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لوفاة

عبداحملسن سعود املضف

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

»جوجل«:  مليار دوالر 
إلنشاء مقر جديد

 في نيويورك
ــال مــحــرك البحث جــوجــل اململوك   ق
لشركة ألفابيت يوم االثنني إنه سيستثمر 
ما يفوق املليار دوالر إلنشاء مقر جديد في 
مدينة نيويورك فيما يتوسع في وجوده 
في ممر التكنولوجيا في املدينة على ضفة 

نهر هدسون.
ــة فـــي مـــدونـــة على  ــرك ــش وقـــالـــت ال
اإلنترنت إن املقر اجلديد املؤجر الذي 
تفوق مساحته 1.7 مليون قــدم مربعة 
سيكون املوقع األساسي ملؤسسة األعمال 

العاملية جلوجل.
ــازون  ويأتي ذلــك بعد أن اخــتــارت أم

نيويورك لتكون مقرها الثاني.
وأعلنت شركة جوجل في مارس آذار 
ــراء ســوق تشيلسي فــي مانهاتن في  ش

صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دوالر.

أكــد نائب مدير عــام وكــالــة األنــبــاء الكويتية 
»كونا« لقطاع التحرير ورئيس التحرير سعد 
العلي حرص الوكالة على تشجيع جميع الهواة 
ومحترفي التصوير التزاما بدورها األدبي واملهني 
واالجتماعي.جاء ذلــك في تصريح للعلي خالل 
تكرميه أمــس ثالثة مصورين فائزين في أفضل 
صورة ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018 
في مسابقة )كليك( التي خصصتها الوكالة في 

زاويــة )صــورة اليوم( على موقعها اإللكتروني 
للمصورين الهواة واحملترفني من داخل الكويت.

وأعرب العلي عن تهنئته للمصورين الفائزين 
وهم عمر العاصم الفائز عن شهر سبتمبر وحامت 
الشيخ الفائز عن شهر أكتوبر وعبدالله احملارب 
الفائز عن شهر نوفمبر مؤكدا أهمية هذه املسابقة 

ودورها في تشجيع املهتمني بالتصوير.
وأوضح أن )كونا( ومن منطلق التزامها بدورها 

األدبــي واملهني حترص على إقامة هذه املسابقة 
تشجيعا للمصورين الهواة واحملترفني وحتفيزهم 
على إطالق طاقاتهم وترجمة إبداعاتهم الفنية من 
خالل عدسة الكاميرا.وأشار العلي إلى أن للجائزة 
دورا مهما آخر حيث تعمل على إظهار معالم الكويت 
من خــالل عدسات مصورين مختلفني وتعريف 
متابعي نشرة )كونا( على كثير من املواقع املتميزة 

في البالد السيما املتابعني من خارج الكويت.

روبوت  يدّرب  ياباني  معهد 
ليحل محل عمال البناء

يقوم »املعهد الوطني للعلوم الصناعية والتكنولوجيا« في 
اليابان بتطوير روبــوت ميكنه من أداء مهام بسيطة وروتينية 

يقوم بها البشر.
وفي هذه املرحلة، دخل الروبوت فيما يشبه مرحلة »تدريب« 
للقيام الحقاً مبهام غير اعتيادية من املتوقع أن تفوق األداء 
البشري. وتتعلق أغلب هذه املهام بأعمال البناء والتشييد، ما 
يعني اختفاء ماليني العمال حول العالم الذين يشتغلون في هذه 
املهنة في غضون سنوات، وذلك بعد متكني هذا االختراع وتعميمه 

بتكلفة مناسبة.

أنــقــذ سيلفي التقطته فتاة 
مصرية وشقيقها، فتاة أخرى من 
االنتحار غرقاً في البحر املتوسط 
عــنــد كــوبــري ستانلي الشهير 

باإلسكندرية.
وروت فــتــاة مــصــريــة تدعى 
ســــارة طــلــعــت الـــواقـــعـــة على 
صفحتها على مــوقــع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك »، حيث 
قالت إنها كانت تلتقط سيلفي لها 
ولشقيقها الصغير عند كوبري 
ستانلي، وفــوجــئــت فــي خلفية 
الــصــورة بفتاة تقف على سور 

الكوبري، وحتاول القفز في املياه.
 وأضــافــت أنها توجهت على 
الفور للفتاة وطالبتها بالنزول 
خشية السقوط في مياه البحر 
والغرق، لكن األخيرة طلبت منها 
أن تذهب لشاب كان يقف بعيدا 
عــن الكوبري وتخبره أن نيرة 
وهو اسمها ألقت بنفسها في البحر 

وانتحرت.
وقــال شهود عيان إن الفتاة 
تشاجرت مــع خطيبها وهددته 
باالنتحار قبل أن تنفذ تهديدها 
بالفعل وتلقي بنفسها في املياه 

ــاً، مضيفني  ــرق وكـــادت متــوت غ
أن مجموعة من الشباب واملــارة 

متكنوا من انتشالها.
وتلقى اللواء محمد الشريف، 
مــديــر أمــن اإلســكــنــدريــة، بالغاً 
يفيد بسقوط فتاة مبياه البحر 
من أعلى كوبري ستانلي، شرق 
اإلسكندرية، وتبني من التحقيقات 
أنها في بداية العقد الثالث من 
العمر، وتقيم بدائرة القسم، ومت 
إنقاذها من املــارة الذين تصادف 
تواجدهم بالكوبري، ولــم تتهم 

أحداً بالتسبب في سقوطها.

طبق »مرقوقة الدجاج« اإلماراتي يدخل 
4775 كيلوجرامًا موسوعة غينيس 

»كونا« كّرمت ثالثة مصورين عن أفضل صورة في مسابقة »كليك« 
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 في الصـميم
الكيان الصهيوني الــذي يتحكم بالسياسة األميركية 
ويسعى إلى تركيع الفلسطينيني والضغط عليهم لقبول 
احلــل املشوه املسمى بـ »صفقة الــقــرن« من خــالل إيقاف 
املساعدات  التي تقدمها أميركا لـ »األونـــروا«.. لن يتحقق 
مرادكم.. الفلسطينيون قضيتهم ليست سياسة ومصالح بل 

قضية عقيدة..
 افعلوا ما شئتم فالشعب الفلسطيني املجاهد لن يركع!!

m7madui@ مهند�س عاطل
يجب على شركة النفط توظيف مهندسني البترول في احلال الكويتني 
اعدادهم بسيطه ما يتعدون 400 مهندس يجب حل املشكله قبل ان تتفاقم 
وتزيد اعداد املهندسني العاطلني وتصبح قضية وفضيحه على الوطن ، منو 
املسؤول عن السنوات التي ضاعت هباء منثور وهم في بطاله بسبب تعسف 

الشركه

Dr_HananAl_Said@د _حنان ال�صعيد
بالله عليكم شنو استفدنا كمجتمع وافراد من الفاشنستات واشباه الرجال 
والهايتات ؟!! اال اخلساير واالنحطاط وتقليد بناتنا لهم بامللبس والصرف 
والهياته واضرت باملجتمع من اعالناتهم للشركات اللي تنصب على املواطنني 
واثرو على سمعة الكويت والناس بره عبالهم كل الكويتيني تافهني وماركات 

!!!

AthmarAlsalem@ د.ماثمار ال�صامل
مايصير كل ما احد رأي مخالف الناس تنتقد. لكل اقتراح هناك رؤي 
من اكثر طرف. مثل إسقاط القروض واإلنصاف. مو معناته حسد وليش. 
الزم عدل من احلكومة للشعب. ناس خلصت وطلعت روحها تدفع قروضها 
وخلصت ونقصت علي نفسها يجب ان تعوض مثل اللي توه مقترض. احلل 

الزم يكون مناسب للشعب بالكامل.

سعد العلي مع املكرمني

»سيلفي« ينقذ فتاة مصرية من االنتحار غرقًا

استضاف مهرجان أبوظبي للمأكوالت من 
تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس 
فعالية شهدت تسجيل طبق مرقوقة الدجاج 
ــي رقــمــاً عاملياً جــديــداً ألضخم طبق  ــارات اإلم
مرقوقة في العالم ضمن فعالية عالم أبوظبي 
للمأكوالت في مشروع »ع البحر« بكورنيش 
أبوظبي. وقد بلغ وزن طبق مرقوقة الدجاج  
4775كيلوجراماً متفوقاً بذلك على الرقم 

القياسي العاملي السابق بـ695  كيلوجرام.
ومت إعــــداد هـــذا الــطــبــق ضــمــن فعاليات 
املهرجان، واستمرت عملية طهو وحتضير 
الطبق مــن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 
12:30 ظــهــراً، ومت تأكيد دخــول املرقوقة 
اإلماراتية موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
واحلصول على اجلائزة رسمياً. وقد جذبت 
الفعالية مئات الزوار الذين جتمعوا ليشهدوا 
هذا احلدث البارز، وحظي بعض احلاضرين 
بفرصة تـــذوق طبق املــرقــوقــة، بينما متت 
مشاركة املتبقي منها للتبرع جلمعية الهالل 

األحمر اخليرية.
ــة قــد كــانــت جــزءاً  ــاول  يــذكــر أن هــذه احمل

مــن نشاطات مهرجان أبوظبي للمأكوالت، 
والــذي يستقطب العديد من املقيمني والــزوار 
ليستمتعوا بأشهى الوجبات احملّضرة على يد 
أمهر الطهاة العامليني، وليخوضوا بتجربٍة ال 

نظير لها لالحتفاء باملأكوالت وفنون املطبخ 
العاملية، وذلــك فــي إطــار اجلــهــود املستمرة 
والرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهٍة 

عاملية رائدة في عالم الطهو.

4775كيلوجراماً  طبق مرقوقة الدجاج اإلماراتي يزن 

حرصًا على تشجيع هواة ومحترفي التصوير 

 لقطة »سيلفي« أنقذت الفتاة 


