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طالب الرفاعي ..شخصية العام الثقافية

محطات
سامي عبداللطيف النصف

الرفاعي :تكريم لوطني الكويت..
ومسؤولية كبيرة سأسعى
لتأكيدها بمزيد من العمل
والعطاء اإلبداعي والثقافي

د .طالب الرفاعي
ّ
لتحملها ،وتأكيدها بمزيد من العمل
سأسعى ما أمكنني
والعطاء اإلبداعي والثقافي بصفتي الشخصية ،وبأمسيات
(الملتقى ال�ث�ق��اف��ي) ال ��ذي أس�س�ت��ه وأدي ��ره م�ن��ذ ال �ع��ام ،2011
وك��ذل��ك (ج��ائ��زة الملتقى للقصة ال�ق�ص�ي��رة ال�ع��رب�ي��ة) ،التي
أشرف بأن أكون رئيس مجلس أمنائها».
وت �ق��ام ف�ع��ال�ي��ات ال � ��دورة ال � �  40ل ��«م �ع��رض ال �ش��ارق��ة ال��دول��ي
للكتاب» خالل الفترة من  3إلى  13نوفمبر المقبل ،في مركز
اكسبو الشارقة تحت شعار «هنا ..لك كتاب» بعرض ماليين

المصور الكويتي ماجد الزعابي حصد المركز األول في
المسابقة السنوية التي ينظمها المتحف البريطاني لتاريخ
الطبيعة والخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم.
والمسابقة في نسختها ال� 57تلقت أكثر من  50الف صورة
مشاركة من  95دولة حول العالم.
وقال الزعابي ل�«كونا» عقب اعالن النتائج مساء أول من
إلى رحمة اهلل
«82

■ ح �س �ن��ة ح �ب �ي��ر س ��اي ��ر ،أرم � �ل� ��ة
ً
شويص وسمي علي « 85عاما» شيعت ،ت:

■ محمد صالح بشر الرومي

■ رق�ي��ة غ�ل��وم علي دش�ت��ي

«69

55554143-66141144

■ منير فهد منير العتيبي

«69

■ ج���اس���م ي���وس���ف م� �ح ��ارب
ً
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الدورة ال�  40ملعرض «الشارقة الدولي للكتاب» كرنفال إبداعي عاملي

َّ
كرم معرض الشارقة الدولي للكتاب الدكتور طالب الرفاعي
باختياره «شخصية العام الثقافية».
وق ��ال ال��رف��اع��ي ف��ي ب �ي��ان ب��ال�م�ن��اس�ب��ة« :ش� ّ�رف �ن��ي وأس�ع��دن��ي
إع� ��الن ت�ك��ري�م��ي ب��اخ �ت �ي��اري ش�خ�ص�ي��ة ال �ع ��ام ال �ث �ق��اف �ي��ة في
م�ع��رض ال�ش��ارق��ة ال��دول��ي للكتاب ف��ي دورت ��ه األرب�ع�ي��ن .وإذا
كان هذا التكريم قد جاء بمباركة من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،حاكم إم��ارة الشارقة،
عضو المجلس األعلى لالتحاد في دولة اإلم��ارات الحبيبة،
ف��إن تهنئة طيبة ورقيقة جاءتني باتصال هاتفي من أخي
األستاذ أحمد العامري ،رئيس هيئة الشارقة للكتاب ،وأول
ّ
يخصني فإنه
ما خطر ببالي هو أن هذا التكريم وبقدر ما
ّ
يخص تكريم بالدي الكويت ،ومؤكد أنه يعني تكريم جميع
زم��الئ��ي األدب ��اء والمثقفين ،ف�م��ا أن��ا إال ن�ت��اج ت�ل��ك النهضة
ال�ف�ك��ري��ة ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي عاشتها ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ص ��دور مجلة
«العربي» عام مولدي في  ،1958وما تالها من حركة فكرية
وإب��داع �ي��ة ك�ب�ي��رة ،وص��ل ت��أث�ي��ره��ا ال�ن� ّ�ي��ر إل��ى أق��اص��ي أق�ط��ار
وط�ن��ي ال�ع��رب��ي ال�ح�ب�ي��ب .إن ت�ك��ري�م��ي ب��اخ�ت�ي��اري شخصية
ً
العام الثقافية ومن الشارقة تحديدا ،شارقة الفكر واإلب��داع
وال�ث�ق��اف��ة ،اإلم� ��ارة ال�ت��ي ف��رض��ت إش �ع��اع ف�ك��ره��ا ع�ل��ى العالم
ال �ع��رب��ي وال �ع��ال��م ،واس �ت �ح �ق��ت ب� �ج ��دارة اخ �ت �ي��اره��ا ع��اص�م��ة
ع��ال�م�ي��ة ل�ل�ك�ت��اب ع ��ام  ،2019إن �م��ا ي�م�ث��ل م �س��ؤول �ي��ة ك�ب�ي��رة
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ً
ً
ً
الكتب التي يعرضها أكثر من  1566ناشرا عربيا وأجنبيا،
من  83دولة.
ً
وس�ي�ت�ح� ّ�ول م��رك��ز إك�س�ب��و ال�ش��ارق��ة ع�ل��ى م ��دار  11ي��وم��ا إل��ى
كرنفال عالمي للكتاب واإلب ��داع وال�ف��ن وال�م�س��رح ،إذ يجمع
فيه
ال�م�ع��رض ال ��ذي تنظمه هيئة ال�ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت�
�اب ،وت �ق��ود ً
ً
جهود تعافي صناعة النشر في العالم 85 ،كاتبا من  22دولة ً،
ً
ّ
إبداعية وعرضا وأمسية
وينظم أكثر من  970ندوة وورشة
ً
وحوارا.

أمس ان الصورة الفائزة التقطت في أوغندا بمحمية «باوند»
الطبيعية لغوريال ،يطلق عليها اسم «كباندي» وتبلغ من
ً
العمر  40عاما .وأضاف ان الغوريال كانت جالسة مع عائلتها
تأكل األعشاب حينما بدأت األمطار الهطول فاحتمى معظم
أفراد العائلة من المطر اال «كباندي» بقيت مستمتعة به،
وكانت هذه الصورة التي التقطت لها.

َّ َ ُّ
بلد اإلنجاز ب� «التسلل»!

َّ
يقول رجل أعمال كويتي كبير« :إن كل ما تم
ُإن �ج��ازه م��ن م�ش��اري� ُّ�ع ك�ب��رى للقطاع الخاص
َّ
أنجز عبر نهج ً«الت َسلل» أي بالخفية والغرف
المغلقة ،وأحيانا لألسف حتى عن طريق الدفع،
إلى أن يفاجأ المعرقلون والحاسدون بإنجاز
المشروع» .ويستذكر كيف حاول أحد الوزراء
ذات مرة نزع ملكيات «الموالت» الكبرى التي
ُبنيت على نظام « »B.O.Tمن قبل الشركات
المساهمة الكويتية بحجة ف��ري��دة ل��م يسمع
ب�ه��ا أح��د ف� ً�ي ب�ل��د آخ ��ر ،وه��ي «أن �ت��م تربحون
اق �ت �ص��اد ًي��ا ون �ح��ن  -أي ال �ح �ك��وم��ة -نخسر
س�ي��اس�ي��ا» ،ف�ق��د ج�ع��ل ال�ك�س��ب ال�س�ي��اس��ي ال
يتحقق إال على الخراب االقتصادي!
***
وي� � ��ذك� � ��ر أح� � � ��د ك� � �ب � ��ار رج� � � � ��ال األع� � �م � ��ال
والمشاريع في الكويت أن الدول األخرى
تفرش لنا السجاد األحمر وترحب بنا
وي�ط�ل�ب��ون م�ن��ا أن ن �ع��دد ل�ه��م م�ع��وق��ات
االستثمار -على قلتها في بالدهم  -كي
يزيلوها بينما في بلدنا الكويت يتفنن
ال �ك �ب��ار وال �ص �غ��ار ف��ي خ �ل��ق ال�م�ع��وق��ات
ً
أم��ام �ن��ا ،وك �ل �م��ا أزل� �ن ��ا ع��ائ �ق��ا ب�ج�ه��دن��ا
ً
وض � �ع ��وا ب� � ��دال م �ن��ه ع � �ش ��رات ال �ع��وائ��ق
األخرى.
***
آخر محطة:
دعانا ذات م��رة رج��ل أعمال أن��ا ًوالمرحوم د.
أحمد الربعي كي نحضر عرضا ألح��د أكبر
ال �م �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة ال �ت��ي أق�ي�م��ت الح �ق��ا في
الكويت ،بعد العرض سألته :هل دعوتنا كي
ن�ك�ت��ب ع��ن م�ش��روع�ك��م ال� �ق ��ادم؟ ف��أج��اب لقد
دعوتكم كأصدقاء ال كإعالميين وأتمنى أال
تكتبوا أو حتى تتحدثوا عن المشروع حتى ال
تتم عرقلته وإيقافه.

السيطرة على حريق الجونة ..واملهرجان في موعده

 50804192إنا هلل وإنا إليه راجعون

اشترك

أو جـدد اشتــراكك

15
بقيمة

لمدة سنة

د.ك

في
جريــــدة

القاهرة « -النهار»

أع�ل�ن��ت إدارة م �ه��رج��ان ال �ج��ون��ة ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ،أم��س
ع��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ح��ري��ق م �ح��دود ن�ش��ب ف��ي مركز
ال�م��ؤت�م��رات وال�ث�ق��اف��ة ال�خ��اص ب��ال�م�ه��رج��ان ،المقرر
ال �ي��وم .وق��ال��ت اإلدارة ف��ي ب�ي��ان رس�م��ي إن الحريق
«أدى إل ��ى ال �ت �ه��ام ج ��زء ص�غ�ي��ر م��ن ال �ق��اع��ة ال�م�ع��دة
الستقبال فعاليات اف�ت�ت��اح ال�م�ه��رج��ان» ال��ذي يقام
بمدينة الجونة التابعة لمحافظة البحر األحمر.
وف��ور وق��وع الحريق ،تواصلت إدارة المهرجان مع

و

هولندا ..السماح بعرش «مثلي»!

مجلـة

تصدر شهرياً

لالشتراك
annaharnewspaper

قوات الحماية المدنية التي دفعت بعربات اإلطفاء
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع أج� �ه ��زة اإلط� �ف ��اء ب �م �ش��روع ال �ج��ون��ة
للسيطرة على الحريق .كما قررت اإلدارة على الفور
فتح تحقيق مفصل للوقوف على أس�ب��اب الحادث
وكشف أسبابه وس��ط حديث ع��ن تماس كهربائي.
وأع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة وال �س �ك��ان ع ��ن إص ��اب ��ة 14
شخصا باختناقات ،إثر نشوب الحريق المحدود.
وأك� ��دت إدارة ال�م�ه��رج��ان ع�ق��د ال�م��ؤت�م��ر الصحافي
ل �م �ه��رج��ان ال �ج��ون��ة ب ��دورت ��ه ال �خ��ام �س��ة ف��ي م��وع��ده
ال �م �ق ��رر وب� �ث ��ت ص �ف �ح��ات ال �م �ه��رج��ان ع �ل��ى م��واق��ع

التواصل االجتماعي تسجيال لرجل األعمال سميح
ساويرس ،مؤسس مدينة الجونة ،قال فيه إن حفل
االفتتاح سيقام في موعده.
ويستقبل المهرجان ك��ل ع��ام آالف الضيوف الذين
ي�ف��دون م��ن م�ص��ر وخ��ارج�ه��ا ،ل�ل�م��زج ب�ي��ن السياحة
ال �ش��اط �ئ �ي��ة وم �ت��اب �ع��ة األف � ��الم ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة .وت �ق��ام
ال��دورة الخامسة في الفترة من  14إل��ى  22أكتوبر،
ح �ي��ث ت �ع��رض أك �ث��ر م ��ن  80ف�ي�ل�م��ا وت �ك ��رم ال�م�م�ث��ل
وال� �م� �خ ��رج ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��د ب� �ك ��ري ،وال �م �م �ث��ل
المصري أحمد السقا.
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أعلن رئيس ال��وزراء الهولندي ،م��ارك روت��ه ،أن األميرة،
كاتارينا أم��ال�ي��ا ،البالغة م��ن العمر  17ع��ام��ا ،يمكن أن
تتزوج من أي جنس دون خوف من التخلي عن التاج،
ف��ي تغيير ج��ذري للقواعد الملكية ،بحسب صحيفة
«واشنطن بوست».
وكانت هولندا أول دولة في العالم تقنن زواج المثليين
ً
قبل  20ع��ام��ا .لكن بالنسبة للعائلة المالكة الهولندية
كانت القواعد مختلفة ،حيث رأت الحكومة أنه إذا أراد
الوريث الزواج من شخص من نفس الجنس ،فسيتعين

عليه أو عليها التنازل عن الحق في استالم العرش.
والموقف الجديد هو خروج واضح عن تقاليد العائالت
الملكية األخرى في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك تلك
ال�ت��ي تجنبت معالجة المشكلة أو رف�ض��ت الممارسة
بشكل صريح.
وي�ج��ب أن ي��واف��ق ال�ب��رل�م��ان ع�ل��ى االرت �ب��اط��ات الملكية،
لكن روت��ه ق��ال إن ال��زم��ن تغير منذ آخ��ر م��رة عولجت
فيها هذه القضية ،عام  .2000وكتب روت��ة رسالة إلى
البرلمان ،قال فيها إن «الحكومة ال ترى أن وريث العرش

أو الملك يجب أن يتنازل عن العرش إذا كان يرغب في
ال��زواج من شريك من نفس الجنس» وق��ال إن الموقف
ينطبق على جميع ورث��ة ال�ع��رش ،وليس األم�ي��رة أماليا
فقط ،التي لم تعلق علنا .وال ُيعرف س��وى القليل عن
الحياة الشخصية لألميرة ،التي هي التالية في ترتيب
والية العرش.
وتخلى بعض أف��راد العائلة الملكية في هولندا سابقا
ع��ن مكانهم ف��ي تسلسل الخالفة م��ن أج��ل ال ��زواج من
شخص دون «موافقة برلمانية».

