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 في الصـميم
هاشتاج »الكويت والسعودية مصير مشترك« تعبير 
صادق عن ما يحمله أبناء الكويت من حب وتقدير خادم 
احرمن وسمو ولي عهده والشعب السعودي الكرم... 
يربطنا مصير مشترك ومصالح ونسب ووشائج تاريخية 
عمدت بالدم وأصبحت مغروسة في وجــدانــنــا... مهما 
نختلف في بعض التفاصيل العابرة إا أننا شعب واحد في 

بلدين.. ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا!!

Dralajmey@     الدكتور نايف العجمي
الصفقات السياسية ساخنة جدا، ولذا فإن االتفاف حول دولنا وقيادتها 
ضرورة ملحة، خاصة في هذه امرحلة اخطيرة، وأن نتصدى أبواق اإعام 

امعادية، ولو كانت من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.

iqbalalahmad1@    اقبال الحمد
وا زال مسلسل عدم قبول توقيع اام والزوجة وااخت واي مرأة مهما 
كانت قريبة جدا من حياة امريض اج��راء اي عملية له انها انثي ..وقبول 
توقيع اي رجل  مهما كان بعيدا ا يعرف شيئا عن حالة امريض..فقط انه 

ذكر .

Dr_alwasmi@      د.عبيد الو�صمي
افهم مط التفكير الغربي جيداً واجد ان ااهتمام ااستثنائي للمؤسسات 

اامريكية الرسمية وغير الرسمية ”غير امسبوق“
ليس لوجه الله ، وا خوفاً على حياة انسان ، وا حرصاً على ال��رأي 
والتعبير ، وعلى“اجميع“ان يدرك ذلك و يعمل على هذا ااساس فليس هناك 

متسع أي خاف فاامر خطير! ، اللهم قد بلغت

 فيلم فلسطيني يفوز 
بجائزة مهرجان مامو

ــــب(  فـــاز الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي )واج
للمخرجة، آن ماري جاسر، بجائزة أفضل 
فيلم روائي طويل مهرجان مامو للسينما 
العربية فــي دورتـــه الثامنة التي أســدل 

الستار عليها اليوم الثاثاء في السويد.
وحصل الفيلم أيضا على جائزة ”النقاد 
العرب“ من امهرجان وامقدمة من جريدة 

النهار الكويتية.
وذهبت جائزة أفضل مثل للتونسي 
علي يحياوي عن دوره في فيلم )بنزين( 
فيما ذهبت جائزة أفضل مثلة للعراقية 
زهراء غندور عن دورها في فيلم )الرحلة( 
وفاز العراقي محمد دراجي بجائزة أفضل 

مخرج عن الفيلم ذاته.
وتشكلت جنة حكيم مسابقة اأفام 
الروائية الطويلة من اممثلة امصرية، منة 
شلبي، والناقد اللبناني هوفيك حبشيان 

وامخرج امغربي حسن بنجلون.
ومنحت جنة التحكيم جائزتها اخاصة 
للفيلم امغربي )وليلي( للمخرج فوزي بن 

سعيدي.

توفي اممثل امصري أحمد عبدالوارث، 
امس ااثنن، عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك 
بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى 

أحد امستشفيات بالقاهرة.
وكان عبدالوارث قد تعرض العام اماضي 
لوعكة صحية، وبعد نقله إلــى امستشفى 
تبن أنه يعاني من أمراض عدة منها الضغط 

والسكري.
ولــد الفنان الــراحــل فــي 18 أكتوبر عام 
1947، وحصل على بكالوريوس امعهد 

الــعــالــي للفنون امسرحية ”دفعة“ نور 
الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

وبدأ حياته الفنية في التلفزيون من خال 
مسلسل ”هروب“ من إخراج نيازي مصطفى، 

ثم ”زهرة اأسوار“ و“امسافرون“ و“أبرياء 
فــي قفص ااتهام“ و“مساح البحيرة“ 

و“رحلة امليون“.
حصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية 
فــي أول عمل فنى لــه عــن مسرحيتي ”ثمن 
احرية، ومأساة جميلة“، وهو في امدرسة 

الفنان الراحل أحمد عبد الوارثاخديوية.

وفاة اممثل امصري أحمد عبدالوارث
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مهرجان »الشارقة السينمائي الدولي« 
للطفل يطلق دورته السادسة

أطلقت اإمــارات دورة جديدة من مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي للطفل والذي يعد أحد أبرز امناسبات السنوية امخصصة 

لأطفال والناشئة في منطقة اخليج.
يشمل برنامج عروض الــدورة السادسة للمهرجان 138 فيلما 
من 31 دولــة بينها 12 فيلما عــرض عامي أول و34 فيلما عرض 
أول منطقة الشرق اأوسط.ومن بن اأفــام امعروضة 13 فيلما 
تتناول معاناة اأطفال الاجئن وقسوة الغربة واحنن إلى الوطن.
وبجانب العروض السينمائية يشمل البرنامج ورش عمل في اخدع 
السينمائية وامكياج وامؤثرات اخاصة واأفــام ثاثية اأبعاد 

وكذلك محاضرات تلقيها نخبة من صناع السينما اأجانب والعرب.

»تشيرنوبل حت اماء«.. النرويج 
»تدفن« غواصة نازية في الرمال!

5 أشهر من زواجهما.. ميغان  بعد 
ماركل تعلن اخبر السعيد

قامت احكومة النرويجية 
بتكليف شركة هولندية بدفن 
غواصة نازية في الرمال لوقف 
تسرب 1800 برميل من امواد 

الكيميائية في البحر.
وبعد مرور أكثر من 60 عاما 
 “U-864” على إزاحة غواصة
البالغ وزنــهــا 2400 طــن، من 
طـــراز IXD2 U-boat، من 
قبل البحرية البريطانية قبالة 
ســـواحـــل الـــنـــرويـــج، تــواصــل 
الــغــواصــة تــســريــب الــزئــبــق 
اخطير من احاويات الصدئة، 
التي تتواجد على عمق 152 مترا 

حت السطح.
وتتدفق حوالي 4 كيلوغرامات 
من امعدن السام في اماء سنويا، 
ــف متر مــربــع من  ليلوث 30 أل
ــاع البحر وأعــــدادا كبيرة من  ق
اأسماك، إلى جانب فرض حظر 
ــوارب الصيد في امنطقة  على ق

على بعد حــوالــي ميلن قبالة 
.Bergen ساحل

واآن، م التعاقد مع شركة 
”Van Oord“ الهولندية لدفن 

احــطــام فــي 100 ألــف طــن من 
الركام، لوقف التسرب. وستبدأ 

العملية، التي ستكلف 32 مليون 
دوار تقريبا، العام امقبل لغاية 
عام 2020. ويقول الباحثون إن 
هذه التقنية أثبتت فعاليتها في 
احتواء 30 موقعا ملوثا بالزئبق، 
على مدار العشرين عاما اماضية.

دفن غواصة نازية في الرمال

أعلن قصر كنزجتون، امس ااثنن، أن ميغان 
ماركل دوقة ساسكس وزوجة اأمير هاري حفيد 

املكة إليزابيث ملكة بريطانيا حبلى.
وقال القصر في بيان: ”يسعد سمو دوق ودوقة 
ساسكس اإعان عن انتظارهما مولودا خال ربيع 

.“2019

وجــاء إعــان حمل ماركل بعد وصولها برفقة 
هاري إلى أستراليا في أول جولة رسمية خارجية 

يقومان بهما منذ زواجهما في مايو اماضي.
وهــذه هي اجولة الثانية في أستراليا، التي 

يقوم بها اجيل اأصغر في العائلة امالكة بعد 
الزيارة التي قام بها اأمير وليام وزوجته كيت 

وابنهما اأكبر جورج في 2014.
ومــن امــقــرر أن يركب دوق ودوقـــة ساسكس 
عبارة من ميناء سيدني مر بدار اأوبرا، الثاثاء، 
بــاإضــافــة إلــى مــشــاهــدة رقــصــة تــؤديــهــا فرقة 
معاصرة للسكان اأصلين كما سيشاهدان حيوان 
الــكــواا فــي حديقة حــيــوان تــارونــغــا، وسيلتقي 
الزوجان مزارعن تضرروا من اجفاف الشديد، 

اأربعاء.

عائلة الرومي
لوفاة

حسن عبدالله محمد الرومي

بخالص العزاء وامواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احزن واأسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلن العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته

مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي 


