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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
اجلمعيات التعاونية حتقق أرباحاً كبيرة وال تعلم 
أين تنفقها.. ملاذا ال يصدر وزير الشؤون قراراً يلزمها 
بتعيني كويتيني في احملاسبة واإلدارة والكاشير 
وبذلك تتاح فرص عمل آلالف الشباب والشابات.. 
العمل مسؤولية وإل��ى متى »ن��ك��ود« الشباب في 
القطاع احلكومي.. ولو تطبق على جميع الشركات 

احلكومية سنحصل على فرص أكثر!!
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najla_alhomaizi@ جنالء احلمي�صي

من الثمانينات وقبلها ك��ان إخواننا الفلسطينيني املقيميني بالكويت 
يشاركوننا بالقرقيعان وكذلك ك��ان الوافدين بالسبعينات يشاركوننا 
مبسيرات العيد الوطني ويحملون أعالم الكويت ويحفظون األغاني الوطنية  

.كنا نسعد برؤية ذلك . ماملانع ؟  ليش صارت عيوّنا ضيجة )ضيقة(

roooowy@ اأروى الوقيان

مشاهير السوشيل ميديا اللي يصورون هداياهم الثمينة ألزواجهم من 
سيارات فارهة و قرقيعان كارتير و غيره من املبالغة، من شأنها أن جترح هذا 
احملتاج اللي مو قادر يأمن إحتياجاته اليومية، إرحموا الفقراء من بذخكم و إن 

كان إعالن مدفوع األجر، إرحموا الناس من هذا التباهي املصطنع.

Nawaf_Alyaseen@ د. نواف اليا�صني

هناك فرق بني خريج كلية احلقوق وخريج كلية الشريعة من حيث احملتوى 
الدراسي... لذلك من العدل عدم املساواة فيما بينهما في شغل بعض الوظائف 

ذات الطابع القانوني. -دراسة القانون شيء ودراسة الشريعة شيء آخر.

AseelAmin@ اأ�صيل اأمني

املواطن اخلليجي مترف لدرجة عدم تقبله حلاجة العمل أثناء سنوات 
الدراسة. نحتاج  إلى غربلة مفاهيم أو سننقرض حتًما مع زوال النفط.

الفنون الشعبية الكويتية تتألق في دار األوبرا املصرية

منتجات تراثية في أسواق جنران

 18 رمضان 1440 ه�/ 23 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3445اخلمي�س

»رمضان« ينعش منتجات 
»جنران« التراثية

تشهد األس��واق الشعبية واألثرية 
بنجران خالل شهر رمضان املبارك من 
كل عام، إقباالً متزايداً من األهالي وزوار 
املنطقة للتسوق والشراء، لتنوع السلع 
واملنتجات األثرية والتراثية املصنعة 
محلياً ويدوياً في العديد من احملالت 
املنتشرة ف��ي ال��س��وق ال��واق��ع مبحيط 
القصر التاريخي بحي أبا السعود غرب 

مدينة جنران.
وفي جولة لوكالة األنباء السعودية 
»واس« على دك��اك��ني ورده����ات تلك 
األس�������واق ق��ب��ي��ل اإلف����ط����ار، ب���رزت 
امل��ص��ن��وع��ات احل��ج��ري��ة، ال��ت��ي ال زال 

األه��ال��ي يقبلون على شرائها بشكل 
مستمر، حتى في تأثيث املطابخ اجلديدة 
ف��ي وقتنا احل��اض��ر، وف��ي املناسبات 
واألعياد ألغراض الطبخ وتقدمي وحفظ 
الطعام، وم��ن أشهرها آنية »املدهن« 
احلجري املجّوف واحملفور بدقة عالية 
جداً، واملصّنع بأحجام مختلفة ويغطى 
مبشغولة »خ��وص« من النخيل، ُتلّف 
باجللد امل��ل��ون ب��أل��وان زاه��ي��ة يغلب 
عليها اللون األحمر واألبيض واألسود، 
ويأتي بأحجام مختلفة تبدأ باحلجم 
األصغر الذي يستخدم في إعداد وجبة 

صغيرة،.

تناول اجلراد يخفف من خسائر املزارعني في اليمن الرميح عائلة 
لوفاة

عثمان عبدالله علي الرميح

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

رغ��م م��ا سببته أس���راب اجل���راد من 
أض��رار فادحة على امل��زارع أت��ت عليها 
في عدة مناطق شمال اليمن على مدى 
أسابيع ف��إن انتشارها أصبح يشكل 
م��وس��م��ا مهما مل��ئ��ات اليمنيني ال��ذي��ن 
يتولون مكافحتها باصطيادها لبيعها 

وأكلها.
ويعتبر اجلراد وجبة شعبية مرغوبة 
ل��دى آالف اليمنيني ال��ذي��ن ال يكتفي 
بعضهم بأكله ط��ازج��ا بعد حتضيره 
بطرق مختلفة، بل يقومون بتجفيفه 
وحفظه ليبقى متاحا على موائدهم 
ألسابيع خصوصا أولئك الذين يعتقدون 

مبنافعه الصحية.
وب��اص��ط��ي��اد اجل����راد تتحقق ع��دة 
مكاسب تتمثل في حتقيق عائد مقبول 
للصيادين والقيام مبهمة مكافحة مجدية 
إلى حد ما وغير مكلفة نيابة عن اجلهات 
املعنية وتخفيف األضرار على املزارعني 

اجلراد على موائد اإلفطاروتوفير وجبة للراغبني في أكله.

وفـــــــاة مــبــتــكــر تــصــفــيــف 
الشعر في العالم

توفي احلالق الشهير ومبتكر »تصفيف الشعر« باتريك 
أليس ع��ن عمر ناهز 88 عاما ف��ي العاصمة الفرنسية 
باريس. وذكر موقع »BFM TV«، أن باتريك أليس ولد 
في إسبانيا مبدينة سانتاندير عام 1930 واسمه احلقيقي 
خيسوس غونزاليس. وهاجر مع عائلته إلى فرنسا خالل 
احلرب األهلية. ودخل أليس عالم املوضة عندما عمل ساعيا 
في أح��د صالونات تصفيف الشعر. وابتكر ع��ام 1964 
تصفيفا جديدا واعطاه أشكاال مختلفة أثناء تنشيف الشعر 
 Alès« مبجفف الشعر الكهربائي. وأسس فيما بعد شركة
Groupe« ملستحضرات التجميل. وعمل احلالق الشهير 
أليس مع العديد من الفنانني والسياسيني، فصفف شعر 
املمثلة الفرنسية كاترين دينوف، وزوجة الرئيس األمريكي 

اخلامس والثالثني جاكلني كينيدي.

رسائل مغناة من احلب واألخوة قدمتها فرقة 
)معيوف مجلي( الكويتية الشعبية للجمهور 
املصري في أمسية ذات نغم كويتي شعبي عريق 

مفعم بالتراث واحلداثة.
وما بني الفن السامري والعاشوري والفنون 
الكويتية البحرية القدمية واألغ��ان��ي املطورة 

صدحت حناجر فناني الفرقة في األمسية التي 
أقامتها دار األوب���را املصرية أول أم��س ضمن 
)سهرات رمضانية( بحضور سفير الكويت لدى 

جمهورية مصر العربية محمد الذويخ.
ووس���ط تصفيق اجلمهور وتفاعله قدمت 
الفرقة وص��الت ملختلف أن��واع الفنون البحرية 

وال��س��ام��ري والليوة فضال ع��ن فنون الصوت 
والنهمة التي اشتهرت في رحالت الغوص كما لم 

تغفل عن تقدمي موال )اليامال(.
وقدمت الفرقة كذلك أغاني مطورة تشترك فيها 
الكلمات الكويتية باألحلان املصرية وتوشيحة 

رمضان وأغنية خاصة لتحية الشعب املصري.

وأكد السفير الذويخ في تصريحات صحفية 
عقب انتهاء احلفل أن الثقافة هي الرسالة األولى 
للتفاهم بني الشعوب والالعب األساسي لتنمية 
العالقات وتعزيزها مشيرا إلى الدور الذي تقوم 
به الثقافة بكل أشكالها وكيف تنساب بسالسة 

إلى عقول وأفئدة الناس على اختالفهم وتنوعهم.


