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 باري���س � د.ب.أ: ينطل���ق اليوم مهرج���ان »كان« في دورته
 ال� 63 حيث ارتدت املدينة الفرنسية الساحرة »كان« أبهى ُحللها 
الستقبال النجوم والنجمات من جميع األنحاء العالم لالحتفال 

بهذا املهرجان السينمائي السنوي الذي يحظى باهتمام كبير.
ويتناف���س على الس���عفة الذهبية هذا الع���ام أكثر من فيلم 
حيث يدخل املخرج البريطاني كني لوش بفيلمه اجلديد »طريق 

ايرلندي« واملخرج »مايك لي« بفيلمه »عام آخر«.
ومن أبرز املتنافسني أيضا املخرج اجلزائري رشيد بو شارب 
بفيلمه املثير للجدل »خارجون عن القانون« الذي يعرض خالله 
الدفاع عن جبهة التحرير الوطني اجلزائرية التي كانت محظورة 

ابان االحتالل الفرنسي للجزائر.
كما يرصد الفيلم حتركات عدد من اعضاء تلك اجلبهة وطرق 
التعذيب التي كانت متارس بحق من ينتمي إليها على يد عناصر 

األمن الفرنسي.
كما يشارك في املس���ابقة عدد بارز من كبار صناع السينما 
من بينهم اإليراني عباس كياروس���تامي احلاصل على السعفة 
الذهبية بفيلم���ه اجلديد »صورة أصلية« والياباني تاكيش���ي 
كيتان���و بفيلم »الغضب« كما تضم املس���ابقة أفالما اخرى مثل 
»التفاف« للفرنس���ي ماثيو امالريك و»رجال ورموز« للفرنسي 
كزافييه بوفوا الذي يقدم فيلما يس���لط من خالله الضوء على 

حوادث اغتيال الرهبان في اجلزائر.
كذلك يق���دم املهرجان فيلما آخر مثي���را وهو )لعبة نزيهة( 
لألميركي دوغ ليمان والذي يتناول حكاية عميلة سرية تتعرض 
لتشويه صورتها من قبل احلكومة األميركية اثر محاولتها الكشف 

عن املغالطات في موضوع وجود أسلحة نووية في العراق.
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زرت امس املستشار الفاضل عادل الهويدي الوكيل 
املساعد للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
وق���د وجدت ان كم العمل الذي يقوم به وموظفوه في 
الس���اعة يعادل كم العمل في كثير من شركات القطاع 
اخل���اص ليوم كامل وهو ما ينفي مقولة او اكذوبة ان 
القطاع احلكومي غي���ر منتج وان القطاع اخلاص هو 

الذي يختص باالنتاج.
> > >

ث���م التقيت بعد ذلك بالدكتور الفاض���ل عبداهلل الفهيد مدير جامعة 
الكوي���ت الذي علمت من بعض العاملني مع���ه انه يبقى في دوامه منذ 
الصباح حتى الس���اعة السادسة مساء، وسؤال ملن يتهم املدير باملرض 
العائ���ق عن األداء: إذا كان هذا حاله وهو مريض.. فماذا كان س���يفعل 
لو كان بكامل لياقته الصحية؟! واضح أن هناك اس���تقصادا واستهدافا 

شخصيا للدكتور الذي ال يقوم بنصف عمله كثير من منتقديه.
> > >

ألقى قبل أيام الرئيس أوباما خطابا في خريجي جامعة ميتش���غان 
اس���تغرق 32 دقيقة ش���عرت وبحق بأنه موج���ه ملواطنينا فقد حتدث 
بإس���هاب عن اخلصخصة وقال إن على منتق���دي القطاع احلكومي ان 
يعلموا ان ذلك القطاع هو الذي وحد األمة عبر بناء الس���كك احلديدية، 
وهو ال���ذي دافع عنها عبر منضويه من رج���ال اجليش، كما ان رجال 
الش���رطة التابعني للقطاع العام هم من يحافظون على أمن املواطنني، 
وقضاته هم من أرغموا ش���ركات النفط على تنظيف مخلفاتها وبقعة 

الزيت التي سببتها.
> > >

ومما قاله الرئي���س اوباما ان املطلوب لي���س حكومة كبيرة تدخل 
البلد في ديون كثي���رة، وال حكومة صغيرة ال متلك ادوات للرقابة مما 
يتس���بب في االنهيارات االقتصادية، بل املطلوب هو حكومة أكثر ذكاء 
وقدرة. كما حتدث اوباما عن تعديل الدستور وقال انه ليس مؤيدا لكثرة 
التعدي���الت عليه إال ان بعض تلك التعديالت محقة وواجبة كي يواكب 
الدس���تور متطلبات العصر. وانتقد حدة التخاطب بني النواب وبينهم 
وبني احلكومة ودغدغتهم ملش���اعر الناخبني وقال إننا لن نستطيع حل 

مشاكلنا إذا كان عملنا هو متزيق بعضنا البعض.
> > >

قبل احلديث اجلدي عن اخلصخصة علينا النظر في أحوال ش���بابنا 
الكويتي العامل في بعض القطاعات اخلاصة واملؤسسات احلكومية التي 
جتعلهم كالنائمني على الشوك بسبب كثرة املضايقات التي يتعرضون 
لها من مديرين غير أكفاء ال يعلمون أن ضيق املوظفني والعاملني لديهم 
يعني الفشل الذريع لهم في عملهم حيث إن واجبهم األساسي هو خلق 
أجواء مريحة وجميلة للعاملني كي يبدعوا ويطوروا من قدراتهم ولنا 

عودة للموضوع الهام في مقاالت قادمة.
 > > >

آخر محطة: كما ذكرت في مقال س���ابق، فازت سي��دة أميركي���ة قب����ل 
اي���ام بج��ائزة مالية تف���وق ربع املليار دوالر وم���ع ذلك رفضت ترك 
وظيفتها التي تقتضي منها العمل ليال حتى الصباح، هل لنا أن نتصور 
مقدار الدعم والتشجيع واجواء العمل املريحة الت����ي حتظ���ى بها تلك 
الس���ي����دة حتى جتعلها ترفض ترك مهنتها رغم الثراء الفاحش الذي 

هبط عليها؟! 

تأس���يس الهيئ���ة اخليري���ة 
اإلس���المية العاملية في الكويت، 
واألزهر الشريف في مصر، والبنك 
اإلسالمي للتنمية في السعودية، 
والكومسك في تركيا، واجلامعة 
اإلسالمية في ماليزيا، تأسيس هذه 
الكيانات اإلسالمية في هذه الدول 

وغيرها يعكس إحساس هذه الدول مبسؤولياتها 
جتاه ش���عوبها التي تتطلع الى ترجمة طموحاتها 
بش���كل مؤسس���ي مينع االجتاهات املنفلتة وغير 

املرتبطة مبفهوم الدولة احلديثة.
بني كيانات كثيرة � يصعب حصرها � جاء قيام 
الهيئة اخليرية اإلس���المية العاملية قبل ربع قرن 
متوجا ألعم���ال خيرية متنوعة عرفت بها الكويت 
قدميا وحديثا، وأمناط مبتكرة وعصرية نقلت العمل 
اخليري من الفردية الى املؤسسية، بل والعاملية، األمر 
الذي دعا قيادات العمل اخليري في العالم العتبار 
الكويت مرتكزا رئيسيا للعمل التطوعي، لهذا حفلت 
أسماء الشخصيات املشاركة في اجلمعية العمومية 
للهيئة اخليرية بأقطاب اخلير في العالم اإلسالمي، 
وهذا واهلل مكس���ب للكويت يحسب أجره إن شاء 
اهلل لكل من أس���هم في قيامه، بدءا من سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد الذي عرف بحبه الكبير 
للعمل اخليري، ثم سار على دربه صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، يحفظه اهلل.
هذه املسيرة قادها على املستوى اليومي شخص 
تاريخي بكل املعايير، هو العم يوسف جاسم احلجي، 
وال���د العمل اخليري في الكوي���ت، لم يتوقف عن 
العطاء من���ذ عهد طويل في ش���تى املناصب التي 
ش���غلها، في وزارة الصح���ة ووزارة األوقاف، ثم 
املؤسسات اخليرية العديدة داخل وخارج الكويت، 
عطاء الرجل احلريص على املتابعة بنفسه، حيث 
اعتبر هذه املهمة تكليفا ال تشريفا، وهي عمل فعلي 
وليس صوريا، لهذا تعجب من إحاطته بالتفاصيل 
في أي مشروع يعرض على الهيئة، وتتعجب من 
مواكبت���ه أحدث التط���ورات امليدانية عبر الهاتف 
ومن خ���الل الزيارات املرهقة، لم مينعه عن القيام 
بها جتاوزه سن الثمانني عاما، أسأل اهلل له الصحة 

واألجر عما قدمه، آمني.
كلمة أخيرة: احلمد هلل على سالمة األخ الشيخ سالم 
عبدالعزيز الصباح، واهلل أسأل له العافية التامة، 
والنشاط الدؤوب لسببني، أوال لشخصه الكرمي، ثم 
لعمله املهم لهذا البلد، والذي يقوم به بهمة ونشاط 
ودقة وحرص حتتاجهم الكويت لتجاوز حتديات 
متالحقة ال يصلح له���ا إال من كان في مثل يقظته 
وخبرته املهنية املميزة، وفقك اهلل يا بوفهد، وعافاك 

من كل سوء.

تحيتان.. للعم يوسف واألخ سالم حفظهما اهللالنوم فوق الشوك

اخلصخصة في الكويت 
طبخ���ة كويتية مثلها مثل 
بقية طبخاتنا التنموية التي 
تش���ارك فيها مجموعة من 
الطهاة الهواة، والكل يطبخ 
حسب مزاجه في أجواء من 
الصخ���ب والفوضى حتى 
تصب���ح الطبخة في نهاية 
األم���ر أق���رب للمريس أو 
أو تترك فوق  اخلبيص���ة 
النار لتحترق فال أكل القوم 
وال شبعوا سوى من كثرة 

الهرج.
نحن نعيش في عصر ما 
الناس فيه يتجادلون  عاد 
حول اخلصخصة، فالقطاع 
العام مريض وبالكاد يتنفس، 
غي���ر أن ال���ذي يحدث في 
بالدنا أمر يفوق حد العجب. 
فاحلكوم���ة املس���تعجلة 
وضع���ت اخلصخصة في 
دائرة الش���ك منذ البداية، 
والبرمل���ان املضط���رب لم 
يجدول أولوياته أو ينتبه 
الت���ي تؤم���ن  للقوان���ني 
للخصخصة والدة طبيعية 

وآمنة.
لقد حتولت اخلصخصة 
إلى »دربكة« قرب املرمى، 
في التعبير الرياضي، حيث 
اختل���ط الالعبون ببعض 
رافع���ني أي���دي االحتجاج 
واحلك���م حائر، واجلمهور 
في املدرجات يصرخ، وكل 
طرف يدعي امتالك احلقيقة، 
فأمسى األمر وكأنه صراع 
بني فريق���ني، األول ينادي 
باخلصخص���ة ألنها تؤمن 
مكس���با للتجار، والثاني 
ضد اخلصخصة ألنها تهدد 

معاشات تنابلة السلطان.

صراع التجار والتنابل

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مهرجان »كان« ينطلق اليوم والسعفة 
الذهبية »تغازل« الجميع

وجائزة لهيفاء وهبي عن »دكان شحاتة«

سفير األغنية الكويتية عبداهلل الرويشد يحمل جائزته

سيرين عبدالنور فازت بجائزة »أفضل سنجل نسائي«

جائزة أفضل البوم لـ »تماني« عبداهلل الرويشد..
و»دكان شحاتة« يمنح هيفاء وهبي أفضل ممثلة

القاهرة � وكاالت: في الساعات االولى من فجر الثالثاء أقام راديو 
وتلفزيون العرب )ايه آر تي( حفله السنوي السادس لتوزيع جوائزه 

على املتألقني والنجوم في سماء الطرب واملوسيقى والسينما.
وقد فاز عبداهلل الرويشد بجائزة أفضل ألبوم غنائي عن ألبومه 
الش���هير »متاني«، كما فازت هيفاء وهبي بجائزة أفضل ممثلة عن 

دورها في فيلم »دكان شحاتة«.
وحصل الفنان ك���رمي عبدالعزيز على جائزة »أفضل ممثل« عن 
»والد العم«، وحصلت الفنانة منى زكي على جائزة »أفضل ممثلة« 
عن الفيلم نفس���ه. وحصل مخرجه شريف عرفة على لقب املخرج 
األفضل. كما حصل الفنان الشاب أحمد مكي على جائزة أفضل ممثل 

كوميدي عن فيلمه »طير انت«.
وحصل املطرب والفنان تامر حس���ني على جائزة »أفضل أغنية 

فيلم« عن فيلم »عمر وسلمى 2«.
وحص���ل الفنان خالد الصاوي على جائزة أفضل ممثل دور ثان 
عن فيلم »ميكانو«، في حني فاز كل من النجم نور الشريف والنجمة 

يسرا على جائزة »اإلبداع لألداء الفني«.
أما في جوائز املوس���يقى  فإلى جانب عبداهلل الرويشد حصلت 
سمية اخلشاب على جائزة »أفضل كليب نسائي« عن أغيتها اخلليجية 
»كله بعقله راضي«. وحصلت الفنانة سيرين عبدالنور على جائزة 

»أفضل سنجل نسائي« عن سنجل »اللي مالكش فيه«.

في حفل توزيع جوائز »ايه آر تي«

انظار العالم تتجه نحو »كان«  )أ.پ(

من سيفوز بالسعفة الذهبية


