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«كورونا» ينعش مبيعات
أحواض السباحة املنزلية!

طفل داخل حوض سباحة منزلي

يتسابق مصنعو حمامات السباحة وأحواض املياه الساخنة
وموزعوها في ال��والي��ات املتحدة وأوروب���ا لتلبية موجة من
الطلبات على هذا النوع من السلع ،وذل��ك مع اضطرار العديد
للبقاء في منازلهم جتنبا لوباء فيروس كورونا.
وجلأ بعض املستهلكني األمريكيني ،ممن يشعرون باإلحباط
بسبب طول فترة مواجهة الفيروس والقلق من موجة ثانية
من اإلصابات إلى تصنيع حمامات سباحة من خزانات املياه
املخصصة لسقاية املاشية ،رغ��م املخاوف املتعلقة بالصحة
والسالمة .وقال توماس إيبل ،املدير التنفيذي لشركة (أونلي ألفا
بوول برودكتس) في إنديانا :أعمل في هذا املجال منذ  35عاماً،
ولم أر شيئا كهذا من قبل.
وق��ال إيبل :إن الطلب على حمامات السباحة التي تنتجها
الشركة ارتفع بنسبة  200في املئة خالل  60يوما بعد أن شهد
ركودا في مارس وأبريل ،وأضاف أنه عمل على مضاعفة اإلنتاج
اآلن بزيادة عدد العمال ونوبات العمل إضافية ودفع الكثير من
األجور اإلضافية مقابل زيادة ساعات العمل.
وأض��اف أن هناك نقصاً كبيرا ً في امل��واد املستخدمة في هذه
الصناعة ،حيث أن املضخات والسخانات وأح��واض السباحة
التي تُنصب فوق األرض كانت قد نفدت في بعض األوقات.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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انفجار «بيروت» أفسد فيديو زفاف
طبيبة لبنانية!
تألقت إس��راء السبالني ( 29عاماً)
في فستانها األبيض وحجابها األبيض
وه���ي ت��ق��ف مبتسمة أم����ام امل��ص��ور
لتسجيل الفيديو ال��ذي سيحفظ لها
ذكريات يوم زفافها ،وفجأة اهتز كل
شيء بدوي يصم اآلذان وكادت موجة
االنفجار الهائل تطيح بالعروس من
على األرض.
وسجلت الكاميرا اللحظة املذهلة
التي هز فيها انفجار هائل العاصمة
اللبنانية ي��وم ال��ث�لاث��اء فقتل 135
شخصا ً وجرح أكثر من  5000آخرين.
وساعدت إسراء الطبيبة التي تعمل
في الواليات املتحدة في فحص اجلرحى
في املنطقة القريبة قبل أن تغادر ساحة
الصيفي في وسط بيروت طلبا لألمان.
وفي اليوم التالي كانت هي وزوجها
رجل األعمال اللبناني أحمد صبيح (34
عاما ً) يحاوالن استيعاب ما حدث.
وق��ال��ت إس���راء ل��ـ «روي��ت��رز» :إنها
ك��ان��ت ت��س��ت��ع��د ل��ي��وم ال���زف���اف منذ
أسبوعني وكانت السعادة تغمرها مثل
كل الفتيات ألنها ستتزوج وألن والديها
سيفرحان لرؤيتها بفستان الزفاف
األبيض وكانت ترى نفسها تبدو في
صورة أميرة في مخيلتها.
وأض��اف��ت أن االن��ف��ج��ار ال���ذي وقع
خالل التصوير ال توجد كلمات تفسره،
وحت��دث��ت ع��ن ش��ع��وره��ا بالصدمة
والتساؤالت تدور في رأسها عما حدث
وعما إذا كانت ستموت وكيف ستموت.
وخلفها تناثرت على األرض أكوام
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في الصـميم
انخفاض ح��االت الوفاة وأع��داد اإلص��اب��ات ج��راء م��رض كورونا
مؤشر إيجابي على حسن إدارة األزمة الصحية وارتفاع درجة الوعي
لدى املواطنني واملقيمني ونتيجة إيقاف القدوم إلى الكويت من بعض
ال��دول ..الوعي الصحي والتباعد حققا نتائج إيجابية بشكل عام إال
أنهم تسببوا في تعطل احلياة العامة للبلد ..إع��ادة تنظيم احلياة
واملعامالت كما حدث في إنهائها عبر اإلنترنت يحقق التباعد ..لن تعود
احلياة إلى طبيعتها قبل «كورونا» والواجب على اجلمعيات التعاونية
أن تخصص مكاتب إلنهاء املعامالت عبر شبكة التواصل االجتماعي
إلنهاء معامالت كبار السن كخدمة للمساهمني ..لن تعود احلياة إلى ما
كانت عليه قبل «كورونا» وعلى املجتمع االستعداد للتغيير !

إسراء السبالني أثناء تصوير فيديو حفل زفافها

الزجاج املكسور من نوافذ الفندق الذي
ك��ان من املقرر أن تقيم فيه مع بقايا
الزهور التي كانت تزين موائد حفل
الزفاف .وكانت إس��راء قد وصلت إلى
بيروت قبل ثالثة أسابيع للتحضير
للزفاف.
وتستعيد إس����راء األح����داث التي
أعقبت االنفجار فتقول :إنها سارت
هي وعريسها في املنطقة وكان املشهد
محزنا للغاية وال ميكن وصف الدمار
أو ص��وت االن��ف��ج��ار ،وتضيف أنها ال
تزال في حالة صدمة وأنها لم يسبق لها

أن سمعت دويا يشبه صوت االنفجار.
وقالت إنها تشعر بحزن شديد ملا
أصاب الناس وأصاب لبنان وأضافت
أن الشيء الوحيد ال��ذي قالته عندما
أفاقت وشاهدت ما حاق ببيروت من
دمار كان هو احلمد لله على بقائها على
قيد احلياة.
وب��ع��د االن��ف��ج��ار ح��اول��ت إس���راء
وزوج����ه����ا ال���ت���م���اس���ك وم���واص���ل���ة
احتفاالتهما ،وقالت :إن زوجها قال لها
إن عليهما االستمرار وإن��ه ال ميكنهما
التوقف.

«فيسبوك» يحذف
تدوينة لترامب تضمنت
«إدعاءات كاذبة»
حذف موقع (فيسبوك) أول أمس ألول مرة تدوينة
م��ن احل��س��اب الرسمي للرئيس األمريكي دونالد
ترامب على املنصة االجتماعية األكثر استعماال في
العالم بحجة احتوائها على “إدعاءات كاذبة”.
ويتعلق األمر بفيديو من مقابلة أجراها الرئيس
مع شبكة (فوكس نيوز) األمريكية واعتبر فيه أن
األطفال “محصنون تقريباً” من اإلصابة بفيروس
(كورونا املستجد  -كوفيد .)19
وق��ال املتحدث باسم (فيسبوك) أن��دي ستون:
إن هذا الفيديو ال��ذي نشره الرئئي ترامب يتضمن
ادعاءات كاذبة بأن مجموعة من األشخاص محصنة
ضد (كوفيد  )19 -وهو ما ميثل انتهاكا لسياساتنا
املتعلقة باملعلومات اخلاطئة عن فيروس (كورونا).

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
E-mail: editorial@alwasat.com.kw
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ألول م��رة منذ أك��ث��ر م��ن  40ع��ام��ا تفتح قلعة
وندسور ،وهي واح��دة من مقرات اإلقامة الرسمية
للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ،أب��واب حديقتها
الشرقية للعامة.
وفي القلعة ،التي أمضت امللكة األشهر القليلة
املاضية فيها خالل فترة العزل العام في بريطانيا
بسبب وب��اء ف��ي��روس ك��ورون��ا قبل أن تسافر إلى
اسكتلندا ،سيتمكن الزوار من التجول في حديقتها،
التي أنشئت في عشرينيات القرن التاسع عشر،
خالل عطالت نهاية األسبوع في شهري أغسطس آب
وسبتمبر أيلول.
وتضم احلديقة اليوم  3500من شجيرات الورد
حول نافورة تتوسطها ،وتزهو مبا لها من تاريخ
عريق تلبية ألذواق مختلفة خالل حكم امللوك على
مر القرون.
وف��ي ال��ب��داي��ة ،زرع��ت تلك الشجيرات إلضفاء
البهجة على ساكني الشقق امللكية على طول الواجهة
الشرقية للقلعة.
وقال ريتشارد وليامز ،أحد أمناء قلعة وندسور:
أنشئت أول حديقة هنا عام  1824خالل عهد جورج
ال��راب��ع .لكن وقبل ذل��ك ،خ�لال العصور الوسطى،
كانت هذه املنطقة مبثابة خندق دفاعي.
وأض��اف :حلماية ج��دران القلعة ،أنشأ تشارلز
الثاني في القرن السابع عشر ه��ذه الشرفة التي
نقف عليها وأضاف أيضا مالعب البولينج ألنه كان
يستمتع للغاية بالبولينج.
وأعيد تشكيل احلدائق في وقت الحق على نطاق
واس��ع من قبل امللكة فيكتوريا واألمير ألبرت في
ال��ق��رن التاسع عشر ،وذل��ك بالرغم م��ن أن األمير
فيليب ،زوج امللكة إليزابيث ،هو املسؤول عن الشكل
احلالي للحديقة الذي يرجع تاريخه إلى عام .1971
وقال وليامز :إنه وخالل احلرب العاملية الثانية،
خضعت احلديقة لعمليات حفر م��ن أج��ل زراع��ة
اخلضروات.
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إرسل كلمة «اشتراك»

قلعة وندسور تفتح
حديقتها الشرقية للعامة
ألول مرة منذ  40عام ًا

�إدارة التحرير
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SaadAlnahedh @alnahedh

حرمة املال العام ليست مقصورة على قضايا الفساد املطروحة في
الساحة حاليا
بل تتعداها لتشمل أمور اخرى مثل طلب تأجيل قروض األفراد ل6
اشهر اخرى على حساب الدولة
نحن كشعب واعي ومتعلم نعي هذا الشيء و علينا ان ال ننساق وراء
نائب يسوق لهذا الشيء على انه مكسب ومطلب شعبي

Saleh Yaseen @salehalyaseen

ملاذا يعتقد طلبة جامعة الكويت أن التعليم عن بعد سوف يكون
اسهل من التعليم التقليدي واحتاد الطلبة يدعو إلى أن تكون جميع
االختبارات أونالين .وطلبة يتمنون أن ال يعود التعليم التقليدي.
بينما طلبة اجلامعات املميزة ينتظرون عودة االمور الى طبيعتها
ويتخلصون من التعليم عن بعد ومشاكله.

 @MonaAlarbashمنى عبداللله الأرب�ش

الهيئة العامة للمعلومات املدنية
فوضى
ال مواعيد متاحة بتاتا
زحمة مافي تباعد الكل بيستفسر ألنكم غير واضحني في موقعكم
االلكتروني
باختصار الله يعني موظفينكم ويعني املراجعني

Farbash @falarbash

نصيحة للشباب.
بداية حياتي ميعت فلوس من معاشي بدون مساعدة احد ،فتحت
مشروع وخسرت كل شي .اول ما حسّ يت اني بدخل بديون سكرت
املشروع على طول ما كابرت.
يأست ميعت فلوس مره ثانية وفتحت مشروع مره ثانية
لكن ما ً
وتداركت كل اخطائي السابقة.
اذا خسران مبشروعك مو عيب تسكر وتبدي من جديد.

Hasan Ahmad @hasanbee

اإلرادة السياسية هي من قضت على التعليم وقتلت كل أمل في
إصالحه ..فهي من سمحت بشراء الشهادات واعتمدت جامعات “أي
كالم” وفتحت الباب للدروس اخلصوصية وتسريب االختبارات والغش
وفتحت م��دارس تبيع شهادات الثانوية العامة ودم��رت #التطبيقي و
#جامعة_الكويت بالتعيينات والترقيات املشبوهة..الخ ..الخ

 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق

معالي وزير الصحة إذا عندك إمكانية حتضر بعض اجلرحى من
لبنان وتعاجلهم نرجوك التقصر النهم محتاجني ذلك .
شكرًا لك

 @DrAnwarHayatiد� .أنور يعقوب حياتي

#كورونيات
#اسم_تعرفه_وتثق_به
#بيروت
لبنان بلد جميل حباه الله تعالى بالنعم
اضاعه تنازع األحزاب و القوى السياسية واالنتماءات اخلارجية
جتربة االحزاب السياسية في دولنا العربية فاشلة بامتياز النها
توظف مقدرات الدولة لنفسها واملصلحة
احلل  :قوائم انتخابية محاصصية ب برامج عمل ملزمة
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