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«ك����ورون����ا» ي��ب��ع��د ف��ن��ان��ة
بريطانية عن الغناء!

www.alwasat.com.kw

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 12صفحة ــ  100فل�س

بيع مفتاح زنزانة نابليون بـ  92ألف يورو!
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في الصـميم
حسناً فعل وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر
ال��ع��ل��ي ،باعتماد ال��ق��رع��ة الخ��ت��ي��ار الطلبة
الضباط في أكادميية سعد العبدالله للعلوم
األمنية ،فهذه اآللية حتقق العدالة والشفافية
الختيار املقبولني ،حتى وإن ظلمت الكثيرين
من أصحاب الكفاءات ،ولكنها في النهاية متثل
انتصارا ً قويا ً على الواسطات.

املغنية البريطانية ماريان فايثفل

كشفت املغنية البريطانية ماريان فايثفل ،لصحيفة “ذي
غارديان” ،أنها قد ال تستطيع العودة يوما ً إلى الغناء بسبب
تبعات إصابتها بحالة خطرة من كورونا املستجد (كوفيد-
 )19في أبريل.
وكانت أيقونة الروك في الستينيات البالغة  74عاماً قد
مكثت ثالثة أسابيع في املستشفى في أبريل ،بعدما تعرضت
ملضاعفات خطرة من جراء إصابتها بكوفيد ،-19ما شكّل
تهديدا ً على حياتها.
وقالت ،في مقابلة مع “ذي غارديان” ،قبل إطالق ألبومها
املرتقب “شي ووك��س إي��ن بيوتي” في أبريل املقبل الذي
سجّ لته قبل إصابتها بالفيروس :كل ما أعلمه هو أني كنت في
مكان مظلم ،كان ذلك أشبه باملوت.
وبرغم زوال اخلطر على حياتها ،أوضحت املغنية أن
“الرئتني ال تزاالن في وضع سيئ” لديها ،كما أنها ال تزال
تستعني بجرعات من األكسجني ،مشير ًة إلى أنها عاجزة
حاليا ً عن الغناء .وقالت :أتت طبيبة لرؤيتي ،وأبلغتني بأنها
ال تظن أن رئتيّ ستتعافيان يوما ً.
وأضافت :رمبا لن أستطيع الغناء يوما ً ،قد يكون كل شيء
انتهى .سأعيش اضطرابا ً هائالً إذا ما حصل ذلك.

مفتاح الغرفة التي توفي فيها نابليون

بيع مفتاح ال��غ��رف��ة ال��ت��ي ت��وف��ي فيها
نابليون في جزيرة سانت هيلينا ،حيث
نفاه البريطانيون ،مقابل  81900جنيه
إسترليني ( 92أل���ف ي����ورو) اخلميس
امل���اض���ي ،وف���ق م��ا أع��ل��ن��ت دار م����زادات
“سوذبيز”.
وش����ارك  11ش��خ��ص��اً ف��ي امل����زاد على
ه��ذه القطعة املعدنية التي يبلغ طولها
 13سنتيمترا ً والتي بيعت بسعر يفوق
بست عشرة م��رة تقديرها األول���ي ،الذي
ك��ان ي��ت��راوح ب�ين  3000و 5000جنيه

استرليني.
وعثر على املفتاح في مظروف كان في
صندوق منزل اسكتلندي ،على ما أوضح
في بيان ديفيد ماكدونالد ،املتخصص في
األثاث البريطاني في “سوذبيز” قبل عملية
البيع .وأضاف أن األسرة التي كانت متلكه،
علمت أن املفتاح كان موجودا ً في مكان ما،
لكنه كان مخفيا ً.
وج��ل��ب ج��ن��دي ي��دع��ى تشارلز فوكس
بعد وفاة نابليون عام  ،1821املفتاح إلى
اسكتلندا ليقدمه لوالدته التي كانت “من

جناة طائر احلمام «جو» من اإلعدام في أستراليا
جنا طائر حمام من اإلعدام في
أستراليا أول أمس ،بعدما تبني
زي��ف بطاقة تعريفية مربوطة
بساقه تشير إلى أنه يخص جهة
أمريكية.
وأع��ط��ت ال��ب��ط��اق��ة انطباعاً
ب��أن ذك��ر احل��م��ام ض��ل طريقه،
خ�لال س��ب��اق ف��ي والي���ة أالب��ام��ا
األمريكية ،وقطع مسافة تزيد
على  13ألف كيلومتر وصوالً إلى
مدينة ملبورن األسترالية ،وهو
ما يتعارض مع لوائح احلجر
الصحي الصارمة التي حتظر
جلب حيوانات أو طيور حية.
لكن مع تصاعد حملة تعاطف
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر م��ع ال��ط��ائ��ر ال��ذي
أطلق عليه محبوه اس��م “جو”
والدعوات املطالبة بإعادته ساملا ً
إلى الواليات املتحدة ،أعلن احتاد
سباقات احل��م��ام األم��ري��ك��ي أن
بطاقة الهوية مزيّفة.

طائر احلمام «جو»

أشد املعجبني” باحلاكم السابق ،لدرجة
أنها أرسلت له حلويات وكتباً أثناء أسره.
وعثر أحفادها على املفتاح وق��رروا بيعه
في مزاد .وقال ماكدونالد :ثمة شيء قوي
جدا ً في ما يخص هذا املفتاح ،خصوصا ً أنه
يأتي من املكان الذي سجن فيه ومن الغرفة
التي توفي فيها .وك��ان فوكس قد سحب
املفتاح بنفسه من قفله خالل زيارة للمكان
بعد وف��اة نابليون ،وف��ق م��ا أوض��ح في
مذكرة مؤرخة في  6سبتمبر  1922بيعت
مع املفتاح.

إرسل كلمة «اشتراك»

رجل عنيد ينجح في
امتحان رخصة قيادة
السيارة بعد  158محاولة!
ذكر موقع  Times Nowأن أحد سكان إجنلترا فشل
في اجتياز اختبار رخصة قيادة السيارة أكثر من 150
مرة .وذكر املوقع أن وكالة معايير القيادة والسيارات
التابعة ل���وزارة النقل البريطانية ،نشرت بيانات
تضمنت كل الذين فشلوا في احلصول على رخصة قيادة
السيارات في الفترة األخيرة.
وشغل املركز األول رجل عنيد متكن من النجاح في
الفحص النظري من احملاولة رقم  158فيما بلغ مجموع
ما أنفقه على هذه احملاوالت ثالثة آالف جنيه إسترليني.
ولكي يحصل على شهادة السواقة ،يجب أن يجتاز
اآلن ،اجلزء العملي من االمتحان.
وج��اءت ثانية في القائمة بريطانية في الثالثينات
من عمرها ،حاولت اجتياز املرحلة النظرية  117مرة
وحصلت دائما على نتيجة “راسب”.
وفي املرتبة الثالثة جاءت ام��رأة تبلغ من العمر 48
عاماً اجتازت اجلزء النظري من االمتحان في احملاولة
الرابعة والتسعني.

Retweet
 @dr_khadigahد.خديجة جعفر �أ�شكناين
البعض حتى املقترحات يرفضها وكأننا وصلنا الى زمن العبودية!!
االصالح والتطوير يحتاج الى جرأة بالتغيير ورفع سقف املطالبة االصالحية
واال سنبقى كما نحن مجرد افواه تتحلطم !!

Dr.Fatimah Alhashem @falhashem
اطلقت اليونسكو أهدافها للعام  :٢٠٢١متويل التعليم  -اعادة فتح املدارس
اآلمن  -رعاية وتأهيل املعلم -تنمية مهارات الكادر اإلداري -تأمني وسائل
ومصادر تعليمية إلكترونية وتأمني وسائل االتصال!نأمل من الدولة بكافة
مؤسساتها(التخطيط -التربية -كليات االع��داد) العمل على تأمني هذه
االحتياجات

� @Estabraq131إ�ستربق
يعني احلني من كل دول العالم محد انتحر اال البدون؟ چم آسيوي علق
روحه بالبنكة وچم اجنبي اطلق الرصاص على راسه وچم كويتي انتحر
مبسدس؟ حركاتكم ضد الكويت مكشوفة

 @ZainabDashtiQ8ام خالد
سوق اخلضروات والفاكهة للمزارعني احملليني شي حلو ونتمنى تكون في
منتجات للمزارع مثل األجبان واملخلالت .بالتوفيق

@alrawdaaaaaaaمرمي مبارك
الزم يوقفون كرفانات الطباعه شكلهم قبيح وغير حظاري  ..وفي بداية
كورونا الداخليه وقفتهم يعني مالهم اي داع��ي  ..جد ياجماعه الزم احد
يتصرف ويوقف هاملهزله

 @GhadaAlKuwaitغادة عبدالـه الفار�س
حاليًا ال تستطيع األسرة الكويتية احلصول على سكن إال مبساعدة الدولة،
والدولة عاجزة! ملاذا هذا العجز واألرض متوفرة واملوارد املالية والبشرية
متوفرة؟! تكدس الناس في منطقة حضرية محدودة شيء مخجل ومعيب
بحق الكويت يا جماعة األمر جَ لل الوقت مير والضغط مستمر! البد من حترك
مجلس األمة

 @arab14361د�.صغري العنزي
تظل مشكلة امل��رأة ،بالدرجة األول��ى ،اقتصادية ...متكينها اقتصاد ًيّا
ني آخر لها
(استقاللها ماد ًيّا) هو مفتاح متكينها الفعلي ،وما عدا ذلك فأي متك ٍ
سيكون متكينًا مبتورًا.

 @elnokhithaالنوخذه
يدعون بأنهم “أحرار” ويتكلمون بثقة مطلقة عن “حرية األراء” ومن
ثم يتهمون كل راي يخالفهم بأنه راي “مدفوع” عزيزي “املريض” هذا
التصرف يسمونه في علم النفس “إسقاط نفسي”  :وهو حيلة دفاعية من
احليل النفسية الال شعورية يحمي الفرد بها نفسه بالصاق عيوبه ونقائصه
ورغباته احملرمة باالخرين

@Alwasatkuwait
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