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 في الصـميم
إضراب 750 ألف مدرس في العراق دليل على سوء 
أحوالهم املعيشية وتدني أجــورهــم.. عمل املعلم في 
جميع أنحاء العالم من أهم الوظائف وأكثرها احتراماً.. 
سوء األحــوال في جميع أنحاء العراق بسبب الصراع 
الطائفي واستحواذ القيادات السياسية على أمــوال 
الدولة، باإلضافة إلى ما يشاع من نهب لألموال العامة.. 
املصاحلة الوطنية وتطبيق نظام دميقراطي مدني عادل 

هو احلل!

AlwatyanM@ د. حممد الوطيان
عقوبة السرقات العلمية في اجلزائر إلغاء البحث املسروق و سحب اللقب من 
الدكتور املدان بالسرقة . عندنا دكاترة أدانتهم جلنة حتقيق بسرقة أبحاث علمية 
منشوره للترقية ، اإلدارة منحتهم درجة األستاذية . لذلك حصدنا املراكز األخيرة 

في التعليم بني دول العالم

dr_khadigah@ د.خديجة اأ�صكناين
سوء االدارة احلكومية خالل 15 عام املاضية أدت الى تدني مستوى جودة 
اخلدمات ومن يدفع الثمن ؟؟ »املواطن« من جيبه كالعادة... بعدما ان استنزف 

املال العام مبلعب الفساد !! أزمة احلصى واحلفر في الشوارع خير شاهد

ayedalmanna1@ د.عايد املناع
الشك بإن بيان وموقف التيارات والقوى السياسية الكويتية ينسجم مع 
املوقف التأريخي للكويت حكما وحكومة وشعبا والذي أكده الشيخ جابر األحمد 
رحمه الله بعد حترير الكويت بأن الكويت آخر من يطبّع مع إسرائيل وإخر من 

يعترف بها،لكن الدعوة ملساءلة وزير اخلارجية نيابيا غير مبررة.

AlsaeedFajer@ فجر ال�صعيد 
سمو الرئيس ... موضوع األشغال ليس موضوع عادي بالكويت .. وأنت 
وعدتنا بأن اللي مايقدر يصلّح ستعفيه من منصبه... أمتنى أن تضع مشاكل 
وزارة األشغال على طاولة إجتماع مجلس الوزراء القادمه وتلزم الوزيره بوضع 

جدول حلل كل املشاكل التي يعاني منها املواطنني .. واال خل تتوكل على الله ..
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يعد مهرجان الكمأ فــي محافظة حفر الباطن 
باململكة العربية السعودية األول من نوعه في منطقة 
اخلليج العربي، إذ يواصل استقبال األهالي والزوار 
من دول اخلليج مع وجود عشرات الباعة واملسوقني 
للكمأ، واملنتجات املصاحبة األخــرى املعروضة في 

املهرجان.
وأوضح رئيس اللجنة اإلعالمية للمهرجان نايف 
الشريهي، أن البيع يعد النشاط الرئيس للمهرجان، 
الذي يشغل مساحة تقدر بـ 45 ألف متر مربع توفر 
مساحات عرض لـ 98 محاًل، حيث يضم املهرجان 
منطقة لعرض الــســيــارات القدمية، ومقر ضيافة 
رجالي وآخر نسائي، وخيمة لــإدارات احلكومية، 
وأجنحة لبيع التمور ومــأكــوالت وحــلــوى األســر 

املنتجة.
وقال أحد زوار املهرجان من الكويت موسى أبو 
طفرة، إن ســوق الكمأ في حفر الباطن من األماكن 
املهمة التي يقصدها عشاق هذه الثمرة املوسمية من 

الكويتيني، وذلك لكون هذا السوق قريًبا منهم.
من جهته قــال الزائر راشــد املنصوري من دولة 
ــارات، إن حفر الباطن شهدت تطوراً كبيراً على  االم
جميع األصــعــدة، حيث اإلمكانيات الكبيرة التي 
ــذب سياحي مــع توفير جميع  جعلتها منطقة ج
اخلدمات التي يحتاجها الزوار، مبيناً أن مهرجان الكمأ 

يعتبر فرصة كبيرة لتذوق نبتت الكمأ املوسمية.

مقاطعة كندية حتقق
 في سرقة »مياه جليدية« 
ــدأت شرطة مقاطعة نيوفندالند الكندية  ب
حتقيقاتها بشأن عملية سرقة مياه مــن جبل 

جليدي، تعادل قيمتها 9000 دوالر.
وقال ضابط شرطة املقاطعة، آندي رينويك: 
»يدور احلديث عن 30 ألف لتر من املياه النقية 
الذائبة من جبال جليدية، كانت مخصصة إلنتاج 
الفودكا. ندرس احتمال أن تكون هذه املياه سرقت 
بواسطة شاحنة مــزودة بصهريج أو صهريج 
يقطره جّرار«. وقال مسؤول في الشركة املختصة 
بنقل »املياه اجلليدية« في تلك املنطقة: »لقد فقدت 
املياه املسروقة على األغلب معظم خصائصها 
املمتازة أثناء سرقتها، وأصبحت عدمية الفائدة«.

وتــعــد املــيــاه الــتــي يتم احلــصــول عليها من 
اجلبال اجلليدية في تلك املنطقة من كندا ذات 
قيمة عالية، كونها تصنف من أنقى أنواع املياه 
املوجودة على األرض، لذا، غالبا ما تستخدم في 
إنتاج املشروبات الكحولية الفاخرة ومنتجات 

التجميل.
وجتمع تلك املياه في فصل الربيع عندما تقترب 
اجلبال اجلليدية من مقاطعة نيوفندالند، وتتم 
تعبئة قسم منها في زجاجات لتباع في العديد من 

بلدان العالم كالصني وكوريا والسعودية.
 ويصل سعر الزجاجة أحيانا إلى بضع مئات 

من الدوالرات.

مهرجان الكمأ يجذب الزوار

مهرجان للكمأ يجذب الزوار اخلليجيني في »حفر الباطن« 

123 عامًا.. مطعم تركي يقدم  منذ 
الكباب املشوي بطريقة يدوية

يواصل مطعم »ريدو« في والية ماردين جنوبي 
تركيا، تقدمي وجبات الكباب املشوي لزبائنه 
بنفس النكهة الفريدة والطريقة التقليدية منذ 

123 عاماً.
وبات مطعم »ريدو« )Rıdo(، حسب مرتاديه، 

أحد أهم مطاعم الكباب في الوالية.
وقال مالك املطعم، محمد أوروك، إنه يواصل 
العمل في املطعم منذ 30 عاما، بنفس الطريقة 

التقليدية التي كان يقوم بها والده وجّده من قبل.

وأوضح في حديث مع األناضول، أنه يستخدم 
السكاكني في تقطيع وفرم اللحم بدال من اآللة.

وأشار أوروك أن جده عمل في نفس املطعم قبل 
أكثر من 100 عام.

وأضاف أنه عمل في مطعم جده مع والده، قبل 
30 عاما، ليحافظ بذلك على مهنة والده وجده.

وذكــر أن طريقة تقطيع وفــرم اللحوم يدوياً 
جتــذب اهتمام املــرتــاديــن للمطعم، مــن احملليني 

واألجانب.

طريقة عمل الكباب في مطعم ريدو

الوجبة املدرسية حتّسن مهارات التالميذ
كشفت دراســـة دولــيــة حــديــثــة، أن الوجبة 
املدرسية التي يتناولها األطفال في منتصف اليوم 
الدراسي، حتسن مهارات القراءة والرياضيات في 
املرحلة االبتدائية. الدراسة قادها باحثون »مبعهد 
ESMT« في العاصمة األملانية برلني، بالتعاون 
مع باحثني من املعاهد الهندية للتكنولوجيا، 
ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دوريــة 

 )Journal of Development Economics(
العلمية.

ولكشف العالقة بني التغذية والتعليم، قام 
الفريق بدراسة تأثير نظام وجبات الطعام في 
منتصف النهار في الهند، التي متتلك أحــد أكبر 
برامج التغذية املدرسية املجانية في العالم، حيث 

تطعم أكثر من 120 مليون طفل يومًيا.


