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فاز عام  2013باجلائزة العاملية للرواية العربية في دورتها السادسة

«ناقة صاحلة» للكاتب الكويتي سعود السنعوسي
 ..قريب ًا عن الدار العربية للعلوم

تصدر قريباً ،عن الدار العربية للعلوم ،رواية «ناقة
صاحلة» للكاتب الكويتي سعود السنعوسى.
وج��اء في عرض مقدمة الرواية بحسب ال��دار« :لن
يفلت صالح أب��دا ً من انتقام النَّاق ِة لو أنها رأت فع َل ُه
َ
بصغيرِها ،وح��م��دا ً لله أنني سبقته قبل أن يفعل..
لإلبِل طباعٌ صعبة مث َل حياتِنا ،وف َّي ٌة إن أحبَّت ،ولكنها
مزاجية ،وتغور اإلساءة في قلبِها وال تُسامِح من يسيء

إليها ،وصالح خير من يعرف ذلك ..فألح ِد أسالفِنا قص ٌة
متوارثة ،حني أس��ا َء لبعيرِه صعب امل��راس ،أثق َل عليه
َّص له البعي ُر
وآذاه في مأكلِه ومَشربِه بعدما شاخ ..ترب َ
في أحد أسفارِه معه وحيدا ً بعيدا ً مقطوعاً عن القبيلة،
�رب جدُّنا األكبر إلى رأس ت ٍّل ع��الٍ في
وط��ارده حتى ه� َ
الصحراء ..ظ َّل يُراقبُ البعي َر الهائج في األسفل يتحرَّى
َّ
ش
حلظة هدأتِه أو غيابه بعد طول انتظار ..أضنا ُه العَ طَ ُ

ثقافة

الصخري ،وق َّر َر النُّزولَ في اليوم الرَّابع ..وافاه
في ال َّت ِّل َّ
عضه في ك ِتفِه وبرَكَ فوقه يهرسه».
البعي ُر في األسفلَِّ ..
وسعود السنعوسي كاتب وروائ���ي كويتي ،وهو
عضو رابطة األدب��اء في الكويت وجمعية الصحفيني
الكويتيني.
فاز عام  2013باجلائزة العاملية للرواية العربية
في دورتها السادسة عن روايته «ساق البامبو» التي
حصدت جائزة الدولة التشجيعية في دولة الكويت عام
 ،2012وهي رواية تتناول موضوع العمالة األجنبية
في دول اخلليج ،وقد اختيرت من بني  133رواية مقدمة
لنيل اجلائزة ،وكتب السنعوسي في عدد من الصحف
واملجالت الكويتية واخلليجية ،وانضم في عام 2018
ألس���رة ك��ت��اب مجلة زه���رة اخلليج ينشر فيها مقالاً
أسبوعيا ً .ونشر قصة «البونساي والرجل العجوز» التي
حصلت على املركز األول في مسابقة القصص القصيرة
التي جتريها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع إذاعة
بي بي سي العربية ،وأصدر روايته األولى سجني املرايا
عام  2010وفازت بجائزة ليلى العثمان إلبداع الشباب
في القصة والرواية في دورتها الرابعة ،كما أصدر رواية
«فئران أمي حصة» التي تتناول موضوع الطائفية في
الكويت وقد مُنعت الرواية الحقا ً من ِقبَل اجلهاز الرقابي
في بلد الكاتب.
وتُرجمَت بعض أعماله إلى اإلجنليزية واإليطالية
والفارسية والتركية والصينية والكورية والرومانية
والكردية واملقدونية والفلبينية.

فرق من  10دول تشارك في مهرجان
اإلسماعيلية للفنون الشعبية

تشارك فرق من  10دول عربية وأجنبية في الدورة
اجلديدة من مهرجان اإلسماعيلية للفنون الشعبية،
التي تقام في األسبوع األول من سبتمبر.
وقالت إدارة املهرجان في بيان لها ،إن ال��دورة
اجلديدة ستجمع فرقا من فنزويال وروسيا واليونان،
ورومانيا ولبنان واملالديف وإندونيسيا وفلسطني،
وصربيا ،إضافة إلى ثماني فرق من مصر.
وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفا
إذ يقام االفتتاح واخلتام في استاد اإلسماعيلية ،بعدما
كان يقام في السنوات السابقة على املسرح الصيفي

لقصر ثقافة اإلسماعيلية.
وتقام عروض ال��دورة العشرين من املهرجان في
الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر ،في حديقة
الغابة ونادي الدنفاه ونادي الفيروز ،وحديقة الشيخ
زايد ،إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب
والتل الكبير.
وامل��ه��رج��ان ال��ذي تنظمه سنوياً وزارة الثقافة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع محافظة اإلسماعيلية م��ن أشهر
مهرجانات الفلكلور في املنطقة العربية ،ويجذب كل
عام آالف املتابعني.

متحف األرميتاج الروسي يبدى استعداده لترميم «تدمر» إيطاليا تستعيد لوحة «العذراء واملسيح»
لبينتوريكيو بعد سرقتها منذ  30عام ًا

أع��ل��ن م��دي��ر م��ت��ح��ف أرم��ي��ت��اج فى
بطرسبورغ ،ميخائيل بيوتروفسكى،
اس��ت��ع��داد اخل���ب���راء ال����روس وج��اه��زي��ة
األثريني العاملني باملتحف للمشاركة في
ترميم متحف تدمر.
وج��اء ذل��ك تصريحات صحفية عقب
لقاء أجراه مع املدير العام للمديرية العامة
لآلثار واملتاحف في سوريا محمود حمود،
بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».
وق��ال بيوتروفسكى ،إن ترميم متحف
تدمر قد يستغرق مدة عام أو عامني ،مشيرا ً
إلى أن موظفي املتحف استطاعوا احلفاظ
على املقتنيات الكثيرة ،لكن غالبيتها
بحاجة إلى ترميم ،وأض��اف أن مجسمات
رقمية لآلثار أعدها اخلبراء الروس ستحل
محل اآلثار املدمرة.
وأوض����ح بيوتروفسكى أن املتحف
سيكون تقليدياً وم��ع��اص��را ً ف��ي الوقت
ذات���ه ،وذل���ك بعد ترميم مبناه وجتديد
معروضاته ،وسيشارك متحف األرميتاج
في عملية تكوين متحف تدمر واستعادة
ت��أل��ق��ه ل��ت��ب��دأ ه��ن��اك احل���ي���اة الثقافية
والسياحية.
ويعد متحف تدمر الوطني ،أح��د أكبر

املتاحف السورية ،ويتكون من طابقني
ويحتوى الكثير من املعروضات والكنوز

األث��ري��ة املهمة ،التي اكتشفت في مملكة
ت��دم��ر ،إض��اف��ة الح��ت��وائ��ه ع��ل��ى حديقة

خارجية للمتحف تتوزع بها القطع األثرية
واملنحوتات التدمرية.

بريد اإلمارات يصدر طابع ًا تذكاري ًا احتفا ًال بذكرى
امليالد الـ  150للمهامتا غاندي

أصدر بريد اإلمارات طابعً ا تذكاريًا
احتفاالً مبرور مئة وخمسني عامًا على
ميالد املهامتا غاندي ،يعبر عن التقدير
ألعظم زعيم للهند في التاريخ احلديث.
وك��ان للمهامتا غاندي دور كبير في
تأسيس الهند احلديثة ،بعد أن جنح
من خ�لال كفاحه البطولي في حتقيق
االستقالل لبالده بقيادته ثورة تعتمد
على االحتجاجات السلمية ،وملع اسمه
ليلقب بأبي الهند ،بعد أن حظي بالتقدير
واالحترام الواسع من الشعب جلهوده
الكبيرة لتوحيد الناس دون تفريق على
أساس العرق أو الدين.
وقال املدير التنفيذي ملجموعة بريد
اإلم����ارات ب��ال��وك��ال��ة ،عبد ال��ل��ه محمد
األش��رم« ،استعدادًا لالحتفال بالذكرى
السنوية مليالد املهامتا غاندي في الثاني
من أكتوبر املقبل ،يصدر بريد اإلمارات
طابعً ا تذكاريًا تقديرًا للقيم التي جسدها
غاندي والتزم بها خالل كفاحه ،ويذكرنا
هذا الطابع بتأثيره العميق في تطور
البشرية جمعاء ،فتعاليمه التي حتض
على التسامح واالح��ت��رام تشكل إر ًث��ا
إنسانيًا لنا جميعً ا .وحتى بعد مرور
سبعني عامًا على وفاته ،ما زلنا نشهد
تأثير تعاليمه في جميع بقاع العالم وما

اس��ت��ع��ادت ال��ش��رط��ة اإليطالية ل��وح��ة الفنان
اإليطالي الشهير بينتوريكيو ،حتت اسم «مادونا
وطفلها» التي جتسد السيدة العذراء مرمي وطفلها
يسوع املسيح ،وذلك بعد سرقتها منذ ما يقرب من
 30سنة.
وعثرت وح��دة حماية التراث الثقاف التابعة
سرقت من
للشرطة اإليطالية على اللوحة التي ُ
منزل خ��اص في ع��ام  ،1990لكنها لم تكشف عن
مكان وجودها منذ ذلك احلني ،وأعلن املسئولون عن
حماية التراث الثقاف ،أن سيتم إرجاعها قريبًا إلى
أصحابها ،لكنها أوالً ستعرض فى معرض «أومبريا
الوطني» في بيروجيا ،مسقط رأس بينتوريكيو،
حسب موقع «آرت نيوز».
وق��ال وزي��ر ال��ت��راث الثقافي اإليطالي ،ألبرتو
بونيسولي ،في مقطع فيديو نُشرته الصحافة
اإليطالية« :هذا احلدث يجعلني سعيدًا للغاية ،ألن
جزءًا آخر من تراثنا الثقافي الهائل عاد إلى بلدنا».
ويجرى العمل إلى جانب أعمال لفنانني آخرين
م��ن م��درس��ة بيروجيان ،بارتولوميو كابورالى
وفيورنزو دى لورينزو ،الذى يعتقد أن بينتوريكيو
قد درسه.

وقال قائد الوحدة اإليطالية ،فابريزيو بارولى،
عند كشف النقاب عن اللوحة« ،إن سرقة األعمال
الفنية هي أكثر األعمال إجرامية في حق التراث
احل��ض��اري الوطني ،وأدع��و لتطبيق القانون في
ال���دول األخ���رى إل��ى إن��ش��اء نظام موحد للتعاون
الدولي ملكافحة اجلرائم ضد تراثنا الثقافي».
وحصل بينتوريكيو املولود بيرناردينو دى بيتو
على لقبه ،وهو ما يعنى «رسامًا صغيرًا» بسبب
موقعه املهني في البداية ،حيث عمل الفنان كمساعد
لبيترو بيروجينو فى اللوحات اجلدارية للرسام
األكثر شهرة في كنيسة سيستني ،ويعد الفنانان من
بني جنوم مجموعة املعرض الوطني ألومبريا.
وف��ي وق��ت الح���ق ،كلف بينتوريكيو بإنشاء
عمل خاص به في الفاتيكان ،وهو رسم اللوحات
اجل���داري���ة ف��ي مجموعة م��ن س��ت غ���رف القصر
الرسولي في الفاتيكان ،والذى أصبح اآلن جزءًا من
مكتبة الفاتيكان ،وال يزال من املمكن رؤية خمس من
اللوحات الست اليوم.
وتعرض لوحة «مادونا وطفلها» اآلن في معرض
أومبريا الوطني ،والذى افتتح  8أغسطس احلالي
ويستمر حتى  26يناير من العام املقبل .2020

لوحات حتتفي بـ «التعافي»
عبر الطبيعة

زال منارة تتعلم منها اإلنسانية ألجيال
قادمة».
وأض����اف «ل��ه��ذا ال��ط��اب��ع ال��ت��ذك��اري
امل��خ��ص��ص ل��ت��ق��دي��ر ت��ل��ك الشخصية
التاريخية امللهمة جانب آخر ،فهو منوذج

جديد عن عالقات الصداقة القوية التي
تربط دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة
ب��دول��ة ال��ه��ن��د ،ف��ض�ًل�اً ع��ن أن��ه اع��ت��راف
باملساهمات الفعالة التي قدمها الهنود
وسيقدمونها مستقبلاً في نهوض وتطور

دولة اإلمارات العربية املتحدة».
وجدير بالذكر أن بريد اإلمارات أصدر
 6000نسخة من هذا الطابع التذكاري،
وهي متوفرة في مراكز خدمات السعادة
املركزية التابعة لبريد اإلمارات.

كيب تاون حتتضن أكبر معرض للفنان ويليام كنتريدج

حتتضن مدينة كيب تاون السياحية بجنوب أفريقيا
بداية من اليوم ،أكبر عرض ألعمال الفنان اجلنوب أفريقي
صاحب الشهرة العاملية ويليام كنتريدج ،ويضم املعرض،

ال��ذي يقام حتت شعار «مل��اذا أت���ردد!» ،املئات من أعمال
كنتريدج التي قدمها على مدار  40عاما ً.
وسيتم عرض أعمال كنتريدج في موقعني حتى مارس

املقبل ،هما «متحف زايتز للفن األفريقي املعاصر» ،ومتحف
«مؤسسة نورفال».
وتركز املعروضات في «متحف زايتز للفن األفريقي
امل��ع��اص��ر» على ال��رس��وم وال��رس��وم املتحركة واألف�لام
واألعمال املطبوعة للفنان املولود في مدينة جوهانسبرج
بجنوب أفريقيا في .1955
أما املعروضات في متحف «مؤسسة نورفال» ،فتركز
بشكل حصري على منحوتات كنتريدج ،مثل أعماله ذات
األبعاد الثالثية التي أجنزها خالل الـ 19عاماً املاضية،
وال��ت��ي تعود ج��ذروه��ا إل��ى أع��م��ال األوب���را اخل��اص��ة به
والصور املستخدمة في رسومه املتحركة.
تاريخ ..ص��راع يشار إلى أن كنتريدج ،هو واح��د من
أجنح وأشهر الفنانني املعاصرين ،وهو ذائع الصيت عاملياً
بفضل ما قدمه من رسومات وأفالم ومسرحيات وأوبرا.
ومنذ تسعينات القرن املاضي ،تعرض أعماله في أنحاء
شتى من العالم ،مثل «متحف الفن احلديث» في نيويورك،
و»متحف اللوفر» في باريس ،ومتحف «وايتشابل» في
لندن.

حتتفي الفنانة األمريكية ،أري��ي��ل ل��ي ،بقوة
«التعافي» في الهواء الطلق وبني أحضان الطبيعة،
عبر مجموعة واس��ع��ة م��ن اللوحات التي متتاز
التغني باملساحات وال��ل��ون عبر ضربات دقيقة
للفرشاة.
وتقول لي عبر موقعها اخلاص« :كل شيء ميكن

أن يعود ملنظوره الصحيح حني تكون هنا ،عبر
هذه اللوحات أقدم رسالة حب ،وأح��اول التعبير
ع��ن اجل��م��ال الطبيعي ،وم��ا ميكن أن يحدثه في
الروح ،وكيف أننا نستطيع إدراك التوزان واإللهام
عبر الكثير مما ميكن رؤيته في أمن��اط وتفاصيل
الطبيعة والهواء الطلق».

تتمات
زعماء مجموعة
ولفت الى ان ترك ايران االتفاق سيؤدي إلى إزالة
املراقبة الدولية للبرامج النووية اإليرانية وميكن
أن يثير أيضا انتشار برامج األسلحة النووية في
بلدان أخرى في املنطقة.
واوض��ح ماكرون انه سيعمل على إع��ادة فتح
املفاوضات مع إيران وسيسعى إلى إدراج قضايا
خارج نطاق البرامج النووية ميكن أن يشمل ذلك
برنامج إيران الصاروخي غير الشرعي.
وذك��رت اذاع��ة فرانس انفو الفرنسية امس ان
زعماء دول قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى «جي »7اتفقوا على انه «من املبكر جدا»
إعادة انضمام روسيا إلى املجموعة بعد استبعاد
دام خمس سنوات

الدالل
والنظم واللوائح املستقرة ،وم���ازال مجلس
اخلدمة املدنية ودي��وان اخلدمة املدنية لم يضع
ضوابط اإلحالة للتقاعد مما جعل كل وزارة أو جهة
حكومية تتخذ ق��رارات في شأن اإلحالة للتقاعد
بشكل مستقل عن اجلهات احلكومية األخرى ،مما

خلق حالة من التخبط وع��دم التساوي وغياب
معايير العدالة ،إضافة إل��ى االث��ار السلبية من
إحالة موظفني يتمتعون بخبرات وظيفية حتتاجها
الدولة .
وقال  :كما لوحظ أيضا قيام عدد من ال��وزارات
واجلهات باستثناء البعض من اإلحالة للتقاعد
وهو ما ميثل انحراف في استعمال السلطة وغياب
املسطرة الواحدة لتنفيذ القانون .

الطبطبائي
ولفت الطبطبائي إل��ى وج��ود مبادرة شبابية
لتخضير الكويت كلها قدمت منذ سنوات وقبل
إنشاء هيئة الزراعة وحتمل عنوان «حلم أخضر»
ستقلل من العواصف الرملية ودرج��ات احل��رارة
ولكن لم تقبل املبادرة ألنها مقدمة من شباب كويتي
وليس من شركة أجنبية رغم أن تكلفتها ال تتجاوز
 5ماليني دينار.
وخاطب الطبطبائي الوزير اجلبري« :عليك
التأكد من تفاصيل امليزانية الضخمة املخصصة
لتخضير منطقتني وال بد أن يكون لك موقف جدي
وح��ازم جتاهها خصوصا أن من ج��اء مبناقصة
التشجير هم من متت إحالتهم إلى النيابة العامة .

