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قانون اخلصخصة دار 
حوله جدل كثير بني مؤيد 
ومع���ارض، فاملؤيد يعتقد 
ان باخلصخص���ة تنصلح 
الكثير من االمور ويتحسن 
االقتصاد ويقضى على الفساد 
احلكومية  والبيروقراطية 

وتتحس���ن اخلدمات وتتوافر ف���رص عمل اكثر 
للشباب الكويتي، اما املعارض فيعتقد ان هناك 
مؤامرة حكومية مع بعض املتنفذين من التجار 
لبيع البلد وتسليم املرافق احلكومية املنتجة لهم 
بثمن بخس وبعدها سنكون بعد سنوات اسرى 
لفئ���ة قليلة متنفذة تتحكم مبق���درات االقتصاد 
وارزاق الناس، كما ان الفريق املعارض يتخوف 
من حكومة كهذه تكون قادرة على تنفيذ اصالح 
اقتصادي مبس���توى عال الن الفس���اد ينخر في 

اجلسد احلكومي، وفاقد الشيء ال يعطيه.
انا شخصيا لست متشجعا لقانون اخلصخصة 
وأرى ان املخاوف واحملاذير التي يسوقها الفريق 
املعارض لها وجاهتها واعتبارها، ولكن املشكلة في 
هذه القضية هي اتهام النوايا والتخوين خاصة 
للنواب املؤيدين لهذا املشروع، وهو ما ال ينبغي ان 
يصل الى هذا املستوى من الطرح، فلكال الطرفني 
وجهة نظر قابلة للنقاش واالخذ والرد، ولكن ان 
نطعن في النوايا ونصف من سيوافق على القانون 
بان له مصالح خاصة ومتنفعا فهذا ال نقبله وكذلك 
ال احبذ تضخيم املوضوع ووصفه بأنه بيع للوطن، 
فالوطن ان شاء اهلل يحميه ربه وتعاضد وتكاتف 
اهل الكويت عن طريق مؤسساتهم الدستورية التي 
يحاول البعض تهميش وتقزمي هذه املؤسس���ات 

وبعدها فعال قد يتم بيع الوطن.
ان بيع الوطن ليس بقانون اخلصخصة ولكن 
بسحب صالحيات الشعب الكويتي في التشريع 
والرقابة وترك اجلمل مبا حمل حلكومة احملاصصة 

والترضيات وردود االفعال.
ان اخلطر الرئيسي الذي نواجهه اآلن هو توحد 
احلكومة بالقرار وتأمينها من املساءلة السياسية 
والرقابة الشعبية عن طريق تعديل الدستور ملزيد 
من احلماية للفس���اد احلكومي، هذا هو التحدي، 

فهل نعي ذلك؟
>>>

تعديل السلطان.. صح

التعديل الذي قدمه النائب خالد السلطان على 
مشروع قانون اخلصخصة بإضافة مادة تشترط 
ع���دم جواز ارتباط اي م���ن أعضاء مجلس االمة 
او اقربائهم من الدرجة االولى بأي مصلحة بهذا 
القانون، وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل، وهذا 
ابلغ رد ملن همز وملز بالنائب خالد الس���لطان ان 
له مصلحة في تأييد هذا القانون ويبقى بووليد 

كبيرا وفوق الشبهات رغم انف احلاقدين.

نوايا الخصخصة!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

كان � أ.ف.پ: على شاطئ الكروازيت 
تنتظر مدينة كان من كل عام موعدها 
مع صناع الس���ينما، حي���ث تبدأ غدا 
وحتى 23 اجلاري الدورة ال� 63 ملهرجان 
كان السينمائي الدولي والتي تفتتح 
أنش���طتها بفيلم »روبن هود« للنجم 

راسل كرو.
الرسمية  ويتنافس في املس���ابقة 
18 فيلما، من أبرزها فيلم »خارج عن 
القانون« من إنتاج جزائري � بلجيكي 
الفرنسي  � فرنسي مشترك، وإخراج 
رشيد بوش���ارب )من أصل جزائري( 
الذي رش���ح قبل ذلك جلائرة السعفة 
الذهبية في عام 2006 عن فيلم »السكان 
األصليون« وفاز عنه بجائزة فرانسوا 
شاليه، وفيلم »نسخة طبق األصل« من 
إنتاج إيراني � إيطالي � فرنسي مشترك 
وإخراج اإليراني عباس كياروستامي 
الفائز بجائزة السعفة الذهبية في عام 
1997 عن فيلم »طعم الكرز«، ورشح 
في عام 2002 للجائزة نفسها عن فيلم 
»عشرة«، وتشارك في بطولة فيلمه 
املعروض النجمة الفرنسية جولييت 

بينوش.
وهذا العام تنضم دولتان جديدتان 
الرسمية هما: تشاد بفيلم  للمسابقة 
»الرجل الذي يصرخ ليس دبا يرقص« 
م���ن إخ���راج محمد صال���ح هارون، 

وأوكراني���ا بفيلم »أن���ت بهجتي«من 
إخراج سيرجي لوزنيتسا.

وتش���ارك فرنس���ا ب� 3 أفالم هي 
»جولة فنية« من إخراج ماتيو أمالريك، 
و»رجال وآله���ة« من إخراج جزافييه 
بوفوا، و»أميرة مونبونسييه«من إخراج 

برتران تافارنييه.
ومن األفالم الهامة أيضا »ابن حنون 
� مشروع فرانكنش���تاين« من إنتاج 
مجرى وإخ���راج كورنيل مندروزوو، 
إضافة إلى عدد من األفالم اآلس���يوية 
على رأسها الفيلم الياباني »إذالل« من 
إخراج تاكاشي كيتانو، كما تشارك 9 

أفالم أميركية في مسابقات مختلفة.
فيلم االفتتاح روبن هود من إنتاج 
بريطاني � أميركي مشترك، من إخراج 
ريدلي س���كوت صاحب أفالم »مملكة 
اجلنة«، و»1492: غزو الفردوس« مما 
يشجعنا على مشاهدة نسخة جديدة من 
هذه القصة التي مت تناولها مرات عديدة 
بأشكال مختلفة، وبطولة النجم راسل 
كرو والنجمة األسترالية كيت بالنشيت 
وهو ثاني لقاء يجمع بني سكوت وكرو 

بعد »املصارع« في عام2000. 
كما حتظى أميركا الالتينية بحضور 
قوي، فهناك 9 أفالم تنافس في املسابقة 
األفالم القصيرة، أبرزها »محطة« من 
البرازيل، و»وردة« م���ن األرجنتني، 

و»ماي���ا« من كوبا، و»بل���وكات« من 
تشيلي.

ويتميز أفيش هذه الدورة بالبساطة، 
حيث متسك جولييت بينوش بفرشاة 
سميكة لترسم على لوح زجاجي شفاف 
كلمة »كان« بالضوء، كما تقوم النجمة 
اإلجنليزية كرس���ن سكوت توماس 

بتقدمي حفل االفتتاح.
أما فيلم اخلتام فهو »الشجرة« إنتاج 
أسترالي � فرنسي مشترك بطولة النجمة 

الفرنسية شارلوت جانسبور.
وي���رأس جلنة حتكيم املس���ابقة 
الرس���مية املخرج تيم بيرتون، وكان 
آخر فيلم قدمه »أليس في بالد العجائب« 
بتقنية ال�.3.دي، والذي حصد جناحات 

كبيرة..
والنجم البورتوريكي بينيتشيو ديل 
تورو الذي ش���اهدناه في جزئي فيلم 
»تشيه: األرجنتيني« و»تشيه: حرب 
إنتاج 2009 ومؤخرا في  العصابات« 
»الرجل الذئب« أمام النجم اإلجنليزي 

أنطوني هوبكنز.
واملخ���رج الهندي ش���يخار كابور 
صاحب جزئي »اليزابيث« إنتاج 1999 
و»اليزابيث: العص���ر الذهبي« إنتاج 
2007 بطولة النجمة األسترالية كيت 
بالنشيت »الريشات األربعة« بطولة 

الراحل هيث ليدجر انتاج 2002.

18 فيلمًا تتنافس على السعفة الذهبية

»روبن هود« يفتتح مهرجان »كان« الـ 63

بعد رحلة عالجية دامت شهرين في الواليات المتحدة وألمانيا

فؤاد الهاشم يعود لقرائه ومحبيه

عاد إلى الوطن في ساعة متأخرة من يوم امس الكاتب 
في جريدة »الوطن« الزميل فؤاد الهاشم بعد رحلة عالجية 
دامت ش���هرين تكللت بالنجاح في الواليات املتحدة ثم 

أملانيا.
وكان في استقباله عضو مجلس األمة مبارك اخلرينج 
ومدير حترير الزميلة »الوطن« الزميل حسام فتحي الى 

جانب أقاربه وعدد من زمالء املهنة.
وقد توجه الزميل الهاش���م بالشكر إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على رعايته األبوية 
واتصاالت���ه املتكررة به كما توجه بالش���كر إلى رئيس 
حترير »الوطن« الزميل الشيخ خليفة العلي وكل قرائه 

الذين تابعوا عالجه باخلارج.
وبهذه املناسبة تتقدم »األنباء« من الزميل فؤاد الهاشم 
بأطيب التهاني لعودته ساملا الى أهله ومحبيه وقرائه. 

احلمد هلل على السالمة يابوعبدالرحمن.

الزميل فؤاد الهاشم وسط احملتفني به

سعادة احلديث إلى األحبة.. متزينا بباقة ورود

النائب مبارك اخلرينج مستقبال الزميل الهاشمصفاء الهاشم سعيدة بعودة بوعبدالرحمن

الزميل حسام فتحي يهنئ بوعبدالرحمن بسالمته


