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العثور على طائر بطريق
أبيض نادر في اإلكوادور

� 12صفحة ــ  100فل�س

www.alwasat.com.kw

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

بيع لوحة للفنان بانكسي
مقابل  170ألف يورو باملزاد في هولندا
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في الصـميم
قال وزير اخلارجية التركي مولود شاويش أوغلو
خالل لقائه مع وزير خارجية السعودية األمير فيصل
بن فرحان ب��أن التفاهم التركي السعودي ليس فيه
خير للبلدين فحسب وإمنا للمنطقة برمتها  ،املصاحلة
بني األشقاء في أكبر بلدين من أهل السنة حماية من
النوايا السيئة التي تضمرها إيران للمنطقة وخاصة
إذا تلقت ضربة عسكرية أميركية .لو انضمت مصر
لهذا التحالف املبارك الكتملت الصورة املشرقة ملستقبل
املنطقة « .ما يحك ظهيرك إال ظفيرك»!!

طائر البطريق األبيض النادر في غاالباغوس

عُ ثر على بطريق يع ّد “نادرا ً” بريشه األبيض بالكامل،
في جزر غاالباغوس في اإلك���وادور التي تتميّز بثروة
نباتية وحيوانية فريدة من نوعها في العالم ،وفق ما أعلن
املتنزّه الوطني في األرخبيل.
وأوض��ح املتنزّه الوطني في غاالباغوس في بيان:
قد يكون م��ر ّد ذل��ك حالة جينية لفقدان جزئي لتصبّغ
الريش تُعرف باسم اللوسية ،مع اإلش��ارة إلى وجوب
إجراء حتاليل جينية للتأكّد من هذا الوضع ،حسب وكالة
الصحافة الفرنسية.
وكشف البيان أن حاالت من هذا النوع قد رُصدت عند
حيوانات أخ��رى في األرخبيل ،من بينها أسماك قرش
وسحال وكركند شائك ،لكنّها املرّة األولى التي تُرصد عند
طائر بطريق .وشوهد احليوان للمرّة األولى قبل أسبوع
من قبل املرشد جيمي باتينيو على جزيرة إيزابيال ،إحدى
جزر األرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من ساحل
اإلكوادور.
ويتعاون متنزّه غاالباغوس الوطني مع مؤسسة
“تشارلز داروين” لتتبّع أعداد طيور البطريق في املوقع.
خط االستواء
وهذه الطيور هي الوحيدة املوجودة على ّ
ومن األصغر من نوعها في العالم.

لوحة طائر يحمل قنبلة يدوية

بيعت ل��وح��ة “طائر يحمل قنبلة
يدوية” لفنان اجلرافيتي بانكسي مقابل
 170ألف يورو باملزاد في هولندا.
وأفادت وكالة األنباء الهولندية (إيه.
إن.بي) ،نقالً عن دار مزادات “هيسينك”
ف��ي م��دي��ن��ة زول����ه ،أن ج��ام��ع ل��وح��ات
هولندي اشترى اللوحة التي رسمت

عام .2002
وكانت اللوحة ضمن املجموعة الفنية
اخلاصة التي ميتلكها جامي جنل رون
وود ع��ازف اجليتار الشهير من فريق
رولينج ستونز ،بحسب دار املزادات.
وعرضت دار هيسينك صورة للوحة
التي يظهر فيها طائر يحمل في منقاره

قنبلة يدوية .واشتهر بانكسي بالنقد
االجتماعي ،وتقدمي أعمال مثيرة للجدل،
وكثيرا ً م��ا تظهر رسوماته ف��ي أماكن
ب��ال��ش��وارع ب��دون سابق معرفة ،وهو
يتناول مشكالت اجتماعية مثل التشرد
والنزعات االستهالكية وأزم��ة جائحة
كورونا.

إرسل كلمة «اشتراك»

متحف لندن يوثّق األحالم
املرتبطة بـ «كورونا»!
ينوي متحف لندن توثيق أح�لام أب��ن��اء العاصمة
البريطانية املرتبطة بفيروس كورونا املستجدّ ،باعتبار
أن هذه احملتويات هي مبثابة شهادات عن آثار الوباء
على الصحة العقلية ،وسبيل لتوسيع آفاق مجموعات
امل��ت��اح��ف .وك��ش��ف متحف “ميوزيوم أوف لندن”
املخصص لتاريخ العاصمة البريطانية في بيان أن ،وباء
ّ
كوفيد  19أدّى إلى تغيّرات كثيرة في حياة سكّان لندن،
يخص املجريات اليومية بل أيضا ً
ّ
ليس هذا فحسب في ما
في عالقتنا بالنوم واألحالم نتيجة القلق والتوتّر.
وأوض��ح البيان أن املهمّة تقضي بـ “جمع األح�لام
على شكل قصص شفهية ...وحتليل صلتها بالصحة
العقلية وآليات مكافحة الضغوطات اخلارجية ،ال سيّما
في أوقات األزمات” .وهي املرّة األولى التي يجمع فيها
متحف أحالماً في لقاءات مباشرة وشهادات شخصية،
بحسب البيان.
ويحمل هذا املشروع اسم “حرّاس النوم” املستوحى
من عبارة لسيغموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي
وهو بالتعاون مع متحف األحالم في جامعة “ويسترن
يونيفيرستي” في أونتاريو بكندا.
وهو يندرج ضمن مبادرة ملتحف لندن هدفها جمع
مقتنيات وشهادات مرتبطة بالوباء.
وسيدعى املشاركون في امل��ب��ادرة إل��ى الكشف عن
أحالمهم خالل حوار عبر الفيديو في فبراير  2021يجريه
خبراء في علم النفس االجتماعي.

مضيفة روسية تنشر مقطع
فيديو لظاهرة طبيعية نادرة
التقطت مضيفة روسية ظاهرة طبيعية ن��ادرة،
ونشرت الفتاة في صفحتها على موقع متخصص
في إنستغرام مقطع فيديو يظهر ما يعرف بـ”أضواء
القديس إملو” يشار إلى أن “أضواء سانت إملو” هي
ظ��اه��رة ش��وه��دت ألول م��رة على السفن البحرية،
وسميت على اسم قديس كاثوليكي مكرس للبحارة.
وميكن أن تظهر هذه األضواء البراقة على صواري
السفن ،وفي الغالب تظهر على قمم اجلبال ،وعلى
خطوط نقل الكهرباء ،وعلى قمم األشجار العالية،
وأبراج الكنائس .وبالنسبة للطائرات ،تظهر أضواء
سانت إمل��و أم��ام النوافذ األمامية للطائرات وعلى
أط���راف األجنحة وبالقرب م��ن واج��ه��ة العواصف
الرعدية أو خاللها.
وتظهر هذه الظاهرة الطبية أيضا إذا ما دخلت
الطائرة في طبقة من الرماد البركاني.

العثور على كنز مفقود من
ألف عام في كوريا اجلنوبية
عثر علماء آثار كوريون جنوبيون عن كنز مفقود
منذ ما يقرب من  1000عام حتت سطح البحر.
واكتشف العلماء الكنز ال��ذي ض ّم عمالت ذهبية
بينما كانوا يبحثون عن آثار غارقة حتت املاء قبالة
جزيرة جيجو .وكانت املنطقة التي عثر فيها العلماء
على عمالت ذهبية ومشغوالت خزفية ممرا للسفن
التجارية الصينية منذ قرابة  1000ع��ام ،حسبما
ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
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Retweet
 @Xy4niPBUPfgvqnQكويتى �رصيح
س��ؤال بريئ ليش ما مت استثمار جسر جابر بعمل نوعني من
االستراحات ومواقف السيارات وتكون عبارة عن استراحات مطاعم
وكافيهات على البحر مباشرة واماكن للحداقه واحلجز اون الين
والرسوم للسيارات واالف��راد رمزيه املطاعم والكافيهات عبارة عن
جزر صغيرة ممتده على طول اجلسر مبعدل  ٢٠جزيرة تستثمر

� @Dhuha1977ضحى اخلر ِيّف
توقع مادري اذا صح ..لكن هبوط عدد االصابات عندنا مو عشان
انها فعال نزلت والعشان املسحات اقل ..ألن الناس صار عندها وعي
وم��ن حتس بأعراض تعزل نفسها  ..س��واء شاكه انها كورونا او
انفلونزا  ..ميكن اكون غلطانه بس هذا الي شفته من ناس وايد

Kawther AL Jouan @jouaniya
أخشى من تلف قادم ألجهزة وزارة الداخلية!! ونحن على مشارف
انتخابات فمن األجدى تعيني مراقبني على احلدود البرية يتناوبون
على العمل حفاظا على األمن العام!!!!..

Dr Faisal Jeragh @DrFaisalJeragh
املواطن الكويتي قبل االنتخابات يقول نحتاج وج��وه اصالحية
جديدة بالبرملان وبعد االنتخابات نشوف نفس الوجوه القدمية ! يا
مواطن يا حبيبي ركز معانا شوي

Saleh Yaseen @salehalyaseen
كذبة كبيرة أطلقوها وهي “منع التعليم املختلط في جامعة الكويت”
وإق��رار قانون بناء جامعة الشدادية بينما كانت هناك بدائل أسرع
وأسهل وبعضها بال تكلفة لتحقيق منع االختالط ال ُكل ّي مثل ما فعلته
جامعة زايد في اإلمارات.
قرار سياسي تنفيعي خالص ومُسيء جلودة التعليم.

 @gmairatedodoهديل العرادي
مع قرب موعد االنتخابات ،لن انتخب نائبا قابال للشراء ،فمثله
ضعيف أمام املال وبالتالي سينشغل بجمع املال واالستمتاع بنهم
الثراء ويترك املواطن يبحث عن حقوقه الضائعة.

� @salemalghufailiسامل عبداللـه الغفيلي
بعض املغردين والسياسيني ...ال يعرف عن االمور االقتصادية
اال رؤوس اقالمها وان عرف ال يفهم واليعي ابعادها .مع ذلك يبني
رأي ويشكك بناء على األسماء ونظرية املؤامرة .املشكلة انهم يؤثرون
بصنع القرار  .الله املستعان!!
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