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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة العد�ساين

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

مرمي حممد �سالح عبدالوهاب العد�ساين

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

بقرة تثير الرعب 
في  جنوب أملانيا

أث��ارت بقرة في جنوب أملانيا ذعر 
كثير من الناس بعد إصابتها بحالة 
من الهياج وصلت لدرجة أن الشرطة 
وصفتها ب���«ش��دي��دة ال��ع��دوان��ي��ة«. إذ 
أصابت بقرة في بلدة »زان��د أم ماين« 
األملانية حالة من الهياج تسببت في 
قيامها بتدمير منزل زجاجي بالكامل 
وإحلاق أضرار بدراجة نارية وسيارة 
دوري����ة ش��رط��ة. ووص��ف��ت الشرطة 
ال��ب��ق��رة ف��ي ت��ق��ري��ر ل��ه��ا األح���د بأنها 
»ش��دي��دة ال��ع��دوان��ي��ة«، كما أوضحت 
أن س��ه��ام التخدير ال��ت��ي استخدمها 
طبيب بيطري متخصص كانت السبيل 

الوحيد إليقاف البقرة الهائجة.
وط��اردت الشرطة البقرة بالبلدة، 
التي تقع في والي��ة بافاريا بجنوب 
أملانيا، لعدة ساعات باستخدام سيارات 
ومروحية، إذ جنحت الشرطة بالنهاية 
ف��ي تطويق ال��ب��ق��رة باستخدام عدة 

سيارات طوارئ.
وح��م��ل��ت ال��ش��رط��ة ال��ب��ق��رة بعد 
تخديرها إلى صاحبها، ال��ذي أعادها 
إلى اإلسطبل حيث يحتفظ بها بواسطة 

مقطورة.
ووفقا لقناة »DW« األملانية، كانت 
جميع م��ح��اوالت اإلم��س��اك بالبقرة 
السبت قد فشلت، إذ أدت إل��ى توجه 
البقرة نحو متجر انطلقت منه إلى مركز 
املدينة، حيث دمرت املنزل الزجاجي ثم 
جنحت في حترير نفسها من أثار الدمار 

واستكمال رحلتها.

فنان سعودي يحول سطح منزله
 إلى مرسم مكشوف!

 في الصـميم
معاريف الصهيونية تؤكد فشل كوشنر مستشار الرئيس 
األميركي في تسويق ما يسمى »صفقة القرن«.. كما أسلفنا أن 
هذه الصفقة املخزية ولدت ميتة.. إذا كان الكيان الصهيوني 
الذي وضعت اخلطة من أجله يرفض بنودها.. الفلسطينيون 
بإجماع فصائلهم ال يقبلون حل قضيتهم بهذه الطريقة 
ويطالبون تطبيق قرارات األمم املتحدة.. أالعيب صهيونية 

من أجل استمرار التوسع واالستيطان 
ال حل إال باملقاومة!!
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AseelAmin@ اأ�صيل اأمني
تدش وزارة بتخلص معاملة تالقي يافطة تقول األولوية للمسنني و ذوي 
االحتياجات اخلاصة و النساء! الدولة اللي تصف املواطن و املقيم األنثى مع 

أصحاب الصحة احملدودة شبتوقع منها.

hafedat_bin_Ali@ اأم  �صعود اجليعان
حكومتنا و مجلسنا  الي متى سكوتكم عن عمليات النصب العقاري والذي 
ذهب ضحيته مجموعه كبيره من أهل الكويت واملصيبه وزارة التجاره لم 
حترك ساكنا حتى هذه اللحظه وطارت مئات األآلف من املواطنني الي بجيوب 
النصابني وحتى ه��ذه اللحظه الطالوا الحنطه وال شعير  أم حق حكومه 
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يبحث شاب سعودي عن مساحات 
واس��ع��ة على اجل���دران، ك��ي ميألها 
برسوماته، وينثر عبرها رساالته 
الفنية، ليكون بذلك محترفاً تشكيلياً 
متخصصاً بالرسم على اجلداريات، 
حتى أخذت رسوماته طابعا مميزا، 
ونكهة فنية مم��ي��زة على مستوى 

واسع.
وق��ال الفنان عبدالله العيسى، 
وه��و خريج جامعة ت��ب��وك، مؤلف 
لكتاب »أمسكت بيد السني«، ورسام 
تخصص ف��ي رس��م الشخصيات، 
حتى اس��ت��ط��اع رس��م أك��ث��ر م��ن 50 
شخصية، ل� »العربية.نت«: »أحفظ 
ك��ل أع��م��ال��ي امل��ن��ف��ذة ف��ي مدوناتي 
اخلاصة، والتي أعمد فيها على رسم 
الشخصيات وإظهار مالمح اجلمال 
فيها، حتى يتذوقها كل مشاهد لتلك 
ال��رس��م��ة، ول��ك��ي تصل إل��ى جميع 

شرائح املجتمع«.
وأض������اف: »ب�����دأت ق��ب��ل خمس 
سنوات في ممارسة هوايتي، حينها 
أصريت على تعلم الرسم ومعرفة 
أساسيات التشكيل، ففي السنة أولى 
استطعت أن أخرج ب�5 لوحات، من 
أصل 100 لوحة فشلت في إتقانها، 
وم��ع اإلص���رار والعزمية أصبحت 
متقنا وم��ح��ت��رف��ا ف��ي ف��ن ال��رس��م 

والتشكيل على اجلداريات«.
واملتابع للوحاته يجد أن العيسى 
قد ح��ول سطوح منزله إل��ى مرسم 
مكشوف، فهو يحب الرسم في الهواء 

الطلق.
وزاد: »رسالتي لكل فنان أال يتردد 
أو يرتبك حني تفشل أحد رسوماته، 
ف��م��ن األخ���ط���اء ت��ت��ك��ون اخل��ب��رة 
واملعرفة، ومنها يتطور في ممارسة 
هوايته في التشكيل وال��رس��م، فال 

يوجد فنان مكتمل، ولكن يوجد فنان 
ال يخاف ويرسم بجميع األساليب«.

وعن كتابه »أمسكت بيد السني« 
ق��ال: »تناولت في الكتاب ع��ددا من 
موضوعات احل��ي��اة، وكيف ل��ي أن 
أعيش بها، ومل��اذا أنا بها، وكيف لي 
أن أثبت للحياة أن��ي على وج��ود، 
وأستطيع أن أثبت للعالم تواجدي، 
كوني أعيش لشيء ليس ألتنفس 

فقط«.

وق���د ش����ارك ال��ف��ن��ان العيسى 
مب��ع��رض ح��ك��اي��ا م��س��ك ب��ت��ب��وك، 
ومعرض الورد والفاكهة في آخر ٣ 
مواسم، وش��ارك مبعارض ل��وزارة 
الدفاع، ومعارض لقطاعات خاصة 
مبجهودات شخصيه ف��ي معاجله 
التشوه البصري بتبوك ومع نخبة 
ف��ن��ان��ني، وف��ي��ه��ا ع��اجل��ن��ا ٣ م��واق��ع 
مبساحات كبيرة بجميع أساليب 

الفن.

إحدى لوحات الفنان عبد الله العيسى

تبحث شرطة هونغ كونغ ع��ن محتال 
سرق مبلغا ضخما من املال مبساعدة خزنة 
خاصة تفتح من اجلهتني. بحسب صحيفة 

.South China Morning Post
وتفيد الصحيفة، بأن الضحية هو رجل 
أعمال صيني من مدينة شنتشن ق��دم إلى 
هونغ كونغ، وأراد شراء سبائك ذهبية من 

إحدى شركات املجوهرات. استقبله شخص، 
وأخ��ذه إل��ى مكتب ليضع املبلغ ال��ذي كان 
يحمله ف��ي خزنة وبعدها ذه��ب إل��ى جلب 

السبائك الذهبية.
وان��ت��ظ��ر رج���ل األع��م��ال الصيني ث��الث 
ساعات بعدها بدأ يشك بأن الشخص الذي 
استقبله ل��ن ي��ع��ود. ل��ذل��ك ات��ص��ل برجال 

الشرطة وأبلغهم مبا حدث. وعندما فتحوا 
اخلزنة التي وض��ع فيها النقود، اكتشفوا 
أنها فارغة متاما، على الرغم من أن أحدا لم 

يفتحها قبلهم.
وبعد التحقيق اتضح أن شركة املجوهرات 
قامت بتأجير هذا املكتب قبل بضعة أشهر 
فقط. وهذه اخلزنة مثبتة في اجلدار الفاصل 

ب��ني مكتبني، وميكن فتحها م��ن اجلانبني. 
ويبدو أن اللص الذي يسرق املجوهرات منذ 
20 سنة مبساعدة أشخاص أقوياء البنية 
وبهلوانيني، وأصبح بذلك مليونيرا، استغل 
فترة انتظار رج��ل األع��م��ال ل��ه فدخل إلى 
املكتب الثاني وأخذ مبلغ 5.6 مليون دوالر 

هونغ كونغ من اخلزنة واختفى. 
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اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلتي الطريجي والرو�سان

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

لطيفة جا�سم حممد الزيد الطريجي

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

اأرملة / نا�سر عبداهلل النا�سر الرو�سان

املاليني سرقة  على  محتااًل  يساعد  سري  باب  كونغ..  هونغ 


