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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الفريق متقاعد عبداهلل  الفارسسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

ولي العهد استقبل ناصر احملمد والفارس
اجلاراهلل بحث 
العالقات الثنائية

مع مسؤول إسباني
وزارة  وكي���ل  اجتم���ع 
اخلارجية خالد اجلاراهلل مع 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
في مملكة اسبانيا غونثالو دي 
بينيتو سيكاديس الذي يقوم 
بزيارة الى البالد ضمن الوفد 

املرافق مللك اسبانيا.
ومت خالل اللقاء بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية بني 
إلى تطورات  البلدين إضافة 
الس���احتني  األوض���اع على 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللق���اء مدير إدارة 
مكت���ب الوكيل أيه���م العمر 
ونائ���ب مدي���ر إدارة أوروبا 
د.راش���د العدواني وس���فير 
الكويت  مملكة اسبانيا لدى 
أنخل لوسادا فرنانديث إضافة 

إلى أعضاء الوفد املرافق.

استقبل سمو ولي 
الش���يخ نواف  العهد 
االحم���د بقص���ر بيان 
صب���اح امس س���مو 
الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان امس 
الفريق متقاعد عبداهلل 

الفارس.

احلمود استقبل وفوداً إعالمية وفنية: ضرورة إيجاد ميثاق شرف صحافي عربي
االم����س والي����وم  لكوي����ت 

والغد. 
وأشاد احلمود مبا حتقق 
للفن التشكيلي الكويتي من 
انتشار ومشاركة باملعارض 
الفنانني  الدولي����ة، داعي����ا 
التش����كيليني الكويتيني الى 
مزيد من العمل واإلبداع من 
اجل ابراز ص����ورة الكويت 
احلضارية ف����ي مجال الفن 
التش����كيلي على مس����توى 

العالم.

للعاملني بالوزارة. 
كم����ا اس����تقبل احلمود 
الفن  مجموع����ة م����ن رواد 
التش����كيلي الكويتي ضمت 
كال من الفنانني سامي محمد، 
علي نعمان، شيخة السنان 
وجاسم العمر، حيث تناول 
اللقاء كيفية دعم قطاع الفن 
التشكيلي ممثال في املرسم 
احلر باعتب����ار هذا الفن من 
الكويتية  الثقافية  الثروات 
التي متث����ل رؤية معاصرة 

نقابة العاملني بوزارة االعالم 
الفارسي  برئاسة د. ياسني 
مبناسبة فوزهم باالنتخابات 
االخيرة وهنأه����م بفوزهم 

بالتزكية. 
وقال ان الوزير شدد خالل 
اللق����اء على ض����رورة قيام 
مجلس ادارة النقابة بالعمل 
من اجل كل العاملني بوزارة 
االعالم وتقدمي مبادراته من 
اجل تطوير العمل واالرتقاء 
الوظيفي  مبس����توى األداء 

والدولي����ة وكيفي����ة تعامل 
التطورات  الصحاف����ة م����ع 
واألح����داث املتالحقة ودور 
الصحافة كس����لطة رابعة. 
وتناول اللقاء ضرورة ايجاد 
ميثاق شرف صحافي عربي 
تلت����زم به كل املؤسس����ات 
الصحافي����ة العربية خلدمة 
القضايا العربية ودعمها على 

الساحة الدولية. 
وذك����ر البيان ان احلمود 
استقبل وفدا من مجلس ادارة 

بحث وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود مع وفد من 
»دار الصياد اللبنانية« عددا 
من القضايا الراهنة من منظور 

إعالمي وصحافي. 
وقال بيان صحافي لوزارة 
اإلعالم امس ان احلمود ناقش 
الذي  الوفد  خالل استقباله 
ضم كال من سامي زهر الدين 
ومارلني أبوزيد والهام جنم 
التطورات االقليمية  الشيخ سلمان احلمودمجمل 

أكدت احلركة الدس����تورية 
اإلسالمية دعمها للحراك العاملي 
الذي اطلق حملة لدعم صمود 
املرابطني املقدسيني حتت شعار 
»كلنا حماة األقصى« انتصارا 
للمسجد األقصى، مؤكدين على 
إسالمية املسجد األقصى، طابعا 
وهوية، ومطالبني بضرورة إنهاء 
ومن����ع التدخل الصهيوني في 
إدارة املس����جد، ومنع سياسة 
التضييق التي ميارسها االحتالل 

على أهل الرباط في األقصى.
وشددت احلركة الدستورية 
في بيان لها على ضرورة منع 
االقتحامات الصهيونية للمسجد 
األقصى، والتي تهدف الى تهويده 
وجعله معلما مقدس����ا لليهود 
وخاصة في املواسم التوراتية 
واملناسبات اليهودية، كما طالبت 
في البيان بوقف احلفريات أسفل 
املسجد األقصى، مشددة على 
التأكي����د على أحقية  ضرورة 
املس����لمني الكاملة في املسجد 
األقصى وإقامة شعائرهم فيه 
بجميع أطيافهم وأعمارهم وانه 
ال ح����ق لليهود فيه، كما تدين 
الدستورية اإلسالمية  احلركة 
هذا التخ����اذل العربي واألممي 
جتاه األقصى الشريف وصلف 

الصهاينة.
وأوضح�������ت احلرك�����ة 
الدس���تورية اإلس���المية ان 
الكويتي���ة وبقية  احلكوم���ة 
احلكومات العربية واإلسالمية 
مطالبة بالتحرك اقليميا ودوليا 
عبر املنظمات الرسمية لوقف 
االنته���اكات الصهيونية نحو 
املسجد األقصى واتخاذ التدابير 

الالزمة لتفعيل ذلك.

احلركة الدستورية 
تطالب احلكومات 

العربية بتحمل 
مسؤولياتها جتاه األقصى

استنكر مس���ؤول جلنة 
العالقات الدولية واخلارجية 
التنفيذية لالحتاد  بالهيئ���ة 
الوطن���ي لطلب���ة الكوي���ت 
عبدالرحمن اجلراح ما يحدث 
م���ن انته���اكات صهيوني���ة 
بالقدس الش���ريف واملسجد 
األقص���ى وذلك بعد الدعوات 
الت���ي مت ترويجه���ا من قبل 
ع���دة جمعي���ات صهيونية 
ميينية وعلى رأس���ها حركة 
»أمناء اله�����يكل« ودعت إلى 
اقتحام ج����ماعي للم����سجد 
األقصى بهدف »تأكيد السيادة 
اإلسرائيلية عليه وتعزيزها 
كمقدمة للسيطرة الكاملة على 
املسجد وبناء هيكلهم املزعوم«، 
مؤكدا ان���ه يجب علينا نحن 
املسلمني جميعا استنكار ما 
تقوم به هذه اجلمعيات وما 
يقوم به االحتالل من تدنيس 
للمسجد األقصى وكل شبر من 

أراضي املسلمني.
الكي���ان  أن  وأض���اف 
الصهيوني يش���عر باخلطر 
حول���ه من تغي���ر اخلارطة 
الدولية السياسية فيما عرف 
بالربيع العربي ومن ثم فهو 
يس���عى إلى خل���ط األوراق 
اقتحام املس���جد  مبحاوالت 
األقصى قبلة املسلمني األولى، 
داعيا الشباب العربي الناشط 
إلى عدم نسيان قضيته املوحدة 
والتي س���تأخذ الزخم األكبر 
من الدعم، مؤكدا ثقته الكاملة 
في أن الش���باب العربي يقظ 
ونشط في كل ميادين العمل 
العربي واإلس���المي وخاصة 
فيم���ا يتعلق بقضية القدس 

املدينة اإلسالمية والعربية.

االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت يستنكر 

الدعوات الصهيونية 
القتحام األقصى

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبد الرحمن

همسة ألستاذي 
»السنعوسي«

في يوم تكرميه
جميل أن تكّرم وزارة اإلعالم 

ابنها النجيب األستاذ محمد 
السنعوسي وهو تكرمي مستحق 

في محله.
واألجمل أن يكون التكرمي في 
أحد أكبر برامجها استماعا في 

»قايلة الوفاء« التي لها متابعون 
على مستوى الداخل واخلارج.

أستاذنا محمد السنعوسي 
له مشوار طويل في اإلعالم 
الكويتي ونحن جيل فتحنا 
عيوننا على التلفاز األبيض 

واألسود وجدنا استاذنا يحارب 
الفار النرويجي ثم ظهر »البخ 
بخ بخ« وأحتدى من يشوف 

اللقطة انه ما يطيح من الضحك 
ألملعيته وقدرته على التعامل مع 
امليكروفون والشاشة وتلقائيته 
كنجم اعالمي ال يهاب الكاميرا 

وصعود منصاتها.
أنا كتبت عن دوره في 
»األرشيف التلفزيوني 

زمانه وفارسه« مقاال نزل 
في 2012/6/15 وشكرته هو 
شخصيا، وأستاذنا القدير 

رضا الفيلي ود.أنس الرشيد 
وخالد النصراهلل وغيرهم على 
أدوارهم في حفظ هذا التاريخ 

التلفزيوني.
وفي مقال »الكلمة مغنم ومأثم« 
الذي نشر في 2012/1/13 أشرت 

إلى دوره في محاربة الفار 
النرويجي، وفي مقال »عشاق 

السبهلله« الذي نشر في 
2012/9/14 أشرت إلى االجناز 

التوثيقي الرائع الذي ألفه 
األستاذ القدير حمزة عليان عن 
استاذنا سليمان صالح الفهد ـ 
رحمه اهلل ـ وجاء مسك اخلتام 
فيه ألستاذنا محمد السنعوسي 

لتكون األمور بخواتيمها.
في اليوم األربعاء 16 جمادى 
اآلخرة 1435 هجرية املوافق 

2014/4/16 ميالدية أقولها 
صريحة وعلنية إن االستاذ 

محمد السنعوسي وزير االعالم 
االسبق قد حرم من منازلة الكتلة 

االسالمية وكتلة العمل الشعبي 
في عام 2006 وليس صحيحا 

انه آثر تقدمي استقالته ألنه صرح 
بأن هذا حق دستوري مكفول 
للنواب وأنه بالفعل جهز نفسه 

وإدارته التابعة له لتفنيد ما اتهم 
به وشرح مالبسات ما يتحدث 

به الناس، وألنه في طبيعته 
وتاريخه ليس انهزاميا وليس 

تأزمييا ومتشنجا، على األقل ما 
شاهدناه في حياته العملية في 
هذه املواقف، ولو صعد املنصة 

حلكمنا على هذه االتهامات.
نعم انا وغيري نعلم أن االخ 
مسلم البراك وفيصل املسلم 

وأحمد املليفي كانت لديهم 
اغلبية كافية إلسقاط محمد 

السنعوسي، ولكنه كان قادرا، 
من وجهة نظري، على الرد على 

احملاور وهي كبت احلريات، 
واجلمع بني العمل احلكومي 

والتجارة واإلعالم املرئي 
واملسموع، وسوء البرامج 

واملسلسالت وبيع كتب وروايات 
إباحية.

ومضة: كنا جميعا نأمل ان نرى 
االستجواب كامال بأطرافه، ألن 

النواب كانوا في قمة اجلهوزية، 
وايضا الوزير الذي صرح 

لإلعالم املرئي واملقروء »أنا 
جاهز لالستجواب« لكن للتاريخ، 
اعرف ان الوزير طلب من نائبني 

من املستقلني التحدث معه 
كمعارضني لالستجواب لكنهما 
رفضا ذلك، وطلب احدهما من 

الوزير محمد السنعوسي تقدمي 
استقالته، فهل هنا يكمن السر؟ 
ام ان في جعبة الوزير املستقيل 

خفايا اعظم؟ واهلل اعلم.
آخر الكالم:

الشاعر احمد السقاف رحمه اهلل، 
شاعر مرهف االحساس، يعرف 

آفاق الكلمة، يقول:
ال يصنع النص���ر إال قائد بطل
يقود جيشا يهز االرض ان وثبا
هو الرجاء لفج���ر نحن نرقبه
فقد متزق هذا اجلي���ل واكتأبا
يرى بعيني���ه اش���تاتا ملفقة
تشيع في ارضه التنكيل والرهبا

وتبقى يا أبا طارق، اختلفنا او 
اتفقنا معك، هرما اعالميا كويتيا 
شامخا، وخالل العاصفة يعرف 

الربان، وربي يحفظ الكويت 
وأهلها من كل الفنت، ما ظهر 
منها وما بطن، وصدق االمام 
علي ÿ عندما قال: »أغنى 

الغنى العقل« وأنا اقول احلكمة 
النبوية »اذا مت العقل نقص 

الكالم«، و»صديق كل امرئ 
عقله، وعدوه جهله«، وتستاهل 
التكرمي يا أبا طارق، ونأمل ان 

تعود الى التلفاز، وأال تنزوي في 
املنزل، او الشاليه، فأنت اليوم 

في عز شبابك، ويطول ربي في 
عمرك، هكذا هي احلياة، في 

الواجهة، ثم الكواليس، غير انك 
جنم، والنجم ال يختفي ال بالليل 

وال بالنهار.


