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 في الصـميم
عاد قائد احلرس الثوري اإليراني إلى »الهياط« من 
جديد وأعلن أن لديه قوة قد متحو الكيان الصهيوني 
من الوجود وعلل ذلك بعدم مالءمة الظروف.. اليوم 
ووفق استخدامات التكنولوجيا املتطورة وأساليب 
التجسس احلديثة فإن أميركا تعلم ما في »مصارينك 
اخلـــضـــر«.. بــيــع مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات إللــهــاء 
 الشعب املغلوب على أمــره وتهديد دول اخلليج..

 شبعونا كفوف شبعناهم شتيمة!!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

nsalhusseini@ نا�رش احل�صيني
الى وزيرة التجاره خالد الروضان  الى وزير البلديه .. من الذي بلغ الهنود 
والبنغاليه في شبرة اخلضره ان هناك حملة تفتيش على بضاعتهم واغالق 

البسطات ؟

Waelalhabashi@ وائل �صليمان احلب�صي
الكويت فوق اجلميع األرض التستطيع العيش من غير أشعة الشمس 
ولونها األصفر والتستطيع أن تتنفس من غير النباتات ولونها األخضر 
والرياضة الكويتية لن تنهض إال بصحوة نادي القادسية النادي العربي 

رسالة  إلى اإلحتادات الرياضية أعدلوا بني جميع األندية

Ahmad_Khorsheed@ اأحمد خور�صيد
عيد احلب احلقيقي هو رضـا والديـنـك عـلـيك وإيـاك أن تشكو لهم مشاكلك 
وهمومك ومثل لهم أنك أسعد شخص بالكون وأنك مرتاح وبخير وال تقتصر 
أن تبوس رأسهم وايدهم فقط بل أنزل وأمسح وجهك بقدم أرجلهم الله يرحم 

األموات منهم ويشافي املرضى منهم ويطول بعمر الباقني

alotaibiwcc” حممد “      @alotaibiwcc
خطابات ساحة اإلرادة .. تشعرك بان الكويتي يبحث عن كرامته وكل 
بيت يقف أمامه عسكري بالرشاش .. مع اننا نشغل سيارتنا في الصباح 
 بنظام التشغيل عن بعد .. وبعضنا يرسل اخلــدامــه ويقولها صحييني

 بعد ربع ساعه ..

Mstahlekq8@  امل�صتهلك الكويتي
حتويل االراضــي السكنية الى استثمارية اصبح علني  بيتني كل واحد 
فيهم عبارة عن ١٢ شقة للبيع ! والبيع على حسب املدخول هذا يعنى وال 
مواطن عادي راح يقدر يشتري بيت بحياته ماهو دور بلدية الكويت من تلك 

املخالفات ؟

Musaed Al hajery  @Musaed_Alhajery
أغلب األغاني الوطنية سطحية ركيكة الكلمات وال فيها شي من الوطنية، 
فيها تعالي على العالم فقط النك كويتي... أغاني تزيد الشباب عنجهية وتزيد 

كراهية الناس لنا اكثر من ماهي كارهتنا ...

ladyattorny@  مي الظاهر
االستخفاف بعقولنا ككويتني عيب .. احنا اهل الذوق والفن من عمر الدنيا.. 

شاملستوى الهابط من الفن الوطني؟؟

gevwey@ عبداهلل الن�صاري
) ولد عضو مجلس أمه سابق ( العمر 31 سنه  يقفز من موظف الى مدير 
إداره  بالهيئة العامه للشباب ‼ بكتاب إستثناء من ديوان اخلدمه املدنيه من 

شروط شغل الوظائف االشرافيه ‼ الفساد اإلداري بالكويت
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في رحاب أعياد الكويت الوطنية.. 

تشكيلي بحريني يحتفي بـ »قائد العمل اإلنساني«
ازدانـــت قاعة الفنون بضاحية عبدالله 
السالم بلوحات تشكيلية حتكي عن جتذر 
ــات األخـــويـــة بــن الــكــويــت  ــالق ــع ــق ال ــم وع
والبحرين والشعبن الشقيقن وترابطهما 
واالحتفاء بسمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد قائد العمل اإلنساني في رحاب أعياد 

الكويت الوطنية.
وحملت اللوحات الفنية ضمن معرض 
البحرين والكويت للفن التشكيلي الذي افتتح 
مساء أمس األول ونظمته جمعية البحرين 
للتوافق االجتماعي والوطني شعار )رجل 
اإلنسانية والسالم( وحفلت مبعاني عميقة 
رسمتها أنامل فنانن تشكيلين من الكويت 
والبحرين وأبــدعــت معاني سامية مليئة 
باالعتزاز والفخر بسمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وأخيه عاهل البحرين امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وقال األمن العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الدكتور بــدر الــدويــش لـ 
)كونا(: إن املعرض يقدم لوحات فنية مميزة 
عن سمو أمير البالد كإهداء من فناني البحرين 
والكويت إلى أمير اإلنسانية مبناسبة أعياد 

الكويت الوطنية.
من ناحيته قــال رئيس جمعية البحرين 
للتوافق االجتماعي والوطني عبداحملسن 
املــقــداد: إن املــعــرض يأتي بتنظيم جمعية 
البحرين بــالــتــعــاون مــع املجلس الوطني 
للثقافة دليل على حــب أهــل البحرين ألهل 

الكويت وأميرها.
وأضــاف أن هذا املعرض تعمد أن يتزامن 
مع األعياد الوطنية لدولة الكويت، مشيراً إلى 
عمق العالقة بن البلدين الشقيقن وتواصلهما 

في جميع املناسبات. 

حضور الفت لألجنحة التراثية اخلليجية و القرية التركية في »املوروث الشعبي«
أعلنت قرية الشيخ صباح األحمد التراثية 
للموروث الشعبي اخلليجي أن األجنحة التراثية 
اخلليجية للمملكة العربية السعودية، ومملكة 
ــة قطر، اجتذبت حضوراً الفتاً  البحرين، ودول
من املواطنن وأبناء مجلس التعاون اخلليجي 
واملقيمن على أرض الكويت، وذلك ضمن فعاليات 
املهرجان التي تستمر إلى األول من شهر مارس 

املقبل.
وثّمن مدير القرية التراثية سيف الشالحي 
املكرمة األميرية السامية من أمير البالد الشيخ 
ــــوروث الشعبي  صــبــاح األحــمــد، ملــهــرجــان امل
اخلليجي الــذي يقام سنوياً، حرصاً من سموه 
الكرمي على إحياء تراث اآلباء واألجداد من خالل 
برامج وفعاليات القرية التراثية التي باتت قبلة 
سياحية وترفيهية تعج مبكونات اإلرث التراثي 
اخلليجي العريق، مثمناً بهذا اإلطــار توجيهات 
ــؤون الــديــوان األمــيــري رئيس اللجنة  ــر ش وزي
العليا للقرية الشيخ علي اجلراح، واملشرف العام 
على القرية املستشار في الديوان األميري محمد 

ضيف الله شرار.  
وأشــار الشالحي إلــى أن األجنحة التراثية 

اخلليجية، التي افتتحت األسبوع املاضي شهدت 
حضوراً جماهيرياً كبيراً، التي تتضمن مختلف 
أصناف التراث من املشغوالت اليدوية واحلرف 
القدمية واملطبوعات وغيرها، والتي تعكس اإلرث 
التراثي املتعدد، وتؤكد روابط التواصل بن أبناء 

اخلليج عبر محاكاة التاريخ العريق.
ولفت إلــى أن القرية التراثية التركية التي 
ــاً ال تـــزال تستقطب احلــضــور  ــض افــتــتــحــت أي
اجلماهيري الكبير، والتي تقدم برامج متنوعة 
ما بن الفلكلور واألطعمة التركية والفعاليات 

الثقافية والترفيهية.
وأضاف أن قرية الشيخ صباح األحمد التراثية 
مبختلف مواقعها ستقدم مبناسبة األعياد الوطنية 
بدءاً من أيام اخلميس واجلمعة والسبت واأليام 
الالحقة احتفاليات وبرامج وفعاليات متعددة، 
وسيتخللها مسابقات وجوائز، وستعكس أجواء 
الفرحة والبهجة لــدى املــواطــنــن وأبــنــاء دول 
مجلس التعاون اخلليجي واملقيمن، داعيا روادها 
للحضور واملشاركة، مشيراً إلى إقامة دورة لفنون 
العرضة التأسيسية املجانية للفئات العمرية من 

الثامنة إلى الرابعة عشر من العمر.


