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 في الصـميم
استياء شعبي من تأخر معاجلة األضرار الناجمة 
عن السيول وخصوصا احلصى املتطاير.. احلكومة 
يومها بسنة وحركتها دورة مركب.. كما استنفرت 
اجليش واحلرس والشرطة وجنحت في حماية أرواح 
الناس فعليها أن تستنفر أجهزتها  ملعاجلة األضرار.. 
مقاولو الباطن جاهزون وإال تنطرون يأخذها واحد 

من الهوامير فتلك مصيبة..
عجلوا يا حبايبنا!!

dr_khadigah@ د.خديجة اأ�صكناين
قرأت بعض التصريحات احلكومية والبرملانية عن أزمة االمطار بصراحة 
مشهد ينطبق عليه: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت !! اعتقد آن االوان لرحيلهما 

معاً غير مأسوف عليهما.
 

Hana hayat @Nina0kuwait
تبون تعدلون التركيبة السكانية ماشي بس ليش االسلوب العنصري 
البذيء! الوافدين دخلوا الديرة بناء على اسطول كويتيني دخلوهم من جتار 

اقامات والشؤون والداخلية الخ.. ارتقوا

Bol3z__Q8@ غالم الهندي
الوزراء و النواب و املسؤولني ،،، احلني خلص املطر و شبعتوا تصوير و 

تصريحات ما نبيكم حتاسبون احد كل واحد ياخذ مخمه و يخم الشارع

bo_haya@ م�صعل املطري
 مخطط املطالع من أكبر املشاكل اللي واجهتنا دي��وان احملاسبة يبون 
الشركة اللي قدمت أق��ل سعر االسكان يبون الشركة األفضل فنيا  هذا 
سيناريو » احلصى املتطاير » شركات تقدم أقل سعر وتعطيك مشاريع تفشل  

حسب القانون والنظام

فنانة راحلة تسجل 
 56 رقما قياسيا بعد 

عاما من وفاتها
ــم مـــرور 56 عــامــا على وفـــاة مارلني  رغ
مونرو، حققت جنمة السينما العاملية رقما 

قياسيا يصعب حتطيمه في عالم الفن.
فقد بيعت جائزة »غولدن غلوب )الكرة 
الذهبية(« التي حصلت عليها مقابل 250 
ألف دوالر، في مزاد أقامته دار »جوليانز« في 

بيفرلي هيلز بوالية كاليفورنيا األميركية.
وسطرت جائزة »ممثلة العالم املفضلة«، 
التي حصدتها مارلني مونرو عام 1961 من 
رابطة هوليوود للصحافة األجنبية، اسم 
النجمة مجددا في صفحات التاريخ، بعد 
أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة »غولدن 
غلوب« في مــزاد. كما شهد املــزاد الــذي أقيم 
يومي اجلمعة والسبت، بيع سيارة سوداء 
مكشوفة ذات مقعدين كانت متلكها مونرو من 

طراز »فورد ثاندربيرد«.

رشح مجلس إدارة إحتــاد املؤرخني العرب رئيس 
قسم التاريخ بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الهاجري 
لنيل جائزة )شوامخ املؤرخني العرب( تقديرا جلهوده 
البحثية واألكادميية في تاريخ الكويت ومنطقة اخلليج 
العربي. وأعــرب الهاجري في تصريح لوكالة األنباء 
ــد عن الفخر واالعــتــزاز  ــس  األح الكويتية )كــونــا( ام
بترشيحه من مجلس إدارة االحتــاد الــذي يضم نخبة 
متميزة من أهم وأبرز علماء التاريخ في العالم العربي 

لنيل هذه اجلائزة املرموقة.
وقــال الهاجري إن اإلعــان عن اجلائزة من مجلس 
إدارة االحتاد بالقاهرة سيتم في اجتماعه الدوري 28 

نوفمبر اجلــاري والــذي سيعقد هذا العام حتت شعار 
)املدن العربية عبر العصور(.

وأوضح أن احتاد املؤرخني العرب من أهم املؤسسات 
ــاد اجلامعات  ــدول العربية واحت التابعة جلامعة ال
العربية وهو مؤسسة علمية رصينة تتمتع بتقدير 
ــن الــهــيــئــات واملــؤســســات  ـــع م واحـــتـــرام طــيــف واس
األكادميية والعلمية على املستويني الداخلي واخلارجي 

للوطن العربي.
ولفت إلــى أن احتفالية تكرمي )شوامخ املؤرخني 
العرب( إحدى أهم فعاليات املؤمتر السنوي لاحتاد 
بعد اعتماده واختياره نخبة من أبرز مؤرخي العالم 

العربي لاحتفاء بهم وتكرميهم خال اجتماعاته التي 
تقام سنويا بالقاهرة.

يذكر أن الهاجري صاحب مدرسة متميزة في مجال 
البحث التاريخي املنحاز للمدرسة التحليلية العربية 
ومنهجيتها ونال سابقا جائزة الدولة التشجيعية عن 

إحدى دراساته النقدية.
وصدرت له العديد من البحوث والدراسات العلمية 
املنشورة في مجات ودوريات  عربية وعاملية محكمة 
باللغتني العربية واالجنليزية إلى جانب بعض الكتب 
واملؤلفات واملقاالت االكادميية املنشورة في املوسوعات 

عبدالله الهاجريالعاملية. 

الغنام عائلة 
لوفاة

حمود محمد حمود الغنام

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

افترشت أكبر بطاقة بريدية في 
العالم بحسب مجموعة »غينيس« 
لــأرقــام القياسية مساحة ألفني 
وخمسمئة متر مربع على سطح 
جبل جليدي فــي سويسرا للفت 
االنتباه إلى مشكلة التغير املناخي 
الذي يهدد خطره احلياة على كوكب 

األرض، بحسب اخلبراء.
أكبر بطاقة بريدية في العالم؛ 
مؤلفة من مئة وخمسة وعشرين 
ألف رسالة ورسم من إعداد أطفال 
وشباب أرسلوها من كافة أنحاء 
العالم، للفت االنتباه إلى مشكلة 
التغّير املناخي والتحذير مما يتهدد 

الكوب من مخاطر على البشرية.
البطاقة بسطت على جبل أليتش 
اجلليدي فــي سويسرا على علو 

يتخطى ثــاثــة آالف وأربعمئة 
متر؛ وهي األكبر بحسب مجموعة 
غينيس لــأرقــام القياسية. هذه 
احلملة نظمت مببادرة من وكالة 

التنمية والتعاون السويسرية
وقـــالـــت مــؤِســســة اجلــمــعــيــة 
ــن أجــل  الــســويــســريــة للشباب م
ــــر: »إذا لم  املـــنـــاخ، أوجــيــنــا داي
نتصرف اآلن فإننا قد ال نستطيع 
العيش فــي بلداننا؛ فهي سوف 
تختفي؛ واألرض ستصبح غير 

قابلة للعيش«.
ــني  ــف ـــت ال ـــرش ـــت الـــبـــطـــاقـــة اف
وخمسمئة متر مربع كتب عليها 
عبارات من قبيل: »أوقفوا التغّير 
املناخي« .. »نحن املستقبل، أعطونا 

فرصة«.

الــــعــــنــــزي يـــحـــصـــل عــــلــــى بـــــــراءة 
اختراع خلافض احلمى املستمر

حصل رئيس قسم إدارة التقنية في كلية العلوم احلياتية 
ــراءة االختراع  بجامعة الكويت الدكتور بــدر العنزي على ب
خلافض احلمى املستمر املسجلة حتت رقم )US 880ر045ر10 

B2( من مكتب االختراع في الواليات املتحدة األمريكية.
وقال الدكتور العنزي في تصريح صحفي  امس االحد انه قام 
بإبتكار آلية جديدة يقدم من خالها فكرة جديدة جلهاز خفض 
احلرارة باستمرار والذي من شأنه التقليل من استخدام األدوية 
وكذلك خفض درجة حرارة اجلسم إلى معدلها الطبيعي وملدة 

طويلة دون احلاجة إلى املراقبة املستمرة.

السياسيات املعاصرات.. على خطى نساء مصر القدمية
كانت آلهة األنوثة في مصر القدمية 
حتمل وجهني، األول وجه قطة ويرمز 
للرعاية واحلماية، والثاني وجه 
لبؤة ويعني الهجوم، لكن في كا 
الوجهني، وإن كانا يخلدان صورة 
املـــرأة القوية، فــإن دور املـــرأة كان 
مقتصرا على حماية ورعاية السلطة 
الرجولية للدولة آنـــذاك، وهــو أمر 
يــرى مــراقــبــون أنــه ال يــزال ينطبق 
بشكل أو بآخر على النساء في مجال 

السياسة اليوم.
فقد استخدمت النساء في مصر 
الفرعونية قوتهن الكبيرة ملساعدة 
الرجال من حولهن، فقد عملهن على 
حمايتهم بضراوة من األذى، وكذلك 

احلفاظ على نظام احلكم القائم.
ــاب وضــعــتــه كــارا  ــت ويــكــشــف ك
كوني، عن 6 ملكات من مصر القدمية، 

عن جانب مثير للقلق وصعب من قوة 
اإلناث في التاريخ القدمي، يستحق أن 

يتم التذكير به اليوم.
وتقول كوني، التي درست عاقة 
النساء بالقوة في العالم القدمي، إنه 
بالرغم من وصول عدد من النساء إلى 
مناصب عليا اليوم، باعتباره مؤشر 
على تقدم احلكومات والشركات، فإن 
التاريخ ُيظهر أن العدد لم يكن شاغا 
بقدر ما كان ينظر إلى أفعالهن بعد 
الوصول إلى هذه املناصب الكبيرة 

في الدولة.
ففي مصر القدمية، وصلت 6 نساء 
على األقــل إلــى موقع صنع القرار، 
ناهيك عن عشرات أخريات ممن عملن 
نائبات مللكات أو كاهنات بدرجات 
عليا، أو زوجــات مؤثرات، حسب ما 

ذكرت مجلة »تاميز«.

أكبر بطاقة بريدية 
تفترش جبل جليدي

سجن.. يتمناه اجلميع
ليس غريبا أن تتواجد 5 سجون فقط في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 
340 ألف نسمة، حيث تضم هذه السجون أقل من 200 سجني، ولكن 

ما هو مثير للدهشة أن اثنني من هذه السجون مفتوحة.
وفي تقرير لصحيفة »إندبندنت« البريطانية، سلط الضوء عن 
جتربة اإلقامة في السجنني املفتوحني على مصراعيهما، ويأويان 
أشخاصا أدينوا بجرائم عنف، أو جرائم جنسية خطيرة، وكيف جتري 

األمور داخل دهاليز السجنني.
في سجن »كفيابريغا« غربي الباد، كان الفتا غياب عناصر األمن، 
حيث لم يضم السجن سوى القليل على صعيد عناصر احلماية، فيما 
توجد هناك إشارة تدعو املارة إلى االبتعاد، وهي تستهدف أساساً 

السياح.
وميكن للزائر أن يدخل السجن املكون من مستوى واحــد بكل 
سهولة، بعيدا عن قيود احلراسة التي تطوق السجون في مختلف 

بقاع الدنيا، واالستمتاع بوجبة طعام مع أحد نزالء السجن.
ويقوم السجناء واملوظفني بإجناز األعمال بشكل جماعي، وكذلك 
تناول الطعام في غرفة مشتركة، ويتكفل السجناء بطهو الطعام، 

ويتسوقون أسبوعيا من قرية مجاورة برفقة شرطي.
ويتمتع السجناء بحياة خاصة، حيث توفر إدارة السجن للنزيل 
خدمة اإلنترنت، وهاتف محمول، حيث يقضي بعض السجناء الكثير 
من الوقت في غرفهم. ورغــم امتاك نــزالء السجن مفاتيح خاصة 

بغرفهم، لكنهم ال يستخدمونها في العادة.

امللكة نفرتيتي واحدة من اللواتي حكمن مصر القدمية

»احتاد املؤرخني« يرشح الهاجري لنيل جائزة »شوامخ املؤرخني العرب«


