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صــــــاروخ  أول  تـــطـــلـــق  الـــهـــنـــد 
فضائي من إنتاج محلي

تعتزم املنظمة الهندية للبحوث الفضائية )إيسرو( إطالق 
الــصــاروخ الفضائي الهندي األول بتمويل خــاص حتى عام 

 .2021
ومن أجل هذا الغرض، سيتم إنشاء مشروع مشترك بالتعاون 
مــع عــدة شــركــات محلية خــاصــة، وفقا ملــا قاله مدير منظمة 

»إيسرو« كيران كومار لصحيفة التاميز الهندية.
وقــال كومار موضحا إن »الــصــاروخ الفضائي 2021-20 
ســوف يصنع بالكامل بتمويل مــن الــشــركــات اخلــاصــة، أما 
املنظمة الفضائية )إيسرو( فستكون جــزءا من هذا املشروع 
ــاز هــذه اآللــيــة. وأضــاف  املشترك«مؤكدا أن العمل جــار إلجن
كومار أن »إيسرو« املنتج الهندي الوحيد للصواريخ الناقلة إلى 

الفضاء.

الشرطة األملانية تعرض مذكرات جون لينون املسروقة
عرضت الشرطة األملانية مذكرات ونظارات 
وأشياء أخــرى تخص جون لينون مغني فريق 
بيتلز الراحل كانت سرقت من أرملته يوكو أونو 

في 2006 وانتهى بها األمر في برلني. 
واعتقلت الــشــرطــة شخصا فــي بــرلــني يوم 
االثنني يشتبه بتلقيه 86 قطعة مسروقة من بينها 
آخــر مذكرات تخص لينون تنتهي كلماتها في 
اليوم الذي قتل فيه بالرصاص في نيويورك في 

الثامن من ديسمبر كانون األول عام 1980. 
وتعتقد الشرطة أن السائق السابق ألونو 
سرق هذه األشياء وأخذها إلى تركيا وأنها لم 
تصل إلــى برلني قبل 2013 أو 2014. وتقول 
الشرطة إن شخصا آخــر يشتبه بتورطه في 

السرقة يعيش في تركيا. 
وكانت الشرطة تلقت بالغا بشأن املمتلكات 
بعد أن عثر عليها مدير دار مزادات مفلسة كانت 

7 من مسؤولي  مصر حتيل 
املتاحف للمحاكمة بتهمة 
إتالف قطع أثرية نفيسة

قالت النيابة اإلداريـــة في مصر أمــس األربعاء 
إنها أمرت بإحالة سبعة من مسؤولي املتاحف إلى 
احملاكمة العاجلة بتهمة اإلهمال اجلسيم الذي تسبب 
في إتالف قطع أثرية نفيسة أثناء نقلها إلى متحف 

جديد من املقرر افتتاحه العام املقبل. 
ويقع املتحف املصري القدمي في ميدان التحرير 
بوسط القاهرة. وبــدأت مصر بناء املتحف الكبير 
الذي يقع على مشارف العاصمة ويطل على أهرامات 
اجليزة عام 2003، ويعد أكبر مشروع متحفي تشرف 

عليه وزارة اآلثار املصرية. 
وقالت النيابة اإلداريـــة في بيان إن جلنة فنية 
شكلتها خلصت إلى ”حدوث تلفيات بالغة في عدد 
ــار النفيسة ... خــالل عملية التغليف  من قطع اآلث
والنقل من املتحف املصري بالتحرير ومن منطقة آثار 

حلوان إلى املتحف املصري الكبير“. 

الفنان الراحل عبد احلسني عبد الرضا

تشهد الدورة اخلامسة من مهرجان أجيال السنيمائي، 
من تقدمي مؤسسة الدوحة لألفالم، تكرمياُ خاصاً لفقيد الفن 
عبد احلسني عبد الرضا وإطالق السلسلة اخلاصة »صنع 

في الكويت«. 
ويضيء البرنامج على املواهب السينمائية الكويتية 
ويعرض أعمالهم أمام جمهور املهرجان. ويأتي هذا العرض 
بعد تكرمي املهرجان في ليلته االفتتاحية ألسطورة التمثيل 
الكويتي الراحل عبد احلسني عبد الرضا، الذي استحوذ على 

قلوب املاليني لبراعته في التمثيل وشخصيته احملببة.
وقالت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي ملؤسسة 

الدوحة لألفالم ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: »كان 
عبد احلسني عبد الرضا جنماً رائـــداً للفنانني في جميع 
أنحاء العالم العربي. باإلضافة إلــى مساهماته الفنية 
والسينمائية القيمة، كان إنساناً رائعاً يحب اخلير للجميع 
ويتميز بعالقته اإليجابية مع اجلمهور. لقد أثبت من خالل 
حياته وعمله بأن الفن يستطيع التغلب على كل االختالفات 
وتوحيد الناس. وفي حني يعترينا احلزن على وفاته، أردنا 
أن نكّرمه بعرض أعمال املواهب الكويتية الشابة التي كان 

ليفتخر بها بالتأكيد«.
وسيشهد البرنامج عرض ستة أفالم قصيرة ملخرجني 

كويتيني تكرمياً للممثل الكبير الذي لّون حياة الناس في 
جميع أنحاء العالم العربي من خالل الكوميديا وكان إلهاماً 

ألجيال من الفنانني املبدعني.
ويتضمن برنامج »صنع في الكويت« ستة أفالم قصيرة 

ستلقى بال شك إعجاب محبي السينما واألفالم ، وهي:  
»منيرة« من إخــراج أوســكــار بويسون، و«غــشــاش« من 
إخراج مساعد خالد، و«سندرة« من إخراج يوسف البقشي، 
و«أحلى حياة« من إخــراج مقداد الكوت، و«بيرد ووتش 
ــرة املهدي،  – احللقة الثانية: الصحة« مــن إخـــراج زه

و«سالفة صورة« من إخراج داوود شعيل.
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 في الصـميم
احلكومة قبل يومني دخلت في قرار كان من املمكن ان يتسبب بكارثة لوال 
انها تراجعت في اللحظات األخيرة واخفته عن وسائل اإلعالم.. القرار جاء 
كردة فعل على منع بعض املنتجات الغذائية التي أثير حولها لغط في الفترة 
األخيرة.. احلبايب كانوا سيلزمون اي منتج يدخل الكويت بشهادة منشأ 
وتكون معتمدة من قبل سفارة الكويت في البلد املصدر.. الشباب ينامون 
ويصحون على قرارات غير مدروسة.. لو طبق هذا القرار لتضاعفت أسعار 
السلع واملنتجات اضعافا كثيرة بسبب توقف اكثر من 200 شاحنة كانت 

تنتظر الدخول إلى البالد..
الركادة زينة!!

Mariam H   @maya858

نسأل الله العظيم أن يلبس أميرنا وقائدنا الشيخ صباح األحمد 
ثوب الصحة والعافية وأن يبارك له في عمره وصحته وأن يحفظه لـ 

شعب الكويت من كل مكروه #صباح_االحمد

al_mafr7@    عبداهلل املفرح

خطاك السو يا أبو ناصر ... يحفظك رب البيت الباس طهور ان شاء 
الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك... #صباح_االحمد

ahmedaahmed76@   اأبوحممد

#صباح_االحمد أمير ينفرد بسياسة حكيمة جنبت الكويت الكثير من 
املشاكل التي كان ميكن أن تقع فيها

essa4040@   د.عي�صى الظفري

#صباح_االحمد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي سمو 
األمير الشيخ صباح ويلبسه لباس العافيه

يقدم برنامج أفالم »صنع في الكويت« 

مهرجان أجيال السينمائي اخلامس يكّرم الفنان الراحل عبد احلسني عبد الرضا

عرض نظارات جون لينون في مؤمتر صحافي 

عائلتي الدغيثر والصقعبي
لوفاة

هدى إبراهيم الرشيد الدغيثر
أرملة / صالح عبدالعزيز احلمد الصقعبي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته

5 فرق طبية إيطالية تنجح بفصل توأم سيامي جزائري 
متكنت 5 فرق طبية إيطالية 
متكونة من 40 شخصا، من فصل 
التوأم السيامي اجلزائري »ريان 
وجـــىھان«، مبستشفى األطفال 
»بامبينو جيسو« بروما، حسب 
ما نقلته مصادر جزائرية عن  

وكالة األنباء االيطالية.
ووفقا للمصدر فإن العملية 
التي جرت في الـ 7 من نوفمبر 
اجلاري لفصل التوأم السيامي، 
ــن الــعــمــر 17 شھرا،  الــبــالــغ م
امللتصق على مستوى الصدر 
والبطن، قد سارت على مايرام، 
وأن الــتــوأمــني حتققان نتائج 
جـــيـــدة. كــمــا قـــال املـــصـــدر أن 
فحوصات التحضير للعملية قد 
استغرقت 11 شھرا من اإلعداد 
ــدام منـــاذج ثالثية  ــخ ــت ــع اس م

التوام بعد فصلهاألبعاد D3 ألماكن اإللتصاق.


