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بيع جزء من الدرج 
األصلي لبرج إيفل في 
274 ألف يورو مزاد بـ 

بيع قسم من الــدرج احللزوني لبرج إيفل يتألف من 
14 درجة تقريباً في مقابل 274475 يورو )مبا في ذلك 
التكاليف( في مزاد علني أقيم الثالثاء املاضي، وانتقل 
ليكون ضمن مجموعة أوروبية خاصة، على ما أعلنت 
دار املــزادات “آركوريال” للمزادات. ويبلغ ارتفاع هذا 
اجلزء حوالي ثالثة أمتار، وهو قسم من الدرج احللزوني 
األصلي للبرج الذي يعود تاريخه إلى العام 1889، وكان 
يربط الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من املعلم الباريسي 
الشهير. وكان اجلزء املباع ضمن مجموعة كندية خاصة، 
وُقّدر سعره بني 30 ألف يورو و40 ألفاً، وقد بيع تالياً 
بسعر يفوق تقديره األدنى بعشر مرات. وكان تركيب 
مصعد بني الطبقتني األخيرتني من البرج في العام 1983 
استلزم تفكيك الدرج وتقطيعه إلى 24 قسماً. وُحِفظ أحد 
األجزاء األربعة والعشرين في الطبقة األولى من البرج 
بينما مت التبرع بثالثة أجــزاء أخرى لعدد من املتاحف 
الفرنسية هي متحفا دورسيه وال فيليت )في باريس( 

ومتحف تاريخ احلديد في مدينة نانسي بشرق فرنسا.

الوطنية أعيادها  مع  تزامنًا  الصقر«  »عني  قمر  تطلق  اإلمارات 
أطلقت اإلمارات أمس، القمر الصناعي )عني الصقر( بنجاح من 
محطة الفضاء الفرنسية )غيانا( بالتزامن مع االحتفال بأعيادها 

الوطنية.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات )وام(: إن القمر الصناعي انطلق 
إلى الفضاء بواسطة الصاروخ )سويوز( الروسي وذلك في متام 

الساعة اخلامسة صباحاً بالتوقيت احمللي.
وأضافت )عــني الصقر( استغرق تصنيعه 5 سنوات ونفذ 
بواسطة فريق إماراتي متخصص يضم خبرات و كفاءات وطنية 
من القوات املسلحة اإلماراتية ال سيما مجال إدارة املشاريع 
الضخمة وهندسة األنظمة العسكرية والفضائية “ومت دمج 
خبراء وفنيني أجانب في مجال التصنيع الفضائي مع نخبة من 

املهندسني اإلماراتيني الشباب”.
وأوضحت أن فريق العمل باشر مع املصنعني في تصميم 
وتطوير وصناعة النظام اخلاص بالقمر و متابعة جدول أعمال 
املــشــروع خــالل تواجدهم في املنشآت الفرنسية في مدينتي 
)تولوز( و)كان( قبل أن يتم نقله إلى مدينة )غويانا( الفرنسية 
إلطالقه. وأشــارت )وام( إلى أن القمر الصناعي مصمم لتوفير 
تغطية حول األرض مدتها 10 سنوات ومــزود بنظام تصوير 
عالي الوضوح والدقة “ومبجرد دخوله إلى مداره املنخفض حول 
األرض سيبدأ عملية التقاط صور فضائية لألرض وإرسالها إلى 

محطة التحكم األرضي”.

قالت إدارة األرصــاد اجلوية الكويتية: 
ــى استمرار  إن خــرائــط الطقس تشير إل
تــأثــر الــبــالد باحلالة املطرية حتى يوم 
األحد املقبل، إذ تتكاثر السحب املنخفضة 
واملتوسطة ويتخللها سحب ركامية ما 
يؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى 
متوسطة الشدة، قد تكون رعدية وغزيرة 
على فترات خاصة أيام اخلميس واجلمعة 
والسبت مصحوبة بانخفاض في الرؤية 

األفقية أحياناً.

ــاف مراقب التنبؤات عبدالعزيز  وأض
الــقــراوي لـ )كــونــا(، إنــه اعتباراً من يوم 
أمس األربعاء إلى عصر يوم األحــد املقبل 
تزداد شدة احلالة املطرية تدريجياً، لتكون 
األمطار بشكل شبه مستمر وتصبح كميات 
األمــطــار متوسطة عموماً وغــزيــرة على 
بعض املناطق وتبلغ ذروة سقوط األمطار 
أيام اخلميس واجلمعة وبعده السبت مع 

انخفاض في الرؤية األفقية أحيانا.
وأوضح القراوي أنه اعتباراً من مساء 

يــوم األحــد تقل كميات السحب وتنحسر 
فرص األمطار تدريجياً مع انخفاض في 
الرؤية األفقية خالل فترتي املساء والصباح 

الباكر بسبب تكون الضباب.
وأرجــع السبب في ذلك إلى تأثر البالد 
بامتداد منخفض سطحي يتعمق تدريجيا 
ميد املنطقة بكتلة هوائية دافئة ورطبة 
متزامناً مع منخفض آخر متعمق في طبقات 
اجلو العليا مصحوباً بتيار هوائي نفاث 

بارد مما يؤدي إلى احلالة املذكورة أعاله.

أمطار اخلير

القمر الصناعي »عني الصقر«

مـــوالـــيـــد  أول  وخـــلـــيـــفـــة  زايـــــــد 
»أبوظبي« في  الوطني  اليوم 
ــة االمـــارات فــي أبوظبي التابع  استقبل مستشفى دان
للشرقية املتحدة للخدمات الطبية، في الساعات األولى من 
ــارات العربية املتحدة 12  العيد الوطني الـ 49 لدولة اإلم
مولوداً، وبذلك ارتفع عدد املواليد إلى 21 ألفاً و172 مولوداً 
في املستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى يوم أمس 
األربعاء، منهم 10 آالف و994 مواليد ذكور و10 آالف و178 
مواليد إناث، وكان إجمالي املواليد املواطنني 11 ألفاً و339 
مولوداً، ويشرف على املواليد أكثر من 200 طبيب وطبيبة 
وممرضة وقابلة قانونية من قسم الوالدة وقسم طب األطفال 

وحديثي الوالدة. 
وحــســب صحيفة “البيان” اإلمــاراتــيــة، فقد استقبل 
املستشفى والذي زين مبناه بعلم اإلمارات وأشكال هندسية 
مضيئة احتفاالً باليوم الوطني، املولود األول في اليوم 
الوطني لعائلة سعيد علي مالك الشحي، إماراتي، الساعة 
00:13 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل: ها نحن نحتفل 
باليوم الوطني إلماراتنا احلبيبة وبقدوم مولودنا وقد 
أسميناه زايــد وبلغ وزنــه 3.65 كغم، جعله الله من أبناء 

السعادة. 
أما ثاني مواليد اليوم الوطني في مستشفى دانة االمارات 
في أبوظبي، فكانت لعائلة سعودية إماراتية، الــذي ولد 
الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وقال والده السيد عبدالله 
سعد املنهالي “لقد أسمينا مولودنا خليفة، وبحسب األطباء 
ــه في 9 ديسمبر،  ومــدة احلمل، فقد كــان من املتوقع والدت
ولكن مبشيئة الله ولد في الساعات األولى من اليوم الوطني 
التاسع واألربعني، ول خليفة أربعة إخوة وهم نهيان والوليد 
وهاجر وسالم وكانوا ينتظرون يوم والدته واالحتفال به، 
إن والدته في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا 
اليوم العزيز على قلوبنا وسنستذكرها دومــاً، جعله الله 
قرة أعيننا ومن األبناء الصاحلني، ونحمد الله بأنه ووالدته 
بصحة جيدة، وإن فرحتنا باملناسبة مضاعفة في هذا اليوم.”

وكان املولود الثالث، مواليد العيد الوطني في مستشفى 
ــارات في أبوظبي عند الساعة 2:45 فجراً، حيث  دانــة اإلم
استقبل املستشفى ثالث طفلة لعائلة إماراتية بلغ وزنها 

2.86 كجم.

أمطار اخلير مستمرة حتى األحد املقبل

 في الصـميم
ما ذكره الدكتور السعودي تركي احلمد، بأن الدين واحلكم 
مثل الزيت واملاء ال يختلطان، كالم مكرر وفشلت جميع األنظمة 
التي مارسته على أرض الواقع، ماذا جنت الــدول العلمانية 
عندما أقصت الدين اإلسالمي سوى الفساد وضياع األجيال، 

وهذا خير دليل .
ما قاله ليس جديداً ، بل وسبقه العديد من مدعي الثقافة 
والعلم ومن أتباع الفكر الغربي، لن تستعيد األمة مجدها إال مبا 
حققته دعوى النبي صلى الله عليه وسلم ، نحن أمه أعزها الله 
باإلسالم، ولن  تعود إلى مجدها إال بالعودة إليه. التخاريف 

التي يدعو لها العلمانيون سبب تخلفنا .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

alhendyani@ د.خالد الهندياين

الم يحن الوقت الصدار تشريع يحدد فيه ميزانية احلملة االنتخابية لكل 
مرشح والتدقيق باموال احلملة كلنا نعلم ان بعض املرشحني مدعومني ماديا 
من هذا او ذاك او من احلكومة نفسها او من اجلمعيات اخليرية وهناك بعض 

املرشحني اليقدرون حتى عمل اعالن جتاري واحد

SalehAlmulla@  �صالح حممد املال 

اخلطاب«الفئوي« البائس واحلديث عن كرسي القبيلة أو الطائفة أو العائلة 
طبيعي ج��داً.. وُمنسجم متاماً مع مقاصد وغايات »الُسلطة« من إصدار 
مرسوم الضرورة »الصوت الواحد«.. ألم يكن أحد أهم املبررات«الرسمية« 

إلصداره ضمان وصول ومتثيل »األقليات«! طوائف وقبائل وعوائل!

EsraAlamiri@ اإ�رشاء العمري _

يعتبر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ في شأن احلماية من العنف األسري 
خطوة في االجتاه الصحيح حملاربة واحلد من العنف املنزلي. إال أن القانون ال 
يوفر إال احلد األدنى من احلماية. اليزال القانون يفتقر إلى العديد من أشكال 

احلماية الضرورية األخرى، كتجرمي العنف اجلنسي الزوجي.

Moh_3500@ حممد ال�صمحان

الزم يصير تقييم من قبل املراجع للموظفني اللي يتعاملون مع اجلمهور 
بشكل مباشر ويأثر على تقييم املوظف السنوي والراتب والبونص وحتى 
االجازات مستحيل معاملة ما تاخذ دقيقة كل واحد يقطك على الثاني الن ما 

له خلقك!!

جاعة rmshmre@  �صُ

التجربة الدميوقراطية دل��ت على أن قليل من الشرفاء داخ��ل البرملان 
قادرين على تغييرالواقع السياسي،فمن منا كان يتوقع أن يخرج أقوى حراك 
إصالحي في تاريخ الكويت من دائرتني قبلية بحت؟واملقاطعة اليوم من 
غيرحترك فعلي ماهي إالخضوع للفساد والتنازل عن حق دستوري أصيل 

خاضوا أجدادنا حرباً من أجله.

abdulllah_majed@ عبدالـله ماجد الظفري

إذا استمرت عملية التعلم عن بعد  فأبدل الشاشة امر مستحق و مطلب ال 
بد منه خصوصاً أن املعلم أمام شاشة الكمبيوتر و تيمز اليوم كامال والذي 
تسبب في جفاف أعينهم وتسبب في آالم الرقبة والظهر البرنامج جميل لكن 

تطبيقه لدينا سيّئ وغير مدروس من قبل وزارة التربية

OpRp12@  مغردة جهراوية

بختصار شديد  التوجد حكومة بالعالم تخاف على شعبها  مثل حكومتنا 
اللهم لك احلمد والشكر  . .  االنتخابات البرملانية على األبواب ينجح من يكون 

لن يعمل شي مهما كان  .
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