
فاز الفنان الكويتي القدير محمد املنصور أول 
أمس بجائزة الشارقة للإلبداع املسرحي تقديرا 
ملسيرته الفنية التي استهلها منذ ستينيات القرن 

املاضي.
جاء ذلك خالل افتتاح فعالية »أيام الشارقة 
املسرحية« في نسختها الـــ 29 والتي أقيمت 
برعاية وحضور عضو املجلس األعلى حاكم 

الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.
وقام الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بتقدمي 
اجلائزة للفنان محمد املنصور بحضور عدد 
مــن الفنانني اخلليجيني والــعــرب املشاركني 
في الفعالية املسرحية التي تعتبر األكبر على 

مسوى دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأعرب الفنان املنصور في تصريح لـ )كونا( 
عقب استالمه اجلائزة عن سعادته البالغة في 
هذا التتويج مؤكدا »أنه تتويج لكل من عاصرته 
وزاملته في مسيرتي الفنية من إخواني الفنانني 

من رحل منهم ومن ننعم بوجودهم بيننا اآلن«.
ــزة تعتبر أهـــم تتويج  ــائ وأضــــاف أن اجل
لعطاءاته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة 
ــالم  مــا بــني خشبة املــســرح واملسلسالت واألف
ــع لي لبذل املزيد في خدمة وطني  ــي داف »وه
الكويت فنيا وثقافيا ورفــع رايتها في احملافل 
الفنية العربية«. وقال املنصور إنه يهدي هذه 
اجلائزة للكويت التي »لم تبخل على احلركة 
الفنية بالتشجع املـــادي واملــعــنــوي مــا جعل 
الفنان الكويتي يتبوأ مكانه مرموقة بني زمالئه 

اخلليجيني والعرب«.
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 في الصـميم
اجلرمية اإلرهابية التي قام بها العنصري املعتوه في 
نيوزيلندا تبعتها انعكاسات راقية جــداً ســواء من قبل 
الشعب أو البرملان في كثير من الدول األوروبية.. الرسالة 
التي أرادوا إيصالها أنهم ضد العنف واإلرهــاب أياً كان 
مصدره وأنهم مع التعايش السلمي وحرية العبادة.. 
حتية إكبار ملواقفهم النبيلة.. اخلشية من ردود أفعال 

ثأرية من بعض املتعصبني املسلمني ليسقط أبرياء جدد.. 
العقل زينة!!

Sara @AlnejadahSara

ممكن سؤال : احلني شالفرق بني موظف يشتغل باملجلس وال بوزارة 
وال بشركة البترول ؟؟؟؟ ليش الفرق كبير بالراتب واهما كلهم موظفني 
إداريني وكلهم ميلكون نفس الشهادة ؟؟!! مجلس االمة شركة البترول  
الدوائر احلكومية حلد يقول حاسدينا هذا الواقع مافي اي فرق بني 

املوظفني اإلداريني

Jassimalmutawa@ جا�صم مبارك املطوع

احلكومة اإللكترونية = روح برة و تعال !  -1 تدش املخفر روح صور 
الليسن برة وتعال. -2 تروح الشئون روح للطباعني اللي برة وتعال -3
تبي دفتر سيارة روح للطباعني اللي برة وتعال .  -4 أي معاملة في مراكز 
خدمة املواطن..روح للطباعني اللي برة وتعال.  واذا ما داوموا الطباعني 

مرنا باجر !

brokerq8@ ابراهيم الفيلكاوي

والزال البيع مستمر كعقاب للشركات التي لم تعلن عن بياناتها املالية  
في حني ان هناك استغالل من بعض الشركات بالضغط املتعمد للتجميع 
املضاربي - ورفع االعالنات في االيام االخيرة من املهلة ..  وذلك بسبب 

تردي القوانني وتطبيقها !!

@FAWAZ_ALHASAWI @fawaz_alhasawi1

إذا تكلمت يوم من األيام أو انتقدت النادي فهو من زود غالت القادسية 
عندي ولكن ومع األسف البعض يعتقد أني اتصيد وما ألومهم النه كل من 

يرا الناس بعني طبعه
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أوروبـــي  مطعم  أول  افــتــتــاح 
حتت املاء في النرويج

افتتح أول مطعم أوروبي حتت املاء في النرويج، أمس األربعاء، 
وتلقى حجوزات من أكثر من 7 آالف شخص لتناول الطعام وسط 

األسماك.
ويقع املطعم عند الطرف اجلنوبي من النرويج وهو مصمم على 
شكل أنبوب خرساني كبير يقع جزء منه حتت مياه بحر الشمال. 
ويحمل هذا املطعم اسم »أندر« أو »أسفل« التي تعني بالنرويجية 

أيضاً »أعجوبة«.
واملطعم من تصميم شركة املعمار النرويجية سنوهيتا التي 
وضعت أيضاً تصميمات دار األوبرا في أوسلو ومتحف 11 سبتمبر 

التذكاري في نيويورك.
وقال مؤسس الشركة شيتيل تريدال تورسن لرويترز: »املذهل 

هو هذا االنتقال من أعلى املاء إلى أسفله عبر املبنى.. تكشف النافذة
الكبيرة ما حتت املاء، لكن األمر ليس كما في أحواض األسماك بل 

هو واقع حقيقي«.
ودخول املطعم يبدو للوهلة األولى مثل دخول حمام البخار، حيث 
تغطيه ألواح خشبية من األعلى ثم تقود ساللم ممتدة بطول 8 أمتار 
إلى قاعة كبيرة لتناول الطعام، تسع نحو 40 شخصاً لها جدار عبارة 

عن نافذة شفافة عمالقة على احمليط مباشرة.
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ــي أن  ــف ــائ ــط ـــــورد ال ــاع ال ــط ــت اس
يرسم لــزوار الطائف وأهلها أروع 
مشاهد جماليات البيئة وعطرها 
اآلخــاذ الــذي ال يخطئه أنف كل ذائق 
لــلــروائــح العطرية فــي الــعــالــم. إذ 
تكتسي محافظة الطائف هذه األيام 
بألوان الورد التي تفوح منها رائحة 
العطور الطائفية إيذاناً ببدء دخول 
فصل الربيع، فمن بني أكثر من 800 
مزرعة منتشرة ما بني : الهدا، والشفا، 
واملــخــاضــة، ووادي مــحــرم، ووادي 
ــق، ووادي الــبــنــي، والــوهــط  ــم األع

والوهيط.
وتنتشر على جبال الطائف مزارع 
ــورود بألوانها وأنواعها، ويعمل  ال
املـــزارعـــون مــن أبنائها على قطف 
الــــورود فــي مــوســم قطافه احلالي 
وجنيه والــبــدء فــي اســتــخــراج املــاء 
العطري الــذي ارتبط باسم الطائف 
منذ عقود طويلة وبات مسجاًل باسم 

ماء الورد الطائفي.
ويجلب املزارعون الورود بكميات 
كبيرة من املــزارع إلى مصانع تقطير 

الورد في الهدا والشفا ووادي محرم، 
ليستخلص منه أطيب وأغلى العطور 
ــرى لتسويقه  ــورد األخ ومنتجات ال
على أشكال ورود باألسواق احمللية 
أو استخراج مائه وعطره في املعامل 
ــداداً  ــع ــت ــرض اس ــغ ــهــذا ال املــنــشــأة ل
ــل اململكة وخارجها،  لتسويقه داخ
لتلبية جميع أذواق هـــذا املنتج 
العطري الفواح الذي اكتسب شهرة 
واســعــة ليس على الــنــطــاق احمللي 
فحسب بــل على املستوى اإلقليمي 

والدولي.
وأوضــــح أحـــد املهتمني بــزراعــة 
الورد أن مواعيد زراعة شتالت الورد 
تبدأ في فصل الربيع الطرف ويبدأ 
التشذيب » قص فروع الشتلة« التي 
ــان عمرها  زرعـــت قــدميــاً حتى لــو ك
سنة واحــدة ليتسنى للمزارع جني 
ثمار الــورد بسهولة، مشيراً إلى أنه 
تأتي بعد ذلك عملية الري التي تبدأ 
من بعد التشذيب » التحطيب » في 
فصل الربيع إلى نهاية فصل الصيف.

وبكميات تدريجية ومعتدلة. الورود في الطائف

املنصور: تتويج لكل من عاصرته وزاملته في مسيرتي الفنية 

فنان كويتي يفوز بجائزة الشارقة لإلبداع املسرحي

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يكرم الفنان محمد املنصور وفي الكادر املنصور يحمل اجلائزة

»الطائف« تكتسي بألوان الورد إيذانًا بدخول »الربيع«


