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هايد بارك
مبارك الشعالن

فنان بدرجة مجنون؟!

{

د .يوسف الفيلكاوي وإياد الخرافي وأحمد املنفوحي في املؤتمر

تختلف أو تتفق م��ع ص��اح ال�س��اي��ر ف��ي جنونه ال�ع��اق��ل أو
تعقله املجنون ،هذا ال يهم ..لكن مهما اختلفت معه ال يمكنك
أن تهضم حقه في مواصلة العبث الجميل.
فاملنطق ف��ي كثير م��ن األح �ي��ان ال نحتاجه ألن ك��ل شيء
في حياتنا ه��ذه األي��ام ضد املنطق ..وممارسة التعقل في
غ�ي��ر وق�ت�ه��ا ن ��وع م��ن ال �ج �ن��ون ،ل��ذل��ك ي�ص�ب��ح ال �ج �ن��ون عني
العقل ،فما يفعله صاح الساير في الكشاف خ��ارج نطاق
التغطية للشخصية الكويتية ،ألنه شخصية خارج نطاق أي
شبكة محلية ،فهو فنان مجنون فالذي يطارد الثعابني في
الصحراء ...ويفتش عن أس��رار تصدير الصلبوخ ..لتجده
في املطاع يغني ويعود ليعيش الكويت القديمة في سوق
«ب ��ن دع �ي��ج» وس ��وق «واج � ��ف» ،ه��ذه
ه��ي التوليفة العجيبة ف��ي شخصية
كويتي عتيج مثل صاح الساير الذي
ع��اش ال�ك��وي��ت الحديثة وقلبه معلق
بالكويت القديمة .يهرب منها كولد
هارب ال يعجبه السائد ،ويعيش مثل
أسماك السلمون التي تعيش خارج
قانون املنطق وقانون السائد ،فروحه
التواقة جعلته مثل عودة األبن الضال
الذي هرب من كل شيء إلى ال شيء
إال ملمارسة الهروب ..فأصعب أنواع الهروب هو أن تهرب في
نفسك إلى الناس ..وتهرب من الناس إلى نفسك.
ف �ه��ذا ال �ه��روب ه��و ال ��ذي ص�ن��ع ل �ص��اح ال�س��اي��ر شخصية
عبثية ..عاقلة ..مجنونة ومبدعة ..حاملة إلى أبعد الحدود..
ومكسورة إلى درجة ال ينفع معها جبر!
ك �ل �م��ا ش��اه��دت��ه ف ��ي ال �ك �ش��اف أش �ع��ر ب �ك��ل ه� ��ذه األش �ي��اء
مجتمعة و«أستخسر» طاقة مثل «السايرزم» معطلة مثل
كثيرين وك�ث�ي��رات ف��ي ه��ذا ال��وط��ن الجميل ..فهو فضائية
كويتية تمشي على قدمني ممنوعة من البث بقرار رسمي
م�س��ؤول أو غير م �س��ؤول ..وقابلة للتصدير للفضائيات
األخرى ألن اإلعام الرسمي عاقل أكثر من الازم وصاح
الساير مجنون أكثر من ال��ازم ..وفي اإلعام يبحثون عن
موظفني يعملون بدرجة فنانني وصاح الساير فنان بدرجة
مجنون!

جانب من املؤتمر

برعاية أمير البالد الشيخ صباح األحمد

{

معرض عاملي للمخترعني في الشرق األوسط
عقدت إدارة النادي العلمي مؤتمرًا صحافيًا لالعالن
ع��ن ف�ع��ال �ي��ات امل �ع��رض ال ��دول ��ي األول ل��الخ �ت��راع��ات
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ال ��ذي س�ي�ق��ام خ ��الل ال �ف �ت��رة ٢٣
  ٢٦أك�ت��وب��ر  ٢٠٠٧ب��رع��اي��ة ح�ض��رة ص��اح��ب السموأمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
عقد املؤتمر بحضور رئيس اللجنة العليا املنظمة
ورئيس النادي العلمي اياد جاسم الخرافي ونائب
الرئيس أحمد املنفوحي ورئيس اللجنة االعالمية
ي��وس��ف ال �ف �ي �ل �ك��اوي ،وع �ب��ر ش�ب�ك��ة االن �ت��رن��ت ش��ارك
رئيس اللجنة العلمية ديفيد تاجي.
وف��ي كلمته أش��ار الخرافي إل��ى أن ال�ه��دف م��ن إقامة
ه��ذا امل �ع��رض ه��و ن�ش��ر ث�ق��اف��ة امل�خ�ت��رع��ن ف��ي ال��دول
العربية وتشجيع العلماء العرب وإش��راك أكبر عدد
م��ن أف �ض��ل امل�خ�ت��رع��ن ف��ي ال �ع��ال��م وت��وف �ي��ر األج ��واء
املناسبة ب��ن املخترعن واملستثمرين ،كما يهدف
إل ��ى وض ��ع ال �ك��وي��ت وال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ع �ل��ى خ��ارط��ة

{

كتبت فاتن معرفي

التقدم العملي والتكنولوجي.
وأض��اف :من خ��الل مشاركتنا في املعارض العاملية
مل�س�ن��ا ع ��دم وج� ��ود م�خ�ت��رع��ن ع ��رب وب��ال �ب �ح��ث عن
األسباب وجدنا صعوبة الوصول للمشاركة في هذه
املعارض فقررنا إقامة ه��ذا املؤتمر التاحة الفرصة
للمخترعن العرب للمشاركة ،وسيشارك باملعرض
ع ��دد م ��ن ال �ج �ه��ات م�ن�ه��ا م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
ال�ع�ل�م��ي واالت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ل�م�خ�ت��رع��ن وامل�ن�ظ�م��ة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ح�ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة وب� ��راءة االخ �ت��راع
ومعرض جنيف ال��دول��ي للمخترعن ومكتب ب��راءة
االخ �ت��راع��ات األوروب � ��ي ،وم�ك�ت��ب ب ��راءة االخ�ت��راع��ات
األميركي ومكتب براءة االختراع الخليجي.
م��ن جهته ق��ال أح�م��د املنفوحي إن ال�ك��وي��ت سجلت
كدولة لديها اختراعات في عام  ٢٠٠٠وك��ان للنادي
ال �ع �ل �م��ي ال �ف �ض��ل ب � ��أن ت �ص �ب��ح ال� �ك ��وي ��ت دول� � ��ة ذات
اختراعات بدعم من أمير البالد الراحل الشيخ جابر
األح�م��د عندما أم��ر بإنشاء املكتب الكويتي لرعاية
املخترعن في عام .١٩٩٩

املتحدثون في املؤتمر

m-shalan@maktoob.com

برنامج القوى العاملة نظم مهرجان التحدي في سوق شرق

الشيخة فريحة تتوسط عدد من الفنانني

{

{

برعاية الشيخة فريحة األحمد :افتتاح
مهرجان القرية التراثية في حديقة النزهة

مسابقات ترفيهية لألطفال
كتبت فاتن معرفي

كتبت فاتن معرفي

افتتحت الشيخة فريحة األحمد الجابر الصباح مهرجان القرية التراثية بحديقة النزهة بحضور عدد من الفنانن
واألطفال واألهالي ،شمل املهرجان مسابقات ثقافية واجتماعية وعرض لخفة اليد.
وقال مدير القرية التراثية ناصر عباس البوير ان هذا املهرجان يضم محالت للحرفين والتراث ومحالت تسويقية
ومقهى شعبيًا وأل�ع��اب��ًا ترفيهية ل��أط�ف��ال وم�س��رح��ًا ي�ع��رض عليه ب��رن��ام��ج ي��وم��ي ب�ع�ن��وان «ك��ل ي��وم ن�ج��م» حيث
تستضيف القرية يوميا شخصية مشهورة ومحببة لأطفال سواء ممثل أو فنان أو شاعر أو شخصية رياضية
وسيترك املجال للجمهور لطرح األسئلة ،ومشاركة إذاعة دولة الكويت  ١٠٣.٧كل خميس وسيستمر املهرجان طوال
أيام شهر رمضان املبارك.
وقالت الشيخة فريحة األحمد نهنئ حكومة الكويت وأهلها بحلول شهر رمضان املبارك ومن الجميل أن نشاهد
أبناءنا وهم يتعرفون على األلعاب القديمة والدوارف والتراث .ونتمنى إنشاء الله أن يستمتع اآلباء واألمهات في
هذا الجو العائلي الجميل الذي يعود بنا إلى املاضي وحديقة النزهة تعتبر تجمع جميل ألفراد األسرة وندعو
كل أهل الكويت لزيارتها ،وشكرت د .جاسم الحبيب وناصر البوير على هذا املهرجان والتجمع املتميز في حديقة
النزهة.

نظم فريق التحدي في برنامج اع��ادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة مهرجان التحدي الثاني بسوق
ش ��رق ،ح�ض��ر امل�ه��رج��ان ح�ش��د كبير م��ن ال�ع��ائ��الت وال�ش�ب��اب
بلغ عددهم أكثر من ثالثمائة أسرة ،وشملت فعالياته فقرات

م�ن��وع��ة وت��رف�ي�ه�ي��ة وم�س��اب�ق��ات ح ��ول مختلف ق�ض��اي��ا مهن
الحرفين والعمل الحر وأسئلة حول قيم العمل ومهن اآلباء
واألج��داد وتأثيرها على ال��والء للوطن ومستقبل الصناعة
ف��ي ال�ك��وي��ت ،وق��د ش��ارك بتقديم ف�ق��رات امل�ه��رج��ان د .يعقوب
الشطي ال��ذي أث��ار حماس الحضور بمناقشاته مع الشباب
والخريجن من الباحثن عن عمل.

العروس والعريس

{

خطوبة الحسيني وسماح

{

هدية تذكارية للشيخة فريحة األحمد

تمت خطوبة الحسيني عبد الحميد مدير مكتب االسكندرية للطيران في الكويت على
األنسة سماح الشاذلي من سفريات القطان ،وق��د أقيم الحفل في ليالي غراند كافيه،
وسط حضور األهل واألصدقاء ،مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

العريس الحسيني والزميل حاتم

وق��د ألقت رئيسة فريق التحدي حنان آل هيد كلمة أش��ارت
فيها إل��ى الخدمات التي يقدمها برنامج إع��ادة الهيكلة من
دع��م للعمالة ال��وط�ن�ي��ة ودف ��ع م�س�ي��رة أب �ن��اء ال��دي��رة للتوجه
نحو بناء اقتصاد كويتي بسواعد وطنية وفي نهاية الحفل
ت��م ت �ق��دي��م درع ت��ذك��اري��ة ل�ل�س�ي��د ي �ع �ق��وب ال �ش �ط��ي ل�ت�ع��اون��ه
ومساهمته في إنجاح املهرجان.

{

