  ورئي���س 

للمرصد مطلق العبيسان.
وقال الفزيع: نحن نس���عى 
فعال حلماية املال العام واحملافظة 
عليه، ونسعى فعال للتنمية اذا 
كانت التنمية تسير في االطار 

الصحيح.
واض���اف: لقد حتدث وزير 
الكهرباء خالل املؤمتر الصحافي 
عن القانون، مؤكدا ان مشروع 
محطة الصبية قد متت املوافقة 
عليه بالشكل القانوني الصحيح، 
وقبل البدء في الرد على كالم 
الوزير قرأ الفزيع املادة 43 من 
قانون جلنة املناقصات املركزية 
التي تنص على: »ترسي جلنة 
املناقصات املركزية على املناقص 
ال���ذي قدم اقل س���عر اجمالي 
اذا كان عطاؤه متماش���يا مع 
املناقصة«،  متطلبات وثائ���ق 
واذا كان الوزي���ر يتحدث عن 
القانون نفس���ه ال���ذي نعرفه 
ونتحدث عنه فإن هذا القانون 
يتحدث عن ضرورة واشتراط 
الزم مالصق لقبول الترس���ية 
على املناق���ص الفائز وهو ان 
يكون هذا املناقص قد استوفى 
ش���روط ومتطلبات املناقصة 

حسب البيانات واملستندات.
واستطرد الفزيع: لقد حتدث 
الوزير ع���ن موافقات لديوان 
احملاس���بة، فليعذرني الوزير 
الن هذه هي املوافقات احلقيقية 

لديوان احملاسبة، وهي ليست 
موافقات امنا اعتراضات، بدأت 
مع بداية التقرير حتى نهايته 
الترس���ية  وهي توصي بعدم 
وتكررت هذه العبارة اكثر من 

ثماني مرات في التقرير.
وتابع: ق���ام فريق التدقيق 
باالطالع على مستندات الشركة 
الت���ي متت ترس���ية املناقصة 
عليها، كما قام الفريق باالطالع 
عل��ى تقرير مستشار الوزارة 
وق���ام ايض���ا باالط���الع على 
الكهرباء  استيضاحات وزارة 
واملاء إلى الش���ركة التي متت 
ترس���ية املناقصة عليها، وقد 
انتهى الفري���ق الى نتيجة مت 
تكرارها اكثر من س���بع مرات 
وهي ان هذه املناقصة يجب أن 

تلغى واال ترسى عليها.
ويضيف الفزيع: ونأتي الى 
مسألة تس���ليم املشروع، فقد 
املناقصة موعدا معينا  حددت 
1 مارس  لتسليم املشروع في 
2012، فلكي تف���وز باملناقصة 
البد ان تلتزم مبوعد تس���ليم 

املش���روع في االول من مارس 
2012، فاذا تأخرت في تسليم 
املشروع عن هذا املوعد فهناك 
غرامة 75 ال���ف دينار عن كل 
يوم تأخير، وقالت الشركة انها 
ستسلم املشروع بعد 92 يوما 

من هذا املوعد.
الوارد في شروط  وحسب 
التأخير  املناقصة، فإن غرامة 
هذه س���تصل الى ستة ماليني 
وتسعمائة الف دينار، وأعفت 
الش���ركة وتنازلت  ال���وزارة 
عن ه���ذا احلق مبوافقتها على 
الترسية بهذا الشكل، وقد كان 
االولى عل���ى الوزارة ان تلغي 
املناقصة طاملا ان الش���ركة لم 

تلتزم بشروطها.
وزاد: هناك حديث في ديوان 
احملاسبة عن ان املناقصة كان من 
اهم شروطها ان يقدم املناقص 
عطاءه باسم احتاد شركات غير 
متضامنة، اال ان الشركة التي 
فازت باملناقصة تقدمت بكيان 

احتاد شركات مفتوح.
االمني العام للمرصد حجاج 

بوخضور تطرق الى النواحي 
الفني���ة في مش���روع محطة 
الصبي���ة مس���تهال كلمته بأن 
الكويت بش���كل  اخلدمات في 
عام، سواء اخلدمات التعليمية 
او الصحي���ة أو اخلدمات التي 
تتعلق بالكهرباء واملاء، تشهد 
تدهورا عاما بع���د عام. وهذا 
التده���ور ليس بس���بب عدم 
اقامة املشروعات فحسب، امنا 
الذين يتعاقبون على  الوزراء 
هذه الوزارات ال يستقرون وقتا 
طويال في وزاراتهم، حيث تكون 
عملية تدويرهم س���ريعة جدا 
مما ال يوفر لهم االستقرار في 

وزاراتهم.
واضاف: انا استغرب طرح 
موضوع مثل موضوع املقاهي 
والنقاب ومناقشته في املجلس 
ويترك موضوع على قدر كبير 
من االهمية واخلطورة كمشروع 
محطة الصبية او موضوع اكثر 
خطورة كخسارة 92 مليار دوالر 
من االس���تثمارات اخلارجية 

للهيئة العامة لالستثمار.

المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية )رصد( يؤكد أهمية الحفاظ على المال العام


