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 في الصـميم
إذا وجدت مخالفات في استخدام األراضي التي توزعها 
الدولة لإلنتاج الزراعي واحليواني فابحث عن املفتشني 
املرتشني!! معظم املزارع املوزعة في الصليبية حتولت إلى 
مصانع ومخازن مضرة بالبيئة.. جواخير كبد وحسب 
تصريح املدير السابق لهيئة الزراعة معظمها حتولت إلى 

مخازن واستراحات.. 
سحب األراض��ي املستخدمة لغير الغرض منها سيعيد 

التخصيص إلى وضعه الطبيعي ويزيد من اإلنتاج!!

Dr_M_Alkandari@ د،حممد،الكندري
التقليل من قدر الوافد واعتباره بشراً من الدرجة الثانية أمر مخيف ! فالشخص 
الذي يتبنى هذا الطرح سيمارس عنصريته مع اجلميع ، وسيبحث دائما عن سبب 
يجعل اآلخرين أقل منه )املذهب ، األصل ، املال ، اللون ، املنطقة إلخ ..(  هذا الصنف 

ال يشكل خطرا على الوافد فقط ، بل على املجتمع بأكمله.

Alyousf2006@ املدير
سنغافورة تفتتح مطارها اجلديد ويتكون من 10 طوابق يحتوي ع أطول 
شالل داخلي بالعالم 2000 شجرة فريدة حدائق فنادق سينيمات280 محل 
جتاري  بلغت كلفته 1.300 مليار دوالر!! بينما مطارنا اجلديد يتكون من طابقني 

كيربي بدون مواقف مببلغ 4 مليار دوالر!! »ويخر باملطر«

salah_aljemaz@ �صالح اجليماز
أسعار كل املنتجات في اَي بالد بالعالم تعتمد على أسعار العقار  ، اذا ارتفعت 
اسعار العقار يرتفع كل شي و اذا نزلت ينزل كل شي . .اذا انحلت مشكلة ارتفاع 
اسعار العقار في الكويت تنخفض اسعار منتجات كثيرة و يتحرك االقتصاد 

احمللي بشكل طيب

DR_FAlazab@ د.فالح عبداللـه العزب
جراد السعودية يهزم ايران صرح مدير عام دائرة  الزراعة سعيد معني  لوكالة 
فارس ... »السعودية تتصرف بطريقة شريرة  وتسمح للجراد بالتوجه إلى إيران 
دون أن تكافحه بشكل جاد« جراد السعودية يوجه بالرميوت كنترول شكًرا ألهل 

القصيم على طرد اجلراد إليران ...
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املصممة منتهى العجيل خالل عرض لألزياء في معهد العالم العربي بباريس و عرض مجموعة »تراثنا أجمل في رمضان«

النجدي عائلة 
لوفاة

بدرية ناصر عيسى النجدي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

»باريس« في  األنظار  جتذب  كويتية  تراثية  أزياء 
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ش��ارك��ت مصممة األزي���اء الكويتية 
منتهى العجيل بقطع فنية من التصاميم 
التراثية في عرض لألزياء أقيم مبعهد 
العالم العربي في باريس جذبت أنظار 

املهتمني بعالم األزياء واملوضة.
وقال العجيل في تصريح ل� )كونا( 
أمس إن دعوتها للمشاركة بجانب نخبة 

من مصممي األزياء اخلليجيني والعرب 
في قلب عاصمة املوضة هو إجناز جديد 
يسجل للمرأة الكويتية التي دائما ما 

تتميز في جميع املجاالت.
وبينت أنها شاركت في العديد من 
الفعاليات واألح��داث العاملية املتميزة، 
مؤكدة أن الهدف من جميع مشاركاتها 

هو رفع راية الكويت عاليا وإبراز الذوق 
الرفيع للمرأة الكويتية التي تتميز دائما 

باألناقة والرقي.
وذك����رت أن��ه��ا اس��ت��وح��ت تصاميم 
مجموعتها اجلديدة التي أسمتها )تراثنا 
أجمل في رمضان( من التراث الكويتي 
التقليدي ومزجت بني املاضي اجلميل 

واحلاضر املبتكر لتصنع تصورا جديدا 
لتشكيلتها.

وق��ال��ت: إنها أطلقت ه��ذا االس��م على 
مجموعتها في ع��رض باريس إليصال 
صورة جميلة عن الزي التراثي الكويتي 
أو )ال��دراع��ة( ال��ذي ك��ان وم���ازال رمز 

األناقة الرمضانية.

وجتاري سياحي  معلم  و  تاريخي  إرث  األردني..  احلجازي  القطار 
حافظ األردن على محطات اخل��ط احلديدي 
احل��ج��ازي وق��اط��رات��ه ال��واق��ع��ة ضمن أراض��ي��ه 
باعتبارها إرثا يعود تاريخه إلى عهد السلطان 
العثماني عبد احلميد الثاني ال��ذي أم��ر بتشييد 
اخلط لنقل احلجاج من دمشق إلى املدينة املنورة 
على ط��ول 1320 كيلومترا تقريبا وب��دأ أول��ى 

رحالته عام 1908.
وأنشئ في عام 2003 متحف في محطة )عمان( 
يضم في زواي��اه أكثر من 250 مادة تشتمل على 
ل��وح��ات ج��داري��ة وم���واد تستعمل ف��ي تشغيل 
وتسيير القطارات ومجسمات توثق خط سير 
القطار احل��ج��ازي ال��ذي يعتبر من أق��دم املعالم 

التراثية املرتبطة بتاريخ األردن احلديث.
ويتم تسيير رحالت على طول اخلط من شمال 
اململكة إل��ى أقصى جنوبها حيث مت تخصيص 
محطات القسم الشمالي م��ن األردن لتسيير 
الرحالت السياحية والطالبية والعائلية فيما 
القسم اجل��ن��وب��ي م��ن احمل��ط��ات م��ؤج��ر لغايات 
جتارية تتعلق بنقل الفوسفات من املناجم إلى 

 إحدى قاطرات اخلط احلديدي احلجازي األردني بعد ترميمهاميناء العقبة.


