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الشطي: حتايل 
على الدين والصيام 

ومستخدمه واقع
في احملظور

دعوة الشركات العاملية 
للمشاركة في مناقصات 

املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بعد سنوات 

طويلة مت خاللها 
حظر دخول الشركات 
العاملية إلى مناقصات 

»اإلسكان«

املويزري يفتح الباب أمام الشركات العاملية
ويكسر احتكار املتنفذين ملناقصات »اإلسكان«

ان تكتفي املؤسسة بتنفيذ مشروع 
إسكاني واحد يستغرق 3 سنوات 
ثم تبدأ في تنفيذ مشروع آخر بعد 
مرور ال� 3 س����نوات وهذا يؤدي 
الى تعطل املش����اريع اإلسكانية 
وزيادة اعداد الطلبات اإلسكانية 
املتراكمة ، واملويزري كان يخطط 
الن تغطي املش����اريع اإلسكانية 
50% من الطلبات اإلسكانية خالل 
سنتني على األقل، فكان املخطط 
انه خالل ش����هر يوني����و املاضي 
يتم تأهيل الش����ركات العاملية ثم 
طرح املشاريع وكان سيتم طرح 
3 مشاريع إس����كانية مرة واحدة 
للتنفيذ وهي غرب عبداهلل املبارك 
وشمال الصبية وشمال املطالع، 
وكان الهدف هو تنفيذ هذه املشاريع 
كلها في وقت واحد من خالل فتح 
الب����اب أمام الش����ركات األجنبية 
املنافسة على مناقصات  لدخول 
اإلسكان الن الشركات احمللية لم 
تكن لديها القدرة على عمل أكثر من 
مشروع في وقت واحدة ، بعكس 
الشركات العاملية التي لديها القدرة 
على ذلك. ودخول الشركات العاملية 
كان س����يزيد املنافس����ة وينشط 
السوق ويدفع الشركات احمللية 
لالرتقاء مبستواها الفني واملادي 
، وكان املويزري يخطط لتنفيذ 
مدن إسكانية متكاملة في الكويت 
مثل املدن العاملية مكونة من منطقة 
سكنية وبجانب البيوت واملساكن 
سنتر رئيسي به جميع الكماليات 
واحلدائ����ق وامل����دارس واملوالت 
التجارية والنوادي الرياضية ويتم 
تنفيذ تلك املشاريع الكمالية من 

خالل القطاع اخلاص.

شركات فقط من بني أكثر من 40 
شركة مؤهلة.

وتطبيق قرار املويزري بفتح 
الباب للش����ركات األجنبية سيتم 
تنفيذ املشاريع اإلسكانية بثلثي 
التكلفة اي س����توفر على الدولة 
30% من تكلفة كل مشروع ، فاذا 
كان املشروع تكلفته 300 مليون 
دينار فسيتم تنفيذه بتكلفة اقل 
بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار 

بعد دخول الشركات العاملية.
ويش����ترط لتأهيل الشركات 
األجنبية لدخول مناقصات االسكان 
حتقيق 4 شروط : أوال السعر ثانيا 
سرعة االجناز ثالثا اجلودة رابعا 
كفالة املشروع وصيانته ألطول 
فترة ممكنة ، فال يتم بناء املشروع 
ثم تسليمه للدولة من غير صيانة 
لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب 
الش����ركات  املواطن. وعن موقف 
احمللية في حال دخلت الشركات 
املنافسة على مناقصات  العاملية 
الش����ركات احمللية  ،فان  اإلسكان 
ميكنها دخول املناقصات مستقلة 
لتنافس الشركات العاملية او ميكنها 
دخول املناقصات من خالل حتالف 
دولي مع شركات عاملية لها خبرات 

واسعة في مجال املناقصة.
املوي����زري اتخذ ه����ذا القرار 
أيضا ألن الشركات احمللية ليست 
لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع 
إس����كانية مرة واحدة، لكن اذا مت 
فتح الب����اب للش����ركات العاملية 
فان املؤسس����ة العام����ة للرعاية 
اإلسكانية س����يمكنها تنفيذ اكبر 
عدد من املش����اريع اإلسكانية في 
وقت واحد، واملويزري كان ال يريد 

في محاولة لالسراع في عجلة 
اجناز املشاريع اإلسكانية في اقل 
فترة زمنية ممكنة ولكسر احتكار 
قلة من الشركات احمللية ملناقصات 
اإلسكان، أصدر وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان وزير دولة لشؤون مجلس 
األمة املستقيل شعيب املويزري 
يوم 18 يونيو الفائت قرارا جريئا 
قبيل استقالته يوم 21 يونيو عقب 
اندالع أزمة حكم احملكمة الدستورية 
ببط����الن مجل����س 2012 وقيامه 
الذي  القرار  باالستقالة، ويتعلق 
لم يعلن عنه حني صدوره بدعوة 
الش����ركات العاملية للمشاركة في 
مناقصات املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية بعد سنوات طويلة مت 
خاللها حظر الشركات العاملية من 

دخول مناقصات اإلسكان.
ونص قرار املويزري كالتالي:

م����ادة أولى: تدعى الش����ركات 
العاملية املختصة للمش����اركة في 
املناقصات التي تطرحها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وفقا للنظم 
و القواع����د و الش����روط املعمول 

بها.
: عل����ى اجلهات  م����ادة ثانية 
املختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل 
به من تاريخ صدوره وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
وأصدر املويزري قراره بهدف 
خلق روح املنافس����ة بني اجلميع 
والسماح بتقدمي عروض أكثر من 
ش����ركات عاملية وشركات محلية 
وهو ما يؤدي الى امكانية اختيار 
العرض األفضل من حيث اجلودة 
و السعر وس����رعة االجناز ، بدال 
من ان يكون هن����اك عروض ل� 4 

شعيب املويزري

بقلم السفيرة الفرنسية في الكويت ندى يافي

الثورة الفرنسية.. مبادئ عظيمة
احتفلت فرنسا 14 يوليو بعيدها الوطني 

املوافق الذكرى 223 للثورة الفرنسية.
لقد هدأت رياح الثورة منذ زمن بعيد، اال 

ان املبادئ العظيمة التي قامت عليها مازالت 
تنبض باحليوية، والسيما منها مبادئ حقوق 
االنسان، وباتت تضيء اليوم سياسة فرنسا 

الداخلية واخلارجية.
ففي الداخل تسير عملية الدميوقراطية 

الرشيدة بكل هدوء واحترام بني االطراف 
السياسية، ولقد كان خطاب الرئيس السابق 

نيقوال ساركوزي فور االعالن عن نتائج 
االنتخابات مثاال للسلوك الدميوقراطي املهيب 

الذي يعتز به كل مواطن فرنسي، كما كان 
وصول الرئيس الفرنسي اجلديد فرنسوا 

هوالند الى سدة الرئاسة عنوانا للتداول 
السلمي الهادئ للسلطة.

اما في اخلارج فمازالت فرنسا تسير على نهج 
اجلنرال ديغول في احترام الشعوب االخرى 
وارادتها في تقريرها مصيرها بنفسها، وهي 
اليوم خير سند للشعوب الباحثة عن احلرية 

واالستقالل واالستقرار احلق. وبصفتي 
سفيرة لفرنسا في الكويت، اود في الوقت 
نفسه ان احتفل بأكثر من نصف قرن من 

العالقات الثنائية مع الكويت، منذ استقاللها، 
عالقات لم يعكر صفوها يوما اي سحاب.

هذه الصداقة القوية املتينة ظلت راسخة بني 
سلطات كال البلدين على اعلى املستويات بعد 

التغيير الذي طرأ على الرئاسة في فرنسا، 
فلقد رد الرئيس الفرنسي اجلديد على رسالة 

التهنئة التي بعث بها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، برسالة اكد فيها على 
الصداقة املتسمة بالثقة واالحترام، كما اكد 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند مجددا على 
التزام فرنسا بأمن واستقرار الكويت.

ميكنني ان اشهد على كثافة هذه العالقات 
عبر التشاور السياسي املستمر الذي أملسه 
في عملي، ففي سنة 2011 وحدها اتى وزير 
خارجية فرنسا مرتني الى الكويت، كما ان 
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح، وزير 
خارجية الكويت، كان في فرنسا منذ ايام، 

مبناسبة مؤمتر اصدقاء سورية، وهذا 
التشاور طبيعي بني دولتني حريصتني على 
السالم واألمن الدوليني، بينهما تقارب كبير 

في وجهات النظر حول القضايا االقليمية 
والدولية.

ولقد نسجت فرنسا مع الكويت اواصر 
عالقات وثيقة في مجال الدفاع والتعاون 

العسكري، حيث ابرمت اتفاقية دفاعية، عام 
1992 مت تعزيزها في 2009، وتأتي زيارة 

رئيس االركان الكويتي الشيخ خالد اجلراح 

الصباح االخيرة الى فرنسا في شهر يونيو 
املاضي في سياق عملية متواصلة من الزيارات 
املختلفة والتمارين املشتركة ودورات التدريب 

وجلسات تبادل الرأي في اخلطط الدفاعية.
اما عالقاتنا االقتصادية فأمتنى لها ان ترتقي 

الى املستوى الرفيع الذي تشهده عالقاتنا 
السياسية، لقد نوه وزير الصناعة الفرنسي 
خالل زيارته االخيرة الى الكويت في شهر 

مارس املاضي بالعدد املتزايد للشركات 
الفرنسية املستعدة للمساهمة مبشاريع خطة 

التنمية الكويتية، والشركات هذه تتمتع بكفاءة 
عالية وجتربة غنية، وسنستقبل عما قريب 
وفدا منها لالطالع على االمكانيات املتاحة، 

ومن ناحية اخرى اسجل بارتياح تعاظم 
االستثمارات الكويتية في فرنسا في شتى 
املجاالت. اما الثقافة والتربية فهما مجاالن 
حيويان بالنسبة لفرنسا، ونعتز بافتتاحنا 

»املعهد الفرنسي في الكويت« مطلع عام 2012 
وهو مركز ثقافي متكامل، ال يكتفي بتوفير 

دروس اللغة الفرنسية فحسب، بل فيه قسم 
لتوجيه الطالب الراغبني مبتابعة دراساتهم 
العليا في فرنسا، كما انه ينظم النشاطات 

الثقافية املختلفة، نذكر منها على سبيل املثال 
ال احلصر معرض »العصر الذهبي للعلوم 

العربية« الذي اقمناه بالتعاون مع دار اآلثار 
االسالمية وندوة »وسائل االعالم احلديث 

والدميوقراطية«، بالتعاون مع ثالث جمعيات 
من املجتمع املدني، ومعرض رسوم الحد 
الرسامني املستشرقني، بالتعاون مع بيت 

لوذان، وكذلك حفالت موسيقية عديدة، تتناغم 
فيها اآلالت املوسيقية الغربية مع اآلالت 

الشرقية.
وما يزيدني سعادة هو رؤية الكويتيني 

يتوجهون بأعداد متزايدة الى فرنسا للسياحة، 
كما يدل على ذلك عدد التأشيرات املمنوحة 

هذا العام، مقارنة بالعام املاضي.
العالقات بني الدول تترسخ بالتواصل بني 

الشعوب، ولذلك فإنني مطمئنة الى مستقبل 
عالقاتنا، الن القواسم املشتركة بني الشعبني 

الكويتي والفرنسي عديدة ال يستهان بها، 
كاهتمام املواطنني بالشأن العام والتمسك 

بالدولة الراعية للمواطن واحلرص على 
الدميوقراطية، ويسعدنا ان تكون »جمعية 
الشفافية« قد توجهت الى فرنسا مؤخرا 

لتشارك في متابعة الدورة الثانية لالنتخابات 
النيابية االخيرة عن كثب، مما يزيد من 

جتاربها ويضفي بعدا جديدا على عالقاتنا.
امتنى لهذه العالقات مزيدا من التطور، في 

جميع املجاالت، ومزيدا من االزدهار.
عاشت الصداقة الكويتية ـ الفرنسية.

أعلنت جمعية املهندس���ني 
الكويتية استمرار االشتراك في 
التي  الرمضانية  العمرة  رحلة 
تقيمها للعام العاشر على التوالي. 
مدير ع���ام اجلمعي���ة باإلنابة 
م.محمد فهيد السبيعي قال: إن 
اجلمعية ومن منطلق احلرص 
على اتاحة املجال للجميع فإنها 
تعلن استمرار امكانية املشاركة 
جلميع املهندسني واملهندسات 
العمرة،  وعوائله���م في ه���ذه 
مؤكدا أنه بإمكان جميع الراغبني 
العمرة،  التس���جيل في ه���ذه 
مش���يرة الى مزايا وخصومات 
وأسعار خاصة تقدمها اجلمعية 
للمهندسني واملهندسات، وأنه 
ميكن اصطحاب املرافقني وخاصة 

األبناء أو األب واألم.
وأضاف السبيعي: أن اجلمعية 
املهندس���ني ومنذ  وكما عودت 
عشرة اعوام فإنها ستوفر لهم 
خدمات مميزة مما يسهل قيامهم 
بأداء مناسك عمرتهم وعبادتهم 
بطمأنينة ويسر وسهولة، مشيرا 
الى ان الرحلة ستنطلق في 25 
اجلاري وتس���تمر مل���دة اربعة 
أيام في مك���ة املكرمة، واالقامة 
في فندق موڤنبيك بقرب احلرم، 
واملواصالت م���ن وإلى املطار، 

ووجبة االفطار.
العام باإلنابة  املدير   وجدد 
التأكيد على أن اجلمعية تسعى 
إلى حتقيق أكبر مشاركة ممكنة 
من املهندسني واملهندسات، في 
انشطتها وخاصة هذه املناسبات 
الدينية واالجتماعية التي حتقق 
مزايدا من التفاعل بني مكونات 
املجتمع املدني � الهندس���ي في 

الكويت.

السبيعي: فتح 
االشتراك في عمرة 

»املهندسني«

محمد فهيد السبيعي

أثار جدالً في مصر وأنتجته شركة صينية

دعاة يختلفون حول استخدام الصق طبي مينع العطش

االدوية اجلنسية بتصنيعها وجلبها 
ملصر بواسطة شركة استيراد تقوم 
بالتعامل معها وتروج للمنشطات 

اجلنسية.
ومن جانبه اشار فضيلة الشيخ 
عبداحلميد االطرش رئيس جلنة 
الفتوى الس����ابق باالزهر الى ان 
استخدام هذا الالصق الطبي ملنع 
الش����عور بالعط����ش يعد حتايال 
على الدين وعلى فريضة الصيام 
وس����يتبع ذلك اختراع وس����ائل 
لالطع����ام والش����راب دون تدخل 
الفم.  هذا وقد افتت هيئة الشؤون 
الدينية التركي����ة منذ عدة اعوام 
بجواز استخدام الصقة متنع اجلوع 
وتفقد الشهية مستندة في هذا الى 
اذا كان الصيام يساعد في احلفاظ 
على اجلسم ورشاقته عبر تنظيم 

عملية التغذية.
ليلى الشافعي  ٭

وكذلك ال مل����ن وصف له الطبيب 
ذل����ك اثناء الصي����ام فانه معذور 
في الفطر ومن جانب آخر يشبه 
وضع الالصق عمدا لالحس����اس 
بعدم العطش ان يكون وس����يلة 
الى محظور وهو قصدا أال حتس 
بالعطش كمن تتناول حبوبا لتنزل 
عليها الدورة الش����هرية بقصد اال 
تصوم وهذا قص����د يترتب عليه 
االثم بخالف وس����يلة الطعام لو 
كانت الوس����يلة تؤدي الى طاعة 
كمن تتناول حبوب لرفع الدورة 
لتتمكن من الصوم او الطواف فهذه 
وسيلة مشروعة النها وسيلة الى 

طاعة.
وكانت قد ظهرت في مصر خالل 
اليومني املاضيني الصقة متنع عطش 
الصائم في رمضان وهذه الالصقة 
قامت اح����دى الش����ركات الطبية 
الصينية املتخصصة في تصنيع 

أثارت الصقة طبية متنع عطش 
الصائم في رمضان صنعتها إحدى 
الشركات الطبية الصينية وسوقتها 
في مصر كثيرا من اجلدل، فرغم 
الذين يقومون ببيعها  ان التجار 
العتبة واملوسكي في  في أسواق 
القاهرة، فإن رئيس جلنة الفتوى 
السابق في األزهر الشيخ عبداحلميد 
األطرش أشار إلى ان هذا الالصق 
الطبي حتايل عل����ى الدين وعلى 
فريضة الصيام وسوف يتبع ذلك 
اختراع وسائل لإلطعام والشراب 

دون تدخل الفم.
»األنباء« سألت االستاذ في كلية 
الشريعة د.بسام الشطي فقال: ان 
اس����تخدام الصائم لش����يء مينع 
عطشه ال يجوز في شهر رمضان 
سواء أكان الصقة أم غيرها، وان 
هذا يعتبر حتايال على الدين ألن 
األصل في املسلم ان يتعامل مباشرة 
مع أوامر الشريعة وال يتعامل معها 
عن طريق التحايل والتصرفات التي 

تتعارض مع أداء الفرائض.
وبني د.الش����طي ان األصل في 
الفريضة هو الصيام وهو اإلمساك 
عن الطعام والشراب والشهوات، 
وبالتالي فمن يستخدم هذه الالصقة 
يكون قد وقع في احملظور الشرعي، 
السيما ان الرخص من اهلل تعالى 
للمريض وللمسافر وليس لعموم 
الناس حتى يتحايلوا على ركن من 

أركان اإلسالم وهو الصيام.
وزاد: اما األمر الثالث فإن احلالل 
ب����ني واحلرام ب����ني وبينهما أمور 
متشابهات فمن وقع في الشبهات 

فقد وقع في احلرام.
وقال الشطي: وهنا نهمس الى 
التجار ان يتقوا اهلل عز وجل في 

الصائمني وغيرهم.
اما د.س����عد العنزي فيرى انه 
ال مانع من استخدام الصقة متنع 
العطش ويبرر قوله انه من الناحية 
الشرعية أرى ان املفطرات في شهر 
رمضان ما دخل عن طريق الفم أو 
األنف اما الالصقة هذه التي توضع 
في الظهر ملنع العطش فال أعلم انها 
شبيه باملاء أو األكل الذي يدخل الى 
جوف املعدة فإن كان الصقا فقط 
دون ان يدخل الى جوف الصائم ماء 

أو أكل أو مغذيات فال بأس بها.
وضرب مثاال لذل����ك وقال لو 
أتينا مبنش����فة ومت تبليلها باملاء 
ووضعت عل����ى رأس الصائم فال 
تفط����ر، وكذلك الالص����ق ال أعلم 
تصنيفه وال نوعه وال من أي شيء 
صنع والذي نتيقن منه ان لم يكن 
سببا مغذيا لإلنسان من أكل أو ماء 
فهو ال يؤثر وال مينع. بدوره يرى 
رئيس رابطة عالء الشريعة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي د.عجيل 
النشمي ان الذي يظهر ان الالصق 
الطبي الذي يوضع على موضع من 
خارج اجلسم على اجللد انه يفطر 
ال باعتبار انه اكل او شرب ولكنه 
في حكم الشرب النه ينافي مقصد 
الشارع من الصوم وهو االحساس 

باجلوع أو العطش.
كما قال الفقهاء االمور مبقاصدها 
ويقاس على االبرة املغذية فإنها 
ليست اكال وال شربا ولكنها اخذت 
حكم االكل والش����رب النه حتقق 
غايته والعبرة بالغاية فال يجوز 
وضع هذه الالصقة في نهار رمضان 
ال ملن يريد عدم الشعور بالعطش 

د.بسام الشطي د.سعد العنزي

وال�صحيح  هو التايل:
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النشمي: الالصق 
الطبي الذي يوضع 

على موضع من خارج 
اجلسم على اجللد 

يفطر ألنه ينافي 
مقصد الشارع من 

الصوم وهو االحساس 
باجلوع أو العطش

العنزي: املفطرات 
في رمضان ما دخل 

عن طريق الفم
أو األنف


