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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة احلمد

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف احلمد

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

مناصفة  كاتبتني  فــوز 
بــجــائــزة بــوكــر األدبــيــة 

ألول مرة

ف��ازت مارجريت أت��وود عن روايتها »الوصايا« 
وب��رن��اردي��ن إيفاريستو ع��ن رواي���ة »ف��ت��اة وام��رأة 
وأخ��رى« بجائزة بوكر األدبية مناصفة، في مفاجأة 
جمعت بني أكبر الفائزين باجلائزة عمراً وبني أول 

كاتبة سوداء حتصل عليها.
وأعلنت جلنة التحكيم أن الكاتبتني ستتقاسمان 
اجلائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 50 أل��ف جنيه 
نح اجلائزة »ألفضل  استرليني )62800 دوالر(. وتمُ
رواية في السنة مكتوبة باإلجنليزية ومنشورة في 

اململكة املتحدة وأيرلندا«.
وسبق أن فازت الكندية أتوود )79 عاما( باجلائزة 
في عام 2000 عن روايتها »السفاح األعمى«. ونمُشرت 
روايتها »الوصايا« الشهر املاضي وهي تكملة لرواية 

»حكاية خادمة« التي كانت األفضل مبيعا عام 1985.
وإيفاريستو هي أول كاتبة سوداء تفوز باجلائزة 
عن روايتها التي تسرد فيها قصص 12 شخصية 
معظمها نساء زجنيات أعمارهن بني 19 و93 عاما 

ويعيشن في بريطانيا.
وعلى الرغم من منح اجل��ائ��زة لكاتبني مناصفة 
مرتني من قبل ف��إن القواعد تغيرت في ع��ام 1993 
لتمنح لكاتب واح��د فقط سنويا. لكن أعضاء جلنة 
التحكيم حتدوا تلك القاعدة وقالوا إنهم لم يتمكنوا من 
االتفاق على الرواية الفائزة من االثنتني اللتني كانتا 

ضمن القائمة القصيرة التي ضمت ستة أعمال.
وقالت أت��وود إن تدهور حقوق امل��رأة في بعض 
أنحاء العالم ومنها الواليات املتحدة دفعها لكتابة 
جزء ثان من رواية »حكاية خادمة«. ووصفت جلنة 

التحكيم روايتها »الوصايا« بأنها »شرسة وبديعة«.

نقل جثة إلى مركز شرطة 
4 أشخاص! واعترف بقتل 

قالت السلطات إن رج��ًا نقل جثة بسيارة يوم 
االثنني املاضي إل��ى مركز للشرطة في شمال والية 

كاليفورنيا وقال إنه قتل أربعة أشخاص.
وقال املتحدث باسم الشرطة، جوش سيمون، في 
مؤتر صحافي إن شرطة منطقة جبل شاستا، بالقرب 
من احلدود الشمالية لكاليفورنيا مع والية أوريجون، 
ألقت القبض على الرجل وأخطرت شرطة روزفيل، 

على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب جبل شاستا.
وقال سيمون »لقد ظهر في قسم الشرطة في هذه 

السيارة مع اجلثة«.
وذكرت شرطة روزفيل في منشور على فيسبوك أن 
الرجل »قال إنه قتل أفرادا في مقر إقامته في روزفيل. 
وكان أحد الضحايا احملتملني يوجد داخل سيارته في 
قسم شرطة جبل شاستا في مقاطعة سيسكيو، وكان 

الضحايا اآلخرون في شقة في روزفيل«.
وق���ال سيمون للصحافيني إن الشرطة تعتقد 
أن »املشتبه به والضحايا كانوا يعرفون بعضهم 

البعض«.

» متحف بيت العثمان«.. يحاكي 
الفن املعماري في الكويت

أص����در امل��ه��ن��دس 
ع���دن���ان ع��ب��د ال��ل��ه 
ال���ع���ث���م���ان ك��ت��اب��اً 
ب���ع���ن���ون »م��ت��ح��ف 
بيت العثمان«، وهو 
ك��ت��اب يحاكي الفن 
املعماري في الكويت، 
وي�����وث�����ق ال��ع��م��ل 
اخليري ورجاله من 
خال أرشيف عائلة 

العثمان.
ويتضمن الكتاب 
ث���م���ان���ي���ة ف��ص��ول 
ه���ي: أص���ول عائلة 
العثمان، واحملسن 

الكبير، ووثائق تاريخية من أرشيف املرحوم عبد الله عبد 
اللطيف العثمان، وذكريات الطفولة، وعلى حافة السقوط 
في هاوية النسيان، وقصاصاتي امللونة، ومتحف بيت 
العثمان، وافتتاح متحف بيت العثمان، وقصيدة »غادة 
األح��ام«، وجدول مصارف زكاة وتبرعات املرحوم عبد 

الله عبد اللطيف العثمان.
وقال عدنان العثمان: إن قصة البيت وتراثه اليرويها 
احلجر وحسب، إنام يرويها البشر، بذكرياتهم وآمالهم 
وأحامهم وكلماتهم وصورهم، وبكل ماتركوه في البيت 
وبني أسواره من أثر. لهذا وجدت أن املسؤولية حتتم علي 
أن أحفظ تاريخ بيت العثمان جليلنا واألجيال القادمة بني 
دفتي كتاب. ووج��دت أن املسؤولية التكتمل إال بتوثيق 
ماكتبناه  باللغتني العربية واإلجنليزية، حتى نهدي 
هذا التراث اجلميل لكل من ي��زور الكويت من الضيوف 
واألصدقاء من كل بقاع العالم. ولكل زائر يدخل متحف 

بيت العثمان.

»سردينيا« حتظر 
»خرائط غوغل« لضياع الزوار!

 في الصـميم
في تسريب مصور من داخل سجون األك��راد تسأل 
سيدة عربية وأطفالها معها اجلندي الذي حرر األسرى 

هل أنت عربي فقال لها أنا تركي!!
لألسف أن اجليوش العربية التي تزيد عن املايني 
في تعدادها عجزت أن تنهي معاناة شعب عربي 
مسلم ذاق الويات من نظام فاقد للشرعية واكتفوا 
باملقاطعة.. فاحلني بالكام.. احلني جاءتكم احلمية 

بعد أن قام غيركم بنجدتهم!!
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Wafaa__karam@ وفاء،كرم

من فوائد الزحمة والشوارع املكسره إنك من تركب السيارة 
تسب وتتحلطم وهالشي يخليك تتخلص من طاقتك السلبية 

ويغنيك عن زيارة الطبيب النفسي

AliEssaBoland@ علي بولند

التعميم لغة اجلهالء .. أعرف شباب أردن��ي يعتبر الكويت 
مبثابة بلد ثاني له وال يقبل أي إس��اءة لها ، يبقى تصرف 
مجموعة من احلمقى ال ميثل بلد كامل .. عندما تقوم فئة قليلة 
بخطأ ال حتاول رد اخلطأ مبعايرة شعب كامل بأنك قدمت لهم 
ماليني وساهمت في تعمير بلدهم بذلك أنت ال تقل جهالاً عنهم !!

ار AljassarDr@ د. طالل اجَل�صَّ

إضراب املوظفني في الطيران املدني اليوم !!!! هل تعتقد أنه 
بال سبب ؟! هل تعتقد أنه رفاهية؟! إلى متى رجال غير مناسبني 

يديرون األمور  وتضيع معهم حقوق البالد والعباد ؟!

AnwarAAlibrahim@ اأنوار الإبراهيم

جلميع طلبتنا األعزاء... الي بقصد او من غير قصد يساهمون 
في تفعيل االنذار في كلياتهم... يؤسفني ابلغكم ان مت رصدهم 
بالكاميرات و سيتم اتخاذ اج��راء قانوني اجت��اه��م... طلبة و 
طالبات.. نصيحة أخت ال تستهينون بهذا املوضوع الن تداعياته 

ستكون مؤسفة و ضرر مبستقبلكم التعليمي... و في أدلة تدعم

Yacoub Bishara @Y_Bishara

حاولت اش��رح حق عيالي السؤال و افكر وياهم بالعالقه 
بني الصوم و الغيمه املطريه ما حصلت اجابه ممكن تسألون 
العبقري اللي كاتب املنهج شنو العالقه بني الغيم و الصيام 
الني متاكد كل قياديني الوزارة ما عندهم جواب للسؤال و انتو 

متوقعني من اطفال عمرهم ٩ سنني يجاوبونه

Q8NaserBek@ نا�رص بيك

في الدول احملترمه إذا بعينون وزير يختارون شخص عنده 
اً ..  إملام تام بعمل الوزاره وخبره طويله وإبداع أيضا

ا أعنينّ وزير بوزاره والعمره أشتغل فيها واليعرف عنها  أمنّ
شي، فقط ملجرد الترضيات والواسطات فعمر هالديره ماراح 

تتطور وال تتحسن خدماتها ..  وهذا مايحصل في الواق واق

ali_alzuabi@ اأ.د. علي الزعبي

كنت ن��اوي ملا اوق��ف عند االش��ارة اكتب لكم:  » تفاءلوا ف� 
احلياة جميلة » بس عقب احلفرة اللي طقيتها ، وطارت الغترة 

والعقال للكشن اخللفي ....  التفاؤل تطشر
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ح��ظ��ر ع��م��دة إح����دى م���دن سردينيا 
اإليطالية، اس��ت��خ��دام »خ��رائ��ط غوغل« 
للتنقل ف��ي ال��ط��رق احمللية ألن »ع��ددا 
��ق��ددوا في  كبيرا ج��دا« من األش��خ��اص، فمُ
املنطقة بسبب اقتراحات التطبيق الشهير 

»املضللة«
وقال عمدة مدينة باوني، سالفاتوري 
ك��وري��اس، ف��ي تصريح لوكالة األنباء 
اإليطالية »أنسا«، إن هناك عددا كبيرا من 

املتجولني والسيارات الصغيرة والكبيرة، 
وحتى سيارات الطرق الوعرة، علقت في 
طرق غير سالكة في املنطقة، أو مسارات 
ش��دي��دة االن��ح��دار، بعد ات��ب��اع مؤشرات 

تطبيق »خرائط غوغل«.
وأضاف رئيس بلدية منطقة أولياسترا 
التابعة لثاني أكبر ج��زي��رة ف��ي البحر 
األبيض املتوسط، أن كل هذا وقع »بسبب 
تتبع اقتراحات خرائط غوغل التي غالبا 

ما تكون مضللة، على طرقاتنا«.
وت��اب��ع: »اخل��رائ��ط الورقية القدمية 
أفضل، أو األفضل من ذلك استخدام دليل 

محلي خبير مبنطقتنا«.
وأوضح العمدة أن العديد من املتجولني 
اختفوا وتوقفت العديد من السيارات في 
الطرق الضيقة غير السهلة في منطقة  
سوبرامونتي بعد أن ضلوا باستخدام 

»خرائط غوغل«.

غاف كتاب »متحف بيت العثمان«

مدينة سردينيا

مارجريت أتوود وبرناردين إيفاريستو تتسلمان اجلائزة

باحثون يكتشفون جينوم الصفات 
الوراثية لثمار النخيل

توصل باحثون في مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات احليوية 
في جامعة اإلمارات، ومركز علم اجلينوم والنظام البيولوجي في جامعة 
نيويورك أبو ظبي، إلى حتديد جينات ذات أهمية زراعية، باستخدام تقنية 
قراءة وحتليل 772 مليون حرفاً وراثياً تثل الشفرة الوراثية لنخيل التمر 
مما يساعد على حتسني وانتشار تور النخيل التي تعتبر مصدراً أساسيا 

للغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأك��د سعيد أحمد غباش، الرئيس األعلى جلامعة اإلم��ارات، أن هذا 
اإلجناز يأتي في إطار سعي اجلامعة إلى تعزيز دورها الريادي بصفتها 
جهة أكادميية بحثية تدعم اخلطط االستراتيجية للدولة وتعزيز التعاون 
بني الباحثني في اجلامعات ومراكز البحث احمللية والدولية، وتقدمي الدعم 

للباحثني والعمل على تطوير برامجها وخططها االستراتيجية.
من جهته قال الدكتور خالد أميري، الباحث الرئيسي في هذا البحث، 
ومدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات احليوية باجلامعة: نحن 
في مركز خليفة نقوم بدراسة واسعة حول اجلينوم للنباتات الصحراوية 
ونستخدم املعارف العلمية الناجتة عن هذه االبحاث لتطوير احملاصيل 

الزراعية املهمة.
 وأن الدراسات اجلينية تعتبر خطوة مهمة في توفير حلول لتحديات 
األم��ن الغذائي في املستقبل، وسنحتاج إلى مواصلة دراس��ة اجلينوم 
اخل��اص باحملاصيل الغذائية مثل نخيل التمر ملساعدتنا في جهودنا 

لتوفير األمن الغذائي في العالم.
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