
اع��ت��اد الفنان الكويتي حامد 
العميري بنظرته الفنية وعدسة 
كاميرته التقاط معالم تراث بلده 
ليعرض ما يشاهده للجمهور في 

معارض فنية متخصصة.
وافتتح العميري مساء االثنني 
النسخة السابعة م��ن معرضه 
ال�����ذي حت��ت��ض��ن��ه ق���اع���ة أح��م��د 
ال��ع��دوان��ي وي��ع��رض خ��ال��ه 80 
ص��ورة منوعة عن ت��راث الكويت 
واحل��رف اليدوية، ليشكل بذلك 
ف��رص��ة حقيقية ل��رؤي��ة بصرية 
متفردة من خال الصور املنوعة 

عن ماضي الكويت وتاريخها.
ويهدف املعرض املقام برعاية 
وزير اإلعام األسبق الشيخ حمد 
جابر العلي الصباح وبدعم من 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب إلى تسليط الضوء على 
التراث الكويتي العريق وكذلك 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د م��ع تنوع 
احلرف اليدوية التي كانت مصدراً 

للرزق.
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35 مختصًا يشاركون غدًا 
في فصل التوأم السيامي 
الليبي »أحمد ومحمد« 

 قرر الفريق الطبي واجلراحي لعمليات فصل التوائم 
السيامية إج��راء عملية فصل التوأم السيامي الليبي 
»أحمد ومحمد« غداً اخلميس في مستشفى امللك عبدالله 
التخصصي لألطفال مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بوزارة احلرس الوطني في الرياض.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د اج��ت��م��اع أع��ض��اء ال��ف��ري��ق الطبي 
واجل��راح��ي أم��س بقيادة املستشار بالديوان امللكي 
املشرف العام على مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية رئيس الفريق الطبي واجلراحي في عمليات 
فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

الربيعة.
وأوض��ح الدكتور الربيعة أن التوأم ملتصقان في 
أسفل البطن واحلوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، 
ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان 
في اجلهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو 
ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيًضا 
في آخر األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة وفتحة الشرج 

وعظام احلوض.
وأضاف أن الفريق قام بشرح احلالة ونسب النجاح 
واملخاطر املتوقعة لوالد التوأم الذي وافق على إجراء 
العملية واضعا ثقته بعد الله تعالى بأعضاء الفريق، 
مفيًدا أن هذه احلالة من احلاالت النادرة واملعقدة والتي 

حتتاج إلى اخلبرة العريضة للفريق الطبي السعودي.
وأش���ار ال��دك��ت��ور الربيعة إل��ى أن الفريق الطبي 
واجل��راح��ي بعد مناقشة حالة ال��ت��وأم يتوقع وب��إذن 
الله تعالى أن تكون نسبة النجاح %70 بعد عملية 
تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة مبشاركة 
35 متخصصاً من األطباء واجلراحني والفنيني وكادر 
التمريض، داعًيا الله تعالى أن تتكلل ه��ذه العملية 
بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إجنازات اململكة في 
برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه 

احلالة إلى 48 عملية.

واحدة ساعة  في  شتلة  آالف   303 بغرس  »غينيس«  إلى  تركيا 
أعلنت موسوعة )غينيس( لألرقام القياسية 
أمس الثاثاء دخ��ول تركيا املوسوعة بغرس 
أكثر من 303 آالف شتلة خال ساعة واحدة 

مبدينة )تشوروم( شمال الباد.
ونقلت وكالة )أن��اض��ول( التركية لألنباء 

عن ممثلة املوسوعة في تركيا شيدا صوباشبي 
ال��ق��ول ف��ي تصريح صحفي إن احلملة التي 
أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان 
لزراعة األشجار أسفرت عن غرس 11 مليون 
شتلة في عموم تركيا. وأعربت عن شكرها لكل 

من ساهم في هذا املشروع االجتماعي الكبير 
املكافح لظاهرة االحتباس احلراري في العالم.
وك��ان��ت اندونيسيا صاحبة ال��رق��م القياسي 
استطاعت دخول موسوعة )غينيس( لألرقام 

القياسية.

»عدسة« العميري.. توثيق لتراث الكويت وتنوع احلرف اليدوية
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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة املرزوق

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

طيبة يو�سف مرزوق املرزوق

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

 في الصـميم
واضح أن محاور استجواب وزير الداخلية قوية 
وحتمل حقائق يصعب إخفائها.. ارتفاع مصاريف 
الوزارة بنسبة 44 باملئة وحتويل بنود الصرف من 
السرية إلى اخلاصة جعل الوزير في دائرة الشك.. 
التصويت على العلنية فرصة إلط��اع املواطنني 
حتسباً حلل املجلس.. »مجلس الهايدبارك« ال يوقف 

»غول« الفساد.. »إذا طبع دوس على تريچه«!!
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naifmez@ مطلق ن�صار ال�رشيفي
هناك توجه من عمومية احتاد كرة القدم الجراء تعديل على النظام االساسى 
بتقليص عدد اعضاء مجلس االداره الى سبعة اعضاء بدالً من 14 وبعد سنوات من 
ازمه طاحنه وحتدى ماصخ اكتشفنا ان من كان ينادى بخمسة اعضاء هو االكثر 

نضجاً اذاً ليش دخلتونا بالطوفه !!

talalalyagout@ طالل ثنيان الياقوت
عجبنى اقتراح بعض النواب عقاب بالسجن ١٠ سنوات وغرامه ١٠٠ الف 
دينار لتجرمي تضخم حساب املوظف العام ... طيب : واذا كان احلساب املتضخم 
حق نائب إشلون ؟؟  أو كبته متضخم ؟؟ أو يشترى كاش وايد بتضخم ؟؟  أو 
صارت عنده شقق بره الكويت بتضخم ؟؟ أو إشترى بيوت بتضخم ؟؟؟ املهم 

التضخم عندكم اقصد

farhanko888@ بو�صامل ي�صق د�صدا�صته
املتقاعدين حتركوا اشفيكم عددكم ١٤٠ الف مايطلع منكم ١٠٠ واحد رجال 
ونساء  نروح ديوانية كل عضو ونحاسبه على تقصيرهم لنا وعن املرحله السيئه 

اللي يعاني منها املتقاعدين شغلنا قانوني  ومن حقنا نخاطبهم

Badriya_Alsabah@ بدريه ال�صباح
الشاب حديث ال��زواج إللي ت��زوج بنت تشتغل الزم يحط نفسه مبنزلة 
يحس فيها بتعبها و إذا قال في نفسه :هم أنا اشتغل إذن لم يصل للهدف ألنه 
الصحيح و الطبيعي إنه  يعمل و الزم عقبها يتحمل القصور إللي يطلع منها 
. كلمة يعطيج العافية أو ما قصرتي إذا طلعت منه مع كلمة ثانية ميهم تخلي 
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وفــــيـــــات
العنزي  إبراهيم  العبدي  زوجة/   - طالب  غلوم  محمد  اشرف 

 / املعارض  ارض  مقابل   / الوزان  مسجد  الرجال:   - شيعت   - 60عاماً    
مشرف النساء: حسينية االنوار / صباح السالم / ق5 / ش1 / ج6 / م34 

-ت:  65000510 - 67670660

الدالل  عيسى  منصور  ناصر  صالح 
 33 عاماً - شيع - الرجال : مسجد االمام احلسن / بيان - النساء: حسينية 

ام البنني / الرميثية على الدائري اخلامس - ت:  94409299

حسني  بن  عباس  عبدالرحمن  فاطمة 
 78 عاماً - شيعت - الرجال: مسجد النقي / الدسمة - النساء: حسينية 
سيد علي املوسوي / بجانب حسينية معرفي / شرق - ت:  99040140 

50255585 -

الرفاعي حسني  السيد  إبراهيم  السيد  حفصة 
 88 عاماً - شيعت - الرجال: املنصورية / ديوان هاشم الرفاعي / ق2 / ش26 
/ م20 -النساء: الشامية / ق3 / ش36 / م1 - ت  99935535 - 66695666

الدوسري إبراهيم  خليل  تيسير 
 57 عاماً - شيع - الرجال: خيطان / ق10 / ش20 / م29 - النساء: الشهداء 

/ ق4 / ش404 / م41 - ت:  99902332 

الطرميان  عبدالوهاب  صالح  ارملة/   - القطان  خليل  علي  غنيمة 
بيت  خلف   / بيان   / الفواز  القطان  ديوان  الرجال:   - شيعت   - عاماً   79  

التمويل الكويتي - النساء: الروضة / ق1 / شارع علي سليمان ابوكحيل 
/ م18 - ت:  97226633 - 99336557

الفهد إسماعيل  فهد  معاذ 
 68 عاماً - التاسعة صباح غد األربعاء - الرجال: جنوب السرة / السالم / 
ق2 / ش221 / م103 / ديوان الفهد مقابل مسجد الصباح وفرع اجلمعية 

- النساء: العدان / ق7 / ش2 / م41 - ت: 99779749 - 52225281

السهي عيد  عبدالرزاق 
 50 عاماً - شيع - الرجال: ضاحية عبداهلل املبارك / ديوان السهيل / ق2 
النساء: ضاحية  النعمان  / مقابل مواقف مدرسة قتادة بن  / م1  / ش3 

عبداهلل املبارك / ق5 / ش506 / م39 - ت: 66663397

الرشيدي معتاد  عياد  مرزوق 
 84 عاماً - شيع - الصباحية / ق3 / ش6 / م290 - ت: 99885351

حسنة عوض بطي الرشيدي - أرملة/ عبد اهلل عيد العيفان 
 78 عاماً - بعد صالة عصر األربعاء - العارضية ق 2 / ش 6 / م 27 - ت: 

90097210

املرزوق  يوسف  طيبة 
 82 عاماً  9 صباح األربعاء - الرجال: الشامية / ديوان املرزوق / ق 7 / ش 77 
/ م 14 النساء: الشويخ السكنية / ق 1 / ش 14 / م 9 - ت: 24816890 

94447770 -

الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستمع إلى شرح من العميري عن إحدى الصور

صور توثق احلرف اليدوية التي كانت مصدراً للرزق


