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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
أصبح م��ن اليسير فضح ماللي إي���ران وتالعبهم 
على عاطفة البسطاء واالستيالء على مقدرات الدولة 
واالخ��م��اس وتكوين امبراطوريات مالية في الغرب 
بأسمائهم وأبنائهم.. الشعب اإليراني يعاني من الفقر 
واحلاجة وهم ينعمون باألموال والقصور واملليارات 
وحتميهم امليليشيات.. استغالل الدين واجلهل هما 

سبب تخلف األمة!!
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تكلف  وميغان  هــاري  منزل 
2.4 مليون إسترليني

قال قصر بكنغهام، أمس  الثالثاء، إن تكلفة جتديد بيت 
األمير هاري، حفيد امللكة إليزابيث ملكة إجنلترا، وزوجته 
ميغان اجلديد بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني )3 ماليني 
دوالر(. وغطى املبلغ، ال��ذي أخذ من املخصص السنوي 
للعائلة املالكة املمول من دافعي الضرائب، تكلفة حتويل 
كوخ فروجمور إلى مسكن واحد، بينما حتمل دوق ودوقة 

ساسكس نفقات التجهيزات واملفروشات.
 وقال مايكل ستيفنس، أمني احملفظة امللكية »لم يخضع 
العقار للعمل لبضع سنوات وج��رى تخصيصه بالفعل 
للتجديد مبوجب املسؤولية عن احلفاظ على حالة مباني 
القصور امللكية املشغولة«. وتابع »جرى استبدال البنية 
التحتية القدمية لضمان مستقبل طويل األجل للعقار« فيما 
نشرت العائلة املالكة التقرير السنوي للمنح السيادية 
الذي يقدم تفاصيل عن الدخل واإلنفاق الرسمي للملكة 
إليزابيث وزوجها. وأصبح كوخ فروجمور ال��ذي يعود 
للقرن التاسع عشر في فناء مبنى قلعة ون��دس��ور مقر 
اإلقامة الرسمي لألمير هاري وزوجته ميغان، عندما انتقال 

إليه قبل ميالد طفلهما األول آرتشي في مايو.
وجرى حتويل املبني من قبل إلى 5 مساكن منفصلة، 
وق��رر مسؤولون ملكيون جتديده قبل املوافقة على أنه 

سيصبح مقر إقامة هاري وميغان.
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GhadeerAseri@ د.غدير اأ�صري
بعد تفوق الفنانيني الشباب بالكويت في مجال الفنون التمثيلية والكتابة واالخراج 
و االنتاج.. ومتيزهم  باالعمال في احمليط االقليمي الفني . آن االوان بأن نتطور وتفتح 

جامعة للفنون املسرحية، وكلية الدراما وصناعة السينما.

Eman J Hayat @the0truth
التعليم املشترك يذعر البعض ولكن الشهادات الوهمية أو امل��زورة أو املعادالت 

املفبركة ال حترك لبعض األعضاء ساكن. عجبا

talalalyagout@ طالل ثنيان الياقوت
انتشار مرض السرطان خالل العشر السنوات اللى فاتت كبير ج��داً .... شنو 
االسباب ؟  هل قاعدين تعاجلون االسباب ؟  االعمار اللى يحوشها السرطان صغيره 
... كالم الصحه ان الزياده طبيعيه غير مقنع ... قاموا يدزون الناس تعالج من السرطان 

بسرعه باخلارج !!!
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جبل منرود في تركيا.. أفضل مكان ملشاهدة الشمس في العالم

»أنظف مدينة عربية« تستضيف »أغاني األرز«

ف��ي فعالية يترقبها كثيرون ف��ي املنطقة 
العربية، وال��ع��ال��م، تستعد مدينة »إف���ران« 
املغربية الستقبال زواره��ا، حيث ستحتضن 
ف��ي يوليو املقبل فعاليات ال���دورة الرابعة 

ل�«مهرجان إفران الدولي« حتت شعار »أغاني 
األرز«. حسب موقع جريدة أصوات املغربي.

ويعد املهرجان الوجهة الفنية والثقافية 
األول��ى للمدينة اجلبلية، ويهدف باألساس 

لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط 
الضوء على التراث املغاربي األصيل باإلقليم 
الواقع بني مدنتي فاس ومكناس حتت رعاية 
امللك محمد ال��س��ادس. وي��ع��ود املهرجان هذا 
العام بدورته الرابعة على م��دار ثمانية أيام 
متتالية، بعد أصداء النجاح اجلماهيري التى 
طالت موسمه السابق، الذى شهد حضور نخبة 
من النجوم العرب، على رأسهم اللبنانى راغب 
عالمة واملغربي عبد احلفيظ الدوزي واملغربى 

زكرياء الغفولى واملغربية نبيلة معن.
ويتضمن املهرجان معرضا للفن التشكيلي، 
اختير له شعار »لقاء احلرف واللون« وقراءات 
شعرية لباقة من الشعراء املغاربة املرموقني 
في احتفاليات ليالي شعرية كبرى مع تكرمي 
لثلة منهم وعرض ملسرح الشارع لفرقة املسرح 
الذهبي ع��الوة على ن��دوة ثقافية حول »راهن 
الشعر املغربي« مبشاركة واسعة ألسماء المعة 
من الشعراء والنقاد. املهرجان يحظى بتنوع 
كبير، حيث سيشمل اجلانب الرياضي، ومنه 
دوري كرة السلة ودوري في الكرة احلديدية، 
وس��ب��اق ال��ع��دو ال��ري��ف��ي على مسافة خمس 

كيلومترات.

ي��واص��ل جبل من��رود ب��والي��ة أدمي���ان جنوب 
شرقي تركيا، استقطاب آالف ال���زوار احملليني 
واألجانب سنويا، خصوصا عشاق الثقافة منهم، 

وذلك الحتوائه على العديد من اآلثار.
واس��ت��ق��ب��ل ج��ب��ل من����رود امل����درج ف��ي قائمة 
منظمة األمم املتحدة للعلوم والتربية والثقافة 
»يونسكو«، كأحد ركائز اإلرث الثقافي العاملي، 

100 ألف زائر خالل السنة املاضية.

ويطلق السكان احملليني على اجلبل »أفضل 
م��ك��ان ف��ي ال��ع��ال��م مل��ش��اه��دة ش����روق الشمس 
وغروبها«، ومن بني اآلث��ار التي يحتويها تالل 

يعود إلى مملكة كوماجيني.
ومملكة الكوماجني، تعني »مجتمع األحياء«، 
وق��د ُوج���دت كمملكة مستقلة ع��ن ميثيريدس 
كالنكوس )Mithridates Kallinikos( األول، 

في بداية القرن األول قبل امليالد.

واجلبل يحتوي على متاثيل يصل طول بعضها 
49 مترا، وقطرها 152 مترا، واتخذت التماثيل 
النظام اليوناني في نحتها، ولكن نقوش املالبس 

التي عليها تبدو وكأنها فارسية.
ويبلغ ارتفاعه ألفني و150 مترا، ويقع على بعد 
 ،)Kahta( 40 كيلومترا من شمال قضاء قحطا

بالقرب من والية أدميان.
وفي حديث لألناضول، قال السائح األسترالي 

»غراهام دوغ��الس«، إنه قرأ عن املكان في كتاب 
قبل 10 سنوات، وقرر زيارته منذ حينها.

وأع��رب عن سعادته الكبيرة لتواجده هنا، 
وبإعجابه مبنظر غروب الشمس الساحر.

بدوره، أوضح السائح »مصطفى يلماز«، أنه 
استمتع باملنظر الساحر من قمة اجلبل، وذلك بعد 
السير ملسافة طويلة في الطرق الوعرة، من أجل 

الوصول إليها.

جبل منرود

غابة األرز في إفران

الفارس عائلة 
لوفاة

الفارس عبدالعزيز  عبدالله  فارس 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد   بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته


