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 في الصـميم
ب��دأ ه��م ال��ع��ودة ل��ل��م��دارس وتسابق التجار للترويج 
ألشكال وألوان من الشنط والكراسات وعلب األلوان وباقي 
املستلزمات .. ملاذا يتكرر هذا الهم وهذه التكاليف الباهظة 
والتي ترهق ميزانية األسر محدودة الدخل ..مل��اذا ال توحد 
التربية شكل احلقيبة ومتانتها حتى تتحمل لسنوات إذا 
حافظ عليها الطالب؟ ملاذا ننجرف وراء أساليب التسويق 
وجنعل األط��ف��ال يشعرون بالنقص إذا لم يحصلوا على 

حقائب جديدة؟ 
املدارس مراكز للتربية قبل التعليم !!

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«
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ترافق  ســريــة«  »حقيبة 
امللكة إليزابيث وتشارلز 

ووليام خالل السفر
غالبا ما يصطحب رؤس��اء ال��دول وقادتها حقائب 
و«أشياء« سرية، أثناء سفرهم إلى اخلارج سواء في 
زيارات رسمية أو غيرها، ال يعرفها إال أقرب املقربني 

إليهم.
األم��ر ذات��ه ينطبق على ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية، وكذلك على ورثتها املباشرين، أي ولي العهد 
األمير تشارلز، وكذلك ابنه األمير وليام بوصفه 

الثالث على ترتيب العرش البريطاني.
ولكن ما هو الشيء الذي ينبغي عليهم أن يأخذوه 

في كل مرة يسافرون فيها إلى اخلارج؟
اخلبير في الشؤون امللكية دنكان الركومب يكشف 
احلقيقة، ويقول إنه يجب على امللكة إليزابيثواألميرين 
تشارلز ووليام أن يحملوا معهم »بنودا« عند سفرهم 

إلى اخلارج الستخدامه في حاالت الطوارئ.
وتعتبر امللكة إليزابيث الثانية واح��د من أكثر 
رؤس��اء وق��ادة ال��دول سفرا حول العالم، وقد زارت 

معظم دول العالم منذ توليها العرش في العام 1952.
لكن بسبب موقعها ومكانتها البارزة على رأس 
العائلة امللكية، فإنه ينبغي على امللكة واألمير تشارلز 
واألمير وليام ضمان حصولهما دائما على »حقيبة 

مليئة بدمائهم« الستخدامها في حالة الطوارئ.
وأوضح الركومب في حديث مع »ياهو! الصندوق 
امللكي« أنه إذا كانت امللكة في جولة »فإن الطبيب امللكي 
املرافق لهم يصطحب معه حقيبة مليئة بدمائهم.. فقط 

لالستخدام في حالة حدوث شيء ما«.
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mansour_alnzhan@ من�صور النزهان

اغلب النواب باملجلس احلالي يعتقدون بان قاعه عبدالله 
السالم .. »هايد بارك » يسولف ويفضفض عن الي بخاطرة و 
وينتهي دوره واليستجوب وضد كل االستجوابات ويتعمد 
ايتجاهل دوره الرقابي واذا تضايق قدم مقترح يدري ماراح 
ايتطبق بس يبي يبيض افعاله قدام دائرته هذي النوعية متثل 

علينا ما«متثلنا«

saeedtawfiqi@ �صعيد توفيقي

طريق اإلصالح في البلد .. طريق واحد فقط الغير... وهو 
مجلس األم��ه...وه��ذا الطريق يحتاج:- ١- وعي لدى الشعب 
.. ) ضعيف( ٢- جماعات ضغط.... ) ضعيف( ٣- االختيار 
الصحيح للنواب.. ) ضعيف(.. .لنصلح انفسنا ثم ينصلح حال 

البلد.. .وبدكم ما تواخذوني

AlsayerJamal@ جمال ال�صاير

ال يصح ان نتحدث عن الوافدين وكأنهم هم الذين إقتحموا 
بالدنا ، من أتى بهم كويتي ومبوافقة الدوله الكويتيه ، اذا كالمنا 

يكون مع حكومتنا فقط ال غير

ayedalmanna1@ د.عايد املناع

املوقف الكويتي احليادي في األزمة اخلليجية حتمته املصلحة 
اخلليجية وأقتضته مهمة الوسيط وبالتأكيد أن القيادات 
السياسية في الدول اخلليجية تتفهم هذا املوقف إذاليعقل أن 
يكون الوسيط منحازا لطرف ضد غيره لكن يبدو أن بعض 

مواطني هذه الدول وجدوها فرصة ل ًفش«غلهم املتضاد.

حتذير صحي من شوي 
اللحوم على الفحم

أثارت اللحوم املشوية، على مدار سنوات، اجلدل بشأن ما إذا كانت تسبب 
السرطان، ال سيما في ظل تصاعد املخاوف بخصوص مساهمة األغذية غير 

الصحية في ظهور املرض اخلبيث.
ويحذر خبراء التغذية من أنه عند طهي اللحوم عند درجة حرارة عالية، فإن 
األحماض األمينية والسكريات والكرياتني تتحول إلى مواد ض��ارة، وتشكل 
عناصر مسرطنة. وينسحب هذا التحذير أيضا، بحسب اخلبراء، على اللحوم 
املقلية، وكذلك املطبوخة في درج��ات ح��رارة عالية، إذ تساهم في رفع خطر 
اإلصابة بالسرطان. ويشير اخلبراء أن هذا خطر اإلصابة مبرض السرطان 
يتضاعف إذا كانت اللحمة مشوية على آالت الشواء الكهربائية أو الفحم، وفق ما 
ذكر موقع »ستاندرد ميديا«. فعندما تتساقط الدهون الذائبة من اللحم على النار 
محدثة لهبا متطايرا ودخانا منبعثا، فإن ذلك يؤدي إلى تصاعد الهيدروكربونات 

التي تلتصق باللحوم، مما يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

األمازون ..  مياه نهر »ال بومبا«
100 درجة مئوية      حرارتها 

ف��ي غ��اب��ات األم���ازون عجائب 
كثيرة، منها نهر في قسمها التابع 
للبيرو، كتبوا عنه بلغات مختلفة 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، ومنها 
بالعربية، لكن التذكير به اآلن 
هو فقط ملناسبة ما يجري في تلك 
الغابات من حرائق عمالقة، كلفوا 

أكثر من 44 ألفاً من جنود اجليش 
البرازيلي إلخمادها، وبدأت تنشأ 
بسببها أزمة بني البرازيل ودول 
ف��ي االحت����اد األوروب�����ي تتهمها 
ب��ال��س��ع��ي إلق��ام��ة م��ش��اري��ع في 
الغابات املوصوفة بأنها »رئ��ة 
العالم« بطريقة تقتطع قسماً كبيراً 

من أشجارها، مما يؤثر على املناخ 
اإلقليمي ف��ي أميركا اجلنوبية، 

حتى في العالم.
 La النهر املعروف شعبياً بلقب
Bomba أو »القنبلة« للبيروفيني، 
 Shanay-Timpishka وباسم
رسمياً، هو رافد من نهر األمازون 

طوله 6400 متر، بعرض أكبره 
24 وعمق أقصاه 5 أمتار.

 إال أن في »ال بومبا« ما هو محّير 
ويجعل من يضع يده في مياهه، 

يسرع للعالج بأحد املستشفيات. 
أم��ا من يغطس أو يقع قضاًء 
وق��دراً فيها، فقد ال يخرج إال جثة 
للدفن، ألن مياه الذي يعني اسمه 
الرسمي »مغلي بحرارة الشمس« 

تغلي فعالً كالتنور وأكثر.  
النهر ال��ذي قد تصل احل��رارة 
في بعض أجزائه إلى 100 درجة 
مئوية أحياناً، وهو ما قد يتسبب 
بحروق من الدرجة الثالثة بثوان 
م���ع���دودات، ه��و مقبرة طبيعية 
لكثير من احليوانات التي وجد 
روس���و وغ��ي��ره جيفها، بعد أن 
سقطت بالنهر وقتلها الغليان، 
ل��ذل��ك يستحيل على أح��ده��م أن 
يسبح أو يغوص فيه، وإال خرج 
جثة، ، إال إذا انتظر هطول أمطار 
غزيرة، تختلط مبياهه وتخفف 
من حرارتها، عندها تتحول املياه 
إلى متعة، إال أن املنطقة هناك ال 
تشجع على ذلك، ألنها حارة أصالً، 

واألدغال خطيرة.
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شهد مؤمتر الروبوت العاملي لعام 2019، الذي 
شارك فيه وفود وعارضون وشركات من 22 دولة، 
ويختتم أعماله أمس في العاصمة الصينية بكني، 
سلسلة من امل��ع��ارض واملسابقات بني املبتكرين 

واملخترعني، وفق صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وناقش املؤمتر أح��دث تقنيات اإلن��س��ان اآللي 
واالس��ت��خ��دام��ات املبتكرة، منها إج���راء ال��روب��وت 

جلراحات مخ وأعصاب بالغة الصعوبة والتعقيد. 
كما أقيم على هامش املؤمتر سلسلة من املعارض 
اخلاصة بالروبوتات اجلديدة، التي تقدم خدمات 
لوجستية طبية وأخرى متعددة األغراض، توظف 
الذكاء الصناعي املتقدم. كذلك مت إجراء 4 مسابقات 
في االبتكار واإلبداع مبشاركة نحو 4500 متسابق 
محترف. وشهدت املناسبة التكنولوجية السنوية 

عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 
21 تطبيقاً صناعياً، من إنتاج شركات عاملية كبرى. 
 HRG وب��رز ب��ني املشاركني ف��ي امل��ع��رض شركة
Robotics، التي قامت بإزاحة الستار عن منتجات 
قامت بتصنيعها باملشاركة مع العديد من الشركات 
 Festo ال��ص��اع��دة ال���واع���دة، إض��اف��ة إل��ى ش��رك��ة
األملانية، التي عرضت ابتكارها اجلديد »سمارت 

ب��ي��رد«، املستوحى م��ن ن��ورس الرنكة ويحاكي 
حتليق الطيور. ويعد »س��م��ارت ب��ي��رد« ال��درون 
األخف وزناً حيث ال يزيد عن 450 غراماً، وميكنه 
اإلقالع والتحليق والهبوط بقوة اندفاع يتم توليده 
من خالل حركة األجنحة، والتي تستهلك طاقة ال 
تزيد عن 23 واط، مبا يصل إلى نصف ما تستهلكه 

بعض أجهزة الكمبيوتر احملمولة.

جديد عالم الروبوتات.. طيران وجراحة


