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 في الصـميم
ما زال��ت االحتجاجات مشتعلة في الهند ضد تعديل 
القانون الذي مينح اجلنسية للمهاجرين من دول اجلوار 
إليها ما عدا املسلمني والذين يتعرضون الضطهاد بسبب 
دينهم.. وهل املسلمون املهاجرون إلى الهند ال يتعرضون 
لالضطهاد بسبب دينهم؟!.. حكومة مودي الهندوسية 
املتعصبة متارس أبشع أنواع العنصرية ضد املسلمني 
وهذا القانون أكبر دليل.. أين منظمة التعاون اإلسالمي 

عن نصرة مسلمي الهند؟

  

@Alwasatkuwait

Retweet

AhmedMAlhamad@ م اأحمد احلمد
اذا تساءلنا عن عدد التعيينات في القيادات املستحقة بناء على 

الكفاءة واألداء سنصاب بخيبة امل !!!!

algarmanab@ عبداللـه اآل جرمان
رفع معدلك اجلامعي شيء مهم لكن ال جتعله العمود الوحيد 
في حياتك، التركيز على رفع املعدل فقط يجعلك تغفل عن تعلم 
واكتشاف مواهبك ومميزاتك، احلياة اجلامعية ليست مجرد 
رقم معدل بل هي استفادة من علم ينفعك وقت حاجتك ومهارات 
تواصل واكتساب خبرات جديدة وعمق معلوماتك وشمول 

رؤيتك والنهوض بنفسك.

Layth Mushtaq @laythmushtaq
أشعر ان الشعب الكويتي مصاب بعشق بل متالزمة حب 
العمل اخليري ،، ماعرفت كويتياً إال ووجدته قد سخر حساباته 

للعمل اخليري والتكافل ،، بوركتم

_captain_2001@  القبطان

بورصة الكويت للعلم دور صانع السوق هو الهدف منه هو 
توفير السيوله اليجاد توازن بني العرض و الطلب لتقليل الفجوه 
بينهم..  في االجتاهني الصاعد و الهابط و ليس دوره منع هبوط 

او ارتفاع السهم ان وجدت اسباب لذلك من قبل املستثمرين..

Wafaa__karam@   وفاء،كرم
مالحظة بالفترة األخيرة في برامج تلفزيونية من أشخاص 
يقال عنهم مختصني بعلم النفس يتكلمون عن العالقات الزوجية 
كأنها حرب بني الزوجني،إللي ما يتعدل يتبدل أو إللي ماتنفع 
شوفلك غيرها! احلياة الزوجية يبيلها نفس طويل ومحاوالت 
كثيرة لإلصالح مو البقاء لألقوى أو طبجة نعال عشان كل 

شوي يتبدل!
 

hamor_aldhahia@ هامور ال�صاحية
الكويت بحكمة أميرها وأص��ال��ة شعبها.. ضربت اسمى 
اآليات وأروع األمثلة في الوقوف مع جميع الشعوب اخلليجية 
في عسرها قبل يسرها.. في احزانها قبل افراحها.. محافظة 
على اللحمة اخلليجية املبنية على اسس جمع الفرقة والوقوف 
مع االخوة االشقاء.. الكويت دائماً .. مثال ُيحتذى .. منو مثل 

الكويت !؟

_SUN_1234@ �صم�س ال�صحى

الوضع في الكويت مزري  ال تعليم ! ال صحة ! ال سكن ! ال 
شوارع ! ال وظائف للكويتيني!!! مع ٩٥٪ حقد  
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باص »األحساء« لتشجيع السياحة
دش��ن وكيل محافظة األح��س��اء معاذ 
اجل��ع��ف��ري، أول أم���س رح���الت ال��ب��اص 

السياحي، وذلك في فندق مكان بالهفوف.
وأك����د اجل��ع��ف��ري أن امل��م��ل��ك��ة وجهة 
سياحية عاملية تتمتع بفضل الله بنعم 
كثيرة التي أهمها نعمة األم��ن واألم��ان، 
إضافة إلى العديد من املقومات الطبيعية 
واألث��ري��ة املترامية في مختلف املناطق 
واحملافظات، معرباً عن أمله في جناح 
تشغيل الباص السياحي للتعريف مبعالم 
األحساء. بدوره أعرب مدير الهيئة العامة 
لسياحة وال��ت��راث الوطني في األحساء 
باإلنابة يوسف بن عبد احملسن العديلي، 
عن أمله في أن يسهم “الباص السياحي” 
في تشجيع احلركة السياحية، وجذب 
السياح، والتعريف مبعالم األح��س��اء، 
وتعزيز مكانة األح��س��اء على اخلارطة 
ال��س��ي��اح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ورف���ع ال��ك��ف��اءة 
التشغيلية ملنظمي ال��رح��الت، وتوفير 

فرص عمل جديدة.
وأبان أن الباص السياحي سيذهب في 

مسارين، حيث إن املسار األول سيطوف 
مبعالم الهفوف التاريخية التي منها 
بيت البيعة، امل��درس��ة األم��ي��ري��ة، سوق 

القيصرية، ومنتزه امللك عبد الله البيئي، 
في حني أن املسار الثاني يتوجه إلى واحة 

األحساء وجبل القارة ومدينة جواثا.

البحرين حتتفل مبشروع »إعادة إحياء احملرق« 
الفائز بجائزة اآلغا خان للعمارة

اح��ت��ف��ل ف���ي ال��ب��ح��ري��ن مب��ش��روع 
»إع���ادة إحياء منطقة احمل���رق«، وهو 
عبارة عن سلسلة من مشاريع الترميم 
وإع��ادة االستخدام التي تبرز تاريخ 
صيد اللؤلؤ في هذا املوقع من التراث 
العاملي، وذلك ضمن احتفالية أقيمت 
في مركز زوار مسار اللؤلؤ في احملرق 
)ال��ب��ح��ري��ن( حت��ت رع��اي��ة وحضور 
الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء ف���ي مملكة 
البحرين؛ و الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار؛ و فّرخ درخشاني، مدير جائزة 

اآلغا خان للعمارة.
وبدأ مشروع “إعادة إحياء احملرق” 
كسلسلة من أعمال الترميم وإع��ادة 
االستخدام التكيفي لعدد من املواقع، 
ر فيما بعد ليصبح برنامجاً  وت��ط��وَّ
شامالً يهدف إلى إع��ادة التوازن بني 
التركيبة الدميوغرافية للمدينة من 
خ��الل إن��ش��اء أم��اك��ن ع��ام��ة، وإدخ���ال 
حتسينات على البيئة بشكل عام 
وتوفير أم��اك��ن مجتمعية وثقافية. 
في نهاية املطاف، حمل هذا املشروع  
عنوان”مسار صيد اللؤلؤ”، وكان 
يسعى إلى حث العائالت احمللية على 
العودة من خالل إدخ��ال التحسينات 
على البيئة وتوفير األماكن املجتمعية 

لقطة جماعية للمشاركني في املشروع بحضور كبار املسؤولنيوالثقافية.

جزيرة أيرلندية تعلن 
عن »وظيفة األحالم«

ن��ش��رت ج��زي��رة “غريت بالسكيت”، ال��واق��ع��ة ف��ي احمليط 
األطلسي قبالة السواحل الغربية إليرلندا، إعالناً لوظيفة مميزة 
على “تويتر”، تتضمن اإلش��راف على مقهى يقع في اجلزيرة، 

مقابل مزايا جيدة.
وحسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن املقهى 

يقع في اجلزيرة التي ال تتمتع بخدمات الكهرباء واإلنترنت.
ومتتد مدة العمل في الوظيفة التي لم يكشف عن راتبها من 
1 أبريل إلى 1 أكتوبر من هذا العام، وستكون اإلقامة والطعام 

باملجان، باإلضافة إلى مجانية االستمتاع باملناظر اخلالبة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أليس هايس، التي وضعت 
اإلعالن، قولها: “رمبا يكون الوضع شاقا وصعبا بعض الشيء 
لكنه فريد ج��دا.. فهو يعود باملرء إلى أساسيات احلياة، النار 
والشموع واألفران واحلياة البرية والطبيعة. ال يوجد يوم يشبه 

اليوم التالي أو السابق على اإلطالق”.
وسيتعني على املشرف أو القائم على املقهى أيضا إدارة 3 
منازل ريفية، تستوعب ما يصل إلى 21 شخصا، وتقدمي الشاي 

والقهوة والوجبات اخلفيفة للزوار.
ويتم غلي املاء في غاليات على مواقد غاز عادية، بينما تولد 

“توربينات” الرياح ما يكفي من الكهرباء لشحن الهواتف.

 تدشني الباص السياحي


