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احلمر لـ «األنباء»: نبحث احلاجة إلنشاء هيئة للتدقيق احملاسبي

خلف: نسعى إلى نشر الفن التشكيلي بني شرائح املجتمع

«اإلصالح االجتماعي» نّظمت ملتقى «عزز يقينك ٢»

ختام اختبارات «العاشر» و«احلادي عشر».. والثانوية ٤ يناير
عبدالعزيز الفضلي

اختتمت امــس اختبارات 
الفترة الدراسية االولى لطلبة 
الصفني العاشر واحلادي عشر، 
على ان تبدأ امتحانات الصف 
الثاني عشر بقسميه العلمي 
واالدبي يوم االربعاء ٤ يناير.
وكشــفت مصادر تربوية 

مطلعة لـ«األنباء»، ان االمور 
سارت على ما يرام في جلان 
االختبــارات وفــق اخلطــة 
الــى  مشــيرة  املوضوعــة، 
ان اعــالن النتائــج ســيكون 
فور االنتهاء مــن التصحيح 
واملراجعة والتدقيق على موقع 
الــوزارة. واضافــت املصادر 
انه لــن يتم االســتعجال في 

حتديد موعــد االعالن ليأخذ 
كل طالــب حقه، الفتة الى ان 
جلــان االمتحانات مســتمرة 
في عملها حلني انتهاء عملها 
، متمنيــة التوفيق والنجاح 

جلميع ابنائنا الطلبة.
مــن جهــة أخــرى، أعلن 
لــوزارة  الرســمي  املتحــدث 
التربيــة أحمــد الوهيدة، عن 

تدشــني خدمــة جديــدة عبر 
موقع الــوزارة أمس تختص 
باالطالع على ترتيب الوظائف 
اإلشرافية للهيئات التعليمية، 
حيــث يســتطيع مجتــازو 
الوظائف معرفة ترتيبهم ضمن 
قوائم االنتظار إلكترونيا دون 
احلاجة الى مراجعة الوزارة.

وأوضح الوهيدة أن اخلدمة 

تأتي بتعاون مشترك بني قطاع 
التعليــم العــام وإدارة نظم 
املعلومات وتتيح للناجحني 
في الوظائف اإلشرافية االطالع 
على ترتيب دورهم بكل سرية 
من خالل إدخال الرقم السري 
للموظف مــع احملافظة على 
ســرية معلوماتهــم وحصر 
االطالع على الشخص نفسه.

حنان عبداملعبود

كشف رئيس قسم القضايا 
والتحقيقات بادارة الشــؤون 
القانونيــة في الهيئــة العامة 
الفســاد «نزاهــة»  ملكافحــة 
عبداحلميد احلمر لـ «األنباء» 
عــن النظر في مــدى احلاجة 
إلنشــاء هيئــة متخصصــة 
لتعزيز «التدقيق احملاسبي» 
وضمان وجــود إطار قانوني 
قوي في الكويت لدعم ممارسات 

احملاسبة احلديثة.
جاء ذلك في تصريح على 
هامش احللقة النقاشية التي 
نظمتها «نزاهة» بعنوان «دور 

حنان عبداملعبود

الوطني  نظــم املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
ورشة فنية بعنوان «التشكيل 
بالرســم التراثي» بالتعاون 
مــع مركــز تنميــة املجتمع 
فــي جابر األحمــد، وأقيمت 
الورشــة باملرســم احلر في 
منطقة شرق، بحضور عدد 

من الفنانني واملشاركني.
وقالت مســؤولة املرسم 
احلــر ســارة خلــف: نظمنا 

ليلى الشافعي 

نظمت جمعيــة اإلصالح 
االجتماعــي ملتقــى «عــزز 
يقينك ٢» حتت رعاية رئيس 
اجلمعية د.خالد املذكور الذي 
أكــد أن امللتقى يأتي إســهاما 
من قطاع الدعــوة والتثقيف 
الشرعي في اجلمعية لتعزيز 
االنتماء لإلســالم، وحتصني 
الشباب، واحلديث عن قواعد 
احلوار واملناظرة ثم التطرق 
إلى تساؤالت شــرعية حول 
احلجاب وفقه احلرية واليقني 

والسالم النفسي.
مــن جانبــه، أكد أســتاذ 
الدراســات اإلســالمية بكلية 
فــي  األساســية  التربيــة 
«التطبيقي» د.على السند أن 
املناظرة إحدى وسائل اليقني 
والدعوة إلى اهللا، موضحا أن 
القــرآن دفعنــا لطلب احلجة 
والدليــل والبرهان واملجادلة 
بالتي هي أحسن، بل إن مادة 

املركــزي  املركــزي، اجلهــاز 
للمناقصات العامة، وعدد من 
مكاتب تدقيق احلسابات. وقال 
احلمر ان املتحدثني في احللقة 
النقاشــية أشــاروا إلى بعض 
النقــاط التي تتعلق بالقانون 
والتشــريعات التــي بحاجــة 
الى إعــادة النظر فيها، والتي 
لــم تتطــرق لها التشــريعات 
املطبقة بالكويت، مشــيرا الى 
ان الهيئة نظمت احللقة انطالقا 
من املبــادرات املوجــودة في 
الكويت لتعزيز  استراتيجية 
الفســاد  النزاهــة ومكافحــة 
وهنــاك مبــادرة فــي احملور 
املعني بالقطاع اخلاص ملراجعة 

هنــاك فنانــني من املرســم 
احلر يشاركون في الورشة 
لإلشــراف على املشــاركني، 
مــن  مشــاركون  ويوجــد 
قبــل مركز تنميــة املجتمع 
لإلشــراف أيضــا، الفتة إلى 
أن إقامة الورش تعتمد على 
أحــوال الطقــس ألن املكان 
مفتــوح ولهذا يكون تنظيم 
أغلب الورش باألوقات التي 
يسودها طقس جيد، مبينة 
أن الدورات تتراوح بني ٤ و٥

خالل العام أغلبها للكبار.

املســلمني عرفوا فــي دينهم 
علما يسمى علم آداب البحث 
واملناظــرة ألنهم وجــدوا أن 
ما في كتاب اهللا يدفعهم إلى 
مثل هــذا العلم، ولذلك قاموا 
مبؤلفات عدة فــي هذا العلم 
وكان يــدرس فــي اجلامعات 

واألزهر.
بــدوره، قــال عضو هيئة 

املمارسات العاملية.
وفيما يختص بالتوصيات، 
ذكر أنه ســيتم إعداد مسودة 
بشأن أبرز التوصيات، مبينا 
ان املتحدثني أشاروا الى بعض 
النقاط منها ما يتعلق بالقانون 
والتشريعات التي بحاجة الى 
إعــادة النظــر فيهــا، وبعض 
النقــاط التي لم تتطــرق لها 
التشريعات بالكويت وبحث إذا 
ما كان األمر يستدعي النظر في 
إنشاء هيئة متخصصة في هذا 
املجال من عدمه وسيتم مترير 
ورقة العمل بني اجلهات املعنية 
وأصحــاب املصلحة للخروج 

بتوصيات نهائية.

الكويتي والبد من إبرازه، ومت 
استخدام أعمالي التي تتناول 
الفن الشــعبي بهدف تعليم 
الطلبة، مــا يدل على أهمية 
الفن التشكيلي في املجتمع.

وذكرت أن بعض الفنانني 
التشكيليني يقدمون دورات 
تدريبيــة للطلبــة والهواة، 
ولكننــي أتطــوع بالــورش 
إلرشاد الطلبة وليس بشكل 
مستمر، ورأيت بعض األعمال 
اجليــدة مــن إنتــاج الطلبة 

املشاركني في الورشة.

اليقني فاألحكام الشرعية إما 
أن تكون قطعية الدالل، مبعنى 
أنهــا ال حتمل إال حكما واحدا 
مثل قوله تعالى (.. وأحل اهللا 
البيع وحــرم الربا)، لكن في 
بعض النصــوص هي ظنية 
الداللــة، فعندمــا نأتــي إلى 
موضوع العقائد، فالعقائد ال 

تقبل الظن في الداللة.

وتعزيز دور إجراءات مراقب 
احلسابات في كيانات القطاع 

اخلاص على اختالفها.
وأضــاف: قمنــا بدعــوة 
الرقابيــة املعنيــة  اجلهــات 
وأصحاب املصلحة من مكاتب 
التدقيق احملاسبي في الكويت 
واألكادمييني املتخصصني في 
هذا املجال إلــى احللقة، الفتا 
الى تسليط الضوء على دور 
مراقب احلسابات والعالقة بني 
تطبيقه لدوره وقيامه بعمله 
الفســاد، واألطــر  ومكافحــة 
القانونية املطبقة في الكويت 
مبهنة مدققي احلســابات وما 
إذا كانــت تتــواءم مــع أفضل 

من جهتها، أعربت الفنانة 
التشــكيلية عضو املرســم 
ابتســام العصفــور  احلــر 
عن ســعادتها باملشاركة في 
الورشة، مؤكدة أنها كانت في 
قمة السعادة حينما وجدت 
أن بعض أعمالها تســتخدم 
في تعليم الطلبة املتدربني.

وتابعــت العصفور: هذا 
النهــج يثبــت دور الفنــان 
التشكيلي في خدمة املجتمع 
التعلــم، وأتطرق  وعمليــة 
في أغلب أعمالي إلى التراث 

التدريس في قسم الدراسات 
التربيــة  اإلســالمية بكليــة 
األساســية فــي «التطبيقي»: 
اليقني ال يصل إليه اإلنســان 
إال بالشك، وهو حينما يتردد 
بني أمرين ويظهر له ما يرجح 
أحدهما على اآلخر، فإذا وفق 
إلــى ما يجعلــه يقطع اليقني 
على املرجــح فيدخل مرحلة 

خالل حلقة نقاشية نّظمتها «نزاهة» بعنوان «دور مراقب احلسابات في مكافحة الفساد»

على هامش ورشة «التشكيل بالرسم التراثي» في املرسم احلر

(زين عالم) املتحدثون خالل احللقة النقاشية  

(زين عالم) سارة خلف وابتسام العصفور مع املشاركني في الورشة  

د.خالد املذكور متحدثا

عبداحلميد احلمر متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبود

ابتسام العصفور مع أحد األعمال الفنية

خالد املذكور متوسطا بعض املكرمني

مراقب احلسابات في مكافحة 
الفساد» تفعيال إلشراك القطاع 
اخلاص فــي تعزيــز النزاهة 
والكشف عن الفساد ومراجعة 
وتعزيز نظم التدقيق احملاسبي 
وفقا ملا تضمنته استراتيجية 
النزاهــة  لتعزيــز  الكويــت 
٢٠١٩-٢٠٢٤، مبشاركة كل من 
عبدالكرمي السمدان من مكتب 
محاســبي، وعبداهللا العيسى 
من جمعية احملاسبني وومحمد 
احلمد من «التطبيقي» وحضور 
ممثلي جهات حكومية، أبرزها 
املــال، وزارة  هيئــة أســواق 
التجارة، ديوان احملاسبة، جهاز 
املراقبني املاليني، بنك الكويت 

الورشة بالتعاون مع مركز 
تنميــة املجتمــع مبنطقــة 
جابــر األحمد، وهي ورشــة 
فنية تهدف إلى نقل األعمال 
التراثيــة لألطفــال والكبار 
وتعزيــز الفــن التشــكيلي 
الكويتــي بني كل الشــرائح 
املجتمعيــة، الفتــة إلــى أن 
الورشة مجانية وشارك بها 
الكثير من األطفال والكبار، 
وندعو اجلميع إلى اكتشاف 

وتنمية املواهب. 
وأشــارت خلــف إلى أن 

جدل جاءت في القرآن ٢٩ مرة، 
فضال عن اآليات التي حتكي 
حكايات األنبياء مع أقوامهم 
مثل حوار موسى مع النمرود 
وحوار يوســف مــع إخوته، 
مؤكدا أن القرآن الكرمي يعزز 
في عقلية املسلم فكرة احلوار 

واملناظرة واملناقشة.
إلــى أن  الســند  وأشــار 

«الكهرباء»: قطع التيار عن ٢٠ حيازة 
زراعية في العاصمة والفروانية

دارين العلي

قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء م.أحمد الشمري 
إن الفريق قام بعدد من اجلوالت التفتيشية 
في محافظتي الفروانيــة والعاصمة لرصد 

التعديات على الشبكة الكهربائية.
ولفت الشــمري إلى أن اجلوالت تركزت 
على احليازات الزراعية بالتعاون مع الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة السمكية، 
حيــث مت قطع التيار عن احليازات املخالفة 
التــي ثبــت أنها غيرت نشــاطها من حيازة 
زراعية الى مستودعات لتخزين املواد املختلفة 
ومنهــا اخلطرة، مؤكدا توزيع أكثر من ٢٠٠

إنذار بسبب هدر املياه، وذلك وفقا للقوانني 
والقرارات املنظمة.

وذكر أن حصيلة املخالفات للشهر اجلاري 
بلغــت ٢٠ محضر ضبط واثبــات حالة في 
محافظتي الفروانية والعاصمة، منها لضرورة 

إزالة املخالفات والتعديات عن الشــبكة أيا 
كانت، مشــيرا الــى أن الفريق لــن يتوانى 
فــي مالحقة املخالفني وإزالة التعديات دون 

تقصير.

ثبت أنها غّيرت نشاطها إلى مستودعات لتخزين املواد املختلفة

م.أحمد الشمري

إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر!
يقولون: عشق قلبه أي تعلّق قلبه بعشق فتاة!

وأقول: في هذا الزمان كثر «عشق الرانغول».. 
أي: «الذهب املزيف»!

في الســابق كان أهل الكويت يسمون كل 
األساور واملشغوالت التي لونها ذهبي.. رانغول!.. 
أي مزيفة، ليست من الذهب إال في اللون فقط!

قال الشاعر:
وما العشق إال ثورة النفس في الورى

حتل ملن في احلــب بالوعد يصدق

واليوم نرى كثيرا من الشباب تسأله عن 
أحواله، فكثير يجيب بأنه في «حالة عشــق» 

وهيام.
قال الشاعر:

إنني عشقت وهل في العشق من باس
ما مر مثل الهوى شــيء على راسي

طباع مستغربة من هؤالء الشباب، فالعقل 
يغيب ويعتريهم هذا اإلحساس وبعضهم يعيشه 
بكل أوهامه ألنهم غيــر صادقني، ما ينغص 

عليهم لذيذ العيش.
يقول الشــاعر املتنبي في هذا «العشــق 
املزعوم» انه على قدر النظر في العواقب يخف 
العشق عن قلب العاشــق، وعلى قدر جمود 

الذهن يقوى القلق:
لــو فّكــر العاشــق فــي منتهــى

يَْســِبه لم  الذي يســبيه،  حســن 

لكن رابعة العدويــة تنظر للموضوع من 
زاوية العشق احلقيقي اخلالد فتقول:
أُعــاب بحبــِه أحــُب حبيبــا ال 

وأحببتــم مــن فــي هــواه عيوب

٭ ومضة: ونحن شباب قرأنا وسمعنا حكايات 
عجيبة عن (عشاق صچ)، قصص ملهمة مختلفة 
تدور حول (العشق احلقيقي) الذي دخل التاريخ 
من أمثال مجنون ليلى، عنترة وعبلة، وجميل 
وبثينة، وكثير اخلزاعي وعزة الكنانية وقيس 
بن ذريــح ولبنى وليلى االخيلية وأبونواس 
وجنان والشــاعر أبوالعتاهيــة وعتبة وابن 
زيدون ووالدة بنت املســتكفي وابن رهيمة 

وزينب، وغيرهم!

٭ آخر الكالم: احلكمــاء عبر التاريخ قالوا عن 
العشق انه حركة فارغة!

وقال بعضهم ان العشق ال يحدث إال لظراف 
الناس.

وقلــة من العلماء قالوا ال يقف على درجة 
العشق جامد!

قال الشاعر:
فــي ثغرك املســحور ألــف حكاية

ومتــزق الــورق  علــى  متلــى 
أنــت التي توحــني للنــاس الرؤى

لم يعشــقوا العشــق من  وتعلمني 

٭ زبدة احلچي: اليوم اختلــط احلابل بالنابل 
وصار العشاق أكثر من قوم يأجوج ومأجوج!

راح ذاك العشــق الذي سيطر على قيس 
وعنترة وبن ذريح وابن زيدون.

املشهد في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
يظهر ويخبو (هوس العشق) وتتمسك به النساء 
وهو أكيد اضطراب وهمــي عند الكثرة لكن 

(قلة) به صادقون!
لقد وجدت في دهاليز احلياة قصصا عن 
احلب العذري (نادر) وكثرة من العالقات املختلفة 

قلة هم (الصادقون)!
قالها أبونواس:

ً مالــي وللناس كم يلحونني ســفها
للناس الناس  لنفســي ودين  ديني 

لقد أسهب األقدمون في وصف العشق غير 
انهم متفقون على تسميتها مبراحل العشق، ما 
يجعل اجلسم يفرز هرمونات معينة يزداد إفرازها 
وتفعل فعلها في جســد اإلنسان بحيث تظهر 
أعراض زيادتها عليه وترسم بذلك أعراض العشق!
قالوا: العشــق أوله هزل وآخره جد وفي 
وسطه (قلق السعادة) فال تركيز وال تفكير عند 
العاشق خاصة بعد إفراز هرمونات (األدرينالني)!

لقد كتب ابن حزم األندلسي في كتابه (طوق 
احلمامة في األلفة واألّالف) يوصف احلب ويقول، 
كما ذكرت: احلب أوله هزل وآخره جد ومعاناة!

ال أستطيع التعميم، أكيد هناك حب وعشق 
صحيح وأيضا عشق رانغولي!

بعيدا عن الرقباء والعزال أمتنى لكل احملبني 
احلقيقيني مــا يرضي الرب من احلال وطالت 

صحبتهم واتصلت؟
 معذرة من كل العشاق، نحن في زمن طغى 
فيه املاراثون الرانغولي على احملبني الصچيني 

لألسف؟
إجازة أسبوع طيبة.

.. في أمان اهللا.

ومضات

عشق.. «رانغولي»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن
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