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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

مدرسة سعودية تعيد طالبها ملقاعد الدراسة بعد  50عاماً!
بعد مرور  50عاماً ،أقامت
إح��دى م��دارس ق��رى محافظة
الزلفي مببادرة جميلة ،بعد
أن دعا أول مدير للمدرسة حني
افتتاحها عام 1391هـ طالبها
الذين ميثلون الدفعة األولى
من امللتحقني باملدرسة ،ومت
التنسيق لعمل درس ،شرح
فيه الشيخ عبدالعزيز املنديل
لطالبه درس القراءة أعاد فيه
ذكريات تلك املرحلة.
وبالفعل مت التواصل مع
طالب الدفعة األول��ى ،والذين
ح����ض����روا احل���ف���ل ج��م��ي��ع �ا ً
باستثناء طالب واحد متوفى،
وق��دم��ت ل��ه امل��درس��ة صدقة
جارية ،وفي النهاية مت تكرمي
قائد املدرسة السابق والطالب.
ومت توثيق الزيارة مبقطع
فيديو حلظة جلوس التالميذ
ال��ق��دام��ى داخ���ل الفصل ،بعد

أن أصبحوا رج��اال ف��ي لقطة
جميلة أع��ادت الذكريات إلى
األذه��ان م��ج��ددا ً ،ونظمت لهم
حفالً حضره العديد من أولياء
األم���ور والتربويني وأول��ي��اء
األم��ور ،وق��د ظهر املعلم وهو
يردد زرع زرع ،حصد حصد.
وك���ان���ت ب���داي���ة ال��ف��ك��رة،
باتصال قائد املدرسة مدرسة
ال��زب��ي��ر ب��ن ال��ع��وام باجلوي
«ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن عبد الله
القشعمي» ،بالشيخ عبدالعزيز
بن إبراهيم املنديل ،الذي استلم
املدرسة في عام  1391هـ.
وب��ع��د ذل����ك ،ق���ام الشيخ
امل��ن��دي��ل ب��االط�لاع على كافة
ال���س���ج�ل�ات ال���ق���دمي���ة م��ث��ل
احلضور واالنصراف ،وأسماء
ال��ط�لاب وامل��ع��ام�لات ال���واردة
والصادرة ومسيرات الرواتب
قبل  50عاما ً.
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في الصـميم
ما كشف عنه كبير مستشاري البيت األبيض جاريد
كوشنير من أن صفقة القرن سيعلن عنها في يونيو
املقبل هو توقيت سيئ المتصاص ردود الفعل العربية
واإلسالمية جت��اه ه��ذه اجل��رمي��ة ..يستغل الصهاينة
امل��خ��ال��ف��ات اجلسيمة للرئيس األم��ي��رك��ي لتحقيق
مصاحلهم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني
والقرارات الدولية ذات الصلة..
لألسف يفعلون ما يريدون ونحن نيام!!

الطالب عادوا إلى مقاعد الدراسة من جديد
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طبيب يكشف سر
غموض ابتسامة املوناليزا!

تركيا ..مهرجان للطائرات الورقية
في «ماردين»

جانب من مهرجان الطائرات الورقية

انطلقت فعاليات مهرجان «الطائرات الورقية»
ال��دول��ي ،أول أم��س ،في والي��ة م��اردي��ن جنوب
شرقي تركيا ،مبشاركة محلية وأجنبية.
ونظم املشاركون مسيرة في ش��وارع املدينة
التاريخية التي حتمل اسم الوالية ،في إطار حفل
إطالق املهرجان الذي تنظمه الوالية ،بالتعاون
مع متحف املدينة.
وتزينت الشوارع بألوان أبهرت احلاضرين
واملارين ،خالل مسيرة فرق أزي��اء تنكرية ،إلى

مواقيت

www.alwasat.com.kw

جانب ع��روض ألعاب بهلوانية ،وس��ط أنغام
املوسيقى.
وم��ن م��ي��دان اجلمهورية وحديقة املتحف،
ومن بعض أسطح املنازل القدمية في املدينة،
أطلق احملترفون والسياح احملليون واألجانب،
طائراتهم الورقية في السماء.
وغطت طائرات ورقية متراقصة من كل لون
وحجم ،سماء املدينة لتغازل أشعة الشمس،
وحتولها لوحة فنية ساحرة.

كشف طبيب م��ن جامعة
تكساس أن املوناليزا عانت
م��ن ق��ص��ور ش��دي��د ف��ي الغدة
ال��درق��ي��ة ،وأن ابتسامتها
املبهمة كانت بسبب اضطراب
حركي نفسي .وتشير أحدث
ن��ظ��ري��ة م��ن��ش��ورة إل����ى أن
املوناليزا لم تكن تعاني من
ف��رط نشاط الغدة الدرقية،
أو نقص حاد في نشاطها ،بل
إنها رمب��ا لم تكن ق��ادرة على
اجل��ل��وس ألخ��ذ ال��ص��ورة في
ذلك الوقت ،نظرا ألنها كانت
تعاني من األعراض املرتبطة
بضعف العضالت.
وي���س���ت���ش���ه���د ال��ط��ب��ي��ب
ف��ي ت��ف��س��ي��ره ،ب��ل��ون بشرة
املوناليزا األص��ف��ر ،واملظهر
املتضخم ل��ل��غ��دة ال��درق��ي��ة،
ون��ق��ص احل���واج���ب ،مضيفا
أن ابتسامتها الغامضة قد
متثل تلميحا للتخلف النفسي
احل��رك��ي ال��ن��اجت ع��ن ضعف
العضالت.
وف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة،

حديقة هولندية تستقبل زوارها بشعار «قوة الزهرة»!

Shaikha Ahmadi @S_RedCarpet
إسقاط القروض غير دستوري ويخل باملساواة ه��ذا من الناحية
الدستورية ومن احللول التي ال متس الدستور هيا الغاء الفائدة  -زيادة
الرواتب  -زيادة عالوة االوالد .فهمتوا !

_ @m83_m82راعي ال ُبق�شه
توني مبستوصف اليرموك الكاتب مصري والدكتور مصري  .الله
يعطيهم العافيه لو ماهم موجودين جان منو اللي بيعاجلني .مع العلم
تعال الصبح والعصر تلقاهم الكويتني مسطرين من كتاب ودكاتره .خنتي
حيلي الكويتي مايحب السهر !!!!

 @observerkwمراقب لل�ش�أن الكويتي
كم مدان ميتلك شركات في الكويت ؟ و كم شركة او وكالة في الكويت
تتعامل مع الكيان الصهيوني او يعلن مسؤولوها دعمهم املباشر له؟ و كم
من تلك الشركات وصل تعميم للبنوك بعدم التعامل معها؟

� @SalehAlmullaصالح حممد املال
لوحة املوناليزا

اق��ت��رح ع��ل��م��اء ال��روم��ات��ي��زم
وعلماء الغدد الصماء الذين

ف��ح��ص��وا ال��ل��وح��ة الشهيرة
لليوناردو دافنشي.

عن أي «س�لام» تتحدث اإلدارة األمريكية! وهي من نقلت مؤخرا ً
سفارتها ال��ى «ال��ق��دس» وأعترفت بسيادة «ال��ع��دو الصهيوني» على
املتل!!!
«اجلوالن» حُ

@Alwasatkuwait

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلتي الفنيني واحلماد

حديقة «كويكنهوف» الهولندية

تستقبل حديقة «كويكنهوف» الهولندية،
إحدى أكبر وأجمل حدائق التوليب في العالم،
زوّارها هذا العام بشعار «قوة الزهرة».
احل��دي��ق��ة ال��واق��ع��ة ف��ي م��دي��ن��ة «ليسه»
الهولندية ،فتحت أبوابها للسيّاح بحلّة جديدة
وج��م��ال رائ��ع يتجسّ د ف��ي ال��زه��ور وخاصة

التوليب منها .وبعد استعدادات لعدّة شهور،
تنشط «كويكنهوف» في أبريل  ،ومايو من كل
ِصر عمر أزهار التوليب.
عام ،بسبب ق َ
وحتتضن احلديقة خالل املوسم اجلاري،
 7ماليني زهرة ،معظمها من التوليب ،مزروعة
على مساحة تُقدّر بـ  32هكتارًا.

ومن املنتظر أن يزور احلديقة خالل موسم
 ،2019أكثر من مليون شخص من  100دولة
لالستمتاع مبشاهدة الزهور.
جدير بالذكر أن حديقة «كويكنهوف» التي
افتتحت عام  1950حظيت بزيارة  236ألف
شخص في عام افتتاحها.

لوفاة

فوزية حمد الفنيني

 235مليون دوالر مبيعات
هدايا عيد الفصح في النمسا!

ق���ال���ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة
النمساوية أمس السبت إنه مت إنفاق حوالي
 210ماليني يورو (نحو  235مليون دوالر
امريكي) على هدايا عيد الفصح.
وأوض��ح موقع (أو اي  )24اإلخباري
أن الهدايا تضمنت هواتف نقالة ودراجات

كهربائية مشيرا إلى أنه جرى أيضا بيع
 100مليون بيضة ملونة خالل عيد الفصح
الذي يبدأ اليوم.
وأص��ب��ح عيد الفصح عند األوروب�ي�ن
بشكل عام منذ عقود مرت فرصة للكثيرين
من أج��ل قضاء بعض الوقت مع العائلة

واألص��دق��اء القادمني من مسافات بعيدة
وت��زي�ين امل��ن��زل وتلوين البيض املسلوق
واالستمتاع باحللويات وأطعمة العيد.
وشهدت املطارات الرئيسية أعدادا ً كبيرة
من املسافرين إضافة إلى ازدح��ام مروري
على طرق السفر الرئيسية مبناسبة توجه

زوجة  /مشعل حمد احلماد

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
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