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إزاحة الستار عن أول طائرة 
سباق كهربائية في معرض 

دبي للطيران
كشف سباق للطائرات حتت رعاية شركة إيرباص 
أمس عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء ُوصفت بأنها 
األولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع 
الطائرات األوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا 

الطيران الصديقة للبيئة.
وتعمل شركات من بينها شركة أوبر تكنولوجيز 
األمريكية خل��دم��ات نقل ال��رك��اب البتكار سيارات 
طائرة تعمل بالكهرباء وسط مخاوف متزايدة من 
التأثير البيئي للنقل اجلوي الذي يعتمد على الوقود 

األحفوري.
وأعلنت شركة بوينج املنافسة إليرباص الشهر 
املاضي عن شراكة مع العالمة التجارية الرياضية 
بورشه التابعة لفولكسفاجن من أجل تطوير تصور 

ملركبة كهربائية طائرة ميكنها نقل الركاب في املدن.
وأعلن سباق )إي��ر ري��س إي( أن شركة كوندور 
أفياشني، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة 
السباق التي أُط��ل��ق عليها اس��م )واي���ت اليتنينج( 

وُكشف عنها النقاب خالل معرض دبي للطيران.

العامة للمرافق  وجتميل  توعوية  رسائل  األردن..  في  الشارع  جداريات 
أصبح الرسم على جداريات 
امل��ب��ان��ي وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة في 
األردن وسيلة توظف اللون ل� 
»أنسنة« املساحات األسمنتية 
و«استنطاقها« إما لبث رسائل 
إعالمية توعوية للمجتمع أو 
إلض��اف��ة ط��اب��ع م��ن احليوية 

عليها.
وب����ادر ف��ن��ان��ون أردن��ي��ون 
شباب بتطبيق فن الرسم على 
اجل����دران )ال��غ��راف��ي��ت��ي( على 
مجموعة مبان وسط العاصمة 
عمان وفي محافظات شمالية 
ضمن م��ش��روع تنموي عاملي 
ي��ه��دف إل��ى التوعية بأهمية 
ترشيد استهالك املياه ملجتمع 
يعيش ف��ي ب��ل��د ي��ع��ان��ي ن��درة 

املوارد املائية.
كما تتزين أدراج جبلية عدة 
بألوان الطيف ضمن مشروع 

شبابي آخر الفت لألنظار.

شهدت بعض مناطق ال��ب��الد أمس 
هطول أمطار اخلير، بعضها كان غزيراً.
وأوضح مراقب التنبؤات اجلوية في 
اإلدارة عبدالعزيز القراوي ل� )كونا( إن 
فرصة األمطار تزداد تدريجياً وتستمر 
حتى اليوم االثنني مع نشاط للرياح 
قد تزيد سرعتها عن 55 كيلومترا في 
الساعة ت���ؤدي إل��ى إرت��ف��اع األم���واج 

ال��ب��ح��ري��ة واض���ط���راب ح��ال��ة البحر 
وانخفاض الرؤية أحيانا.

مشيراً إلى أن حالة الطقس املتوقعة 
اليوم االثنني استمرار فرص األمطار 
املتفرقة خاصة على املناطق الساحلية 
واجلنوبية فيما تقل السحب وفرص 
األمطار تدريجياً مع بداية يوم الثالثاء.

وك��ان��ت ت��وق��ع��ت إدارة األرص���اد 

اجل��وي��ة الكويتية ق��د توقعت أمس 
أن تتكاثر كميات السحب املنخفضة 
واملتوسطة يتخللها بعض السحب 
الركامية خاصة على البحر واملناطق 
الساحلية مع فرصة ألمطار متفرقة 
خفيفة إل��ى متوسطة ال��ش��دة تكون 
رع��دي��ة أح��ي��ان��اً على بعض املناطق 

وخاصة اجلزر.

فن الرسم على اجلدران وسيلة لنشر الوعي

بالفن  جتربته  يعرض  كويتي  رسام 
»أنطاليا« معرض  في  التجريدي 

عرض الرسام التشكيلي الكويتي محمود أشكناني أول 
أمس جتربته بالفن التجريدي في املعرض الدولي الرابع 

للورش الفنية في مدينة )أنطاليا( جنوبي تركيا.
وق��ال أشكناني إن مشاركته باملعرض ال��ذي يستمر 
يومني تهدف إلى إيصال رسالة فنية للمجتمع التركي 
عما وصل إليه الفن التشكيلي الكويتي من تطور في مجال 

احلداثة.
وأض���اف أن ه��ذا األس��ل��وب م��ن احل��داث��ة لقي إعجاب 
واستحسان اجلمهور ال��ت��رك��ي، معتبراً أن امللتقيات 
والورش الفنية بني الرسامني من دول مختلفة وممارسة 
الرسم بأساليب متنوعة تكسب الفنانني خبرة ومعرفة في 
التقنيات املستخدمة وباإلمكان االستفادة منها في أعمالهم 

الفنية.
 وأشار إلى أن الفنانني املشاركني باملعرض ميارسون 
الرسم ب��األل��وان الزيتية واألكرليك في تنفيذ األعمال 

وباستخدام أساليب فنية وتقنيات مختلفة.
وأوض��ح أن األعمال الفنية للرسامني ستعرض على 
اجلمهور لالطالع عليها كما سيتم إقامة متحف دائم 
للفنون اجلميلة يضم نتاج الورش الفنية لألعمال التي 

لم تبع.

الرسام التشكيلي محمود أشكناني

اخلير أمطار 
ــــنــــن 21 من ربيع األول 1441 ه�/ 18 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3566الث

 في الصـميم
يبدو أن الشعب اإلي��ران��ي تأثر مبظاهرات العراق 
ولبنان وخرج يهتف ضد خامينائي وعصابته املسيطرة 
على مقدرات الشعب لتحقيق أحالمهم املريضة بتصدير 
ال��ث��ورة ال��ب��ائ��س��ة.. الشعب ذاق  األم��ري��ن م��ن املاللي 
ومليشياتهم التي  تنهب ثرواتهم.. النار ال حترق إال رجل 
واطيها.. االنفتاح اإلعالمي جعل الشعوب ال تصدق إعالم 
الدكتاتورية املتسلطة.. مهما حاول املاللي التخفي حتت 

عباءة الدين فممارساتهم تكشف زيفهم !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Zeynep AL.Sultan @z_kuwait89

الشعب اإليراني يعاني من الفقر واجلوع والبطالة واإلهمال والقمع 
السياسي والعقوبات االقتصادية والفضل يعود حلكم املاللي الفاسد 

وكله باسم الدين ! له احلق بأن يثور على هذا النظام املتوحش

GhadeerAseri@ د.غدير اأ�صري

 نطالب بالتفسير الرسمي الفوري للشعب ببيانات ومؤمترات 
رس��م��ي��ة ال ت��س��ري��ب��ي��ة، ول��ي��س��ت ت��رق��ي��ع��ي��ة!  ع��ن م��اي��ح��دث على 
الساحةالسياسية!  والفضائح املليونةوالصناديق املالية، آن االوان الن 
تكون اجللسات القضائية لهؤالءالناس علنية، وأن ال تنتهي احملاسبة! 

باملالحقات  بعد التهريب، وتلبيس البعض العقوبة.

AlsaifEmad@ املحامي عماد ال�صيف

يكسر خاطري الكويتيني الذين مع كل استقالة للحكومة تأخذهم 
األحالم بعيدا في التغيير ومينون النفس باألفراح التنتظروا كثيرا 
طاملا ظلت مخرجاتكم االنتخابية علي تعاستها !!!ول��ك��ن أمنيتي 
للتشكيل اجلديد أن يوقع أعضائه للرئيس علي تعهد علي عدم احلفر 

والتآمر علي بعضهم !!

bader alsarraf @baderkwt

في الكويت وفي مجلس األمة بالذات اغرب تصريحني سمعناهم: 
ال تسيسون السياسة دولة الفساد افضل من الالدولة الغريب اثنينهم 

دكاترة

aksalsabeeh@ عادل خالد ال�صبيح

األوراق الرسمية لدول اخلليج حتتاج تصديق. الورقة الرسمية 
تصدق من غرفة التجارة ثم اخلارجية ثم سفارة الدولة املعنية و كلها 
برسوم يصل بعضها الى ٢٠٠ دك. و الناس زحمة امام تصديقات 
اخلارجية كل يوم.  أما آن ان ينهى ذلك من خالل مجلس التعاون و 

خليجنا واحد و باستخدام التكنلوجيا احلديثة.

wallah_zemn@ رجاء معريف

قبل ان ُيفتح الباب إلنتخابات جديدة يجب إقرار قانون من أين لك 
هذا . هنا ُيعرف مصداقية النواب بطرح هذا القانون والتوقيع عليه من 

ال ٥٠ نائب . غير ذلك فال ثقة بنواب قادمني .

al_moqatei@ د.حممد املقاطع

الكويت بحاجة ملحة لنقلة نوعية  بالعمل احلكومي،وهذا يتطلب 
تشكيل حكومي بنهج مختلف وبرئيس وزراء مختلف ق��ادر على 
تكوين فريق حكومي منسجم ومن رج��االت الدولة املخلصني من 
غير ذوي املصالح. نحن بحاجة حلكومة ترد اإلعتبار ملجلس الوزراء 

وتكسب ثقة وأحترام الناس وإجناز اإلصالح وتنظيف ملفات الفساد
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