
احتفلت الكويت أم��س بعودة سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد إلى 
أرض ال��وط��ن ص��ب��اح أم��س ق��ادم��اً من 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية ، بعد أن 
مت استكمال الفحوصات الطبية والتي 
تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته 

بالتوفيق والنجاح.
وشهدت البالد حالة عامة من الفرح 
ال��ع��ارم ب��ع��ودة سموه س��امل��اً معافى، 

وانتشرت صور سمو األمير في مختلف 
األماكن والطرقات.

وأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت إقامتها 
احتفالية شعبية في س��وق املباركية 
مساء أم��س األرب��ع��اء مبناسبة ع��ودة 
سمو األم��ي��ر إل��ى أرض ال��وط��ن ساملاً 

معافى.
وق���ام���ت ال��ب��ل��دي��ة ب��ت��زي��ن س��وق 
املباركية بصور سمو األمير، مبينة أن 

احتفالية )ن��ورت( تشتمل على نصب 
لوحة عمالقة في سوق الغربلي بعنوان 
)رسالة حب ووف��اء( إلتاحة الفرصة 
أمام جموع املواطنن واملقيمن للتوقيع 
عليها. كما علق نادي البولينغ الكويتي 
الذي يستضيف منافسات بطولة آسيا 
25 للرجال وال��س��ي��دات األح��د املقبل 
صورة كبيرة لسمو أمير البالد مبناسبة 

عودته إلى أرض الوطن.
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»الــــوســــم« دخــــل أمــس 
52 يومًا ويستمر 

أعلن الفلكي وامل���ؤرخ الكويتي ع��ادل السعدون 
أمس دخول موسم )املوسم( ثاني موسم في السنة 
السهيلية، مضيفا أن )الوسم( يدخل في ال16 من 

اكتوبر من كل عام ويستمر 52 يوما.
وأضاف السعدون في تصريح ل� )كونا( أن الطقس 
مع دخول )الوسم( سيبدأ بالتحسن ويبرد في آخره 
مستمرا معه موسم الصفري ال��ذي يسبب أم��راض 

احلساسية والزكام.
وأوض���ح أن��ه مت تسمية )امل��وس��م( ب��ه��ذا االس��م 
ألن��ه يسم األرض باللون األخضر لكثرة النباتات 
واألعشاب، إذ تبدأ األمطار بالنزول وتظهر األعشاب 
التي تزهر في فبراير ومارس ويكون لها ألوان متعددة 
وتسمى )النوير( ويغلب عليها اللون األصفر، كما 

يظهر )الفقع(.

»الشارقة« متحف  في  أثرية  قطعة   80 تعرض   الكويت 
ع��رض املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الكويتي قطعا ن���ادرة تاريخيا في 
معرض )روائع اآلثار في الكويت( الذي انطلق 

أمس في متحف الشارقة لآلثار.
وض��م امل��ع��رض ال��ذي يقام بالتعاون بن 
املجلس الوطني وهيئة الشارقة للمتاحف قطعا 
أثرية تاريخية اكتشفت في الكويت وتعود إلى 
حقب مختلفة كالعصر احلجري والبرونزي 

والفترة الهيلنستية.
واف��ت��ت��ح امل��ع��رض بحضور رئ��ي��س هيئة 
اإلمن��اء التجاري والسياحي بالشارقة خالد 
املدفع واألمن العام املساعد في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ال��دك��ت��ورة تهاني 
العدواني وع��دد من مسؤولي اآلث��ار والتراث 
ف��ي اإلم����ارات وال��ك��وي��ت. وتشمل املقتنيات 
والقطع األثرية املعروضة أدوات صيد وأجزاء 

من األوان��ي الفخارية التي تعود إلى العصر 
احلجري وبعض االسلحة القدمية وع��ددا من 

األختام التي ترجع إلى العصر البرونزي. 
وق��ال��ت األم��ن ال��ع��ام املساعد ف��ي املجلس 
ال��وط��ن��ي للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب تهاني 
ال��ع��دوان��ي )ك��ون��ا( إن الكويت حت��رص على 
توطيد آلية التعاون املشترك مع دول اخلليج 
العربي للتبادل الثقافي واملعرفي في مجال 
اآلث���ار التاريخية »وه���ذا ه��و سبب عرضنا 
ملجموعة نادرة من القطع التاريخية املكتشفة 

في جزيرة فيلكا وغيرها من املناطق الكويتية«.
وأضافت أن القطع املعروضة تصل إلى 80 
قطعة هي من أهم ما اكتشف على مدار سنوات 
ع��دي��دة متثل العصر احل��ج��ري وال��ب��رون��زي 
واحلديدي وانها ستكون معروضة في متحف 

الشارقة لآلثار حتى منتصف أبريل املقبل. إحدى القطع األثرية املعروضة في املعرض

.. وأشرقت شمس الكويت
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 في الصـميم
احملادثات التي يجريها رئيس وزراء باكستان مع 
خ��ادم احلرمن للتنسيق من أجل احل��وار مع إيران 
يجب أن تكون األ    ه��داف محددة بزمن واض��ح.. 
النظام اإلي��ران��ي مياطل اجلميع م��ن أج��ل حتقيق 
أهدافه وأحالمه املريضة.. يدعو إلى احلوار ثم يضع 
شروطاً تعجيزية وهو مستمر في برنامجه النووي.. 

نظام مخادع وال يعترف بأحد!!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

NOOR @noorrabeea_

قررنا نسوي سبرايز لشغالتنا مبناسبة عيدميالدها ، وكانت جتمع فلوس 
عشان تاخذ ليها ايفون وخاطرها فيه ف اخذنا ليها ايفون وهي مو مصدقة 

وتصيح ، الله اليحرمنا من فرحتها ومحبتها تستاهل أكثر الطيبة احلنونة

     Corrup_fight@ ك�صف الف�صاد بالدولة

متابعيني األع��زاء سعر الصوت في مجلس األم��ة القادم في محافظة 
الفروانية في أحد القبائل بني ثالثة ودخول رابع مع تردده وصل الصوت 
5000 دينار اخلبر 100/100 من أحد أعيان القبيلة ينقله في ديوانية.  

التسابق قبل حل مفاجيء.  الله يستر على البلد من هل األشكال

fahadbuhamed@ د. فهد حامد العنزى

شخص ميشى ٢٠٠ متر يتعب فيعتقد ان السبب عدم وجود لياقة  يسافر 
فيمشى اضعاف هذه املسافة بال تعب طفل قليل االنتباه يعتقد اهله انه بسبب 
كثرة استخدام االجهزة ولكنه فى السفر طفل آخر . سرعة االجهاد عند الكبار 
وضعف االنتباه االطفال من اعراض تلوث الهواء الشديد . الكويت سجلت 

اعلى نسبة تلوث .

LaylaMarafie@ ليلى عبداملح�صن معريف

مهنيا القائد الناجح ال يحيط نفسه مبن يتفق معهم إمنا يحيط نفسه مبن 
يختلف معهم فينصت لهم ويستكشف مهاراتهم ويتعرف على خبراتهم 
وطريقة تفكيرهم ويستفيد منها فالتعامل املباشر مع من تختلف معهم يساعد 
كثيرا في اتساع زواي��ا الرؤية ووض��وح الصورة مما ينتج عنه أخذ أفضل 

القرارات وأجنحها مهنيات

sawsanmarafi@ م.�صو�صن بنت �صاكر

خرج اعمى ليشرب من النهر وبيده مصباح ينير به طريقه، فسأله أحد 
املبصرين .. ملاذا حتمل املصباح وهو ال ينفعك .. قال : أحمله لكي ال يصدمني 

املبصرون !!

MarwanAlMutawa@ د. مروان املطوع

ال ترقص على جراح اآلخرين ال تتحدث عن أموالك أمام فقير ال تتحدث عن 
صحتك أمام عليل ال تتحدث عن قوتك أمام ضعيف ال تتحدث عن سعادتك أمام 

تعيس إحساسك مبن حولك يجب أن يفوق اهتمامك بنفسك

alfaskara7@ الهرات اجلديد

حلد يزعل ملا نقول التجنيس العشوائي غير  ثقافة ووجه الكويت احلضاري 
الرااااقي ‼ في كل موقع سادت ثقافة الضرب وحوار االيادي

HadeeLBuQrais@ هديل بوقري�س

احلني خلصنا من فلم كنت معتقلة دشينا في فلم احط لكم حسابي حطوا 
لي فلوس! عمرها ما صارت بتاريخ أي حقوقي في الكويت حتى لو كان معدم 
وسبق وأشرت بطرق التالعب بعواطف الناس ويبدو بأن األمر وصل ملرحلة 
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بلدية الكويت زينت سوق املباركية

مركز البولينغ الكويتي 

منطاد يحمل صورة سمو األمير


