
أعلنت اللجنة املنظمة ف��ي قرية 
صباح األحمد التراثية افتتاح عدد من 
األجنحة التراثية اخلليجية ومشاركة 
مجموعة من احلرفيني من دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي، ودع��ت اللجنة 
املنظمة لفعاليات مهرجان امل��وروث 

الشعبي اخلليجي اجلمهور لزيارة 
هذه األجنحة، التي متثل عبق وأصالة 

تراث دول مجلس التعاون اخلليجي.
جاء ذلك خالل قيام املشرف العام 
على القرية التراثية املستشار في 
ال��دي��وان األم��ي��ري محمد ضيف الله 

ش��رار بافتتاح اجلناحني التراثيني 
لدولة قطر ومملكة البحرين، بحضور 
ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني الثقافيني في 

البلدين الشقيقني. 
وعبر سيف الشالحي مدير القرية 
ال��ت��راث��ي��ة ع��ن االع���ت���زاز باملشاركة 

الالفتة من األجنحة التراثية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي في فعاليات 
مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي، 
التي حتاكي التراث والتاريخ العريق، 
الف��ت��اً إل��ى أن امل��ش��ارك��ة تزامنت مع 
احتفاالت األع��ي��اد الوطنية لديرتنا 

احل��ب��ي��ي��ة ال��ك��وي��ت، وب���ح���رص من 
قيادات وشعوب دول مجلس التعاون 
اخلليجي على مشاركتنا تلك األفراح 

الوطنية.
ول��ف��ت ال��ش��الح��ي إل��ى أهمية تلك 
األجنحة التراثية التي جتسد الهوية 
اخلليجية األصيلة، وحتمل إرثا عريقا 
يعبق في إحياء تراث اآلباء واألجداد، 
وتالحم أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وت��رس��خ مختلف مظاهر 
حياة املجتمع اخلليجي، وتأكيدا على 
األواص���ر الوثيقة ال��ت��ي ت��رب��ط دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وهي تبرز 
مدى التقارب في العادات والتقاليد 
واإلرث التاريخي بني أبناء اخلليج، 
والتي احتوت على احل��رف والتحف 
واملشغوالت اليدوية والصور التي 

متثل آصالة التراث العريق.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ش��ه��دت ال��ق��ري��ة 
التراثية مبناسبة احتفاالت األعياد 
الوطنية عدة فعاليات بينها مسابقة 
الطبخ التراثي، مبشاركة مكثفة من 
اجلنسني بأكثر م��ن 50 طبق يعبر 
عن حب الكويت س��واء في الشكل أو 

املضمون.
ووزعت املشرفة على املسابقة نوال 
الفيلكاوي س��ت ج��وائ��ز نقدية على 
الفائزين، وجوائز عينية أخرى على 
كافة املشاركني، كما تضمنت مسابقات 
وأسئلة ثقافية وغذائية على احلضور، 

ومت توزيع الهدايا على الفائزين.
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 في الصـميم
وضع تدابير احترازية على الشركات من أجل مكافحة غسيل 
األم��وال لن يوقف العمليات التي طور أصحابها أساليب ال 
تخطر على البال.. مشاركة بعض مالك األراضي االستثمارية 
والتجارية في بناء العقارات والدفع نقدا للمقاولني وشراء 
مواد البناء من أسهل طرق  الغسيل.. شراء السيارات وايداع 
األموال في البنوك سوق رائجة أيضا.. كررنا مراراً أن مقاومة 
غسيل األموال واملخدرات ومتويل اإلرهاب ال تكون إال بإشهار 

العقوبة وأعدام املجرمني على املأل!!

Ahmad_tv@ اأحمد العنزي

حتى الشوارع » نطقت » من كثر  الفساد  والبعض إلى اآلن يلتزم / الصمت !

ladyattorny@ مي الظاهر

شعب يتدخل بالسياسه وهو قاعد بالبيت متشرقد يشرب چاي ترا مو الكل 
يفهم

hessahalmulla@ د. ح�صه املال

هل ترون أن أعضاء املجلس احلالي ميثلون املواطن متثيال حقيقيا.. ويدافعون 
عن مصاحله؟!

Dr_HananAl_Said@ د _حنان ال�صعيد

ث��راء فاحش بسبب  فساد فاحش يسبب  تفاوت فاحش وفرقه اجتماعيه 
بني املواطنني  ودمار اسري واقتصادي ومستقبلي ! احلل : التكافل االجتماعي 
واصحاب املاليني عليهم مسؤوليه اجتماعيه ووطنيه واملساهمه في دعم املواطن 
شريكهم بالثروه ودعم الوطن اللي هو سبب ثرائهم ترا الدين سلوك وعادات مو 

بس عبادات .

Omfahad_1960@ عالية الدليمي

كالم جميل وهل نحن شطار غير بالكالم ؟ وينكم عن الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي وهي تنطحن يوميا مو عارفة مستقبل عيالها وال شنو مصيرهم عقب 
وفاتها ؟ متخيلني الرعب والكابوس اللي تعيشه كل حلظة ؟ املوت بني عيونها محد 

حاس فيها .
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فلكي كويتي: ظاهرة »القمر 
العمالق« ستحدث الثالثاء املقبل

قال الفلكي الكويتي خالد اجلمعان إنه من 
املتوقع أن يشهد مساء 19 فبراير احلالي ظاهرة 
)القمر العمالق( التي يكون فيها القمر عند أقرب 
نقطة له من األرض خالل هذا العام، مشيراً إلى 
أن هذه الظاهرة ستعود مرة أخ��رى في يناير 

.2023
وأوضح اجلمعان أمس أن املسافة بني األرض 
والقمر هذا الشهر تبلغ 761ر356 كيلو متر في 
حني ستكون 569ر356 كيلو متر في عام 2023 
علما ب��أن متوسط املسافة بني األرض والقمر 

تبلغ 400ر384 كيلو متر.
وذكر أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى مدار 
القمر ح��ول األرض حيث يكون القمر أحياناً 
قريباً من األرض وأحياناً يبتعد عنها مبسافات 

متفاوتة من شهر آلخر ومن عام إلى آخر أيضاً.
وبني أن أقرب مسافة للقمر من األرض تلقب 
ب�)احلضيض( في حني يطلق على القمر في 
أقرب نقطة له من األرض على اإلط��الق )القمر 
العمالق( مشيرا إلى أن القمر سيظهر أكبر من 
حجمه بواقع 14 في املئة ويكون أكثر ملعانا 

بنسبة 30 في املئة.

شرار مع مسؤولني ثقافيني قطريني وبحرينيني في القرية التراثية

افتتاح جناحي قطر والبحرين في قرية صباح األحمد التراثية

 50 أمـــــضـــــى  تـــــركـــــي  نـــــحـــــات 
عـــــــامـــــــًا فـــــــي حتــــــويــــــل أحـــــجـــــار 
االسبيوليت إلى أعمال فنية

يواصل النحات التركي أحمد شني )62 عاما(، ممارسة فن النحت 
على حجر االسبيوليت، مهنته منذ 50 عاما، في والية قونيا، وسط 

البالد.
وتعلم أحمد هذا الفن ألول مرة عندما كان في عمر الثانية عشر، 

وذلك بغرض تغطية مصاريف الدراسة وقتها.
وأتاحت وزارة الثقافة والسياحة التركية، ألحمد فرصة املشاركة 
في العديد من املعارض الفنية، ُنظمت ببلدان مختلفة، من أجل عرض 

منتوجاته من املنحوتات اليدوية، والتعريف بتركيا.
وعبر أحمد  لوكالة األناضول، عن ارتباطه الكبير مبمارسة فن 

النحت على حجر االسبيوليت.
وقال: »وضع أسرتي املادي لم يكن جيدا، فاضطررت للعمل خالل 

طفولتي، وهو ما أتاح لي إمكانية تعلم هذا الفن«.
وأوضح أن وزارة الثقافة والسياحة، أتاحت له في وقت سابق، 
فرصة التعريف بهذا الفن، عبر املشاركة في معارض نظمت ببلدان 

اليونان، وبلغاريا، والنمسا، باإلضافة إلى الصني، وقرغيزستان.

جانب من أعمال النحات التركي أحمد شني


