
وجه متحف أوشفيتز الذي أغلق أبوابه 
أم��ام ال���زوار منذ منتصف م��ارس املاضي  
بسبب وب���اء كوفيد19- ن���داء م��ن أج��ل 
املساعدة املالية ليكون قادراً على االستمرار. 
 ويصادف ه��ذا العام الذكرى السنوية 

اخلامسة والسبعني لتحرير أوشفيتز 
 الذي أصبح رمزا لكل معسكرات املوت 

األملانية. 
 وج����اء ف���ي ب��ي��ان ن��ش��ر ع��ل��ى امل��وق��ع 

اإللكتروني للمتحف الذي يقع في بولندا  

 »نطلب مساعدة مالية من جميع الذين 
ي��رون أنه من الضروري احلفاظ على تلك 

الذاكرة«. 
 وأض��اف البيان »لقد ان��ه��ارت ميزانية 

2020« رغم »الدعم اخلاص« من 
 وزارة الثقافة البولندية ومؤسسة 

أوشفيتز بيركيناو الدولية التي تساعد في 
 احلفاظ على الوظائف ومواصلة العمل 

للمحافظة على ما بقي من معسكر 
 املوت السابق. 

 كذلك، يفتقر املتحف إلى متويل نشاطاته 
التعليمية والعلمية ومعارضه. 

 وهذا املوقع الذي يزوره كل عام أكثر من 
مليوني شخص نشط بشكل خاص 

 على مواقع التواصل االجتماعي. ولديه 
331 ألف متابع على »فيسبوك« 

 وأكثر من مليون على«تويتر«. 
 وأغ��ل��ق املتحف أب��واب��ه ف��ي 12 م��ارس 
امل��اض��ي، ول��ن يتمكن من إع��ادة فتحها إال 

أوائل يوليو، وفقا ملوقعه اإللكتروني.

www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان12 �صفحة ــ 100 فل�س

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 25 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

السعدون: البالد تدخل 
مربعانية الصيف »البوارح« 
16 يوليو األحد املقبل حتى 

متحف أوشفيتز يطلب دعمًا ماليًا ليتمكن من االستمرار

 في الصـميم
سيطرة أزم��ة كورونا على األخبار في اإلع��ام 
ومواقع التواصل االجتماعي أصابت الناس بامللل.. 
كأن العالم توقف عند هذا احل��دث فا أنشطة وال 
فعاليات تدخل البهجة والسرور إلى قلوب البشر، 
إلى متى ستستمر هذه احلالة؟.. الواجب على باقي 
دول العالم االقتداء ببعض الدول التي بدأت بإعادة 
األنشطة تدريجياً.. الشيء إذا زاد عن حده انقلب 

إلى ضده.. بس ملينا!

  

@Alwasatkuwait
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Ahmad_aLOtaibi@ اأحمد جدي العتيبي

بالنسبه لتركيبه السكانيه لدينا  ١٥٠ الف بيت فيال معدل العوائل في ١٥٠ 
الف وحده سكنيه في احلد االدني ٣٠٠ الف عائله

االستثماري ١٣ وحده سكنيه  نقول كل عماره فيها ) ٥( شقق ٦٥ الف عائله 
االجمالي  ٣٦٥ عائله كل عائله حتتاج فقط خادم وسايق اجمالي العماله )٧٣٠ 

الف وافد(

malrewes@ املحامي-حممد الروي�س

تابعت خطاب رؤس��اء احلكومات السابقة -ناصر احملمد - جابر املبارك 
- صباح اخلالد -جميعهم نفس اخلطاب والوعود -فقط صباح اخلالد أستخدم 

مصطلح الفاسدين  -الفرق باملصطلح فقط الغير

Ahmad Alobaid @ALOBAIDAHMAD

لو بدأت احلكومة بترحيل املخالفني لالقامة وعددهم 165 ألف مخالف ومت ذلك 
بعد عودة الطيران مباشرة سيثق الناس وقتها في #الكويت أن احلكومة جادة في 

حل #التركيبة_السكانية وغير ذلك ستظل وعود للتهدئة فقط

saadmalrajhi@ �صعدالراجحي

ملن يتغنى باحلضارة الغربية و أمريكا فلينظر إلى أخالقهم ح��وادث ختى 
املجرمني عندنا اليقومومن بها فعال على الغرب أن يغيروا مناهجهم الدراسية التي 

تدعو لغياب الضمير و الوازع

bourgeois_q8@ برجوازية

أكبر كذبة عاملية وباألخص عربية و نحدها لي خليجية ونوصل لي ديرتنا ... 
اجلميع كأسنان املشط في احلقوق والواجبات و القوانني ..!

Mukhled1@ خملد عبدالعزيز املخلد

اللي مستانس على خطاب رمي ! هي ضربت على وتر حساس جدا تكره فيك 
حتى بقية الشعوب العربية! اللي يفهم بيفهم

shishtari@ علي طالب ال�ص�صرتي

سؤال جّدي جدا جدا ماهو مصير الوافد العامل في املشاريع التجارية املختلفه 
اللي صارله شهور بدون عمل ؟ محد فكر هالعمال شقاعد يسوون بهاالشهر ؟  
وشنو راح يسوون عشان يوفرون لقمة عيشهم ؟ وشنو يطلع بيد صاحب العمل 

اللي اصال دخله توقف ومايقدر يصرف معاشات ؟

Havana_H@ �صني

السرقات التي تتم في وضح النهار نتاج للنظام الرأسمالي األمريكي املتوحش 
الذي يقوم على مبدأ  : 

»األغنياء« يقومون بسرقة الناس البسطاء و الناس يقومون باملثل أثناء إنهيار 
منظومة األمن .. نظام يهّمش الرحمة بني الناس حتى يتحولون الى »زومبي« 

يلتهمون بعضهم .

متحف أوشفيتز
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ق��ال الفلكي الكويتي 
عادل السعدون إن الباد 
تدخل ي��وم األح��د املقبل 
مربعانية الصيف أو 
)ال��ب��وارح( والتي متتد 
فترة 39 يوما وتستمر 

إلى 16 يوليو املقبل.
وق���ال ال��س��ع��دون ل� 
)كونا( أم��س:  إن فترة 
املربعانية تقع ضمن 
موسم الثريا والتويبع 

واجل��وزاء األول��ى وبها ثاث جنوم او أن��واء وهي نوء 
الثريا ونوء الدبران )التويبع( ونوء الهقعة وكل نوء 

يستمر 13 يوماً.
وأوض��ح أن الفترة تسمى بالبارح الكبير أو بارح 
الثريا »وستشرق الثريا في السابع من يونيو اجلاري 
في الفجر، لكن ال تشاهد ألنها قريبة من الشمس حتى 13 
اجل��اري وحينها ميكن مشاهدتها وبها يحدث االنقاب 
الصيفي، إذ تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 
اجل��اري، ويبدأ احلر بالزيادة مبا يسمى حر االنصراف 
في 25 اجلاري كما تأتي خالها رياح تسمى )السموم( 
وهي رياح جافة وح��ارة وموعدها حوالي اخلامس من 

يوليو املقبل«.
وذك��ر أن��ه تغلب على ه��ذه الفترة ال��ري��اح الشمالية 
الغربية السريعة ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز سرعتها فيها 50 
كيلومترا في الساعة أحيانا وتكون محملة بالغبار وهي 
رياح حارة جافة تقدم من األراض��ي الشمالية الغربية 
الصحراوية اجلافة وقد تتخللها أيام سكون وأحيانا تهب 
الرياح اجلنوبية الشرقية احململة بالرطوبة نظراً إلى 

عبورها على املسطح املائي من اخلليج العربي.
وأرج��ع هبوب الرياح الشمالية الغربية إلى وجود 

املنخفض الهندي املوسمي الذي ينشط في هذا الفترة.
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عادل السعدون

في مستشفى سعودي.. »ذبيحة 
معايدة« تقيل رئيس قسم 

8 من موظفيه! وتعاقب 
أعفت صحة الطائف باململكة العربية السعودية 
رئيس قسم بأحد املستشفيات احلكومية من منصبه، 
كما عاقبت ثمانية موظفني بالقسم نفسه باحلسم، 
بعد انتهاء مجريات التحقيق معهم، وذل���ك بعد 
أن أح��ض��َر رئ��ي��س القسم »وج��ب��ة م��ع��اي��دة« كانت 
عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها من دون أن ينسوا 
زمياتهم من املوظفات بالقسم نفسه، ُمخالفني بذلك 
األنظمة والتعليمات االحترازية الوقائية، التي متنع 
التجمعات خصوًصا مبقرات العمل، للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وأك���د املتحدث الرسمي لصحة ال��ط��ائ��ف، مدير 
العاقات، عبدالهادي الربيعي، ل�موقع »سبق«،  
أن م��دي��ر ال��ش��ؤون الصحية بالطائف، سعيد بن 
جابر القحطاني، اعتمد توصيات جلنة التحقيق 
بأحد املستشفيات، وال��ت��ي أوص��ت بإعفاء رئيس 
قسم، ومعاقبة 8 آخرين، بعد مخالفتهم التعليمات 
االحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات 

العمل.

3 ماليني دوالر بيع لوحة »خليج نابولي« بحوالي 

باعت دار امل���زادات »سوثبي« 
ي���وم 2 ي��ون��ي��و اجل�����اري ل��وح��ة 
»خليج نابولي« للفنان التشكيلي 

ال���روس���ي، إي��ف��ان أيفازوفسكي 
)1817 – 1900( مببلغ قدره 2.3 
مليون جنيه إسترليني )نحو 2.9 

مليون دوالر(. وسجلت اللوحة 
بذلك أعلى ثمن بني لوحات الفن 
التشكيلي الروسي التي طرحتها 

دار امل�����زادات »س��وث��ب��ي« للبيع 
األسبوع اجلاري في لندن.

وحسب املعلومات ال��واردة من 
»سوثبي« فإن اللوحة أبدعت عام 
1878. وكان سعرها األولي قبل 
طرحها ف��ي امل���زاد أق��ل ضعفا من 

السعر الذي دفعه املشتري.
وج������اء ف����ي ب���ي���ان ن��ش��رت��ه 
»سوثبي« أن اإلي��رادات اإلجمالية 
لبيع م��ؤل��ف��ات ال��ف��ن التشكيلي 
الروسي  بلغت 5.62 مليون جنيه 

إسترليني ) 7.1 مليون دوالر(.
أما لوحة أيفازوفسكي »سفينة 
عابرة في ليلة مقمرة« )1868( 
فبيعت في املزاد  ب�435 ألف جنيه 
إسترليني ) 548 أل��ف دوالر(. 
وط��رح��ت ك��ذل��ك ف��ي امل���زاد لوحة 
»احمل��ص��ول« ل��ل��رس��ام ال��روس��ي، 
بيوتر كونشالوفسكي )1876 
– 1956( حيث بيعت ب�236 ألف 

دوالر.


