
rashed_alrashee @   را�سد �سند الثومير

مسلسالت رمضان أصبحت رمزاً للعار ومجمعاً للرذيلة، 
بدالً من أن تكون قيمية وتوجيهية إلصالح املجتمعات #أوقفوا_

مسلسالت_رمضان_الهابطة.

Dr_Farhan_Obaid @    د. فرحان بن عبيد

#أوقفوا_مسلسالت_رمضان_الهابطة فّعلوا ه��ذا الوسم 
للمطالبة بفرض الرقابة احلقيقية على املسلسالت املخلة لآلداب 
، ومحاسبة املسؤولني عن املسلسالت الهابطة. . كلنا أمل بالله 
ثم باملسؤولني في وزارة اإلع��الم للقيام بدورهم في حماية 

املجتمع من االنحراف

NAWAF39312144 @   نواف

سالًما على من يختارون كلماتهم، خشية ان جترح احًدا ما
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10 كويكبات  اكتشاف 
ميكنها تدمير األرض

نشرت وكالة ناسا مجموعة من الصور املرعبة 
التي التقطها مستكشف املسح امليداني لألرض 
والتي تظهر مجموعة من األجسام القريبة التي 

تهدد وجود كوكب األرض. 
وتظهر الــصــور كوكب األرض ممثال بنقطة 
زرقاء حتيط بها املئات من النقاط اخلضراء التي 
متثل الكويكبات واملذنبات التي متر بالقرب من 

)NEOs( األرض، وتعرف باسم
وتقول وكالة ناسا بــأن عشرة من بني 136 
مذنبا و788 كويكبا، ميكن أن تكون خطرة على 
وجــود األرض بسبب حجمها الكبير ومسارها 
القريب من األرض.وقالت العاملة إميي مايرز من 
مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، 
كاليفورنيا: »ترصد ناسا باهتمام هذه األجسام 
ومساراتها في الفضاء، يوجد أكثر من 1300 
جسم بأحجام مختلفة بالقرب من األرض إال أن ما 

يثير قلق الوكالة، 10 منها فقط«.

 أكــــدت الـــروائـــيـــة واألديـــبـــة 
الكويتية فاطمة العلي أمس الثالثاء 
حضور املرأة الكويتية املبدعة في 
املشهد الثقافي واألدبــي في الوطن 
العربي من خالل أسماء رائــدة في 
مجاالت الرواية والشعر والقصة 

بصمن مسارهن بإبداع متميز.
ــورة الــعــلــي في  ــت ــدك ــت ال ــال وق
ــا( على هامش  ــون تصريح لـــ )ك
ـــدوة )الــروايــة  ــي ن مــشــاركــتــهــا ف
الــنــســائــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي 
اجلـــذور واإلمــتــدات( املنظمة في 
إطـــار فعاليات )وجـــدة عاصمة 
الثقافة العربية( ان للمرأة الكويتية 

الروائية دور كبير في إثراء املشهد 
األدبي بالوطن العربي.

ـــرأة  وأوضـــحـــت أن إشــعــاع امل
الكويتية السيما الروائية جتاوز 
نطاق حــدود وطنها الكويت ليشع 
فــي ســمــوات الــبــلــدان العربية بل 

ــة مــســتــشــهــدة بــأســمــاء  ــي ــامل ــع وال
مبدعات كويتيات رائدات استطعن 
بإبداعهن أن يفرضن حضورهن 
على خارطة األدب العربي والعاملي 

وذلك عن جدارة واستحقاق.
ولفتت إلى أهمية مساحة احلرية 

املتاحة بــدولــة الكويت فــي شحذ 
ــب والتحفيز على اإلبـــداع  ــواه امل
والتفكير خاصة بالنسبة للمرأة 
مؤكدة أن الكويت كانت دوما منارة 
للثقافة والفكر واألدب تستقطب 
إليها املثقفني واملبدعني من مختلف 

الــبــلــدان العربية بفضل هامش 
احلرية واالنفتاح والتسامح.

وأشارت إلى أن مشاركتها ضمن 
ــدة عاصمة الثقافة  فعاليات )وج
الــعــربــيــة( تــهــدف إلـــى التعريف 
مبالمح النهضة األدبية والثقافية 
لدولة الكويت وإبـــراز دور املــرأة 
الكويتية السيما الروائية وإسهامها 
ــة األدبــيــة والثقافية  ــرك ــي احل ف
ـــة الكويت  ـــل دول والــفــكــريــة داخ

وخارجها.
وأشـــــــادت مبــــبــــادرة تنظيم 
فعاليات )عاصمة الثقافة العربية( 
باعتبارها مناسبة إلبــراز الوجه 
الثقافي واحلضاري للدول العربية 
وفرصة إللتقاء املثقفني والفنانني 
واالدبــاء واملفكرين العرب من أجل 
تنشيط احلركة الثقافية والعمل 
على الــنــهــوض باملشهد الثقافي 

العربي املشترك.
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Retweet

 في الصـميم
ــرة بــســن الــقــوانــني  ــم ــت ــس احلـــكـــومـــة م
ــة لــــألفــــواه ولـــكـــن أن يــشــاركــهــا  ــم ــم ــك امل
ـــواب فـــي طـــرح قـــوانـــني مــقــيــدة فتلك  ـــن ال
ـــة.. ال عــقــوبــة فــي جــمــيــع الــشــرائــع  ـــارث ك
 والقوانني ملن ينتقد أداء أصحاب الــقــرار..
العلي: املرأة الكويتية املبدعة حاضرة في املشهد الثقافي العربي هم بشر يخطئون ومن حقنا أن نبني خطأهم!!

أكدت أن الكويت منارة للثقافة والفكر واألدب

فاطمة العلي

افتتاح أول متحف فلسطيني 
في الواليات املتحدة

افتتح في واليــة كونيتيكت القريبة من مدينة نيويورك، 
املتحف الفلسطيني األول في الواليات املتحدة، وذلك بحضور 

عدد كبير من أبناء اجلالية الفلسطينية.
وشارك في االفتتاح، املندوب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم 
املتحدة السفير رياض منصور، الذي بدوره قدم لوحة فنية إلى 
فيصل صالح، مؤسس املتحف الفلسطيني ومدير مجلس إدارته.

وألقت الفنانة التشكيلية سامية احللبي، كلمة عن تاريخ 
الفن املعاصر في فلسطني ودرجة التقدم والرقي في هذا املجال 
منذ القرن الثامن عشر، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 

»وفا«.
وتزينت جدران املتحف باألعمال الفنية ملجموعة من الفنانني 

الفلسطينيني من داخل فلسطني وخارجها.
ولم يشتمل املتحف الفلسطيني على اللوحات الفنية فقط، 
بــل كــان هناك أيضا مجموعة مــن الــصــور التي توثق حياة 
وتراث وكفاح الشعب الفلسطيني، خاصة أثناء فترة االنتداب 

البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي.

1938 جانب من مدينة القدس عام 

بيع مؤخرا القارب السوفيتي األثمن 
واألعـــرق، مقابل 350 ألــف دوالر، حيث 
سيصبح متحفا للزوار، راسيا على نهر 

موسكو.
ويبلغ عمر القارب أكثر من 80 عاما، 
حيث كان األفخم واألغلى في ثالثينيات 
الــقــرن املــاضــي، ويحمل اســم “ماكسيم 

غوركي”.
وما مييز هذا القارب عن غيره، الفخامة 
منقطعة النظير، وكذلك احــتــواؤه على 
قاعات اجتماع سرية، عدا عن أنه بني بأمر 

من، جوزيف ستالني عام 1934.
ويفتتح الــقــارب أبــوابــه مــجــددا، لكن 
كمتحف عائم على نهر موسكو، قبالة 
حديقة “جوركي” الشهيرة فــي وسط 

العاصمة موسكو.

350 ألف دوالر     بيع قارب ستالني اخلاص بـ 

قارب ستالني

تعيني أصغر »موظف سعادة« بالعالم
في تعيني الفــت، بل فريد من نوعه، نصب املدير العام 
للهيئة العامة للطيران املدني بــاإلمــارات، طفال كأصغر 
تنفيذي سعادة في الهيئة بهدف نشر اإليجابية والسعادة، 

وفقا للعربية .
وجاء قرار التعيني بسبب جرعات البهجة والسعادة التي 

يضخها الطفل محمد الهاشمي في نفوس كل من يراه ويلقاه.
وأوردت صحيفة اإلمارات اليوم نقال عن هيئة الطيران، 
أن الطفل محمد الهاشمي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر وابن 
إحدى موظفات الهيئة يزور مكاتب الهيئة العامة يومياً في 

أوقات الدوام الرسمية ليبث روح السعادة واإليجابية.
وذكرت الهيئة أن لديها مبادرات عديدة لزيادة السعادة 
واإلنتاجية بني املوظفني منها صحية، ورياضية واجتماعية 

وذلك بهدف نشر السعادة واإليجابية داخل الهيئة.
أصغر موظف سعادة 

فتحت الشرطة األسترالية حتقيقاً،  امس 
الــثــالثــاء، ملعرفة كيف متّكن فتى فــي الـ12 
من العمر من السفر وحيداً إلى جزيرة بالي 
اإلندونيسية، ومتضية أربعة أيــام في فندق 

مستخدماً البطاقة املصرفية لوالديه.
وهرب الفتى من منزل والديه في سيدني، 
بعد مشادة مع والدته، وانتقل أول األمر إلى 
بيرث في مقاطعة أستراليا الغربية، ومنها إلى 
جزيرة بالي على منت رحلة منخفضة التكلفة 
لشركة “جيت ستار”، بحسب ما نقلت وسائل 

إعالم محلية.

وقــالــت والــدتــه “ال يــحــّب أن نــقــول لــه ال، 
ونتيجة لذلك صــار ابني فــي إندونيسيا”.
وســبــق أن ذهــبــت العائلة فــي العطلة إلى 
ــاول الفتى بعد  جزيرة بالي السياحية، وح
ذلك أن يحجز مقعداً للسفر وحيداً لكن شركات 
ــرة وافقت  الطيران رفضت ذلك.لكن هــذه امل
شركة الطيران على حجز مقعد له، بحسب ما 
قال، فتوّجه إلى بالي حيث أمضى أربعة أيام 
قبل أن يبلغ أحد األصدقاء والدته مبكان وجود 
ابنها بعدما شاهد مقطعاً مــصــّوراً له يظهر 

موقعه.

وأنفق الفتى في هذه الرحلة 8000 دوالر 
أسترالي )5000 يــورو( من حساب والديه.
وأبــلــغــت الــســلــطــات األســتــرالــيــة الشرطة 
اإلندونيسية باألمر، ثم توّجه والدا الفتى إلى 

بالي الصطحابه.
ومبوجب القوانني األسترالية، مينع األطفال 
دون الـ5 من السفر من دون مرافق، وتوجد 
تذاكر خاصة ملن يسافرون من دون مرافق وهم 
بني سن اخلامسة والـ11، أما من هم بني الـ12 
والـ15 فيمكنهم أن يسافروا وحدهم، ولكن 

بشرط موافقة ولّي األمر.

4 أيام طفل أسترالي غضب من أمه فسافر مبفرده لبالي وأمضى  عائلة الغامن
لوفاة

نصر غامن صقر الغامن

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته


