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كلمة رئيس جمعية الشفافية الكويتية
مبناسبة إصدار كتاب )كاريكاتير ضد الفساد( 2013م

ب���داأت تنت�ض���ر عالميا فكرة ال�ضتفادة من الفنون الإن�ضانية في تعزي���ز ال�ضفافية والنزاهة ومكافحة الف�ضاد، فمنهم من ا�ضتخدم الأمثال 

ال�ضعبي���ة لتعزي���ز قيم النزاهة فاأ�ضدر الكتب والق�ض�ص، ومنهم من ا�ضتخدم المو�ضيقى وال�ضعر في مكافحة الف�ضاد فاأقيمت لذلك م�ضابقات 

وحفالت م�ضحوبة بمعار�ص، ومنهم من ا�ضتفاد من الألعاب الريا�ضية والفنون الت�ضكيلية، اأما في الكويت فقد ا�ضتفدنا من ثقافة الكاريكاتير 

ف���ي ر�ضالتن���ا لتعزيز ال�ضفافية ومكافحة الف�ضاد، خا�ضة اأن الكويت امتازت ب�ضحافتها الحرة كما نمت ثقافة الكاريكاتير كثيرا حتى ل تخلوا 

�ضحيفة من ر�ضام كاريكاتير اأو اأكثر يقدمون لوحات فنية رائعة تلخ�ص الكثير من الكالم في ر�ضم مب�ضط يغني عن الكثير من الخطابات.

وحيث جاء �ضمن اأهداف جمعية ال�ضفافية الكويتية الواردة في النظام الأ�ضا�ضي : )تنمية ثقافة المجتمع في مجال الإ�ضالح، ون�ضر 

المبادئ والقيم الداعية اإلى اإيجاد مجتمع خال من جميع اأ�ضكال الف�ضاد و�ضوء ا�ضتعمال ال�ضلطة(.

لذلك بداأت م�ضاعينا نحو اإ�ضدار كتاب في “اليوم العالمي لمكافحة  الف�ضاد” في التا�ضع من دي�ضمبر �ضنويا، بعنوان “كاريكاتير �ضد 

الف�ض���اد” مت�ضمن���ا اأف�ضل ر�ضوم الكاريكاتير لمدة عام كامل.. بهدف تحفيز ر�ضامي الكاريكاتير لتبنى ق�ضايا ال�ضفافية ومكافحة الف�ضاد 

واإثراء المكتبة العربية باأعمال فنية تخدم هذه المو�ضوعات.

وف���ي منا�ضب���ة اإ�ضدار كتابنا لل�ضنة الثالث���ة في هذا العام 2013م، اأود اأن اأتوجه بال�ضكر والعرف���ان اإلى رئي�ص )لجنة كاريكاتير �ضد 

الف�ض���اد( ال�ضي���د ب���در بن غيث، واإلى نائب الرئي����ص ال�ضيد عادل القالف ، واإلى مقرر اللجنة ال�ضي���د عبدالحميد علي عبدالمنعم ، واإلى 

اأع�ض���اء اللجن���ة كل م���ن: الفنانة الت�ضكيلي���ة جنان خ�ضروه، والفنان الت�ضكيل���ي ها�ضم الطبطبائي، وفنان الكاريكاتي���ر م�ضعل مال ح�ضين، 

والفنانة الت�ضكيلية مريم الغيث.. حيث و�ضعوا قواعد مو�ضوعية لأعمال اللجنة، وتابعوا تنفيذها لإ�ضدار الكتاب بال�ضورة الجميلة التي 

بين يديكم الآن.

متمنين لأع�ضاء اللجنة الكرام والفنانين المميزين التوفيق في حياتهم وفي تحقيق ر�ضالتهم ال�ضامية في تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ضاد.

و تقبلوا حتياتي،،

رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية

صالح محمد الغزالي

9 ديســــمبر 2013م
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مقدمة الكتاب

             

بقلم الفنان بدر بن غيث  
رئيس جلنة كاريكاتير ضد الفساد

    بداأ م�ضروع كاريكاتير �ضد الف�ضاد عامه الأول في 2011م بتحكيم ر�ضومات الكاريكاتير التى تقع في مجالت اعالء ال�ضفافية و مكافحة 
الف�ضاد التى تن�ضر في ال�ضحف اليومية خالل عام كامل ثم انتقل في العام التالي الى الم�ضاركة في بع�ص الفعاليات المهمة. اأما في هذا العام 

فق���د حققن���ا طفرة جيدة من خ���الل ا�ضراك مجموعة من الفنانين ممن لم تتح لهم فر�ضة الن�ضر في ال�ضحف اليومية و هكذا ظهرت اأ�ضماء لم 

تك���ن تظه���ر م���ن قبل في ه���ذه المطبوعة و هم �ضامي الخر�ص و محمد الم�ضموم و ها�ضم حاجيه. و قف���زت عدد اللوحات المحكمة الى 1890 

لوح���ة بزي���ادة %45 ع���ن العام الما�ضي و %59 عن العام الأول مما يعطينا دللة مبدئية على ات�ضاع دائرة اهتمام الفنانين و الفنانين المهتمين 

بهذه الق�ضايا.

كذل���ك فق���د اأ�ضفن���ا في هذا العام ملفا للكت���اب حاولنا فيه ا�ضتبيان اآراء بع����ص ال�ضخ�ضيات المهتمة بهذا النوع م���ن الفن و ان لم يكونوا 

متخ�ض�ضي���ن في���ه م���ا بين روائ���ي و اأكاديمي و اعالمي و م�ضرحي وهم الأ�ضاتذه الأفا�ضل طالب الرفاع���ي و د.مناور الراجحي و بدر محارب و 

عنب���ر ولي���د. و ن�ضك���ر لهم م�ضاهمتهم الطوعية في تزويدنا باآرائهم التى ناأم���ل في اأن تخدم تطوير هذا الم�ضروع. و قد التزمنا بن�ضرها بترتيب 

اأولوي���ة ت�ضلمه���ا منهم. كما نعتذر عن عدم امكان ن�ضر �ضيرتهم الذاتي���ة المف�ضلة لأ�ضباب تتعلق بحجم الكتاب و هو اعتذار نوجهه اأي�ضا لجميع 

فنانينا الم�ضاركين في هذا الكتاب.

و كم���ا ه���و معل���وم و مبين ف���ي الملحق الثالث م���ن الكتاب فان الر�ضوم���ات تخ�ضع للتحكيم في اط���ار �ضوابط و معايير تلت���زم بها اللجنة 

المتخ�ض�ض���ة الت���ى ت�ض���كل في بداية كل عام  لهذا الغر�ص و قد ابتدعت هذا العام م�ضارا نرجو ا�ضتمراره و هو اقامة حلقات نقا�ضية لمجموعة 

من اأعمال ر�ضامي كاريكاتير محليين و عرب و عالميين في م�ضتويات ابداعية مختلفة مما اأثرى اللجنة و انعك�ص بال�ضرورة على نتائج عملها. 

بالن�ضب���ة للفعالي���ات كان���ت لنا م�ضاهمة رائدة و ان كان���ت متوا�ضعة من خالل اقامة معر�ص �ضغير عن الف�ضاد ف���ي التعليم �ضمن فعاليات 

منت���دى ال�ضفافي���ة ال�ضاب���ع الذي تقيمه �ضنويا جمعي���ة ال�ضفافية الكويتية برعاية �ضم���و اأمير البالد حفظه اهلل.كما اأن�ضاأن���ا ح�ضابا م�ضتقال في 

الن�ضتجرام لعر�ص اأعمال اللجنة منذ بداية الم�ضروع تحت نف�ص ال�ضم “ كاريكاتير �ضد الف�ضاد” المبين عنوانه في نهاية هذا الكتاب و يمكن 

الدخ���ول الي���ه من خالل ال�ضفح���ة الرئي�ضية للموقع اللكتروني لكل من جمعية ال�ضفافية الكويتية و المنظم���ة العربية لل�ضفافية و النزاهة التى 

تراأ�ضه���ا الكوي���ت و ه���ي دولة المقر. و في نف�ص ال�ضياق طوال فترة عمل اللجنة قامت تباعا بانتقاء و ن�ضر اأف�ضل لوحاتها في الموقعين و كذلك 

في �ضبكات التوا�ضل الجتماعي الخا�ضة بهما في توتير و في�ضبوك و قناة اليوتيوب.

ينق�ضم كتابنا هذا الى بابين و خم�ضة مالحق.حيث ياأتي الباب الأول تحت عنوان »اآراء« و يت�ضمن م�ضاهمات الأ�ضاتذة الأربعة الذين نوهنا 

ال���ى اأ�ضماءه���م اآنف���ا. و ينق�ضم الباب الثاني الى اأربعة اأق�ضام تحوى لوحات الفنانين تحت العناوين التالية بالترتيب: ال�ضفافية و الحكم ال�ضالح، 
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اهدار الموارد و هموم التنمية، الف�ضاد ال�ضيا�ضي، الف�ضاد الداري و المالي. و قد عر�ضت اللوحات طبقا لتاريخ ن�ضرها بدءاً بالأقدم فالأحدث 

يليه���ا لوح���ات الفناني���ن التي لم تن�ضر في ال�ضحف اليومية نظرا لتعذر تحديد تاريخها و ان كانت جميعها قد ر�ضمت بح�ضب �ضروطنا في العام 

الحالي.و ننوه هنا الى اأن عدد اللوحات المن�ضورة للفنان الواحد ل تدلل على اأف�ضلية ما و اإنما  تدلل على عدد لوحاته المن�ضورة اأو التى قدمها 

الى اللجنة و تدخل �ضمن مجالت اهتمام الكتاب و التى اعتمد ما ين�ضر من بينها بناء على نتائج التحكيم.

يتناول الملحق الأول �ضير معظم الفنانين الم�ضاركين ممن قاموا بتوفيرها للجنة اأو تلك المتوفرة على �ضبكة الإنترنت بينما خ�ض�ص الملحق 

الثاني لفهر�ضة اأ�ضماء الفنانين و اللوحات التي تخ�ضهم في الكتاب ت�ضهيال لال�ضتدلل عليها. و قد تم ترتيب الملحقين طبقا للترتيب الهجائي 

لأ�ضماء الفنانين.

كذل���ك ت�ضم���ن الكت���اب ثالثة مالحق تتناول على التوال���ي تفا�ضيل الم�ضروع، و ال�ضيرة الذاتية لأع�ضاء اللجن���ة مع لوحة مختارة لكل فنان 

ت�ضكيلي منهم، و اأخيرا �ضور تعك�ص مجريات الم�ضروع خالل �ضنواته الثالث. 

ختام���ا ناأم���ل اأن نك���ون قد وفقنا في تحقي���ق الغايات المرجوة .و ل يفوتنا اأن نوجه خال�ص �ضكرنا و تقديرن���ا لكتابنا و لفنانينا الأفا�ضل و 

ل���كل م���ن �ض���ارك في ت�ضهيل مهمة اللجنة في جمعي���ة ال�ضفافية الكويتية و في مقدمتهم رئي�ص مجل����ص اإدارة الجمعية الأ�ضتاذ �ضالح الغزالي.و 

زمالوؤن���ا و زميالتن���ا كل م���ن ال�ضادة : عبادة �ضيد نوح و عمر عرابي و اأ�ضرف جالل في مركز ال�ضفافية للمعلومات ، و الزميالت اإيمان عبا�ص و 

ايمان �ضلطان و اأميرة محمد وهم جميعا لم ياألو جهدا في ر�ضد اللوحات على مدار العام و تجهيز الكتاب للن�ضر و ان�ضاء و تحديث ق�ضم خا�ص 

لأعمال اللجنة في الموقع اللكتروني للجمعية تاأمينا لل�ضفافية وم�ضاندتنا في انجاز مختلف الفعاليات.

مع متنياتنا بدوام التوفيق،،

الكويت في 9 ديسمبر 2013م

الباب األول 
آراء

كاريكاتير ضد الفساد
طالب الرفاعي

الكاريكاتير.. السالح الفعال:التلميح والتصريح
د.مناور بيان الراجحي

الكاريكاتير .. سالح أبيض ممتع!
بدر محارب

 كلمتي
عنبر وليد
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كاريكاتير ضد الفساد

طالب الرفاعي

بمب���ادرة م���ن ال�ضدي���ق الفن���ان بدر بن غيث، و�ضلن���ي كتاب »كاريكاتير �ض���د الف�ضاد 2012« ، ال�ض���ادر عن جمعي���ة ال�ضفافية الكويتية. 

وبالوقوف على مادة الكتاب، ات�ضح لي اأنه جهد مدرو�ص وكبير، وفنّياً ي�ضتحق الوقوف عنده.

اإن م���اأزق اللحظ���ة الإن�ضاني���ة يتمثل في اأنها تُعا�ص مرة واح���دة، واأنها في مرورها العابر ل تدع فر�ضًة لإع���ادة تمثلها، اأو الوقوف اأمامها 

ب�ض���كل اأف�ض���ل. لذا ياأتي الف���ن والأدب، ليقتطع لحظة عابرة وي�ضّمرها اإبداعاً على م�ضجب الزمن، ويجعل من الممكن والمتاح الوقوف اأمامها 

ف���ي اأكث���ر م���ن زمن، ولأكثر من جيل، ومن هنا فاإن الأعمال الفنية والأدبية الإن�ضانية ال�ضادقة اإنم���ا تُعّد تاأريخاً حياً وباقياً للحياة الجتماعية 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضية لأي اأمة من الأمم اأو �ضعب من ال�ضعوب.

لق���د اخت���ارت الجمعية العامة يوم 9 دي�ضمبر من كل عام كيوم دولي لمكافح���ة الف�ضاد، بعد اأن ا�ضت�ضرى الف�ضاد كظاهرة عالمية في �ضتى 

بقاع الأر�ص، وتخفى وا�ضتتر خلف وجوٍه وممار�ضات كثيرة. ونخر في عوالم المجتمعات، وجار على قطاعات وفئات كبيرة من ال�ضعوب، وموؤكد 

اأنها الفئات الأكثر عدداً.

اأخ���ذت كلم���ة الف�ض���اد مدل���ولً عالمياً كما اأي م�ضطلح علمي اأو تقني اأو ثقافي اأو اجتماعي، ولم يك���ن ذلك اإل ب�ضب ات�ضاع رقعة الف�ضاد، 

وازدي���اد نف���وذ ونه���م بع�ص الأفراد والطبق���ات لال�ضتيالء على ما ل يحق لهم، في زم���ن ثورة المعلومات، والف�ضاء المفت���وح، ومحركات �ضبكة 

الإنترنت، و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي، وبما يجعل من ف�ضح وانت�ضار الخبر والمعلومة وال�ضورة اأمراً �ضريعاً و�ضهاًل وفي متناول الجميع. لذا 

اأ�ضبح الف�ضاد مو�ضوع اإدانة ونقا�ٍص متجدد في مختلف المجتمعات، وفي مختلف و�ضائل الإعالم المرئية والمقروءة والم�ضموعة.

اإن فك���رة اإ�ض���دار كت���اب �ضنوي يحوي ر�ضوماً كاريكاتيرية لنخبة من فناني دولة الكويت، يدور حول مو�ضوع الف�ضاد، ليدل بالدرجة الأولى 

عل���ى وع���ٍي فن���ي رفيع، وكذلك موقف مبدئي اإن�ضان���ي يدين الف�ضاد، ويعري و�ضائله، خا�ضة ما ُعرف عن ف���ن الكاريكاتير من �ضهولته واإبداعه 

وبالغت���ه، وقدرت���ه عل���ى مخاطبة الوعي ال�ضعب���ي. وبذا يكون هذه الكتاب بمنزلة توثيق لموقف الفنان حي���ال ما يدور في وطنه، وهو من جهة 

اأخ���رى، ي�ضي���ر بدلل���ة وا�ضحة اإلى تبني الفنان لق�ضايا الحق والإن�ضانية، وانغما�ضه في هموم وطنه و�ضعبه، وبالتالي محاولته رفع �ضوته عالياً 

في وجه الف�ضاد والمف�ضدين، ب�ضرخة جريئة ومدوية ل تخ�ضى لومة لئم!

اإن ال�ضتغ���ال بالف���ن، ف���ي جوهره، هو محاولة لإعطاء الإن�ض���ان قدرة وف�ضحة تعينه على تحّمل ماأزق الواق���ع المحبط وال�ضعب المحيط 

ب���ه، وك���م ه���ي مقد�ضة وعظيمة هذه المهمة! لذا فاإن التق���اط الفنان بح�ضه المرهف لق�ضايا تم�ّص حياة الوط���ن والمواطن، وتوؤثر عليه �ضلباً، 

وم���ن ث���م الت�ضدي لها، وف�ض���ح من يقف خلفها ليُعّد وقوفاً اإن�ضانياً نبياًل مع الحق، ومع المواطن وم���ع الحياة الكريمة، و�ضد كل اأنواع الف�ضاد 

والمف�ضدين.

لقد ُعرفت الكويت عربياً وعالمياً بو�ضفها دولة ديمقراطية، وهذا ما �ضاعد على اإيجاد بيئة �ضالحة للفن والأدب، حتى قبل �ضدور د�ضتور 

ع���ام 1962، وم���ا اإقدام ال�ضيخ عبد العزيز الر�ضيد على اإ�ضدار مجلة »الكويت« ع���ام 1928، اإل تاأكيد لذلك. ولحقاً اإقدام الطلبة الكويتيين 

الباب األول - آراءالباب األول - آراء
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الكاريكاتير.. السالح الفعال

التلميح والتصريح

الدكتور مناور بيان الراجحي
أستاذ الصحافة املساعد في قسم اإلعالم

جامعة الكويت

اأحياناً يكون التلميح اأجدى واأنفع من الت�ضريح، هذه القاعدة منا�ضبة جداً حينما ن�ضتخدم ال�ضالح الخفي �ضد الف�ضاد وهو«الكاريكاتير«، 

ففن الكاريكاتير: هو فن �ضاخر من فنون الر�ضم الحر، وهو �ضورة تبالغ في اإظهار تحريف المالمح الطبيعية اأو خ�ضائ�ص ومميزات 

الدار�ضين في القاهرة على اإ�ضدار مجلة »البعثة« عام 1946، والتي تعد بحق الح�ضن الأخ�ضب الذي تربى بين جنباته كّتاب الق�ضة وال�ضعر 

والرواية لحقاً، وكانت تعر�ص فيما تعر�ص بع�ص الر�ضوم التي �ضاحبت المواد المن�ضورة.

اإن ت�ض���دي جمعي���ة ال�ضفافي���ة الكويتية، لإ�ضدار كتاب �ضن���وي بعنوان »كاريكاتير �ضد الف�ضاد«، لياأتي ف���ي �ضلب عملها، كجمعية نفع عام 

تتخذ من ال�ضفافية �ضعاراً لعملها، خا�ضة واأن هذا الكتاب ياأتي ل ليعبر عن وجهة نظرها الخا�ضة، ول لينقل ب�ضوت واحد وجهة نظر �ضخ�صٍ 

بعينه، ولكن ياأتي حاماًل ر�ضوماً لمجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير في الكويت، وبما يوؤكد على اأهمية الجهود الجماعية من ناحية، و�ضدور 

الم�ضمون المتفق عليه بين اأكثر من فنان من جهة ثانية.

اأ�ضّد على اأيادي زمالئي الفنانين، واأبارك لهم جهدهم المبدع والمخل�ص، واأثمن لجمعية ال�ضفافية الكويتية رعايتها لهذا الم�ضروع الفني 

الرائع.

          

موجز السيرة الذاتية
روائي كويتي من مواليد عام 1958 

ح�ضل على بكالوريو�ص الهند�ضة المدنية من جامعة الكويت عام 1982 

بداأ الكتابة الأدبية في اأثناء الدرا�ضة الجامعية في منت�ضف ال�ضبعينات. 

اأ�ض���در �ض���ت مجموع���ات ق�ض�ضية منها: “اأبوعجاج ط���ال عمرك”، “اأغم�ص روحي علي���ك”، “مراآة الغب�ص”، “حكاي���ا رملية”، “�ضرقات 

�ضغيرة”. واأ�ضدر اأربع روايات منها: “ظل ال�ضم�ص”، “رائحة البحر”، “الثوب”، 

ترجمت بع�ص اأعماله اإلى الإنجليزية والفرن�ضية والألمانية

راأ�ص لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية فى دورتها الثالثة 2010 
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�ضخ�ص اأو ج�ضم ما، بهدف ال�ضخرية اأو النقد الجتماعي وال�ضيا�ضي، اأو الت�ضليط على ق�ضية ح�ضا�ضة وهامة بالن�ضبة لأي مجتمع 

ب�ضري، ويعتبر فن الكاريكاتير اأحد اأعمدة المقالت ال�ضحفية ال�ضامتة التي يكون تاأثيرها اأكثر بكثير من الكلمات المكتوبة بل اإن هذا 

الفن ال�ضامت ي�ضمل رقعة اأو�ضع من فن المقالت الكتوبة، ومن هنا كان للكاريكاتير القدرة الكبيرة اأن ي�ضول ويجول ب�ضيفه فوق رقاب 

المف�ضدين اأينما كانوا، لأنه ل ي�ضرح باأ�ضمائهم ومجتمعاتهم، واإنما يعطى الإ�ضارات والدللت على �ضفاتهم وطرقهم الملتوية، وهم ل 

ي�ضتطيعون اأن يفعلوا معه �ضيئاً، واإذا تكلموا اأو اعتر�ضوا فبذلك �ضيوؤكدون التهم المن�ضوبة اإليهم ، وكما يقول المثل »اللي على را�ضه 

بطحة...«، وهذا ما يمكن اأن ن�ضميه بالخلطة ال�ضحرية، اأو التعويذة ال�ضرية للكاريكاتير �ضد الف�ضاد والمف�ضدين، فهو ي�ضحذ ال�ضيف، 

ويهاجم، ويطلق النكات والأ�ضكال ال�ضاخرة ويهدد الفا�ضدين، ومع ذلك يبقى فى منطقة الأمان التى ل يتم القتراب منها ب�ضهولة.

مادة للرأي

وكما ذكرنا فقد �ضنف المخت�ضون فن الكاريكاتير �ضمن الفنون ال�ضحفية التى تمثل مواد الراأى كالمقالت، فهو يعبر عن روؤية 

�ضاحبه ووجهة نظره فى الأحداث والمواقف المختلفة؛ بل ويمكننا القول باأن ر�ضام الكاريكاتير يمكن اأن يعبر بري�ضته بما ل ت�ضتطيع 

اأن يعبر عنه اآلف الكلمات بجراأة وخفة دم و�ضخرية وهجوم وا�ضح على اأوكار الف�ضاد؛ ويجدر بنا التنبيه هنا اإلى اأن الكاريكاتير لكونه 

مادة للراأى، فهو الآخر يحتمل اأن ي�ضتخدم ك�ضالح ذي حدين، فاإما اأن ي�ضتخدمه �ضاحبه فى ن�ضر الحق والعدل والف�ضيلة ومحاربة 

الظلم والف�ضاد، واإما اأن ي�ضتخدمه في مهادنة الظالمين ومعاونة المف�ضدين وتملق ال�ضا�ضة والم�ضئولين، وفى كل الأحوال فالكاريكاتير 

بريئ مما ين�ضب اإليه من التهم، فهو اأداة �ضالح �ضحري، يعمل بقوة وفعالية مع كل من يجيد ا�ضتخدامه وتبقى الم�ضئولية كاملة على 

للعالم على م�ضاحته  لينقل  البي�ضاء  اأن ي�ضع ري�ضته ويخط بها فى ال�ضفحات  نيته، قبل  واأن يخل�ص  اأن يحكم �ضميره،  الم�ضتخدم، 

ال�ضغيرة وجهة نظره حول ق�ضية اأو حدث من الأحداث.

إسقاط النظام

     وال�ضخرية كانت ولزالت اأداة فاعلة فى محاربة الف�ضاد، واأعتقد اأن هذا الأمر يحتاج اإلى درا�ضة علمية متاأنية على مدار تاريخنا 

العربي والإ�ضالمي ب�ضكٍل خا�ص، وكمثال على ذلك، اأعتقد اأن �ضخ�ضية جحا هي نمط �ضاخر اأردنا من خالله اأن نظهر العيوب والمثالب 

والمفا�ضد من خالل ال�ضحكة والنكتة وال�ضخرية، وكذلك فاإن �ضعرنا العربي ومقاماتنا العربية فيها من األوان الدللة الكثير على فنون 

ال�ضخرية وا�ضتخداماتها المتعددة، حتى فى واقعنا المعا�ضر نجد اأن ال�ضخرية والتهكم وا�ضتخدام الكنايات وال�ضتعارات والتلميحات 

لها دور كبير فى العديد من الأحداث، ول اأدل على ذلك من الثورة الم�ضرية  التى امتزجت فيها معاني الثورة والغ�ضب وال�ضخرية من 

النظام الحاكم، وما تال ذلك من اأحداث، وحتى وقت قريب نجد اأن برنامج »البرنامج« لالإعالمي ال�ضاخر با�ضم يو�ضف كان له اأكبر الأثر 

فى ت�ضدع حكم ما ي�ضمى ب� »الإخوان الم�ضلمين« من خالل عر�ضه للتناق�ضات فى المواقف والكلمات والأحداث، وهو ما �ضاهم ب�ضكل 

مبا�ضر اأو غير مبا�ضر فى اإ�ضقاط حكم الإخوان فى م�ضر بل حتى و�ضل الأمر اإلى حل تجمعهم بقوة القانون، وهذه دللة وا�ضحة على 

اأن ال�ضخرية �ضالح �ضاري المفعول فى مختلف المجتمعات، اأياً كانت تلك المجتمعات، واأياً كان حجمها ومعتقدها ، فبا�ضتطاعه هذا 

الفن اأن يوؤثر فيها، وهذا ما يوؤكد قوته وخطورته فى الوقت ذاته.

إبداع الشخصيات

     واأهم ما يميز الكاريكاتير هو قدرة �ضاحبه على اإبداع ال�ضخ�ضيات الخيالية التي تر�ضخ في ذهن ال�ضغير قبل الكبير، و�ضياغة 

الحوارات الب�ضيطة التي ل تخلو من عامل الت�ضويق ون�ضج الأحداث كما يردده اأفراد المجتمع، اأو بالأحرى هو قدرة الر�ضام على اأن 

الباب األول - آراءالباب األول - آراء



1819

ي�ضنع عالماً خا�ضاً يبنيه من خياله وي�ضكن فيه القراء والمتابعين ويطور فيه الأحداث اإن �ضاء، ويعمل على ت�ضل�ضلها اإن �ضاء، اأو يقيمها 

ويهدمها فى ر�ضمٍة واحدة اإن �ضاء ذلك، فر�ضام الكاريكاتير حين يم�ضك بري�ضته ويبداأ فى و�ضع خطوطه، فهو بذلك ي�ضع لنا حداً فا�ضاًل 

بين عالمين، عالٌم نكون فيه، وعالٌم ير�ضمه لنا وي�ضع فيه من �ضاء وباأي �ضورٍة �ضاء، فتارة يزيده جمالً، ومرًة اأخري ي�ضفى القبح على 

ما نراه جمياًل، فهو ير�ضُم فى عالم بحريته ويبدع فى �ضخ�ضياته، ويبقى ما نوؤكد عليه مراراً اأن تكون الري�ضة �ضادقة واأن تمثل ال�ضدق 

والعدل والثبات على الحق انطالقاً من م�ضئوليتها الجتماعية والأخالقية والإعالمية، حتى يكون الكاريكاتير دائماً �ضالحاً قوياً ونافذاً 

لمحاربة الف�ضاد  وك�ضف المف�ضدين وحماية واإ�ضالح المجتمع.

نظرة مستقبلية

     والكاريكاتير فن من فنون الر�ضم والكتابة الراقية معاً، ونحن فى حاجة دائمة اإلى المبدعين والفنانين القادرين على نقل 

الواقع اإلى عالم الكاريكاتير، وهو اأمر بالغ الأهمية، فنحن نالحظ قلة المواهب والمتميزين فى الكثير من المجالت الإبداعية في 

كويتنا الحبيبة، واأنا اأرى اأن النق�ص لي�ص فى المواهب واإنما فى الرعاية والتاأهيل فى جميع المجالت ب�ضكل عام ، والمجالت الإعالمية 

ب�ضكل خا�ص ومجال الكاريكاتير بالخ�ضو�ص، اأعتقد اأن الم�ضئولية الكبرى تقع على البيت والمدر�ضة وعلى ال�ضحافة المدر�ضية، التى 

حين قل دورها قلت المواهب وتبخر التميز فى اإنتاج الإبداع والمبدعين في �ضتى المجالت، لذا اإذا اأردنا اأن ي�ضتمر الكاريكاتير في 

دوره في المجتمع البناء، فعلينا اأن ندعم المواهب المدر�ضية واأن نعلمهم فنون العمل ال�ضحفي، وفنون الإبداع والكتابة والكاريكاتير، 

حتى يخرج من بينهم دائماً الموهوبين والقادرين على حمل �ضالح الكاريكاتير لمحاربة الف�ضاد وهزيمة المف�ضدين ون�ضر العدالة فى 

م�ضيرة الحياة.

»كاركاتير ضد الفساد«

لقد اطلعت على اإ�ضدارات لجنة »كاريكاتير �ضد الف�ضاد« اإ�ضدار 2011 واإ�ضدار 2012، واأ�ضعدني كثيراً هذا العمل الذي يواكب 

بالتوازي مع لجنة »كتاب �ضد الف�ضاد« التي �ضدر اأول عدد منها عام 2009 ومازالت ت�ضدر اأعدادها متتالية كل عام، نعم اأ�ضعدني هذا 

العمل الذي ل يقل اأهمية اإن لم يكن اأهم عمل ين�ضم �ضد الف�ضاد الذي انت�ضر ل في مجتمعاتنا العربية فح�ضب ، بل في كل مجتمعات 

العالم والعياذ باهلل، اإن فن الكركاتير في يومنا هذا اأ�ضبح من اأهم الفنون ال�ضحفية، فال تخلو �ضحيفة اأو مجلة من هذا الفن في جميع 

اإ�ضداراتها، بل يعتبر اأحد الأعمدة التي ت�ضاعدها على النت�ضار الوا�ضع بين القراء، ويعتبر المرحوم اأحمد زكريا الأن�ضاري اأول ر�ضام 

كاركاتير كويتي يتحدث عن الحالة الجتماعية للفتاة داخل مجتمعنا اآنذاك حين �ضاغ »في عدد مار�ص 1949 من مجلة البعثة« ر�ضما 

لفتاة بدوية عليها عالمات الح�ضن والعافية، وقد امتالأت يداها و�ضدرها بالذهب والحلي، ومن تحت قدميها تبدو الالآلئ والمجوهرات، 

وحولها فراغ موح�ص، وقد كتب تحت ال�ضورة »الكويت مال ول ماء«، واأول مجلة كويتية متخ�ض�ضة في هذا الفن هي مجلة الفكاهة : 

التي �ضدر العدد الأول منها فى 12 اأكتوبر 1950م، وكان يراأ�ص تحريرها فرحان را�ضد الفرحان ، و�ضاحبها الم�ضئول المرحوم عبد 

اهلل الخالد الحاتم، ومن هنا نقول لقد واكب فن الكاريكاتير ن�ضاأة وتطور ال�ضحافة الكويتية واأ�ضبح جزءاً منها في بداية ال�ضبعينيات 

وتطور على يد اأبناء الكويت في مطلع القرن الحالي.

اأع�ضاء جمعية ال�ضفافية الكويتية واأخ�ص بال�ضكر الأع�ضاء القائمين على لجنتي : »كتاب �ضد الف�ضاد« و  اأ�ضكر جميع  واأخيرا 

»كاركاتير �ضد الف�ضاد«.

واهلل ولي التوفيق...
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الكاريكاتير .. سالح أبيض ممتع!

بدر محارب
سيناريست تلفزيوني وكاتب ومخرج مسرحي

تخبرن���ا التج���ارب والأح���داث التاريخية والمعا�ضرة اأن للنكت���ة ال�ضيا�ضية دوراً كبيراً في توجيه ال�ضارع وتنبيه���ه لما يدور حوله من ف�ضاد 

�ضلطوي ، اأو تالعب في مقدرات وم�ضائر الدول وال�ضعوب، مما جعلها ال�ضالح المتوفر في يد ال�ضعب المظلوم ي�ضتخدمه اأحيانا للتنفي�ص عما 

ف���ي نف�ض���ه واأحيان���ا اأخرى للتثوير دون اإرتكاب اأي نوع من اأن���واع العنف اأو الإيذاء الج�ضدي، بل على العك�ص من ذلك فهي و�ضيلة ممتعة وتبعث 

عل���ى البهج���ة في جانبها الظاه���ري والوا�ضح للعيان، بينما تغر�ص اأن�ض���ال حرابها الموؤذية معنويا لأ�ضحاب الف�ض���اد ومن يتبعهم من بطانتهم 

الفا�ضدة.

موجز السيرة الذاتية

1986 – 2003 عمل �ضحفي في العديد من ال�ضحف الكويتية و ال�ضعودية و بع�ص المجالت الجامعية الأمريكية 

2004  حتى الآن كاتب مقال اأ�ضبوعي بجريدة الوطن وبع�ص ال�ضحف والمجالت المحلية. 

دي�ضمبر 2006 مدير برنامج ور�ضة العمل حول حرية التعبير تحت اأ�ضراف الأمم المتحدة )اليون�ضكو(.

اأكتوبر 2007 رئي�ص الوفد الإعالمي الكويتي الم�ضارك في موؤتمر )الإعالم وتكنولوجيا المعلومات( المقام تحت اإطار منظمة 

اليون�ضكو بالتعاون مع جامعة قطر وقناة الجزيرة.

يناير 2008 منفذ ومخرج الفيلم الوثائقي )الراعي والرعية( خا�ص ل�ضاحب ال�ضمو اأمير البالد. 

.)ABC( في قناة العربية القت�ضادية )معد ومقدم برنامج )مناورات – خا�ص لأنتخابات مجل�ص الأمة 2008

ع�ضو منظمة ال�ضحافيين الدولية و ع�ضو جمعية ال�ضحافيين الكويتية.

رئي�ص ق�ضم الإعالم من مار�ص 2011 حتى �ضبتمبر 2012.

عمل م�ضت�ضارا اعالميا للعديد من الجهات داخل الكويت

م�ضارك في عدد كبير من الملتقيات العالمية و الموؤتمرات العلمية و الندوات 

م�ضارك في برامج عديدة في التلفزيون والإذاعة بالإ�ضافة للتحقيقات والأحاديث ال�ضحفية.

قدم العديد من الدورات والور�ص العملية والعلمية داخل الجامعة وخارجها.
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وتذك���ر الرواي���ات والحكايات اأن الزعيم الم�ضري جمال عبد النا�ضر كان يهتم كثيرا بمعرفة اآخر النكات ال�ضيا�ضية في ال�ضارع الم�ضري، 

حت���ى اإن���ه كل���ف جهاز ال�ضتخبارات لديه بر�ضد تلك النكات ليقي�ص من خاللها مدى ر�ضا اأو نقمة ال�ضارع على الأو�ضاع في البلد، وكذلك فعل 

خلفه الرئي�ص محمد اأنور ال�ضادات الذي كان يبداأ يومه بقراءة النكات ال�ضيا�ضية الحديثة التداول التي يح�ّضرها له جهاز ال�ضتخبارات يوميا، 

ويُقال اإنه كان يُطلق على هذه التقارير نكات ال�ضباح.

ه���ذا عل���ى م�ضت���وى النكتة ال�ضيا�ضي���ة المروية والتي هي من ابتداع ال�ضع���وب المتعلمة والجاهلة على حد �ضواء، اأم���ا فيما يت�ضل بالنكتة 

المر�ضوم���ة اأو م���ا يُطل���ق عليه بفن الكاريكاتير، فاإن هذا الفن ل يقل قوة وتاأثيرعن النكتة ال�ضيا�ضي���ة المروية، وتذكر الدرا�ضات اأن فن الر�ضم 

بوجه عام �ضبق ع�ضر الكتابة بكثير، معتمدين في ذلك بر�ضوم على الكهوف التي تعبر عن البدايات الأولى لالإن�ضان، اأما فن الكاريكاتير فت�ضير 

الكت�ضافات اإلى  اأن هذا الفن قد انت�ضر اأول في م�ضر القديمة من خالل ما ُعثر عليه من ر�ضوم �ضاخرة على بع�ص اأوراق البردي التي تت�ضم 

بالمبالغة وتثير الب�ضمة في الوقت نف�ضه.

اإن فن الكاريكاتير ل يقل اأهمية وتاأثيرا عن �ضالح النكتة المروية ال�ضيا�ضية اأو ال�ضعر ال�ضيا�ضي اأو الأغنية ال�ضيا�ضية التي غالبا ما تزدهر 

وتنت�ضر في اأزقة الدول القمعية وحارات الدول الفا�ضدة.

ل �ض���ك ف���ي اأن الكاريكاتي���ر حين يت�ضدى للف�ضاد ويقوم بمهاجمته من خالل بث ال�ضخرية والب�ضمة في المجتمع فاإنه بهذا يت�ضبب باقوى 

�ض���رر معن���وي لق���وى الف�ضاد، اإنه يطعن ب���ال اإراقة دماء وير�ضل الوخزات للخا�ض���رة الفا�ضدة دون تكلف اأو م�ضقة، مم���ا يجعله اأكثر ق�ضاًء من 

ال�ضالح الأ�ضود والأبي�ص.

ومم���ا يزي���د م���ن الإمتاع في فن الكاريكاتير هو تنوع اأ�ضاليبه الفنية تبعا لالأ�ضلوب الفن���ي الذي يتبعه الفنان، فمن الر�ضوم المعقدة وقوية 

الخط���وط والإل���وان والقريبة من البورتريهات ال�ضاخرة �ضدي���دة ال�ضبه بال�ضخ�ضيات المق�ضودة ‘ اإلى ر�ض���وم الخطوط الب�ضيطة  ال�ضهلة ذات 

الل���ون الواح���د الت���ي تركز في المقام الأول على اإي�ضال الر�ضالة، ورغم هذا التنوع فاإن الر�ضال���ة ت�ضل في كل الأحوال، اإذا كان الر�ضام �ضادقا 

في فنه وفي نقده ويتبنى ق�ضية عادلة.

وقد �ضهدت �ضاحة الكاريكاتير في م�ضر في فترة من الفترات ارتباط الأدب بالفن، من خالل تعاون الأديب ال�ضاخر اأحمد رجب مع ر�ضام 

الكاريكاتير الفذ م�ضطفى ح�ضين، فكونا ثنائيا رائعا من خالل اأفكار رجب ور�ضومات ح�ضين، وقد كانت فترة ثرية اأمتعتنا ب�ضخرية لذعة من 

الأديب للواقع الم�ضري نفذتها ري�ضة فنان كبير �ضاحب ب�ضمة وا�ضحة على هذا الفن في العالم العربي.

اإن انتعا����ص ف���ن الكاريكاتي���ر، وخا�ض���ة ال�ضيا�ضي اأو الوطني، في مجتم���ع ما ، اإنما يُ�ضير دوما لوجود خلل ما ف���ي هذا المجتمع لبد من 

اإ�ضالح���ه، وا�ضتم���رار الكاريكاتير في الت�ضدي لهذا الخلل هو واج���ب وطني، كواجب ال�ضيا�ضي والأديب والمو�ضيقي والفنان على الم�ضرح، اإنه 

دور وطني بالغ الأهمية، فتوقف من يملك اأداة الفن والقلم واإحجامه عن النقد يعني جمود المجتمع وخموله وتقاع�ضه عن اأداء دوره.

قي���ل اإن ال�ض���ورة تُغني عن األف مقال���ة، واأقول اإن الر�ضوم ال�ضاخرة المت�ضدية للف�ضاد، ل تقل اأهمي���ة عن م�ضداقية ال�ضورة، فهي �ضورة 

ولوح���ة فني���ة ومقال���ة اأدبية ووجهة نظر ف���ي و�ضع خاطيء، وفي �ضحافتنا المحلي���ة الورقية والإلكترونية تتعدد الر�ض���وم الكاريكاتيرية وتتنوع 

اأ�ضكاله���ا لك���ن غالبيته���ا تتف���ق في رف�ص الف�ضاد والت�ضدي له، وهي على الرغم من اأهميتها اإل اأنه م���ن ال�ضعوبة بمكان اأن يلم بها المواطن اأو 

قارىء تلك ال�ضحف ب�ضبب تزايد عدد تلك ال�ضحف حاليا، فلم يعد الو�ضع كال�ضابق في وجود خم�ص �ضحف ورقية بالإمكان مطالعتها جميعا 

ومعرفة اأ�ضماء كتابها ومحرريها ور�ضامي الكاريكاتير فيها، لذا فاإن خطوة جمعية ال�ضفافية الكويتية بالتعاون مع لجنة كاريكاتير �ضد الف�ضاد 

في جمع الر�ضوم الكاريكاتيرية التي تتركز موا�ضيعها حول الف�ضاد هي خطوة ذكية ورائعة ، لت�ضهيل تعريف القارئ  بر�ضام الكاريكاتير وجمال 

ر�ضوم���ه واآرائ���ه حول ما يجري في المجتمع، والكتاب اأي�ضا هو و�ضيلة لتنبيه الجماهير وتعريفها بما يدور من خلل وف�ضاد في مجتمعها لتعمل 

هذه الجماهير على اإ�ضالح ما اأف�ضده الفا�ضدون بكل ما ي�ضتطيعون.

اإن كتاب »كاريكاتير �ضد الف�ضاد« هو مو�ضوعة الكاريكاتير الهادف ال�ضنوية، و هو اأي�ضا معر�ص �ضنوي ثابت ومتنقل في الوقت نف�ضه يوثق 

لحركة الكاريكاتير في �ضنة كاملة، ويوثق ويوؤرخ اأي�ضا لأحداث محددة قد يجد فيها الباحث في الم�ضتقبل مرجعاً له في درا�ضاته واأبحاثه عن 

فترة من فترات تاريخ الكويت.

تمنيات���ي للجمي���ع بالتوفيق في خدمة هذا الوطن كلُّ في موقعه الذي يجي���ده ويح�ضن العمل من خالله، وتمنياتي با�ضتمرار هذه التجربة 

وع���دم توقفه���ا ، لم���ا فيها من خدمة للمجتمع، وفتح نافذة لالأم���ل بوجود رجال ون�ضاء ي�ضعون دائما لتقديم اأف�ض���ل اإنتاجا تهم من اأجل كويت 

اأف�ضل.
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موجز السيرة الذاتية
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له العديد من الم�ضاهمات التلفزيونية �ضملت تاأليف م�ضل�ضالت و تاأليف و اعداد البرامج

األف و اأخرج العديد من الم�ضرحيات و م�ضرحيات لالأطفال �ضارك بع�ضها في العديد من المهرجانات داخل و خارج الكويت

رئا�ضة و ع�ضوية العديد من لجان التحكيم الخا�ضة بالم�ضرح و اللجان التح�ضيرية للمهرجانات الم�ضرحية

اخراج العديد من افتتاحيات المهرجانات الم�ضرحية

رئي�ص لجنة الإ�ضراف والتدقيق على اأعمال الفرق الم�ضرحية الأهلية 2003 – 2004

رئي�ص للعديد من لجان الر�ضالة التلفزيونية في المهرجانات و المعار�ص

تقدير

�ضهادة تقدير لت�ضميم ديكور م�ضرحية »نهاية محرو�ص« في الم�ضابقة ال�ضنوية للم�ضرح عام 2005

حا�ضل على تكريم من الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة في الكويت في حفل افتتاح مهرجان اأيام الم�ضرح لل�ضباب يوم 2007/10/22

حا�ض���ل عل���ى جائ���زة اأف�ض���ل موؤل���ف في مهرج���ان محمد عب���د المح�ضن الخراف���ي لالب���داع الم�ضرحي عن تالي���ف م�ضرحي���ة »تاتانيا«  

2009/3/13
موؤلفات

كتاب بعنوان »تاتانيا« يحتوي على 3 م�ضرحيات ق�ضيرة �ضدر في اأكتوبر 2010 عن الدار العربية للعلوم - بيروت

كتاب بعنوان »العيارين : العرائ�ص اأي�ضا .. يحكمون« �ضدر في نوفمبر 2012 عن دار م�ضعى - البحرين

كلمتى

عنبر وليد

م���ن خ���الل متابعت���ي واطالعي على الإ�ضدارين » كاريكاتير �ضد الف�ضاد » لع���ام 2011 و 2012 ، فقد �ضعدت كثيراً لما راأيت من اأعمال 

جميل���ة ورائع���ة – �ض���كاًل ومحت���وى .. والتى تدل على العمل الجاد والني���ة ال�ضادقة .. فالم�ضتوى رائع والمناف�ضة �ضدي���دة في هذا الإ�ضدار ، 

والجهود المبذولة من فريق العمل لتقديم ما هو اأف�ضل ، كلها �ضاهمت في بلورة » كاريكاتير �ضد الف�ضاد » بهذا ال�ضكل .

فم�ضتوى الوعي ال�ضيا�ضي في الر�ضوم كلها يعك�ص المتابعة الدقيقة لق�ضايا وهموم المواطن وم�ضكالت الو�ضع ال�ضيا�ضي والداري والمالي 

في مجتمعنا وموؤ�ض�ضاتنا ، والمحاولت الجادة لت�ضليط ال�ضوء على تلك الم�ضكالت وت�ضريحها لالإ�ضراع في اإيجاد الحلول المنا�ضبة ومعالجتها 
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ب�ضكل �ضليم .

وعل���ى الرغ���م من تعدد التي���ارات والتجاهات والآراء واختالف وجه���ات النظر في المجتمع ، والتي تعك�ص م���دى ات�ضاع م�ضاحة الحرية 

والتعبي���ر لدين���ا ، اإل اأن ال���كل متفقون على اأن مواطن الف�ضاد واحدة والطريق اإلى الإ�ضالح والتنمية بات وا�ضحاً ومعروفاً ، لذلك اأجد اأن هذا 

الإ�ض���دار )) كاريكاتي���ر �ض���د الف�ضاد (( قام بو�ضع قاعدة لنطالق م�ضيرة ثابتة لتواكب م�ضيرة الإ�ض���الح والتنمية ، ومن جانب اآخر جاء ل�ضد 

حاجة ملحة للقراء ومتذوقي ر�ضوم الكاريكاتير على الم�ضتوى المحلي والعربي ، واإثراء المكتبة العربية .  اأتمنى لكم التوفيق . 

موجز السيرة الذاتية 

ماج�ضتير فنون من جامعة Rennes 2-Haute Bretagne  فرن�ضا 2000.

محا�ضر بالمعهد العالي للفنون الم�ضرحية.

ع�ضويات

ع�ضو بالجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية 1986.

ع�ضو بفرقة الم�ضرح ال�ضعبي2012    

ع�ضو باللجنة ال�ضت�ضارية لجريدة الفنون 2002.

ع�ضو باللجنة العليا للفنون الت�ضكيلية 2005.

ع�ضو لجنة تحكيم مهرجان الخرافي لالإبداع الم�ضرحي )الدورة الثالثة(.

ع�ضو لجنة تحكيم المهرجان الم�ضرحي الول لجامعات دول مجل�ص التعاون 2006.

ع�ضو موؤ�ض�ص مجموعة لتو�ص 2008 

م�شاركات 

معار�ص الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية الخا�ضة والعامة من 1984.

بينالي ال�ضارقة الدولي ) الدورة الثانية(.

بينالي بنغالدي�ص الدولي 2003.

بينالي بكين الدولي 2005.

مهرجان الحر�ص الدولي للفنون الت�ضكيلية – تون�ص.

معار�ص 25 فبراير.

بانوراما الفن الكويتي المعا�ضر.

المعر�ص ال�ضخ�ضي الأول ) رحلة حب( الكويت 1995.

المعر�ص ال�ضخ�ضي الثاني ) ارتجالت ( باري�ص 2000.

مهرجان القرين الثقافي.
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الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



9495

الجريدة - 5 مايو - 2013النباء - 5 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



9697

الجريدة - 8 مايو - 2013الجريدة - 7 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



9899

الراي - 10 مايو - 2013
2013 

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



100101

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



102103

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



104105

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



106107

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



108109

الجريدة - 3 �ضبتمبر - 2013الأنباء - 29 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



110111

 2013ال�ضيا�ضة - 31 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



112113

2013 
الجريدة - 22 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



114115

الجريدة - 28 اأغ�ضط�ص - 2013الجريدة - 24 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



116117

القب�ص - 30 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنميةالباب الثاني: القسم الثاني: اهدار الموارد و هموم التنمية



118119

القسم الثالث: الفساد السياسي 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



120121

الراي - 25 اكتوبر - 2012الراي - 18 اكتوبر - 2012

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



122123

القب�ص - 24 دي�ضمبر - 2012الكويتية - 2 اكتوبر - 2012

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



124125

الجريدة - 28 دي�ضمبر - 2012الراي - 27 دي�ضمبر - 2012

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



126127

الراي - 21 يناير - 2013الكويتية - 22 يناير - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



128129

الراي - 18 فبراير - 2013الجريدة - 4 فبراير - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



130131

الجريدة - 3 مايو - 2013ال�ضيا�ضة - 15 ابريل - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



132133

الجريدة - 6 مايو - 2013الأنباء - 6 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



134135

الأنباء - 9 مايو - 2013الجريدة - 8 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



136137

الجريدة - 11 مايو - 2013الجريدة - 9 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



138139

القب�ص - 11 مايو - 2013الجريدة - 11 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



140141

القب�ص - 15 مايو - 2013الجريدة - 15 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



142143

الجريدة - 16 مايو - 2013
الأنباء - 17 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



144145

الراي - 24 يونيو - 2013الراي - 23 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



146147

 2013ال�ضيا�ضة - 25 يونيو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



148149

20132013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



150151

2013 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



152153

2013 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



154155

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



156157

20132013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



158159

الجريدة - 27 يوليو - 2013الأنباء - 7 يوليو - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



160161

20132013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



162163

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



164165

2013 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



166167

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



168169

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



170171

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



172173

الراي - 30 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي الباب الثاني: القسم الثالث: الفساد السياسي 



174175

القسم الرابع: الفساد االداري و املايل

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



176177

الكويتية - 18 اكتوبر - 2012الأنباء - 16 اكتوبر - 2012

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



178179

الأنباء - 27 دي�ضمبر - 2012الراي - 20 نوفمبر - 2012

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



180181

القب�ص - 31 دي�ضمبر - 2013الأنباء - 31 دي�ضمبر - 2012

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



182183

الراي - 13 يناير - 2013ال�ضيا�ضة - 4 يناير - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



184185

الراي - 3 فبراير - 2013القب�ص - 15 يناير - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



186187

الراي - 9 فبراير - 2013

الجريدة - 11 فبراير - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



188189

القب�ص - 18 فبراير - 2013القب�ص - 18 فبراير - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



190191

القب�ص - 21 فبراير - 2013الراي - 21 فبراير - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



192193

ال�ضيا�ضة - 19 مار�ص - 2013ال�ضيا�ضة - 11 مار�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



194195

الراي - 6 مايو - 2013الراي - 4 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



196197

الجريدة - 10 مايو - 2013الأنباء - 7 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



198199

 2013الجريدة - 30 مايو - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



200201

20132013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



202203

20132013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



204205

20132013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



206207

2013 2013 

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



208209

20132013 

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



210211

2013 
2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



212213

20132013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



214215

2013 
ال�ضيا�ضة - 30 يوليو - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



216217

20132013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



218219

2013 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



220221

2013 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



222223

2013 
الجريدة - 29 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



224225

الجريدة - 30 اأغ�ضط�ص - 2013الجريدة - 29 اأغ�ضط�ص - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



226227

2013القب�ص - 8 �ضبتمبر - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



228229

2013
القب�ص - 22 �ضبتمبر - 2013

الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي الباب الثاني: القسم الرابع: الفساد االداري و المالي 



230231

المالحق
ملحق )1( موجز سير الفنانين  

ملحق )2( الفهرس المفصل بأسماء الفنانين ولوحاتهم      

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب

ملحق )4( لجنة كاريكاتير ضد الفساد  

ملحق )5( صور من مشروع كاريكاتير ضد الفساد 2011 - 2013



232233

ملحق )1( موجز سير الفنانين  
احمد الح�شا�ش

ر�ضام كاريكاتير في �ضحيفة الأنباء

اعالمي

بدر بن غيث

رئي�ص لجنة كاريكاتير �ضد الف�ضاد 2013 

ال�ضيرة الذاتية من�ضورة في ملحق ) 4 ( من الكتاب

جعفر رجب

كاتب ور�ضام كاريكاتير في جريدة الراي الكويتية

�شامي  محمد الخر�ش

ر�ضام كاريكاتير م�ضمم جرافيك�ص و مخرج ر�ضوم متحركة

خريج معهد الفنون الم�ضرحية ق�ضم الديكور 1990

المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  



234235

ر�ضام كاريكاتير في جريدة الوطن و �ضوت الكويت 1992

ر�ضام كاريكاتير في مجلة النا�ص الكاريكاتيرية

ر�ضام كوميك و ر�ضوم اأطفال في مجلة جندي الم�ضتقبل 1993 

مهند�ص ديكور في تلفزيون الكويت حتى عام 1995

م�ضمم جرافيك�ص و مخرج ر�ضوم متحركة منذ عام 1996

ت�ضميم العديد من الديكورات التلفزيونية لتلفزيون الكويت

- اأهم الأعمال الفنية :

*الم�ضاركة في معر�ص الكارياتير الريا�ضي في النادي العربي الأول و الثاني و الفوز بالجائزة الأولى م�ضتركة �ضنتي 1992 و 1993

* الم�ضاركة في معر�ص الكاريكاتير الأول و الثاني في مهرجان القرين 

* ت�ضميم مقدمات و جرافيك�ص للبرامج التلفزيونية : ف�ضائيات – م�ضرحيات – �ضينمائيات محطات – فوق تحت – اأخبار البطاط 

* ت�ضميم و تنفيذ ر�ضوم متحركة للم�ضل�ضالت الكارتونية : قطعة 13 – قطوطة و كلوب

* تنفيذ اأعمال كارتونية ل�ضركة اأيواغلف لخدمات الموبايل الترفيهية

�شريف علي�ش

ر�ضم الكاريكاتير في العديد من كبريات ال�ضحف العربية

ر�ضام الكاريكاتير الريا�ضي ل�ضحيفة الراي الكويتية

عادل فا�شل القالف

نائب رئي�ص لجنة كاريكاتير �ضد الف�ضاد 2013 

ال�ضيرة الذاتية من�ضورة في ملحق ) 4 ( من الكتاب

المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  



236237

عبدالر�شا كمال

- اأول من اأقام معر�ص للكاريكاتير في الكويت والخليج اأعوام -1972 -1973 1974 

- ا�ضترك في معار�ص عالميه للكاريكاتير في كل من بلجيكا – كندا – تركيا – بلغاريا منذ عام 1984 اإلى 1990 

- اعتبرت���ه جمعي���ه ال�ضحافيين الكويتية في ر�ضالة اإلى المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب رائداَ والأب الروحي للكاريكاتيرين في 

الكويت عام 1984.كما اعتبره المهتمون في الفنون المحلية والخليجية)�ضيخاَ للكاريكاتيرين(  

- ح�ض���ر الجتماع���ات التح�ضيري���ة الأولى في قواعد المجل�ص الوطني للثقافة والفن���ون والآداب لإر�ضاء قواعد المهرجان الثقافي الأول 

عام 1994 والذي �ضمي بعد ذلك بمهرجان )القرين الأول( 

- اأ�ضدر اأول مجله كاريكاتيرية اجتماعيه )النا�ص( ال�ضبوعيه في الكويت والخليج عام 1991 واأ�ضبح اأول رئي�ص لها اإلى عام 2000 

- اأقام اأول معر�ص خا�ص به في اكتوبر2004 برعاية الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية  

- كرم كرائد للكاريكاتيرين في حفل توزيع جوائز )بينالي الخرافي( دي�ضمبر 2004 والذي اأقامته الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية 

- ا�ضترك لأول مره كر�ضام ت�ضكيلي في معر�ص التحرير والعيد الوطني ال�44 عام 19-11-2005 

مهرجان الفنون ال�ضغيرة 2008 

- بينالي الخرافي الدولي 3 للفن العربي المعا�ضر نوفمبر 2008 

- مهرجان الكويت الثالث لالإبداع الت�ضكيلي 2009. 

- ملتقى الكويت للت�ضكيل الخليجي جائزة د:�ضعاد ال�ضباح للت�ضكيل الخليجي 2010   

- معر�ص بينالي الخرافي الدولي الرابع للفن العربي المعا�ضر 2010 

- مهرجان الكويت الخام�ص لالإبداع الت�ضكيلي 2011 

ع�ضويات منها  

- الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية 

- الرابطة الدولية للفنون، اليون�ضكو 

- اإتحاد جمعيات الفنون الت�ضكيلية الخليجية

عبد ال�شالم مقبول

- دخل المجال ال�ضحفي عام 1971 ر�ضاماً لفن الكاريكاتير في مجلة مراآة الأمة الأ�ضبوعية و في عام 1974 عين مديرا لتحريرها حتى 
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عبد الوهاب العو�شي

- ع�ضو الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية .

عام 1979

- ع���ام 1979 ح���از على �ضهادة البكالوريو�ص في هند�ضة الديكور من المعهد العالي للفنون الم�ضرحية في الكويت وعام1983 نال �ضهادة 

الماج�ضتير في فنون الإعالم من الوليات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة ال�ضرف.

- عمل مديراً للتحرير لمجلة  �ضوت الخليج  ودليل التليفزيون 

- عمل ر�ضاماً للكاريكاتير على ال�ضفحة الأخيرة في جريدة  ال�ضيا�ضة  والوطن وحالياً في جريدة القب�ص 

- يعتب���ر واح���د من اأه���م رواد فن الكاريكاتير في الكويت كمحترف، كما اأقام و�ضارك في الكثير م���ن المعار�ص الكاريكاتيرية والت�ضكيلية 

محلياً وعربياً ودولياً

- �ضدر له اأول كتاب في الكويت ومنطقة الخليج عن الكاريكاتير عام 1979 تحت ا�ضم » الري�ضة ال�ضاخرة » 

نال على العديد من الجوائز و�ضهادات التقدير من الموؤ�ض�ضات والحكومات محلياً وعربياً ودولياً

- ع�ضو جمعية ال�ضحافيين الكويتية.

معار�ش �شخ�شية

- معر�ص للكاريكاتير ال�ضخ�ضي 1990.

- معر�ص للكاريكاتير ال�ضخ�ضي 1993.

- اأ�ضدر كتاب كاريكاتير 1993.

- معار�ص ت�ضكيلية �ضخ�ضية اأعوام 1993 و1998 و2002.

- �ضارك في المهرجان الدولي للكاريكاتير – بلغاريا 1989.

- �ضارك في معار�ص عامة داخل الكويت وخارجها.

- يعر�ص اأعماله الت�ضكيلية والكاريكاتيرية في �ضحيفتي »القب�ص« و»الطليعة« ومجلة »الليموند ديبلوماتيك  الفرن�ضية، اإ�ضدار »القب�ص«.

الجوائز التي ح�شل عليها

- جائزة موؤ�ض�ضة »ويتي وورلد« الأمريكية لأف�ضل الر�ضوم ال�ضيا�ضية لعام 1992. 

- جائزة جريدة ال�ضرق الأو�ضط ال�ضنوية في مجال الكاريكاتير عام 1994.

- العديد من الجوائز وال�ضهادات التقديرية من بع�ص الموؤ�ض�ضات وجمعيات النفع العام والدفاع عن حقوق الإن�ضان.
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فا�شل الرئي�ش 

الع�شويات

- الجمعية الإماراتية للفنون الت�ضكيلية 

- المنظمة الدولية في باري�ص 

- بيت لوذان للخط و الزخرفة الإ�ضالمية 

- جمعية ال�ضحافيين الكويتية 

- اتحاد الكتاب ال�ضياحيين العرب )القاهرة( 

معار�ش �شارك فيها

- ا�ضبوع ثقافي كويتي في كركا�ص )فنزويال( 

- ا�ضبوع ثقافي كويتي في قرطبة )ا�ضبانيا( 

- ا�ضبوع ثقافي كويتي في جدة )المملكة العربية ال�ضعودية( 

- معر�ص الملتقى الدولي لفن الخط العربي )طهران( 

- معر�ص خادم القران الكريم )طهران( 

- معر�ص ا�ضبوع ثقافي كويتي )ماليزيا( 

- معر�ص المرئي و الم�ضموع لفن الخط العربي )ال�ضارقة( 

- بينالي الخط العربي )ال�ضارقة( 

- معر�ص جماعي ل�ضركة الزيت العربية )الخفجي( 

- معر�ص الجائزة لال�ضعفة الذهبية لدول مجل�ص التعاون )الكويت( 

- معر�ص الجائزة لال�ضعفة الذهبية لدول مجل�ص التعاون )م�ضقط( 

- معر�ص لوحات و خطوط )المملكة الأردنية الها�ضمية( 

- المعر�ص ال�ضخ�ضي الأول لفن الخط العربي )الكويت( 

- المعر�ص ال�ضخ�ضي الثاني لفن العربي )ال�ضارقة( 

المقتنيات

- لوحة للديوان الأميري 

- 4 لوحات بالنطق ال�ضامي لح�ضرة �ضاحب ال�ضمو الراحل ال�ضيخ جابر الأحمد الجابر ال�ضباح رحمه اهلل _ الديوان الأميري 

- عمل من �ضمن الفنانين لجداريه البلد الآمن في ت�ضميم الفنان نا�ضر الرفاعي )ق�ضر بيان( 
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ماهر ر�شوان

ن���ال جائ���زة ال�ضحاف���ة العربية في دبي ) با�ضم جريدة الجري���دة الكويتية( في دورتها ال� 11 التي تقام �ضنوي���اً بم�ضاركة وا�ضعة من ال�ضحف 

العربية 

محمد هاني الم�شموم

ر�ضام كاريكاتير في جريدة الحياة 2004 – 2005

ر�ضام كاريكاتير في مجلة العقارية 2005

ر�ضام كاريكاتير في مجلة ابواب 2005 - 2006

ر�ضام كاريكاتير في مجلة حياء 2005 – 2006

ر�ضام ق�ض�ص اطفال في مجلة حياء 2005 - 2006

ر�ضام كاريكاتير في جريدة القب�ص 2005 – 2007 

ر�ضام كاريكاتير في جريدة الحرية 2012

ر�ضام كاريكاتير في جريدة الدار 2012

م�ضاركات في عدة معار�ص وملتقيات 

مقابالت في عدة قنوات تلفيزونية و�ضحف ومجالت ومنتديات

- المجل�ص الوطني للثقافة و الفنون و الآداب 

- وزارة الدفاع 

- عمل 34 لوحة لمبنى التاأمينات الجتماعية 

- وزارة الإعالم 

- مقتنيات اأخرى من قبل �ضخ�ضيات بارزة بالكويت 

- غرفة وتجارة و�ضناعة ال�ضارقة

انجازات اأخرى 

- عمل عدة ور�ص فنية لوزارة التربية 

- عمل مدر�ص لتح�ضين الخطوط بمركز عبدالعزيز ح�ضين الثقافي 

- حا�ضل على جائزة م�ضابقة هال فبراير من قبل لجنة التحكيم 

- حا�ضل على الجائزة الت�ضجيعية من قبل لجنة التحكيم في م�ضابقة الخط العربي - الكويت

المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  المالحق: ملحق )1( موجز سير الفنانين  



244245

م�شعل مال ح�شين 

ع�ضو لجنة كاريكاتير �ضد الف�ضاد 2013 

ال�ضيرة الذاتية من�ضورة في ملحق ) 4 ( من الكتاب

ها�شم حاجيه

معر�ص الر�ضم في كلية الهند�ضة والبترول 2008

معر�ص المواهب في كلية العلوم 2009

ور�ضة )معك( لحقوق الن�ضان 2009

المعر�ص الثالث لمجموعة �ضامي محمد 2010 – جائزة اأف�ضل عمل كاريكاتيري-

المعر�ص الرابع لمجموعة �ضامي محمد 2011

معر�ص مركز �ضباح الأحمد للموهبة والإبداع 2012

جائزة جريدة الكويتية للكاريكاتير

KPCت�ضميم �ضخ�ضية لمجلة الكترونية تابعة ل
عمل كاريكاتيري عر�ص في جريدة الروؤية
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ملحق )2( الفهرس المفصل بأسماء الفنانين ولوحاتهم      

ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

2013292مايو3الأنباءاحمد الح�ضا�ص

20132108اأغ�ضط�ص29الأنباءاحمد الح�ضا�ص

20133132مايو6الأنباءاحمد الح�ضا�ص

20134196مايو7الأنباءاحمد الح�ضا�ص

2012134اكتوبر13الكويتيةبدر بن غيث

2012135نوفمبر17الكويتيةبدر بن غيث

0002013159بدر بن غيث

0002013160بدر بن غيث

0002013161بدر بن غيث

0002013162بدر بن غيث

ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

0002013165بدر بن غيث

0002013166بدر بن غيث

00020132101بدر بن غيث

00020132102بدر بن غيث

00020132103بدر بن غيث

00020132106بدر بن غيث

00020132107بدر بن غيث

20123122اكتوبر2الكويتيةبدر بن غيث

20133126يناير22الكويتيةبدر بن غيث

00020133149بدر بن غيث

00020133150بدر بن غيث
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

00020133151بدر بن غيث

00020133152بدر بن غيث

00020133153بدر بن غيث

00020133154بدر بن غيث

00020133155بدر بن غيث

00020133156بدر بن غيث

00020133157بدر بن غيث

00020133166بدر بن غيث

00020133167بدر بن غيث

00020133168بدر بن غيث

00020133169بدر بن غيث

00020133170بدر بن غيث

00020133171بدر بن غيث

20124177اكتوبر18الكويتيةبدر بن غيث

00020134207بدر بن غيث

00020134208بدر بن غيث

00020134209بدر بن غيث

00020134210بدر بن غيث

00020134211بدر بن غيث

00020134212بدر بن غيث

00020134213بدر بن غيث

00020134214بدر بن غيث
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

00020134220بدر بن غيث

00020134221بدر بن غيث

00020134222بدر بن غيث

2012133اكتوبر30الرايجعفر رجب

2012136نوفمبر10الرايجعفر رجب

2013139يناير15الرايجعفر رجب

2013140يناير19الرايجعفر رجب

2013142فبراير27الرايجعفر رجب

2013143فبراير28الرايجعفر رجب

2013145مايو2الرايجعفر رجب

2013149مايو7الرايجعفر رجب

2013163يوليو2الرايجعفر رجب

2013168�ضبتمبر1الرايجعفر رجب

2013169�ضبتمبر7الرايجعفر رجب

2012275اكتوبر4الرايجعفر رجب

2012276اكتوبر19الرايجعفر رجب

2013280يناير6الرايجعفر رجب

2013283يناير17الرايجعفر رجب

2013284يناير29الرايجعفر رجب

2013286فبراير13الرايجعفر رجب

2013298مايو10الرايجعفر رجب

20123121اكتوبر25الرايجعفر رجب
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

20123124دي�ضمبر27الرايجعفر رجب

20133127يناير21الرايجعفر رجب

20133129فبراير18الرايجعفر رجب

20133144مايو23الرايجعفر رجب

20133145يونيو24الرايجعفر رجب

20133172اأغ�ضط�ص30الرايجعفر رجب

20124178نوفمبر20الرايجعفر رجب

20134183يناير13الرايجعفر رجب

20134185فبراير3الرايجعفر رجب

20134186فبراير9الرايجعفر رجب

20134190فبراير21الرايجعفر رجب

20134194مايو4الرايجعفر رجب

20134195مايو6الرايجعفر رجب

0002013155�ضامي الخر�ص

0002013156�ضامي الخر�ص

0002013299�ضامي الخر�ص

00020133147�ضامي الخر�ص

00020133163�ضامي الخر�ص

00020133164�ضامي الخر�ص

00020133165�ضامي الخر�ص

00020134199�ضامي الخر�ص

00020134200�ضامي الخر�ص
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

00020134201�ضامي الخر�ص

00020134202�ضامي الخر�ص

20123120اكتوبر18الراي�ضريف علي�ص

2013144ابريل27ال�ضيا�ضةعادل القالف

2013152يونيو20ال�ضيا�ضةعادل القالف

2013153يونيو23ال�ضيا�ضةعادل القالف

2013170اأغ�ضط�ص16ال�ضيا�ضةعادل القالف

2012277نوفمبر18ال�ضيا�ضةعادل القالف

2013288فبراير4ال�ضيا�ضةعادل القالف

2013289مار�ص5ال�ضيا�ضةعادل القالف

20132110اأغ�ضط�ص31ال�ضيا�ضةعادل القالف

00020132111عادل القالف

20133130ابريل15ال�ضيا�ضةعادل القالف

20133146يونيو25ال�ضيا�ضةعادل القالف

20134182يناير4ال�ضيا�ضةعادل القالف

20134192مار�ص11ال�ضيا�ضةعادل القالف

20134193مار�ص19ال�ضيا�ضةعادل القالف

20134215يوليو30ال�ضيا�ضةعادل القالف

00020132104عبدالر�ضا كمال

00020132105عبدالر�ضا كمال

00020133162عبدالر�ضا كمال

00020134218عبدالر�ضا كمال
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

00020134219عبدالر�ضا كمال

2013294مايو5الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20133135مايو9الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20133143مايو17الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20133158يوليو7الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20124176اكتوبر16الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20124179دي�ضمبر27الأنباءعبدال�ضالم مقبول

20124180دي�ضمبر31الأنباءعبدال�ضالم مقبول

2013147مايو4الجريدةعبدالقادر ايوب

2013150مايو10الجريدةعبدالقادر ايوب

2013167اأغ�ضط�ص25الجريدةعبدالقادر ايوب

2012279دي�ضمبر27الجريدةعبدالقادر ايوب

2013281يناير14الجريدةعبدالقادر ايوب

2013293مايو3الجريدةعبدالقادر ايوب

2013296مايو7الجريدةعبدالقادر ايوب

2013297مايو8الجريدةعبدالقادر ايوب

20123125دي�ضمبر28الجريدةعبدالقادر ايوب

20133138مايو11الجريدةعبدالقادر ايوب

20134198مايو30الجريدةعبدالقادر ايوب

20134224اأغ�ضط�ص29الجريدةعبدالقادر ايوب

20134225اأغ�ضط�ص30الجريدةعبدالقادر ايوب

2012137دي�ضمبر29القب�صعبدالوهاب العو�ضي
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

2013138يناير8القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013141يناير27القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013146مايو2القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013148مايو4القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2012278دي�ضمبر13القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013282يناير16القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013290مايو1القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20132116اأغ�ضط�ص30القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20123123دي�ضمبر24القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20133139مايو11القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20133141مايو15القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20124181دي�ضمبر31القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20134184يناير15القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20134188فبراير18القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20134189فبراير18القب�صعبدالوهاب العو�ضي

20134191فبراير21القب�صعبدالوهاب العو�ضي

2013285فبراير11ال�ضاهدعماد �ضقر

2013291مايو2القب�صفا�ضل الرئي�ص

20134226�ضبتمبر8القب�صفا�ضل الرئي�ص

20134229�ضبتمبر22القب�صفا�ضل الرئي�ص

2012132اكتوبر14الجريدةماهر ر�ضوان

2013151يونيو15الجريدةماهر ر�ضوان
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

2013171اأغ�ضط�ص17الجريدةماهر ر�ضوان

2012274اكتوبر3الجريدةماهر ر�ضوان

2013287فبراير27الجريدةماهر ر�ضوان

2013295مايو5الجريدةماهر ر�ضوان

20132109�ضبتمبر3الجريدةماهر ر�ضوان

20132113اأغ�ضط�ص22الجريدةماهر ر�ضوان

20132114اأغ�ضط�ص24الجريدةماهر ر�ضوان

20132115اأغ�ضط�ص25الجريدةماهر ر�ضوان

20133128فبراير4الجريدةماهر ر�ضوان

20133131مايو3الجريدةماهر ر�ضوان

20133133مايو6الجريدةماهر ر�ضوان

20133134مايو8الجريدةماهر ر�ضوان

20133136مايو9الجريدةماهر ر�ضوان

20133137مايو11الجريدةماهر ر�ضوان

20133140مايو15الجريدةماهر ر�ضوان

20133142مايو16الجريدةماهر ر�ضوان

20133159يوليو27الجريدةماهر ر�ضوان

20134187فبراير11الجريدةماهر ر�ضوان

20134197مايو10الجريدةماهر ر�ضوان

20134223اأغ�ضط�ص29الجريدةماهر ر�ضوان

0002013157محمد الم�ضموم

0002013158محمد الم�ضموم
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ال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنانال�شفحةالق�شمال�شنةال�شهراليومال�شحيفةا�شم الفنان

00020132100محمد الم�ضموم

00020132112محمد الم�ضموم

00020133148محمد الم�ضموم

00020134203محمد الم�ضموم

00020134204محمد الم�ضموم

00020134205محمد الم�ضموم

00020134206محمد الم�ضموم

00020134227محمد الم�ضموم

00020134228محمد الم�ضموم

00020133160م�ضعل مال ح�ضين

00020133161م�ضعل مال ح�ضين

00020134216م�ضعل مال ح�ضين

00020134217م�ضعل مال ح�ضين

0002013154ها�ضم حاجية

0002013164ها�ضم حاجيه
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ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب
فكرة الم�شروع

اإ�ضدار كتاب �ضنوي في اليوم العالمي لمكافحة  الف�ضاد 9 دي�ضمبر من كل عام يت�ضمن اأف�ضل ر�ضوم الكاريكاتير التي تن�ضر في ال�ضحف 

اليومية المحلية خالل عام كامل  بدءا من اأول اكتوبر و حتى نهاية �ضبتمبر من العام التالي.و هي الر�ضوم التي تجتاز التقييم من خالل المعايير 

التي ت�ضعها و تطبقها لجنة ت�ضكل لهذا الغر�ص.

مو�شوعات الر�شومات

ال�ضفافية و النزاهة و الم�ضاءلة

مكافحة الف�ضاد المالي و الإداري و ال�ضيا�ضي

ملف الكتاب

ا�ضتحدثت اللجنة بدءا من هذا العام ملف خا�ص بالكتاب ي�ضاهم فيه اأ�ضاتذة متخ�ض�ضين من داخل الكويت باأبحاث تعد خ�ضي�ضا للكتاب. 

و ق���د اأع���د مل���ف هذا العام �ضمن �ضياق متفق عليه و هو تقديم وجهة نظر في هذا الم�ضروع تخدم في تطويره لحقا و قد �ضارك فيه كل من 

الأ�ضاتذة ،طالب الرفاعي ، د.مناور بيان الراجحي ، بدر محارب ، عنبر وليد.

اأهم اأهداف الم�شروع

تحفيز ر�ضامي الكاريكاتير لتبنى ق�ضايا ال�ضفافية و مكافحة الف�ضاد ب�ضكل خا�ص و عموم مجالت الكتاب ب�ضكل عام و �ضرورة المداومة 

على توعية الجمهور بها

اإثراء المكتبة العربية ب�ضكل خا�ص باأعمال فنية تخدم هذه الق�ضايا 

الترويج لهذا النتاج على ال�ضعيد الدولي من خالل المنظمات الإقليمية و الدولية ذات ال�ضلة بعمل الجمعية انطالقا من منظمة ال�ضفافية 

الدولية التي تعد الجمعية فرعا لها باعتبار اأن الفن لغة عالمية 

عل���ى المديي���ن المتو�ضط و البعي���د ي�ضتهدف الم�ضروع النتقال اإلى تحفيز الفنانين الت�ضكيليين نح���و تبنى هذه الق�ضايا و اإقامة معار�ص 

متخ�ض�ضة على مدار العام توجه  للنا�ضئة و ال�ضباب ب�ضكل خا�ص و ن�ضر نتاجات الفنانين في مقار موؤ�ض�ضات المجتمع المدني 

م�شدر الر�شومات

قاع���دة البيان���ات الخا�ضة بجمعية ال�ضفافية الكويتية و التي يتم فيها الر�ضد اليومي لجميع ر�ضومات الكاريكاتير المن�ضورة في ال�ضحف 

اليومية لمدة �ضنة كاملة بدءا من اأول اكتوبر 2012 م و حتى نهاية �ضبتمبر 2013م. و كذلك اللوحات التى يرغب الفنانين بالم�ضاركة بها ممن 

ل تن�ضر لوحاتهم في ال�ضحف اليومية

�شوابط عامة

عدم النظر اإلى النتماءات الفكرية اأو ال�ضيا�ضية اأو التنظيمية للفنانين 

ا�ضتبعاد الر�ضومات التي تت�ضم بال�ضخ�ضانية ) مثل ا�ضتهداف �ضخ�ضيات عامة بالتحديد اأو تيار �ضيا�ضي معين(

ل ي�ضترك ع�ضو اللجنة في تقييم الر�ضومات التي تخ�ضه درءا  لتعار�ص الم�ضالح.
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يت���م الت�ض���ال بالفنانين الذين تعتمد ر�ضوماتهم للن�ضر من غير اأع�ض���اء اللجنة لأخذ موافقتهم الم�ضبقة و تزويد اللجنة اإذا ما رغبوا في 

ذلك بنبذه مخت�ضرة عنهم مع �ضورة �ضخ�ضية اأو عملية

من اأهم معايير الأف�ضلية عند تقييم الر�ضومات

يجب اأن يتوفر في اللوحة عن�ضر ال�ضخرية و النقد اأو اأحدهما لعتبارها كاريكاتير.

اأن تكون الفكرة مفهومة لالإن�ضان العادي

تحقق الجانب الجمالي في ا�ضتخدام الألوان 

توظيف الألوان ب�ضكل يدعم الفكرة

الواقعية 

الريادة فال تكون الفكرة اأو الأ�ضياء م�ضتهلكة بكثرة من قبل مثل ا�ضتخدام الم�ضباح اأو التجوري بدون اأن ي�ضاحبها فكرة مبتكرة

ا�ضتخدام تفا�ضيل ل داعي لها اأي غير موظفة في خدمة الفكرة

و�ضع التعليق في منت�ضف اللوحة اأو قريبا منه حيث يتجه النظر عادة للوهلة الأولى

اأن يكون ترتيب الحوار منطقي بدءا من يمين اللوحة

احتواء اللوحة على فكرة �ضادمة ت�ضاحب المتلقي لفترة من الوقت و ت�ضمح باإطالق التفكير فيها 

الق���درة عل���ى الو�ض���ول للعالمية فال تكون مغرقة في المحلي���ة بحيث ل يفهمها اإل المقيمين في البلد فق���ط اأو المتابعين لل�ضاأن المحلي 

فقط ما لم يكن هذا هو المق�ضود

نطاق تقييم اللوحة

نط���اق درج���ات التقيي���م من ) 1 – 10 ( حيث الدرجة 10 ه���ي الأف�ضل، و تو�ضع الدرجة الم�ضتحقة للوح���ة بح�ضب مدى توفر المعايير 

المطلوبة فيها مرتبة من وجهة نظر المحكم. ويمنع ا�ضتخدام الك�ضور في و�ضع الدرجة.

يتم تقييم اللوحة بوا�ضطة ثالثة اأع�ضاء كل على حده، و يوؤخذ متو�ضط الدرجات بق�ضمة مجموع تقييم الأع�ضاء على ثالثة 

اأ�ش�ش الن�شر المعتمدة لهذا العام

تن�ضر الر�ضومات التي ح�ضلت في التحكيم على 8،3 درجات فما فوق 

ترتب اأبحاث ملف الكتاب ح�ضب اأولوية ا�ضتالمها في اللجنة

يتم تبويب اللوحات في اأق�ضام بح�ضب عدد اللوحات في المو�ضوع الواحد

ترت���ب اللوح���ات داخل كل ق�ض���م بح�ضب التاريخ بدءا من الأقدم فالأحدث يليها لوحات الفناني���ن الم�ضاركين الذين لم تن�ضر لوحاتهم في 

ال�ضحف اليومية بح�ضب فترة ا�ضتالمها منهم

يرتب ملحق موجز �ضير الفنانين بح�ضب ترتيب الأحرف الهجائية لأ�ضمائهم

يرتب ملحق الفهر�ص المف�ضل باأ�ضماء الفنانين بح�ضب ترتيب الأحرف الهجائية لأ�ضمائهم

تاأمين ال�ضفافية في عمل اللجنة
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ين�ضاأ ق�ضم خا�ص للجنة في الموقع اللكتروني لجمعية ال�ضفافية الكويتية  يت�ضمن كل ما يخ�ضها و يتم تحديثه اأول باأول

الت�ضريح باأعمال اللجنة و م�ضتجداتها بوا�ضطة رئي�ضها عبر و�ضائل الإعالم المتاحة و ب�ضكل اأ�ضا�ضي ال�ضحف اليومية

تو�شيع قاعدة الإفادة من اللوحات تدعيما لأهداف الم�شروع

ن�ض���ر اأح���دث لوحات الفنانين �ضواء في الموقع اللكتروني اأو �ضفحة الفي�ضبوك فيما يخ�ص كل من جمعية ال�ضفافية الكويتية و المنظمة 

العربية لل�ضفافية و النزاهة 

الم�ضارك���ة ف���ي الفعالي���ات ذات ال�ضلة و قد �ضاركت اللجنه هذا العام بمعر�ص الف�ضاد في التعلي���م �ضمن اأعمال منتدى ال�ضفافية ال�ضابع 

يومي 28 و 29 اكتوبر 

ان�ضاء ح�ضاب في الن�ضتجرام يت�ضمن مختارات من ا�ضدارة العام الحالي و العامين ال�ضابقين با�ضم كاريكاتير �ضد الف�ضاد

ملحق )4( لجنة كاريكاتير ضد الفساد  
ت�شكيل اللجنة

بدر بن غيث                        رئي�ش اللجنة 

عادل فا�ضل القالف               نائب رئي�ش اللجنة

عبدالحميد علي عبدالمنعم     مقرر اللجنة

جنان عي�ضى خ�ضروه              ع�شوة اللجنة  

ها�ضم عبدالجليل الطبطبائي    ع�شو اللجنة

مريم حمد الغيث                  ع�شوة اللجنة

م�ضعل مال ح�ضين                 ع�شو اللجنة 

بدر نا�شر بن غيث

رئي�ش اللجنة

الجنسية
كويتي

المؤهل العلمي
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لي�ضان����ص تاري���خ  م���ن  كلي���ة الآداب  بجامع���ة الكوي���ت

عمل مهني

معلم للمرحلة الثانوية بوزارة التربية

ر�ضام كاريكاتير بجريدة الكويتية

عمل بالعديد من ال�ضحف والمجالت المحلية واللكترونية

الع�شويات و العمل العام

ع�ضو موؤ�ض�ص لمجموعة �ضامي محمد للفنون الت�ضكيلية

ع�ضو المكتب التنفيذي لمظلة العمل الكويتي )معك(

ع�ضو بمجل�ص اإدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام 2012-2009

ع�ضو بجمعية الخريجين والجمعية الكويتية لحقوق الإن�ضان

ع�ضو بتجمع ر�ضامين الكاريكاتير.

موؤ�ض�ص م�ضروع اأيادي بي�ضاء التطوعي2011

الم�شاركات

اأقام معر�ضه الكاريكاتيري ال�ضخ�ضي الأول بجامعة الكويت 2001

اأقام معر�ضه الكاريكاتيري ال�ضخ�ضي )منع في الكويت( بجمعية الخريجين 2008

شارك بالعديد من المعارض الفنية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
مثل دولة الكويت في ملتقى الكاريكاتير الخليجي بدولة قطر2010

جوائز

حائز على المركز الول بم�ضابقة النادي ال�ضحفي )اتحاد الطلبة( لفن الكاريكاتير2003

حائز المركز الأول بم�ضابقة مجلة اليقظة لفن الكاريكاتير2005

حائز المركز الثاني بم�ضابقة الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة لفن الكاريكاتير 2010

حائز المركز الأول لم�ضابقة الكاريكاتير بمعر�ص مجموعة �ضامي محمد 2010

حائز على جائزة معر�ص مجموعة �ضامي محمد عام 2011

حائز على المركز الأول في م�ضابقة الكاريكاتير لحملة نادي �ضنايا البيئية 2012

حا�ضل على درع التميز من قبل الفنان الت�ضكيلي عبداهلل الجيران2010

الجن�شية

كويتي
ر�شام كاريكاتير مجلة الديرة 2005

 والعديد من المجالت والجرائد في بداياتها كعمل تطوعي  

عادل فا�شل القالف

نائب رئي�ش اللجنة
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ر�ضام كاريكاتير جريدة ال�ضيا�ضة الكويتية منذ  ٢٠٠٧

ع�ضو لجنة  كاريكاتير �ضد الف�ضاد في جمعية ال�ضفافية عام ٢٠١٢

نائب رئي�ص لجنة كاريكاتير �ضد الف�ضاد في جمعية ال�ضفافية الكويتية عام ٢٠١٣

المعار�ص 

معر�ص هويتي هوايتي في كلية الآداب  عام ٢٠٠٨

معر�ص بعنوان الدائرة ال�ضاد�ضة مع مجموعة ر�ضامين كاريكاتير عام ٢٠١٢

معر�ص في الوليات المتحدة المريكية مع مجموعة ر�ضامين عرب عام ٢٠١٢

معر�ص بجامعة الكويت ق�ضم الح�ضاء ٢٠١٣ 

معر�ص الكاريكاتير الخليجي الثالث في نادي الج�ضرة الثقافي القطري ٢٠١٣  

تكريم لم�ضاركتي بم�ضابقة الكاريكاتير في الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة٢٠١٢

�ضاركت في  برنامج الخارجية الأمريكية الكاريكاتير ال�ضيا�ضي كر�ضام كاريكاتير كويتي عام ٢٠١٢

www.adeltoon.net
twitter : adeltoon

instagram : adeltoon

عبدالحميد علي عبدالمنعم

مقرر اللجنة

الجن�شيـــــة 

كويت��ي

الموؤهل العلمـي 

بكالوريو�ص تجارة ) �ضعبة المحا�ضبة(، جامعة الكويت، يونيو 1975م 

العمل العام

�ضاه���م ف���ي ان�ض���اء جمعية ال�ضفافية الكويتية �ضمن ع�ضويت���ه في الجمعية العمومية التاأ�ضي�ضية التى انعق���دت في 7 مار�ص 2005 و قد 

اأ�ضهرت الجمعية ر�ضميا في 26 مار�ص 2006م. 

يراأ�ص ب�ضكل تطوعي منذ 2006 و حتى الآن مركز ال�ضفافية للمعلومات في الجمعية

ان�ض���اء و ادارة الموق���ع اللكترون���ي لجمعية ال�ضفافية الكويتية �ضامال ح�ضابات الجمعية على  �ضب���كات التوا�ضل الجتماعي ذات ال�ضلة: 

في�ضبوك،تويتر،قناة الفيديو،ان�ضتجرام

ان�ضاء و ادارة مكتبة متخ�ض�ضة تخدم اأع�ضاء الجمعية و زوارها و الباحثين.

انخ���رط ف���ي ع�ضوي���ة فريق عمل م�ضترك برعاية مجل�ص الوزراء بين الحكومة و البن���ك الدولي و المجتمع المدني لتطوير م�ضروع قانون 
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لحري���ة الو�ض���ول للمعلومات. وهو فريق فرعي منبثق عن لجنة رئي�ضية تخت�ص بتوفير متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ضاد 

عملت خالل عامي 2009-2008

يراأ����ص تحري���ر ن�ضرة يومية لر�ضد وقائع ال�ضفافية و ما يت�ضل بها بتوفير روابطها في ال�ضحافة اليومية و بع�ص ال�ضحف ال�ضبوعية منذ 

يوليو 2012

�ضاه���م ف���ي �ضياغ���ة م�ضروع���ات قوانين �ضمن لج���ان متخ�ض�ضة في الجمعي���ة و بالتن�ضيق مع اأع�ض���اء في مجل�ص الأم���ة �ضملت: قانون 

المناق�ضات،حق الطالع، الهيئة العامة للنزاهة �ضامال الذمة المالية و منع تعار�ص الم�ضالح و حماية المبلغين. 

انخ���رط ف���ي ع�ضوي���ة لجنة الحوكمة التي تقود حملة » ل تنمية مع الف�ضاد« للدعوة لإقرار هذه القوانين التى انتهت الى �ضدور المر�ضوم 

بالقانون رقم 24 ل�ضنة 2012م باإن�ضاء الهيئة العامة لمكافحة الف�ضاد و الأحكام الخا�ضة بالك�ضف عن الذمة المالية.

مح���رر التقري���ر ال�ضهري الذي ي�ضدرعن الجمعية تحت عنوان اأحوال ال�ضفافية ف���ي الكويت منذ نوفمبر 2009 و يخت�ص بر�ضد وتحليل 

وقائع الف�ضاد و ما يت�ضل بها خالل �ضهر كامل و ين�ضر في ال�ضحف المحلية في ال�ضبوع الأول من كل �ضهر

اأ�ض����ص لم�ض���روع كّتاب �ضد الف�ضاد الذي انطلق في 2009م ، و م�ضروع كاريكاتير �ضد الف�ضاد الذي انطلق في العام 2011م. وعمل منذ 

ذلك الحين كمقرر للجان الم�ضئولة عن اعداد ال�ضدارة ال�ضنوية من كل كتاب.

�ض���ارك ف���ي ع�ضوية المفو�ضية العليا لالنتخابات في نوفمب���ر 2011 لدارة دور جمعية ال�ضفافية الكويتية ف���ي الرقابة على النتخابات 

البرلماني���ة لمجل����ص فبراير 2012 المبطل.و ا�ضتم���ر في تحرير ن�ضرة ر�ضد ال�ضاحة النتخابية من خ���ارج ع�ضوية المفو�ضية في النتخابات 

البرلمانية التالية لمجل�ص دي�ضمبر 2012 المبطل و مجل�ص يوليو 2013.

كاتب متخ�ض�ص في ق�ضايا ال�ضفافية و مكافحة الف�ضاد، و ن�ضرت له العديد من المقالت في الطليعة والحدث و الموؤ�ضر و �ضحف اأخرى 

و حاليا يكتب ب�ضكل �ضبه منتظم في �ضحيفة القب�ص.

الجن�شية

كويتية

الموؤهل العلمي والوظيفة 

.  )MIS( بكالوريو�ص اإدارة اأعمال

اعالمية.

الع�شوية

ع�ضو موؤ�ض�ص لمجموعة )لتو�ص(

ع�ضو الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية

ع�ضو نقابة الفنانيين والإعالميين

المعار�ش والم�شاركات

معر�ص الفنون ال�ضغيرة 2006.

جنان عي�شى خ�شروه 

ع�شوة اللجنة
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معر�ص مائيات كويتية 2006.

معر�ص مهرجان �ضهر الخير 2006.

معر�ص بينالي الخرافي للفن العربي المعا�ضر 2006.

معر�ص اليوم العالمي لحقوق الإن�ضان 2007.

معر�ص اأوفياء جابر2007.

معر�ص مجموعة �ضامي محمد الأول 2007.

معر�ص م�ضروع )بانوراما كويتنا همم( اأطول لوحة علم في العالم 2007.

معر�ص الت�ضكيلي ال�ضيفي الثالث 2006_الرابع 2007_الخام�ص 2008 وال�ضابع 2010

معر�ص ال�ضباب الت�ضكيلي الأول 2006_الثاني 2007_ الثالث 2008.

معر�ص القرين الثقافي الثالث ع�ضر 2006 و الرابع ع�ضر 2007 وال�ضاد�ص ع�ضر 2010

معر�ص الربيع 2011- و 2010

معر�ص لوحة �ضغيره من قلب كبير )تطوعي لمر�ضى ال�ضرطان( -2010

معر�ص عل�ضانهم التطوعي لمر�ضى ال�ضرطان تحت رعاية وزير ال�ضحة 2009

معر�ص فناني المر�ضم الحر -2011

-معر�ص انتاج فنانيين المر�ضم الحر لمعر�ص الكتاب 2011

- معر�ص مجموعة لتو�ص الأول 2009

المعار�ش الخارجية

معر�ص باقة مختارة من الفنانات الت�ضكيليات الكويتيات )الأردن-عمان 2007(.

معر�ص �ضما دبي )اأجنحة عربية( )دولة المارات العربية المتحدة دبي 2008(.

-تنفيذ ديكور م�ضرحية )العثرة( الم�ضرح الكويتي 2008  

-ور�ضة فنية تحت رعاية مظلة العمل الكويتي لحقوق الن�ضان 2009

لجنة تحكيم لمعر�ص رحلة الأمل 2012

لجنة تحكيم لمعر�ص مهرجان ا�ضراقة اأمل 2013

المعار�ش ال�شخ�شية

المعر�ص ال�ضخ�ضي  الأول بعنوان اأنا  بقاعة اأحمد العدواني 2012 تحت رعاية المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب  

الجوائز

جائزة اأف�ضل عمل مميز ) معر�ص ال�ضباب الت�ضكيلي الثاني( 2007.

جائزة )عي�ضى �ضقر( معر�ص القرين 14.

جائزة )العمل المميز( لور�ضة الر�ضم الفنية تحت رعاية مظلة العمل الكويتي لحقوق الن�ضان 2009.

درع �ضكر وتقدير لنجاز م�ضروع بانوراما كويتنا همم 2006.
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من اأعمال الفنانة جنان عي�ضى خ�ضروه

ها�شم عبدالجليل الطبطبائي 

ع�شو اللجنة

الجن�شية

كويتي

بكالوريو�ص هند�ضة ميكانيكية من جامعة الكويت عام 2000

فنان ت�ضكيلي .

ع�ضو الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية

ع�ضو في مجموعة �ضامي محمد للفنون الت�ضكيلية

.Digital Art لدي العديد من الم�ضاركات الت�ضكيلية المحلية  و من�ضغل حاليا بالعمل الفني عن طريق الر�ضم الرقمي
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من اأعمال الفنان ها�ضم عبدالجليل الطبطبائي 

مريم حمد الغيث 

ع�شوة اللجنة

الجن�شية

كويتية

الوظيفة الحالية :  مهند�ضة ديكور  اأول

 لدي المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب

الموؤهالت العلمية:

بكالوريو�ص المعهد العالي للفنون الم�ضرحية 1998تخ�ض�ص ديكور  والت�ضميم الداخلي .

دبلوما – للر�ضم المعماري  موثقة لدي الكلية الكويتية البريطانية ووزارة التربية الكويتية .

دبلوم���ا – ف���ي عل���م الكمبيوتر للر�ضم الهند�ضي  ) ) AutoCAD + 3daimention viz   موثقة ل���دي الكلية الكويتية البريطانية ووزارة 

التربية الكويتية  .

�ضهادة – تدريب مكثف من جامعة الكويت لفن الديكور الداخلي والر�ضم الهند�ضي .

. Photoshop( (  2005 ضهادة – لبرنامج�

�ضهادة- لبرنامج ال))ANYMATION 3Dmax ل تزال تحت التدريب .
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�ضهادة- لبرنامج ) اإدارة الم�ضاريع ال�ضغيرة (  2009

�ضهادة – اإدارة التغير الذاتي 7-11-2010

ع�ضوه   - الجمعية الكويتية للفنون الت�ضكيلية .

ع�ضوه   -  منظمة  القارة الأ�ضيوية  للحرف الفنية ال�ضبابية

ع�ضوه   - النادي العلمي الكويتي .

م�ضممة  - حلي ومجوهرات .

اأعمال خا�شة:

ت�ضميم ديكورات الواجهات المنزلية الخارجية والداخلية.

ت�ضميم ديكور ا�ضتراحة العمالء لأحد اأفرع بنك  برقان.

ت�ضميم مخطط لم�ضقط  اأفقي لأحد البنوك التجارية.

ت�ضميم ديكور مكتب الجزيرة للخطوط الجوية – لمكتب البيت الأبي�ص العقارية-  .

ت�ضميم ديكورات فندق – royal in- لل�ضقق الفندقية .

ت�ضمي���م مجوه���رات خا�ضة – �ضركة لزوردي العالمية- الحائزة علي المركز الأول والثاني لدي دولة الإيمارات العربية كل في عامين ال 

2003و--2006 والمركز الأول في دولة م�ضر عام 2004 . 
ت�ضميم مجوهرات خا�ضة – لحرف ال�ضباب الفنية العالمية للقارة الآ�ضيوية- الحائزة ع�لي المركز الثاني في دولة الهند عام 2004 .

ت�ضميم  م�ضروع  عمل مهابط خا�ضة للطائرات العمودية لإ�ضعاف الحوادث المرورية.

خطة بحث لم�ضروع) المجموعة التجارية المالية( ، -حقوق ملكية فكرية.

خطة بحث لم�ضروع )اأولمبيات الفن الت�ضكيلي (-حقوق ملكية فكرية.        

حا�ضلة علي عدة �ضهادات تقديرية اأخري

من اأعمال الفنانة مريم حمد الغيث 
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م�شعل مال ح�شين 

ع�شو اللجنة

الجنسية
كويتي

مهند�ص في وزارة العدل - اإدارة الم�ضاريع الهند�ضية.

ر�ضام كاريكاتير في مجلة �ضوت الخليج الأ�ضبوعية.

فنان ت�ضكيلية ور�ضام كارتون 

الحائز على العديد من �ضهادات التكريم والت�ضجيع لم�ضاركاتة  الفنية داخل الكويت وخارجها  .

الحائز على »درع التميز » في الن�ضاط الفني عام 2004 وعام 2007 من قبل اإدارة الن�ضطة الثقافية والفنية بجامعة الكويت .

الحائز على �ضهادة التميز بم�ضاركة في معر�ص مجموعة �ضامي محمد الخام�ص 2012

معار�ص وفعاليات 

الم�ضاركة في معر�ص الهوايات في كلية الهند�ضة والبترول برعاية عميد الكلية د.ناجم الناجم عام 2004 

الم�ضاركة في معر�ص مر�ضم كلية الهند�ضة والبترول الثاني برعاية وكيل وزاره العالم ال�ضيخ في�ضل مالك ال�ضباح عام 2004 .

الم�ضاركة في المعر�ص الم�ضترك ال�ضاد�ص ع�ضر بكلية التربية ال�ضا�ضية برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ر�ضيد حمد الحمد 

عام 2004 .

الم�ضاركة في معر�ص مر�ضم كلية الهند�ضة والبترول الثالث برعاية عميد الكلية اأ.د. محمد داود الأن�ضاري عام 2005 .

الم�ضارك���ة ف���ي المعر�ص الم�ضترك ال�ضابع ع�ضر بكلية التربية ال�ضا�ضية برعاية معال���ي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ر�ضيد حمد 

الحمد عام 2005 . 

ت���م اختي���اره لتمثيل مر�ضم كلية الهند�ضة والبترول بالم�ضاركة  في معر����ص ابداعات طالبية والمقام في كلية الآداب برعاية عميد الكلية 

الآداب عام 2005 . 

الم�ضاركة في مهرجان » لنا ب�ضمة » تحت رعاية معالي وزير الإعالم الدكتور اأن�ص ر�ضيد عام 2005 .

الم�ضارك في معر�ص » لنتوا�ضل » برعاية القائمة الهند�ضية والمقام بجمعية الخريجين عام 2006 .

الم�ضارك���ة ف���ي المعر����ص الم�ضترك الثامن ع�ضر بكلية التربية ال�ضا�ضية برعاية معالي وزي���ر التربية والتعليم العالي الدكتور ر�ضيد حمد 

الحمد عام 2006.

الم�ضارك���ة ف���ي المعر����ص الفني الرابع لمر�ضم كلية الهند�ض���ة والبترول تحت رعاية وكيل وزارة العالم ال�ضي���خ في�ضل مالك ال�ضباح عام 

. 2007
الم�ضاركة في المعر�ص الفني المقام في بيت لوذان عام 2007 .

الم�ضاركة في المعر�ص الفني الخام�ص لمر�ضم كلية الهند�ضة والبترول تحت رعاية النائب مرزوق الغانم عام 2008 .

الم�ضاركة في فعاليات اأ�ضبوع المر�ضم الحر برعاية عميد كلية الهند�ضة والبترول عام 2008 .
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الم�ضاركة معر�ص مجموعة �ضامي محمد للفنون الت�ضكيلية الخام�ص مار�ص2012

الم�ضاركة في معر�ص مجموعة مواهب » 2 » – جناح مجموعة �ضامي محمد 2012-

الم�ضاركة في معر�ص الكومكون بدبي 2012.

احد موؤ�ض�ضي مجلة ابداعات عربية مع مجموعة ر�ضامين من الخليج 2012

الم�ضاركة والتنظيم معر�ص الكاريكاتير الجماعي )الدائرة ال�ضاد�ضة ( في مقر مظلة العمل الكويتية معك 2013

الم�ضارك���ة ف���ي  ) ملتق���ى ن الثقافي ( تحت رعاية جمعية الدعية التعاونية  وبالتعاون مع مجموعة �ضامي محمد للفنون الت�ضكيلية ما بين 

فتره 21 23- يناير 2013 .

الم�ضاركة في م�ضابقة الهيئة العامة لل�ضباب والربا�ضه الثانية ع�ضر للفنون الت�ضكيلية والكاريكاتير فبراير 2013

الم�ضاركة في فعاليات هال فبراير في كل من �ضوق �ضرق و�ضاحة العلم بزاوية الكاريكاتير فبراير 2013

الم�ضاركة في معر�ص مجموعة مواهب » 3 » – جناح مجموعة �ضامي محمد 2013-

الم�ضاركة في معر�ص مجموعة �ضامي محمد ال�ضاد�ص للفنون الت�ضكيلية 2013 . 

التنظيم والم�ضاركة في معر�ص Japane pop culture 2013  والمقام في المكتبة الوطنية تحت رعاية وزارة ال�ضباب والريا�ضة .
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لجنة كاريكاتير ضد الفساد في 2011

لجنة كاريكاتير ضد الفساد في 2012

ع�شو اللجنةع�شو اللجنةع�شو اللجنةمقرر اللجنةنائب رئي�ش اللجنة رئي�ش اللجنة  

عادل فاضل القالفسمر الرشيد البدرالفنان وليد أحمد الناشيعبداحلميد علي عبداملنعمبدر ناصر بن غيثالفنان عبدالعزيز آرتي

ملحق )5( صور من مشروع 
كاريكاتير ضد الفساد 2011 - 2013

ع�شو اللجنةع�شو اللجنةع�شو اللجنةمقرر اللجنة رئي�ش اللجنة  

إبراهيم ناصر املليفيالفنان وليد أحمد الناشيالفنان فاضل الرئيسعبداحلميد علي عبداملنعمالفنان عبدالرضا كمال
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الفنان محمدا لم�ضموم في معر�ص الف�ضاد في التعليم 

منتدى ال�ضفافية ال�ضابع 28-29 اكتوبر 2013

من اجتماعات لجنة 2013م
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نشاط اللجنة في الصحف
من احتفالت اليوم العالمي لمكافحة الف�ضاد

9 دي�ضمبر 2012م
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العنوان: دولة الكويت ، حولي،مقابل طريق الدائري الرابع ، مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية ال�ضتهالكية ، الدور الأول

تلفون 12 \11\ 22646410)965( ، فاكس 22646413 )965(

/http://transparency.org.kw :الموقع اللكتروني

ic@transparency-kuwait.org :البريد اللكتروني

https://twitter.com/KwtTransparency :تويتر

https://www.facebook.com/transparency.kuwait :في�ضبوك

 http://www.youtube.com/KuwaitTransparency :قناة يوتيوب

#/http://instagram.com/transparencyorgkw : ان�ضتجرام جمعية ال�ضفافية

#http://instagram.com/comicskw : ان�ضتجرام كاريكاتير �ضد الف�ضاد



اصدارات  كّتاب ضد الفساد

تلفون 12 \11\ 22646410)965( ، فاكس 22646413 )965(

اصدارات كاريكاتير ضد الفساد

كّتاب ضد الفساد
∫»U²J�« nK�

مدى فاعلية المجتمع المدني  في الكويت
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