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 مؤتمر صحافي للصندوق الكويتي حول شرق السودان

 مبشاركة وحضور مستشــــار الرئيس السوداني 
د.مصطفى عثمان إســــماعيل ومديــــر عام الصندوق 
الكويتي عبدالوهاب البدر، يعقد مؤمتر صحافي في 
العاشرة صباح اليوم مبقر الصندوق الكويتي، وذلك 
في إطار االستعدادات اجلارية النطالقة املؤمتر الدولي 
للمانحني واملستثمرين إلعمار وتنمية شرق السودان، 
والذي يقام برعاية أميرية ســــامية، وبدعم كامل من 

الكويت ويعقد على مدى يومي االربعاء واخلميس ١ 
و٢ ديسمبر بفندق الشيراتون.

  يتناول املؤمتر جميع تفاصيل اجللسات واملوضوعات 
املطروحة على جدول أعمال مؤمتر املانحني، كما تتم 
اإلجابة عن اسئلة االعالميني حول املؤمتر، واالستعدادات 
الكاملة التي قامت بها اللجان املختصة على مدى االسابيع 

املاضية، من اجل حتقيق املؤمتر ألهدافه. 

طالل اخليرية ومؤسسة الشيخ ثاني 
بن عبداهللا آل ثاني للخدمات االنسانية 
العاملية للشـــباب االسالمي  والندوة 
العمانيـــة لألعمال اخليرية  والهيئة 
ومؤسســـة الوقف السعودية وهيئة 

اإلغاثة االسالمية العاملية.
  وكما أسلفت فإن هذا املؤمتر يهدف 
الى بحث احتياجات إقليم شرق السودان 
والفرص التي يتيحها للجهات الراغبة 
في االستثمار في هذه املنطقة احليوية، 
مبجـــاالت الصحة والتعليـــم واملياه 
واالســـتثمار في الســـياحة والثروة 
احليوانية والبنية األساســـية واحلد 

من الفقر.
  وماذا عن أهمية منطقة شرق السودان 

للمستثمرين والقطاع اخلاص؟
  تعتبر منطقة شرق السودان ذات 
أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية 
فهي تضم ثالث واليات هي القضارف 
وكســـال والبحر األحمـــر ومتثل هذه 
املنطقة أهمية استراتيجية حيث تضم 
كل املوانئ البحرية للسودان وهي أيضا 
منفذه الوحيد الى البحر األحمر واملعبر 
األساسي لواردات السودان وصادراته 

مبا فيها البترول.
  ومن الناحية االقتصادية يحتضن 
اقليم شـــرق السودان موارد طبيعية 
الذهـــب واحلديد  ضخمة مثل خـــام 
والزراعة ومصايد األسماك والبترول 
والغاز ثم السياحة كما يحتل موقعا 
اســـتراتيجيا مـــع كل مـــن اريتيريا 
واثيوبيا داخل منطقة القرن األفريقي 

الواسعة. 

ــال اجتماع املنظمات غير    ما أهم أعم
ــة املقررة  ــة اخلليجية والدولي احلكومي

استضافته في الهيئة اليوم؟
  وفــــق توجيهات صاحب الســــمو 
األمير وفي اطار التعاون مع الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
واهتمامه بقضايــــا التنمية واالعمار 
في العالم العربي فإن الهيئة ستعقد 
هــــذا االجتماع مبشــــاركة اجلمعيات 
واملؤسســــات اخليريــــة اخلليجيــــة 
ونظيرتهــــا الدولية املعنية بالشــــأن 
االنســــاني والتنموي للتباحث حول 
ســــبل وآليات جلب التمويل االمنائي 
ملنطقة شرق السودان، وطرح البرامج 
واملشاريع التي تدعم توجهات مؤمتر 
اعادة اعمار وتنمية شــــرق السودان، 
واالســــتماع الى اخواننا السودانيني 
ملعرفة املشروعات اخلاصة بإعمار شرق 
السودان، وسيعقب ذلك نقاش موسع 

بني املشاركني.
ــات في االجتماع املقرر    ما أبرز اجله

اليوم؟ وما أهدافه؟
املقـــرر ان تشـــارك اجلمعية    من 
اخليرية الكويتية بإذن اهللا الهتمامها 
بهذا األمر، فقد وافقت وزارة األوقاف 
وجمعية النجاة اخليرية وجمعية إحياء 
التراث وجمعية االصالح االجتماعي 
وبيت الزكاة وجمعية العون املباشر 
وجمعية الشيخ عبداهللا النوري على 
املشـــاركة في االجتماع، كما وصلتنا 
موافقات العديد من منظمات املجتمع 
املدني في عدد من الـــدول اخلليجية 
والعربية ومنها مؤسســـة الوليد بن 

  هذا التوجه لدى صاحب السمو األمير 
يدل على ثقته الكبيرة في العمل اخليري 
بشكل عام والهيئة اخليرية االسالمية 
بصفة خاصة، وهـــذا ما نتطلع اليه، 
ودائما ما نستقبل توجيهات صاحب 
الســـمو األمير بالعمل الدؤوب، حيث 
عقدنا اجتماعا مع اجلمعيات اخليرية 
الكويتية وحضره لفيف من رؤسائها 
وممثليها، وناقشنا فيه مجموعة من 
األفكار والبرامج واملشاريع الرامية الى 
دعم شرق السودان والتي تسعى هذه 
اجلمعيات الى تبنيها خالل أنشـــطة 
املؤمتر املقررة في مطلع شهر ديسمبر 

املقبل.

لتعكس حب الكويت للخير والسالم 
وســــعيها الــــى دعم جهــــود التنمية 
واالستقرار في الدول الشقيقة ومساعدة 
احلكومة السودانية في إحالل السالم 
بهذه املنطقة املهمة التي شهدت حالة 
من الصراعات واحلروب األهلية لفترة 
غير قصيرة، وآن لهــــا اآلن ان تنعم 

باالستقرار والتنمية.
  وال نغفل في هذا االطار الدور الرائد 
الكويتي للتنمية  واملتميز للصندوق 
العربية الذي يسعى حثيثا الى اجناح هذا 
املؤمتر بالتعاون مع عدد من املنظمات 
االقليمية والدولية ومنها برنامج األمم 
العربي  املتحدة االمنائي، والصندوق 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي، والبنك 
االسالمي للتنمية، وحكومة السودان، 

وغرفة جتارة وصناعة الكويت.
ــموه للهيئة  ــة توجيهات س   وما دالل
اخليرية باحتضان اجتماع املنظمات غير 
احلكومية احمللية والدولية اليوم متهيدا 
واملستثمرين  للمانحني  الدولي  للمؤمتر 

إلعمار شرق السودان؟

 أكد رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية د.عبداهللا املعتوق ان توجيهات صاحب 
ــراك اجلمعيات اخليرية في اعمار وتنمية  ــمو األمير الشيخ صباح األحمد بإش الس
ــموه بالعمل اخليري وبدوره في عملية التنمية، مشيرا  شرق السودان تؤكد ثقة س
الى ان الهيئة ستستضيف اليوم الثالثاء اجتماعا للمنظمات غير احلكومية اخلليجية 

واملنظمات الدولية ملناقشة عدد من املشروعات اخلاصة باعمار السودان.
ــن املبادرات التي تعكس حب الكويت  ــال د.املعتوق ان هذه املبادرة واحدة م   وق
ــتقرار في الدول الشقيقة،  ــالم وسعيها الى دعم جهود التنمية واالس للخير والس
ــالم في منطقة شرق السودان التي  ــاعدة احلكومة السودانية في إحالل الس ومس

شهدت حروبا وصراعات طويلة، وفيما يلي نص اللقاء:

ــمو  ــرى مبادرة صاحب الس  كيف ت
ــر الدولي للمانحني  األمير بإقامة املؤمت
ــرق  ــار وتنمية ش ــتثمرين إلعم واملس
ــتضيفه الكويت في  السودان الذي تس
األول والثاني من شهر ديسمبر املقبل؟
  هذه املبادرة ليســــت جديدة على 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وال على الكويت بصفة عامة، 
فقــــد دأب ســــموه على الدعــــوة ملثل 
هــــذه املبادرات اخليريــــة والتنموية 
ورعايتها، وهذا احساس انساني عال 
من صاحب السمو األمير، فمنذ أسابيع 
دعا ســــموه الى تنظيم حملة شعبية 
إلغاثة الشــــعب الباكستاني املنكوب 
من جراء الفيضانات، ووجه ســــموه 
الهيئة اخليرية الى اطالقها بالتعاون 
مع اجلمعيات اخليرية الكويتية، وقد 
جنحت بفضــــل اهللا ثم بدعم صاحب 
السمو األمير في حتقيق أهدافها، وهناك 
العديد من املبادرات التي تبنتها الكويت 
في العديد مــــن الدول، وتأتي مبادرة 
اعادة اعمار وتنمية شــــرق السودان 

 سحب جنسية ٤٠٠ مزدوج األسبوع المقبل
  

  نقل موقـــع «اخلط األحمر» االلكتروني عـــن مصادر مطلعة أن 
ســـيل إسقاط اجلنســـية حتت بند االزدواجية يتتابع بقوة، وقال: 
ســـوف يشهد األسبوع املقبل سحب جنسية ٤٠٠ مزدوج في تطور 
يعتبر التالي على هذا املوضوع بعد أن شهد أول من أمس إسقاطها 

عن ٦٣ شخصا.
  وتابعت املصـــادر أن وزارة الداخلية عازمة على املضي في هذه 
اخلطوة ودون تباطؤ أو تأجيل إلقفال ملف املزدوجني الذي يتعارض 
مع قوانني البالد. وأردفت املصادر، لدى سؤالها، هل ملتنفذ أو مسؤول 
التدخل ملساعدة من يقرر القانون سحب جنسيته؟ بالقول: إن القانون 
واضح ويتم تطبيقه نصا وروحا وليس ألحد أن يتدخل في هذا األمر 

ولن تكون هناك محاباة ألي إنسان على حساب النظام العام.
  يذكر أن اخلطوة األولى التي مت مبوجبها ســـحب جناســـي ٦٣ 
شـــخصا كانت شـــاملة لعدة عوائل منهم من حصل على اجلنسية 
بالتأســـيس ومنهم من نالها بالتجنيس، والالفت باألمر هو أن احد 
األشخاص الـ ٦٣ الذي مت سحب جنسيته كان مدعي عام في وزارة 

الداخلية ومحامي سابق. 

 المعتوق: إشراكنا في تنمية شرق السودان دليل ثقة األمير بالعمل الخيري
 أكد حرص الجمعيات الخيرية الكويتية على إنجاح مؤتمر المانحين

 د.عبداهللا املعتوق

 د.مصطفى عثمان  عبدالوهاب البدر 

 سعود السنعوسي 
يصدر روايته األولى 

«سجين المرايا»

الكويتي  الكاتب   أصدر 
سعود السنعوسي روايته 
المرايا)  األولى (ســــجين 
الرومانسية  متناوال فيها 

عبر حكاية حب.
  وقدمت للرواية التي تقع 
الشاعرة  في ٢٧٤ صفحة 
التي بينت  سعدية مفرح 
مالمح مــــن األســــلوبية 
المتبعــــة في هــــذا العمل 
الجديد بما اعتبرته بمنزلة 

«شجن اجتماعي».
  واضافت مفــــرح «في 
المرايا) تتراءى  (سجين 
لنا أوال قصة حب مبسترة 
وبائسة بتفاصيل صغيرة 
وذكريات باهتة وتحوالت 

مفصلية في النهاية».
  واشارت الى انه «على 
الرغم مــــن أن هذه القصة 
ذات التداعيات الرومانسية 
الغضــــة تســـــتغرق كل 
مساحة الرواية تقريبا اال 
أنها تبدو هامشية وربما 
مجرد أرضيــــة ذات لون 
محايد لتبرز فوقها بوضوح 
منمنمات اللوحة الحقيقـية 
ذات اللـون األسود لعالقة 
الراوي أو ذلك الفتى الغر 
بوالدته على نحو غريب 

ومأساوي».
  وقال المؤلف السنعوسي 
خالل التعريف بروايته ان 
مخزون الذاكرة ادى دورا 
ما في هذا العمل «وحاولت 
مــــرارا أن أنســــى ولكــــن 
النســــيان  ادراك  يصعب 
مع وجود تلك الصناديق 
الصغيرة السحرية المقفلة 

في داخلنا».
  واوضح السنعوســــي 
التي  ان «تلك الصـناديق 
تحوي كل ذكرياتنا حلوها 
ومرهــــا قديـمها وحديثها 
مهمــــا بــــدا لنا نســــيانها 
تبقى دفينة في أعمــاقنا 
محتفـظة بأدق التفاصـيل 
في قلب ذلــــك الصندوق 
المحكــــم االقفــــال الذي ال 
نملك مفاتيحه بأيدينا بل 
ان مفاتيحه تحلق حولنا 
في كل مــــكان من دون أن 

نشعر بها». 

 غالف الرواية 


