
أش��اد قنصل الكويت ال��ع��ام ف��ي ميالنو 
وشمال إيطاليا عبد الناصر بوخضور أول 
أم��س بالنجاح املبشر الن��ط��الق فعاليات 
)قلب الثقافة( وبجهود )مركز الشيخ عبد 
الله السالم الثقافي( في تشجيع الشباب 

املبدعني.
وقال بوخضور في حديث خاص ل� )كونا( 
مبناسبة مشاركته ف��ي افتتاح فعاليات 
)قلب الثقافة( إن قرار مركز عبدالله السالم 
احلضور القوي في هذه التظاهرة واملعرض 
الفني الكويتي على الساحة العاملية في 
مدينة البندقية يرسخ دعائم التعاون الثقافي 

من الكويت إلى إيطاليا.
وأض��اف أن البندقية تتزين كل ع��ام في 
هذه الفترة لتتبوأ مكانتها كعاصمة الثقافة 
العاملية باستضافتها على أرض مهرجان 
البينالي الفريد واألق��دم في العالم وال��ذي 
يخصص مرة كل عامني آخر ما تبدعه الفنون 

املعاصرة ومرة أخرى فنون العمارة بجانب 
مهرجان البندقية السنوي املرموق وعشرات 

املعارض والفعاليات.
واع��ت��ب��ر أن م��ن ش���أن ام��ت��داد امل��ع��رض 
الكويتي الذي يقام حتت عنون )راودني حلم 
أني كنت في الكويت( بطول فترة )بينالي 
البندقية 2019 للفنون( حتى شهر نوفمبر 
أن »يتيح استقبال أكبر ع��دد من الفنانني 
والنقاد واملثقفني واالعالميني املتابعني الذين 
يحجون ال��ى البينالي م��ن مختلف أرج��اء 

العالم«.
وعبر عن اعتزازه العميق بالنجاح الالفت 
من إقبال واهتمام أح��اط افتتاح املعرض 
مساء أم��س اجلمعة بفضل االع���داد املمتاز 
وحماسة وم��ه��ارات شباب املركز القائمني 
عليه ما »يبشر بنجاح أعمق خالل املوسم 

يحقق أهدافه املباشرة وغير املباشرة«.
وأوضح أن هذه التظاهرة الثقافية املبتكرة 

واألول��ى من نوعها في البندقية تهدف الى 
فتح أب��واب العاملية أم��ام الشباب املبدعني 
الكويتيني وإبراز الوجه احلقيقي واحلضاري 
املشرق للكويت كما كانت دوما منارة إشعاع 
ثقافي وفكري وبوتقة تفاعل وتالقي للحياة 
الفنية والثقافية بفضل توجيهات ورعاية 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ودعم 

الديوان األميري.
وت��وق��ع بوخضور أن يترك ه��ذا احل��دث 
الثقافي واحلضور الكويتي غير املسبوق 
بصمة كبيرة جديدة على الصعيد الثقافي 
وال��ع��امل��ي تعزز م��ن دور ومكانة الكويت 
امل��ع��ط��اءة.وأش��اد باالهتمام اخل��اص الذي 
توليه م��ب��ادرة )قلب الثقافة( ومعارضها 
للشباب املبدعني الكويتني ومساعدتهم في 
صقل مواهبهم وأدواتهم التعبيرية بالتفاعل 
واالح��ت��ك��اك املباشر داخ��ل احل��رك��ة الفنية 
العاملية املعاصرة ورواده��ا واالط��الل عليها 

من أوسع وأشهر أبوابها في مدينة البندقية.
م��ن جهتها أب���دت امل��س��ؤول��ة ع��ن تنظيم 
املعرض أميرة الشعالن في تصريح مماثل 
ل� )كونا( سعادتها باالقبال واحلفاوة التي 
أحاطت انطالق مبادرة )قلب الثقافة( التي 
تعتبر شكال مستحدثا لتحفيز وتشجيع 
ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون الثقافي العاملي وفق 
رؤية وسياسة مركز الشيخ عبدالله السالم 

الثقافي.
وقالت الشعالن ان ه��ذه امل��ب��ادرة تشكل 
ف��رص��ة كبيرة بالنسبة للكويت لتحمل 
مواهبها ومبدعيها الى العالم كما تسمح في 
املقابل بالتفاعل واكتساب وتبادل اخلبرات 
في املجاالت الثقافية والفنون والنهل من 

مشاربها حول العالم.
وأوضحت أن استهداف الشباب املبدعني 
م��ن أب��ن��اء وب��ن��ات الكويت م��ن صلب مهمة 
مركز عبدالله السالم الذي يعتبر منذ انشائه 

»منصة للشباب الكويتي تتيح املجال أمام 
املوهوبني كي يبرزوا قدراتهم ومواهبهم 

الفنية والتقدم في مسيرتهم االبداعية«.
وأش�����ارت ال��ش��ع��الن ال���ى أن مجموعة 
الفنانات والفنانني الستة يتبادلون تقدمي 
أعمالهم على مرحلتني ف��ي ه��ذا املعرض 
العاملي الطويل وه��م مجموعة منتقاة من 
منتسبي برنامج )الفنان املقيم( الناجح الذي 
ينظمه مركز الفنون اجلميلة داخ��ل مركز 

عبدالله السالم.
وذكرت أن املركز اختار استهالل برنامج 
)قلب الثقافة( من مدينة البندقية االيطالية 
ملا لها من تاريخ استثنائي ومكانة هامة في 
الوسط الفني العاملي وهو ما يندرج في اطار 
الهدف األوسع الذي يتمثل في »خلق مزيد من 

التعاون الثقافي الدولي«.
وأشارت الى أن البرنامج واملعرض سوف 
يسمحان للفنانيني الكويتيني الستة وفق 

برنامج معد بلقاء فناني البندقية وتبادل 
اخل��ب��رات وال��ت��ردد على امل��ع��ارض الفنية 
القائمة وعلى استديوهات الفنانني املقيمني 
وزي���ارة املعامل احلرفية التقليدية التي 
تعرف بها البندقية وذلك الكتساب املعارف 

التقنية ونقلها الى الكويت.
وأضافت أن املركز سوف يقوم في املقابل 
من هذا املنظور باستضافة نخبة من فناني 
البندقية كي يقيموا ورش��ات عمل ودورات 
وإلقاء محاضرات في الكويت لتعزيز التبادل 
الثقافي واكتساب اخلبرات الدولية وهو ما 

ميثل أحد مهام ودور املركز.
وشددت الشعالن في اخلتام على أن مدينة 
البندقية بشكل خاص وايطاليا بصورة عامة 
تعد أول محطة ف��ي نشاط مركز عبدالله 
السالم الثقافي خارج الكويت وسوف تتبعها 
محطات أخ��رى ال��ى م��دن ودول ذات أهمية 

عاملية في مجال الفنون والثقافة.
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أشاد بنجاح معرض قلب الثقافة بالبندقية

بوخضور: التظاهرة الثقافية املبتكرة تهدف 
إلى فتح أبواب العاملية أمام الشباب املبدعني 

املشهد الثقافي في » الشارقة« يكتظ بالعديد
 من اإلجنازات الثقافية الفارقة منذ مطلع العام اجلاري

اكتظ املشهد الثقافي في مدينة الشارقة اإلماراتية 
منذ مطلع العام اجلاري بالعديد من اإلجنازات الثقافية 
ال��ف��ارق��ة فيما استطاعت اإلم���ارة أن تنقل قاصديها 
إل��ى فضاءات إبداعية مزدحمة ب��األح��داث وامللتقيات 
واملهرجانات الثقافية التي يصعب أن جتتمع في مكان 
واحد لتتحول األجواء الثقافية إلى سمة حتفظ للشارقة 
خصوصية متفردة وهو ما ساهم في تعزيز حضورها 
كأبرز مقصد للمسرحيني والكتاب واملنتجني والشعراء 

اإلماراتيني والعرب.  
 وأعادت جهود شارقة الثقافة بعضاً من بريق الثقافة 
العربية والتي أبت أن تكون حبيسة جغرافية معينة 
بل كانت وستظل مشروعاً إنسانياً ميد جسور التواصل 
ويعلي قيمة الثقافة كأحد أبرز األسلحة في وجه اجلهل 
وال��ت��ع��ص��ب.   وواص��ل��ت ال��ش��ارق��ة إشعاعها الثقافي 
وتخطى تأثير أنوارها حدود اإلم��ارات واملنطقة ليصل 
إلى العاملية والتي جاءت نتاجا جلهود متواصلة ألكثر 
من أربعة عقود وضع أساسها صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى 

حاكم الشارقة.
 واستقبلت الشارقة العام 2019 كعاصمة عاملية 
للكتاب في إجن��از يعكس مكانة اإلم��ارة الثقافية على 
امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي فيما ش��ارك��ت كضيفة ش��رف في 
مهرجانات نيودلهي وتورنتو للكتاب كما عن مشاركتها 

كضيف شرف في«معرض لندن للكتاب 2020«.
وجمعت الشارقة رموز األدب واإلبداع احمللي في أول 
معرض للكتاب اإلماراتي فيما أطلقت برنامجا لرعاية 
املواهب اإلبداعية في الرواية والشعر والقصة القصيرة 
واملسرح واحتضنت فعاليات مهرجان الشارقة للشعر 
العربي في دورت��ه ال17 ومهرجان للفنون اإلسالمية 

ومهرجاناً للشعر الشعبي. 
 وفي موازاة ذلك بدا واضحاً أن شغف اإلمارة بالثقافة 
انتقل إل��ى جمهورها بعد أن شهدت أغلب فعالياتها 
حضوراً الفتاً من اجلماهير وال��زوار وهو ما بدا جلياً 
في فعالية البسطة التراثية بسوق الشناصية في قلب 
الشارقة ومناشط أيام الشارقة التراثية التي حتولت 
إلى ما يشبه املسرح املتحرك حيث جابت فرق شعبية 
عاملية ومحلية أغلب مدنها وس��ط حضور واهتمام 

جماهيري ملفت. 
 وجاء تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة 
للقالدة الذهبية رفيعة املستوى للمنظمة العاملية للفن 
الشعبي امتنانا جلهود سموه في دعم الثقافة والفن 
والتراث في مختلف دول العالم وتقديراً لدور سموه 
املتواصل ف��ي دع��م املنظمات العاملة ف��ي ه��ذا املجال 
وإلنشائه عدداً من املراكز التراثية والثقافية في أقطار 

متنوعة حول العالم.
 وال شك أن احل��راك الذي تقوده الشارقة في املجال 
الثقافي شكل إضافة نوعية لتجربة احل��راك الثقافي 
احمللي اإلماراتي وإث��راًء لصورة الثقافة العربية أمام 

القراء واملثقفني في مختلف دول العالم. 
 ولعل االتساق والديناميكية والشمولية هي العناصر 

األب��رز في املشروع الثقافي لإلمارة لتبدو الفعاليات 
وامل��ب��ادرات الثقافية املجدولة ف��ي روزن��ام��ة اإلم��ارة 

كاحللقات املتسلسلة التي يكمل بعضها بعضا. 
 وسعت الشارقة في مشاركاتها كضيف شرف في 
مهرجاني نيودلهي وتورينتو إلى نقل الثقافة العربية 
إلى قلب العاصمة الهندية والكندية فنقلت الفن العربي 
مبختلف أن��واع��ه إل��ى شعوب ق��ل م��ا حضيت بفرصة 
حقيقية لالقتراب منه ومحاولة فهمه وتذوقه بشكل 
مباشر والنتائج : ترجمة العديد من الكتب إلى لغات 
جديدة ولقاءات نقدية مباشرة ومعايشة حلظية لفنون 
اخلط العربي فيما جابت أهازيج البّحارة والرقصات 
الشعبية اإلماراتية الشهيرة والعروض التراثية شوارع 

وأزّقة نيودلهي وتورينتو. 
 ومحلياً شكل معرض الكتاب اإلماراتي الذي نظمته 
هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع احتاد كتاب وأدباء 
اإلمارات مبشاركة 25 دار نشر إماراتية فرصة لتوثيق 
ذاك��رة األدب اإلم��ارات��ي املعاصرة واستعادة لسيرة 

روادها املؤسسني.
 في اإلط��ار ذاته شكل افتتاح صاحب السمو الشيخ 
ال��دك��ت��ور سلطان ب��ن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة للدورة األولى من معرض الكتاب 
اإلماراتي نقطة ُتعلي وترتقي مبنظومة النشر بشكل عام 
على مستوى الدولة بعد أن شاركت 25 دار نشر إماراتية 
ونخبة من األدب��اء واملبدعني اإلماراتيني في نسخته 
األولى فيما شهد املعرض مناقشات وجلسات حوارية 
سلطت الضوء على قضايا ثقافية متنوعة وعرضت 

جتارب عدد كبير من األدباء واملؤلفني
وفي سياق متصل شكل »متحف الكاتب اإلماراتي« 
الذي جاء ضمن معرض الكتاب اإلماراتي ونظمه مركز 
جمعة امل��اج��د للثقافة وال��ت��راث .. جولة غاصت في 
تفاصيل احلياة التي عاشها نخبة من املبدعني اإلماراتيني 

من كّتاب وشعراء وروائيني ومؤرخني وفرصة لالحتفاء 
مبجموعة من الرّواد احملليني.

 وضّم املتحف بني جنباته مالمح حياة وإبداعات نخبة 
من الكتاب اإلماراتيني الرواد واملعاصرين أمثال املاجدي 
بن ظاهر وحميد الشامسي وسالم العويس وغيرهم 
حيث قام املتحف  مبعرض املقتنيات الشخصية ألولئك 
األدب��اء واملبدعني واألدوات التي كتبوا فيها قصائدهم 
ونصوصهم فيقدم احمل��اب��ر واألق����الم واملخطوطات 
وغيرها. إلى جانب مختارات شعرية تضمها الدواوين 
ومؤلفات الكتب واملقاالت اخلاصة باملبدعني اإلماراتيني 
ومجموعة من اإلص��دارات الصوتية التي متثل أرشيفاً 

املسموع ألولئك الرّواد .
 ولم يغب النشء عن دائ��رة اهتمام الشارقة لتطلق 
برنامجا لرعاية املواهب اإلبداعية في الرواية والشعر 
والقصة القصيرة واملسرح في خطوة تسعى إلتاحة 
الفرصة للراغبني من الكّتاب اإلماراتيني الذين يسعون 
إلى تنمية مهاراتهم الكتابية وفق برنامج تدريبي طويل 
املدى مبني على رؤية منهجية حديثة لتنمية املهارات 

وتطويرها.
 ويتميز برنامج الورشة بامتداده على مدى أكثر من 
عام من التدريب واملتابعة والنشر من خالل عدة مراحل 
للمساهمة في تأسيس الكاتب وإعداده واكتشاف قدراته 

وصقلها ورعايته في مشواره األدبي.
 وأقامت الشارقة منذ مطلع العام اجل��اري كرنفاال 
ثقافياً شهد العديد من املهرجانات كمهرجان النهضة 
التراثي الثقافي في نسخته العاشرة الذي قدم أنشطة 
وفعاليات جاذبة ومميزة ومعارض متنوعة لألطفال 
والعائالت مستهدافاً اكتشاف جماليات املاضي وتوصيل 
املفردات التراثية إلى األجيال اجلديدة وترسيخ مالمح 
الهوية الوطنية وترسيخ املوروث الشعبي في نفوس 

أفراد املجتمع.

2015 استحقاق لسياسة حكيمة ومتوازنة تتويج الشارقة عاصمة السياحة العربية لعام 

القنصل العام عبد الناصر بوخضور خالل زيارة معرض قلب الثقافة مع أميرة الشعالن بوخضور في لقطة جماعية مع املشاركني

تتمات

هايف يهدد

خاصة بعد أن استرد رئيس جلنة الشؤون 
االقتصادية واملالية التقرير اخلاص باالستبدال 

ملناقشته في اللجنة.
واخ��ت��ت��م احل��ج��رف تصريحه ب��ال��ق��ول “إذ 
نؤكد على مد يد التعاون مع املجلس، لنؤكد 
في الوقت نفسه أهمية دراس��ة القوانني بشكل 
متكامل حفاظا على سالمة القوانني واملنظومة 

التشريعية«.
وك��ان النائب محمد هايف وزي��ر املالية قد 
طالب د. نايف احلجرف أمس بتنفيذ وعده الذي 
قطعه أم��ام النواب أثناء مناقشة االستجواب 
الذي كان مقدما له من النائبني رياض العدساني 
ود. بدر املال األسبوع املاضي، واملوافقة على 
تعديالت قانون التأمينات االجتماعية، معلنا 

عزمه استجواب الوزير ما لم ينفذ وعده.
وق��ال هايف في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األم��ة “ كما هو معلوم ومنشور مت 
االتفاق مع وزي��ر املالية مبا تعهد به في يوم 
االستجواب بإنهاء وإلغاء الفوائد الربوية من 
قانون التأمينات، ومت احلديث معه أيضاً في 
اليوم التالي بحضور عدد من النواب بهذا األمر، 
وك��ان من املفترض أن يحضر الوزير اليوم أو 
من ينوب عنه اجتماع اللجنة املالية حيث كان 
الواجب عليه املوافقة على التعديالت املقدمة 

على الفوائد الربوية، ولكن لم يحضر أحد”.
وأضاف “ كون الوزير لم يحضر فسأمنحه 
مهلة إلى اليوم ، فإما أن يحضر هو أو من ينوب 
عنه قبل انتهاء اجتماع اللجنة املالية للموافقة 
على التعديالت أو أن يتحمل املسؤولية إلخالله 
وحنثه بالقسم الذي أقسم عليه مرتني أمام سمو 
األمير وأم��ام أعضاء مجلس األم��ة ب��أن يؤدي 

أعماله باألمانة والصدق”.

»امليزانيات«

وأضاف أن غالبية املالحظات على مؤسسات 
القطاع النفطي عموماً ولسنوات عدة تتمحور 
ح��ول املشاريع والعقود حيث بلغت نسبتها 
%66 من إجمالي املالحظات املسجلة على شركة 
البترول الوطنية ما أثر على األداء التشغيلي 

للشركة.
 وأوض���ح أن اللجنة تبني لها ع��دم حتقيق 
الشركة للطاقة التكريرية املستهدفة مبا أن 
العديد م��ن تلك امل��ش��اري��ع وال��ع��ق��ود مرتبطة 

باإلنتاج وهي من املالحظات املتكررة سنوّيًا.
 ولفت إلى أن الفارق في الطاقة التكريرية 
عن املخطط بلغ %4 ، إضافة إلى اختالف كمية 
املنتجات البترولية التي مت إنتاجها فعلّيًا عما 
هو مخطط لها مبصافي الشركة ما أدى إلى عدم 
حتقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون 

دينار.
 وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت تأخر 

تنفيذ بعض األعمال املرتبطة باألعمال األخرى 
املتأخرة والتي تستدعي متديد أعمال بعض 
املقاولني وإصدار األوامر التغييرية إضافة إلى 
ارتفاع تكاليف تلك األعمال املتأخرة وبالتالي 
حتمل الشركة ملطالبات مالية نتيجة التأخر في 

التنفيذ.
 وبني أن اللجنة شددت على ضرورة معاجلة 
ظ��اه��رة ال��ت��أخ��ر ف��ي امل��ش��اري��ع ف��ي مؤسسات 
القطاع النفطي والتي سبق للجنة مناقشتها 
وباجتماعات سابقة وأب��دت توصياتها بذلك 
خاصة فيما يتعلق باخللل في آلية تأهيل مقاولي 
العقود النفطية وما تبني من قصور في نظام 

التأهيل في الشركة.

بن سلمان
وأكد أن دور اململكة داعم لالستقرار والسالم 
وه��و النهج ال���ذي س���ارت عليه اململكة منذ 
تأسيسها الساعي دوما لنبذ التفرقة والطائفية 
والتطرف واحلفاظ على وحدة واستقرار املنطقة 

والسلم الدولي.
وت��اب��ع أن للمملكة دورا مهما ف��ي املجتمع 
الدولي يتمثل في جهودها من أجل تأمني وصول 
إمدادات النفط عبر املمرات احليوية التي حتيط 
بها وذل��ك في سبيل حماية استقرار االقتصاد 

العاملي.
وق���ال إن ذل��ك “عكس م��ا ي��ق��وم ب��ه النظام 
اإليراني ووكالؤه الذين قاموا بأعمال تخريبية 
ألربع ناقالت بالقرب من ميناء )الفجيرة( منها 
ناقلتان سعوديتان مما يؤكد النهج الذي يتبعه 

هذا النظام في املنطقة والعالم أجمع«.
وبني أن يد اململكة كانت دائما ممدودة للسالم 
مع إيران وذلك لتجنيب املنطقة وشعوبها ويالت 
احلروب والدمار حتى ان اململكة أيدت االتفاق 
النووي مع إيران وكنا نأمل أن يستغل النظام 
اإليراني هذه املبادرة لتغيير تصرفاته جتاه 
دول املنطقة لكن لألسف ما حدث هو أن إيران 
استغلت العائد االقتصادي من االتفاق في دعم 

أعمالها العدائية باملنطقة.
وأوض��ح: “لذلك أي��دت اململكة إع��ادة فرض 
العقوبات األمريكية على إيران وذلك إميانا منا 
بضرورة اتخاذ املجتمع الدولي موقفا حازما 
جتاه إيران وفي الوقت نفسه اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى 

والدمار في العالم أجمع«.
وأشار إلى أن “ما شهدناه من أحداث أخيرة 
في املنطقة، مبا فيها استهداف املضخات التابعة 
لشركة أرام��ك��و م��ن قبل ميليشيا احلوثيني 
املدعومة من إيران يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع 
الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي 
يدعم اإلره��اب وينشر القتل وال��دم��ار على مر 
العقود املاضية ليس في املنطقة فحسب بل في 

العالم أجمع«.
وأش���ار إل��ى أن م��ا ي��ؤك��د أهمية ذل��ك ه��و ما 
شهدناه من أح��داث أخيرة في املنطقة مبا فيها 

استهداف املضخات التابعة لشركة )أرامكو(.

تتمات


