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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الرفاعي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

بدر يو�سف �سيد عبداملح�سن الرفاعي

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر
روبوت روسي يجمع ويتلف 

النفايات اإلشعاعية
صمم علماء روس روبوتا خاصا سيستخدم جلمع 
النفايات اإلشعاعية وإتالفها، وقد مت إعداد أول منوذج 

الختباره مطلع العام املقبل.
وأوضح العلماء أن الروبوت سيكون على هيئة إنسان 

وسيتم التحكم به عن  بعد.
وسيعمل ال��روب��وت ف��ي أق��س��ام املفاعالت النووية 
وغيرها من املرافق   اخلطيرة من ناحية اإلشعاع، والتي 
تشكل خطورة على اإلنسان أو متنعه  متاما من اإلقامة 
فيها، وسيقوم ال��روب��وت بجمع النفايات واخلامات 

اإلشعاعية وإتالفها.
 وسيتم التحكم ف��ي ال��روب��وت مب��س��اع��دة »بدلة 
رئيسية«، وال��ت��ي ف��ي وض��ع  التصميم وس��وف تنقل 
احلركة إلى الروبوت من املشغل، على أن يكون قادراً على 

العمل في املستقبل بشكل مستقل.

شركة أميركية تفاجئ 
موظفيها مبكافأة

10 ماليني دوالر  
فوجئ موظفو شركة عقارية أمريكية مبكافأة 
قدرها 10 ماليني دوالر، خالل حفل سنوي أقامته 

الشركة يوم السبت املاضي.
وبحسب شبكة »س��ي إن إن« األمريكية، قامت 
شركة »سان جون« للعقارات، ومقرها والية مريالند 
األمريكية، بتسليم 198 موظفاً أظرفاً حمراء خالل 
حفل تقيمه الشركة في نهاية كل عام، وعندما قام كل 
موظف بفتح الظرف اخلاص به، وجد مكافأة قدرها 
نحو 50 ألف دوالر في املتوسط، ليصبح إجمالي 
املكافآت التي حصل عليها جميع هؤالء املوظفني في 

ذلك اليوم 10 ماليني دوالر.
وأص��اب��ت ه���ذه امل��ف��اج��أة امل��وظ��ف��ني بالدهشة 
والذهول، حيث قالت ستيفاني ريدغواي، مساعدة 
مدير املشروع في الشركة: »عندما فتحت الظرف، 
لم أصّدق نفسي، ليس لدّي كلمات تستطيع وصف 

شعوري اآلن«.
وأضافت: »إنه حقاً شيء مذهل وغير معقول. ما 
زلت في حالة صدمة. هذا احلدث سيغير حياتي بكل 

تأكيد«.
من جهته، قال رئيس الشركة لورانس ماكرانتز 
إنه قرر مكافأة موظفيه بعد جناح الشركة في تطوير 
20 مليون قدم مربع من العقارات، مما زاد إيراداتها 
بشكل كبير. وأض���اف »م��اك��ران��ت��ز«: ك��ان رد فعل 
املوظفني بعد تلقي املكافأة أحد أكثر األشياء املدهشة 
التي شاهدتها في حياتي، كانوا يصرخون ويبكون 

ويضحكون ويتعانقون.
واختتم بالقول: نحن فخورون مبوظفينا، إنهم 

األساس والسبب وراء جناح شركتنا.

كويتيون يعرضون تراث اآلباء واألجداد البحري في »كتارا«

 في الصـميم
ما ذكرته جلنة احلساب اخلتامي البرملانية عن معايير 
القبول في الفتوى والتشريع واالعتماد بنسبة 80 باملئة على 
املقابلة الشخصية كالم يفتقد إلى الدقة ويعطي اللجنة احلق 
املطلق بالقبول على الرغم من تفاوت القدرات وهو أمر غير 
عادل.. نحن نعلم أن هناك طلب عالي على االنتساب للفتوى 
والتشريع، وأن اع��داد خريجي احلقوق كثيرة وأن هناك 
تدخالت وواسطات في القبول.. ضعوا معايير معينة تصفي 

االعداد ثم تكون املقابلة بنسبة 20 باملئة أفضل!!
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roooowy@ اأروى الوقيان

في مجرم كل األدل��ة تدين انه مغتصب، و لكن مت استقباله كبطل، 
السؤال هل سيتم التعامل مع أي مسلم كويتي مجرم إنه بطل حرب 
فقط ألنه كويتي و مسلم حتى و إن كان مجرم؟ هنا السؤال احلقيقي 

إلنسانيتكم؟؟

TALAL | AlHAMADI @boderar

 بعد ان سجل التاريخ ان صاحب فكرة انشاء مجلس التعاون هو 
جابر االحمد رحمه الله  سُيسجل التاريخ ان من حارب الجل استمرار 
هذه املنظومة هو  صباح االحمد  الكويت باختصار هي :  » مفتاح اخلير .. 

ومغالق للشر »

Q8Diaaaaa@ �صياء الكويت

وزارة التجارة بفنت عن فساد ليش الصالون يغزون ابر باتوكس و 
فيلر مو ترخيصهم  صبغ شعر و تسريحات و مكياج

reem_78_alfla@ الـريـم

ي��ا حكومه ي��وم صحيتي م��ن ال��ن��وم و ق��ررت��ي تصلحني ال��ش��وارع 
تصلحينها بهالوقت ؟؟؟ انا فعال كمواطنه كويتيه اختنقت منج يا حكومه 

لوعتوا جبدي حسبي الله عليكم

Najat Al-Qallaf @NajatAlQallaf

هذي رابع مره ارجع الطبيب بدل ما يجابلك ويشوف شنو فيك يسمعك 
يجابل الكمبيوتر ويطقطق ويدور هذي آخر امليكنة وسىوالفهم وآخر 

زمن مساكني ابتلشوا بالتكنولوجيا

Essabouresly@ عي�صى بور�صلي

الساده اإلداره العامه للمرور  احملترمني  اقترح إضافة لإلختبار 
لرخصة قيادة السيارات تبديل اطار السياره ) الشباب( ، الكثير اليعرف 
يبدلها الكثير منا شاف أكثر من شاب واقف بجانب سيارته وليس لديه 

علم بتبديلها ، موعيب ان مايعرف ، العيب ان ماتعلم والاختبر فيها

LibresMinds@ ها�صمية

البعض يستغل بيوت الصليبيه ويضيف لها غرف كيربي ويأجرها!   
وبعدها ينشر ب��اإلع��الم.... إس��اءة للكويت »أن البدون يسكنون بيوت 

كيربي«!   املفروض البلديه تخالف البيوت اللي تتوسع بالكيربي!

   DrEothaimeen@  د. اقبال العثيمني

قريبة لى تخصص علم نفس وتدرس في املرحلة الثانوية وجدتها اليوم 
تصحح أوراق  مادة »دستور وحقوق االنسان« وعندما سالتها عن فهمها 

للمادة اجابت بانها ال تفقه بها شيء لكنها مطالبه بتدريسها!!!!! التعليم

يعرض عدد من احلرفيني والباحثني الكويتيني 
املختصني في التراث البحري في مهرجان )كتارا( 
التاسع للمحامل التقليدية في قطر من خالل 
جناح العديد من احل��رف البحرية والشعبية 

القدمية التي متيز بها اآلباء واألجداد.
واشتهرت الكويت طيلة مسيرتها بتاريخها 
البحري املتميز الذي بلغت شهرته جميع الدول 
املطلة على اخلليج العربي وبحر العرب واحمليط 
الهندي ف��ي ض��وء ن��ش��اط ال��ب��ح��ارة الكويتيني 
ومتيزهم في رحالت الشتاء التجارية ورحالت 

الصيف املتخصصة بالغوص على اللؤلؤ.
وق��ال الباحث في ال��ت��راث الكويتي ورئيس 

الوفد الكويتي إلى املهرجان نواف العصفور في 
تصريح ل� )كونا( أمس إن الكويت تشارك في 
ه��ذا املهرجان السنوي املتميز من خ��الل جناح 
)بيت الكويت( لعرض احلرف الكويتية البحرية 
والشعبية القدمية التي تعتبر أساس التجارة 
في اخلليج العربي قدميا وذلك في مسعى إلحياء 
ه��ذه املهن وتعريف اجليل احلالي مبهن اآلب��اء 

واألجداد.
مضيفاً أن )بيت الكويت( في مهرجان )كتارا( 
يضم متحفا بحريا شامال مبقتنيات )الطواش( 
اي )تاجر اللؤلؤ( والغوص على اللؤلؤ وقطعا 
ألج���زاء السفينة وال��ص��ور البحرية القدمية 

ومتحفا شعبيا يضم غرفة العروس قدميا وعددا 
من الوثائق التاريخية.

وأوض����ح أن )ب��ي��ت ال��ك��وي��ت( ي��ق��دم أي��ض��اً 
ورش���اً عملية ملجموعة م��ن احل��رف التقليدية 
اليدوية قدمياً مثل عمل الصناديق التي كانت 
تستخدم لتخزين امتعة البحارة وصناعة السفن 
)القالفة( و)سف اخل��وص( أي صناعة السالل 
و)احل���ص���ران( وم��ف��رده��ا حصير أي البساط 
املنسوج من اخلوص للجلوس والنوم وصناعة 
آلة السفينة )القفيه( التي تستخدم في شد حبال 

السفينة.
وي��ش��ارك العصفور في )بيت الكويت( من 

خالل )املتحف البحري( في حني يشارك الباحث 
الكويتي هاني العسعوسي في )غرفة العروس( 
واحلرفيان مبارك اخلشتي وعلي بن حيدر في 
صناعة )صناديق البحارة( واحلرفيان ناصر 
البناي وطارق البناي في حرفة )صناعة السفن( 

وفيروز ساملني في حرفة )سف اخلوص(.
كما يشارك احلرفيان محمد الهولي وحسني 
الهولي في حرفة )احلبال والدييايني ومعدات 
الغوص( واحلرفي طالل العسوسي في حرفة 
صناعة )الطبول البحرية واملراويس والطيران( 
وم��ح��م��د ال��ق��الف واس��ام��ة اجل��اس��م ف��ي حرفة 

)صناعة السفن(.

احلرفي طالل العسوسي خالل صناعة أحد الطبول البحرية

1922 مطعم سويدي يقّدم وجبات »مأدبة نوبل« منذ 
يقّدم مطعم سويدي في استوكهولم قائمة بكل 
الوجبات التي مت تقدميها خالل »مأدبة نوبل« منذ 
عام 1922، وهي املائدة االحتفالية التي تقام سنوياً 
بتاريخ 10 ديسمبر، لالعتراف بإجنازات الفائزين 
أكادميياً وثقافياً وعلمياً، والتي ال يحظى عامة 

الناس بفرصة حضورها مطلقاً.

وتنقل مؤسسة »سميثسونيان« ع��ن فريق 
الطهاة في مطعم »ستادشوشالرن« أن��ه يحاول 
بقدر اإلمكان أن يجعل األطباق أق��رب إلى مذاقها 
ومظهرها عندما مت تقدميها ألول مرة. وفي سبيل 
جعل التجربة أصلية قدر اإلمكان، يجري تقدمي 
وجبات طعام باستخدام البورسلني مطلي بالذهب، 

وهي مجموعة األواني نفسها املستخدمة في »مأدبة 
ن��وب��ل«. تقول م��اري��ا ستريث صاحبة وامل��دي��رة 
التنفيذية للمطعم: هذا ممتع إذا كنت مسافراً من بالد 
أخرى وتريد محاولة شيء خاص يتعلق بالسويد، 
مشيرًة إلى أن الناس غالباً ما يختارون سنة معنية 
مهمة بالنسبة إليهم، كسنة الوالدة أو السنة التي 

فاز فيها شخص من بالدهم باجلائزة، لكنها تؤكد 
أنه ليس هناك سنة معينة أكثر شعبية بالنسبة 
إلى الضيوف. وتشير إلى أطباق من املاضي ال تتسم 
بالشعبية مع ضيوف اليوم، مثل حساء السالحف 
وبعض الوجبات من الستينيات التي تضم الدجاج 

كمدخل في القائمة.

15 من ربيع اآلخر 1441 ه�/ 12 ديسمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3584اخلمي�س

احلرفيان في صناعة الصناديق البحرية مبارك اخلشتي وعلي بن حيدر
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