
تتحّول جدران البيوت بني يدي 
الفنان اجلزائري الهاني بومحروق 
إلى لوحات تسحر عيون الناظرين، 
ومتنح األرواح املتعة وال��راح��ة 
والطمأنينة، مبحموالتها التي تنهل 
من عجائب الطبيعة وأس��راره��ا، 
ومن صفحات التاريخ وما سّطرته 
ي��ُد اإلن��س��ان وأبدعته في مجاالت 

العمران والفنون.
ومع أّن هذا الفنان تلّقى حتصيله 
اجلامعّي في مجال بعيد عن الفنون، 
ص اإللكتروميكانيك،  وه��و تخصُّ
إال أّن ذلك لم مينعه من االنخراط 
بكّل شغف في مجال الفن؛ فراح 
ُيبدع لوحات مستوحاة من التراث 
وال��ت��اري��خ، وُي���زّي���ن ب��ه��ا ج���دران 
ال��ب��ي��وت، فتغدو احليطان أشبه 
بصالة عرض حتتضن خالصة ما 

أبدعته أنامل أمهر التشكيليني.
وقال الهاني بومحروق، لوكالة 
األنباء العمانية: إّن جذور شغفه 
بالفن تعود إلى أجواء قرية بوحامت 
التابعة لوالية ميلة، شرق اجلزائر، 
والتي ُول��د فيها عام 1971، حيث 
شّكل بيت جدته الريفي أول فضاء 
يدفعه إلى حّب الفن والتعلُّق به، 
قبل أن ينتقل، الحقاً، للعيش في 

املدينة.
وأض����اف: »ف���ي ص��غ��ري، ك��ان 
والِدي ينحُت لي اللُّعب من اخلشب، 
وأنا أراقبه طوال الوقت وهو يصنع 

ل��ي أش��ي��اء رائ��ع��ة، حيث ل��م تكن 
األلعاب متاحة للجميع«.

وكنوٍع من احملاكاة، حاول الفنان 
ف��ي ص��ب��اه تقليد وال���ده ف��ي نحت 
األلعاب وصناعتها. ولدرجة إتقانه 
لهذه املهّمة، كان أتراُبه ُيسارعون 
إل��ى سرقتها منه، فُيعاود الكّرة، 

ويقوم بصناعة غيرها.
وع��ن��دم��ا ي��ح��لُّ ف��ص��ل الصيف 
ي��ع��ود إل���ى ال��ري��ف، وإل���ى حضن 

جدته التي كانت تصطحبه إلى 
مكان األح��ف��ار، التي جتمُع منها 
مادة الطني املستعملة في صناعة 
األوان��ي الفخارّية والقالل. وما إْن 
متنْحه بعض الطني، حتى ُيسارع 
إلى حتويله إلى أشكال حيوانات، 
أو ي��ص��ن��ع م��ن��ه ب��ع��ض األوان����ي 

الصغيرة.
ول��م يتوّقف شغُف بومحروق 
عند هذا احلّد، بل تعّمق أكثر برؤية 

اجل���ّدة وه��ي ُت��زّي��ن مصنوعاتها 
الطينّية برسم تشكيلة من األوشام 
البربرية، وكأّنها حتفُر له عميقاً في 
عقله الباطن حّب الرسم والنحت، 

والتعلُّق بهما.
وي��وض��ح ال��ف��ن��ان أّن امل��درس��ة 
وّثقت صلته بالفن، وغرست في 
نفسه ع��ش��ق ال��رس��م واألش��غ��ال 
اليدوية التي ك��ان يستعمل فيها 

الصلصال ومواد أخرى.
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31 يوليو  فلكيًا.. 
اجلاري أول أيام
 عيد األضحى

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون: 
إن ي��وم األرب��ع��اء امل��واف��ق 22 يوليو 
اجل��اري هو أول أي��ام شهر ذي احلجة 
برؤية الهالل وبالتالي يكون يوم وقفة 
عرفات 9 ذي احلجة املوافق 30 يوليو 
اجلاري وأول أيام عيد األضحى املبارك 

يوم اجلمعة املوافق 31 اجلاري. 
 وأض���اف السعدون ف��ي تصريح ل� 
)ك��ون��ا( أم��س أن شهر ذي احلجة يبدأ 
ب��ت��اري��خ 22 ي��ول��ي��و اجل����اري حسب 
معطيات وظ��روف القمر وه��ي اقتران 
القمر مع الشمس الساعة 8 و33 دقيقة 
مساء يوم االثنني 20 اجلاري وبالتالي 
يكون وق��ت غروبه مع غ��روب الشمس 

وتستحيل رؤيته في أي بقعة باألرض. 
 وأوض���ح أن��ه ف��ي ي��وم ال��ث��الث��اء 21 
اجل���اري ت��ك��ون ظ���روف رؤي��ت��ه ممكنة 
حسب املعطيات واملتمثلة في أن عمر 
القمر 22 ساعة و15 دقيقة ومدة بقائه 
في السماء بعد غروب الشمس 51 دقيقة 
وارتفاعه عن األفق بعد غروب الشمس 
10 درج���ات واالستطالة وه��ي البعد 
ال��زاوي بني القمر والشمس 12 درجة 
ونصف الدرجة ونسبة إض��اءة الهالل 
18ر1 في املئة.  وذكر أنه بهذه املعطيات 
ميكن رؤية الهالل ويكون يوم األربعاء 
22 اجل��اري أول أي��ام شهر ذي احلجة 
وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات التاسع 
من ذي احلجة هو يوم اخلميس املوافق 
30 يوليو اجل���اري وأول أي��ام العيد 

اجلمعة.

فنان جزائري ُيحّول جدران البيوت
 إلى لوحات تشكيلّية 

 في الصـميم
في محاضرة للدكتور ماكس اخلبير العسكري االمريكي امام العديد من 
كبار الضباط في حلف النيتو وضباط من الكيان الصهيوني، شرح إدارة 
احل��روب من اجليل الرابع، وهو أسلوب جديد يرتكز على زعزعة العدو 
وتآكله من الداخل حتى ميكن السيطرة عليه .. وتبنى هذه النظرية على 
جتنيد مواطنني من داخل بالد العدو لالقتتال الداخلي دون احلاجة إلى 
استخدام الوسائل التقليدية في ضرب العدو  وتدمير إمكانياته العسكرية 
واحليوية .. هذا ما يالحظه املراقبون وما بشرت به وزيرة خارجية أميركا 
السابقة جونداليزا رايس وسمته الفوضى اخلالقة .. لألسف نحن من اختار 
هذا النهج ودمرنا أنفسنا بأيدينا بسبب متسك بعض الزعماء وأعوانهم 
بالكراسي .. الدميقراطية احلقيقية هي السبيل إلى االستقرار والنمو، هذا ما 

انتهجته أوروبا بعد أن دمرتها حربان عامليتان .. هل نتعظ؟!
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Retweet

m_alwuhaib@ حممد الوهيب
الصوت الواحد خرب العملية السياسية تخريبا منظما وأفرز 
مثل هذا املجلس الذي تورط هو نفسه بقضايا فساد رمبا كانت أكثر 
من احلكومة. وما ساهم في زي��ادة الطني بلة هو مقاطعة نواب لهم 

تاريخهم وسمعتهم الطيبة في الشرف ومحاربة الفساد

VanCleefchild @VanCleefchild
ملا فانيشيستا تشري فيال باخلالدية مبليون ونص مع يخت

غسيل اموال وال مو غسيل يامتعلمني يابتوع املدارس

WAELBALALI@ وائل العلي
فقدنا ١٤ من خيرة الطواقم الطببة الكويتية الله يرحمهم، انا لله وانا 

اليه راجعون.

kuniv_css24@ اأ.فاطمه العنزي
لي متى هاملباني القدميه جداً بشارع فهد السالم ) شارع اجلهراء 

قدمياً( اللي مر عليها قرون على هاحلال!!! 
يا يتم تثمني أو ترميم هاملباني بشكل حضاري ألن املنظر يعطي 

صوره غير جماليه للديره!! 

Q1Q2Q3Q4Q5Hm@ الفيل�صوف
من يشرع القوانني ويراقب للشعب الكويتي شويه يهالوا يعايون 

بعض ويسبون بعض قبضوا يال شوفو

s_alfahad84@ املحامي �صالح الفهد
شفيهم سياسيينا ونوابنا قاموا يتحسبون على بعض !.... شنو جو 
االدعيه مع السياسه احد يفهمنا !؟ خالص حتولتوا لزوجات تتحسنب 

علئ ازواجكن

_Dhari@ �صاري
كالم رائع يربط بني الصحة والبيئة واالقتصاد الريعي. توضح 
د. العوضي أن االعتناء بهم *متكاملني مًعا* ضروري للحفاظ عليهم 

كلهم.
ما ينذر باخلطر:  ريعية اقتصادنا تعني بالضرورة عدم استدامته 
وبالتبعية عدم استدامة بيئتنا وصحتنا. ال ميكن الفصل بني هذا 

الثالوث سواء بالسلب أو اإليجاب.

Doctor_q8@ د. براك القالف
اإلمساك بالعصا من املنتصف أكثر شيء قد يرهق اإلنسان وتؤذي 
مشاعره وتؤملها في احلياة .. في العالقات .. في أغلب األحيان متسك 
الناس العصا من املنتصف حتى تتجنب أي مجازفة واخل��وف من 

اخلسارة !

khaleidcnn@ الإعالمي خالد الع�صكر
ياشعب الكويت متى تأدبون التجار بعد غالئهم وإحتكار املواد 
بأشكالها فيروس كورونا بشهر جعلهم يبكون ويلطمون ويشحذون 
من احلكومه التعويض ، ملاذا النعمل ماعمله كورونا في التجار الذي 
وق��ف مصاحلهم ونتحد على مقاطعة التجار بكل جتارتهم منها 

توفرون أموالكم ومنها تأدبون التجار وتفلسونهم 
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الفنان الهاني بومحروق يتعامل مع إحدى اللوحات اجلدارية
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استسالم جندي بولندي 
هرب إلى الغابة مع أسد!

أعلنت الشرطة البولندية أن جندياً سابقاُ ح��ارب في 
أفغانستان سّلم نفسه إلى الشرطة في جنوب البالد بعدما 
هرب قبل ثالثة أي��ام إلى إح��دى الغابات مع أس��ده من نوع 

“بوما” إثر رفضه تسليمه إلى حديقة حيوانات.
وكانت الشرطة شّنت عملية بحث واسعة عنه، شارك فيها 

نحو 200 عنصر، معززين مبروحيات وطائرات مسّيرة.
وكتب عناصر الشرطة في صفحتهم على موقع “فيسبوك” 
أن اجلندي السابق وُيدعى كميل ستانك “حضر مبلء إرادته 
إلى مركز الشرطة في زافييرتشيه )جنوب( وغ��ادره بعد 

استجوابه”، فيما ُسلّم األسد إلى حديقة حيوانات.
وأب��د ه��ؤالء سعادتهم بكون األس��د ال��ذي يدعى “نوبيا” 
بات محاطاً “برعاية مهنية من العاملني في حديقة خورزو 

)جنوب( للحيوانات”.
ومُينع في بولندا االحتفاظ بحيوانات خطرة. وطلب 
القضاء البولندي من الرجل املقيم قرب زافييرتشيه أن يسلّم 

احليوان إلى حديقة حيوانات، لكّنه رفض.
وقالت مديرة حديقة بوزنان للحيوانات في غرب بولندا 
إيفا زغرابجينسكا”هذا احليوان ليس لعبة، إذ هو مصّنف 
بني أخطر احليوانات في العالم، وميكن أن يشّكل خطراً 

حقيقياً على صحة الناس وحياتهم”.

وفاة املمثلة األميركية كيلي بريستون
بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت املمثلة األمريكية كيلي بريستون، 
التي ظهرت ف��ي أف��الم م��ن بينها )جيري 
ماجواير( و )توينز(، عن 57 عاما بعد 
معركة مع سرطان الثدي ملدة عامني تقريبا، 
حسبما أعلن زوجها املمثل جون ترافولتا 
في منشور على موقع إنستغرام في وقت 

متأخر أول أمس األحد.
وقال ترافولتا )66 عاما( »أبلغكم بقلب 
يعتصره األل��م أن زوجتي اجلميلة كيلي 
خسرت معركتها التي استمرت عامني مع 
سرطان ال��ث��دي«. ول��دت كيلي كاماليلهو 
سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى 
كيلي بريستون قبل أن حتصل على دورها 
األول في الفيلم الرومانسي )ميس تشيف( 
عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر 

هو )سيكريت أدميرير(.
والتقى ترافولتا، جن��م أف��الم الرقص 
)س���ات���رداي ن��اي��ت ف��ي��ف��ر( و)ج���ري���س(، 

ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في 
فيلم )ذا إكسبرتس( وتزوجا عام 1991 

في باريس.

وكتبت ابنتها إيال ترافولتا على موقع 
إنستجرام »لم أقابل قط أي شخص شجاع 

وقوي وجميل ومحب مثلك«.

املمثل األمريكي جون ترافولتا وزوجته الراحلة كيلي بريستون


