
www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �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

بعد اختناق البلد من التلوث.. 
»صالونات األوكسجني« 

صيحة جديدة جتتاح الهند

اجتاحت الهند مؤخراً صيحة جديدة متثلت في صالونات 
األوكسيجني التي تقدم للعمالء »نفسا« من الهواء النقي في 
الوقت الذي يصل فيه التلوث في نيودلهي إلى مستويات 
سامة. وظهرت »صالونات األوكسجني« في املدينة ملساعدة 

السكان احملليني على التنفس بسهولة.
وأعلن مسؤولي نيودلهي مؤخًرا حالة ط��وارئ صحية 
عامة على نوعية ال��ه��واء اخلطرة في املدينة بعد ارتفاع 
مستويات التلوث إلى حوالي 20 ضعف، ومت وقف مشاريع 
البناء، وإغالق املدارس في جميع أنحاء العاصمة. وفي حني 
أن الهواء احململ بالضباب الدخاني أمر ال مفر منه بالنسبة 
للكثيرين، جلأ األشخاص امليسورين إلى صالونات خاصة 

ألخذ جرعات من الهواء النقي.
إحدى هذه الصالونات، محل يحمل اسم Oxy Pure ، مت 
افتتاحه في زاوية مركز تسوق راٍق، حيث يدفع العمالء ما 
بني 299 و 499 روبية )حوالي 4 دوالرات إلى 7 دوالرات 
أمريكية( جللسة أوك��س��ج��ني نقي مدتها 15 دقيقة مع 
اختيارهم للعطور املختلفة مثل البرتقال والالفندر والقرفة 

والليمون أو النعناع.
ونقل موقع »ذا ناشيونال« عن أريافار كومار، صاحب 
الصالون قوله إن »مستوى تلوث الهواء ارتفع إلى مستويات 
خطيرة، ولذلك يأتي السكان إلى هنا الستنشاق األكسجني 
النقي«. ويقول كومار إن الضباب الدخاني املتفاقم في 
نيودلهي أدى إلى انتعاش األعمال في صالونه، حيث يستقبل 

ما بني 30 إلى 40 زبونا في يوم.
ويقدم الصالون األوكسيجني النقي للزبائن من خالل 
جهاز األوكسيجني النقي ويتم توصيل الهواء النقي عبر 
أنبوب يوضع داخ��ل األن��ف، ويعمل اجلهاز بسحب الهواء 

امللوث في اخلارج وتنقيته ليصبح آمنا.
ويوضح كومار أن األوكسيجني النقي ال يعالج األمراض 
ولكنه مينح الزبائن شعورا باالنتعاش مثلما يحدث في 

صالونات السبا، كما يسهل عملية التنفس.

اجلدد للنازيني  مزار  إلى  حتويله  دون  للحيلولة 

 النمسا حتول منزل هتلر إلى مركز للشرطة

 في الصـميم
العربدة الصهيونية ف��ي س��وري��ا م��ن يلجمها؟.. 
طائراتهم تقصف وتقتل لتقوية موقف »الننت ياهو« في 
االنتخابات والروس يبررون العدوان.. أنتم والفرس 
حتتلون الشام ومتارسون أبشع أنواع القتل والتدمير 
على املعارضة السورية وتعجزون عن حماية البلد.. 
سوريا ستكون مقبرة لكم وستسقط أنظمتكم كما حدث 

في افغانستان، حيث متزق االحتاد السوفيتي.. 
َك َنِسًيّا{. }َوَما َكاَن َرُبّ
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MarRabeh@ رابح رابح

لالسف الشديد اغلب اسهم السوق اسعارها اسعار كوارث . لكن االسواق 
الثانية العلمانية والبوذية يتأثرون بالكوارث والزالزل ملدة اسابيع او شهور  
ويعود تألقهم . عندنا االسهم صار لها دهور في حالة كوارث .. تعاني من 

االنهيارات سعرية واالفالسات . .. مشكلة اخالق وامانة

bihokuwait@ �صبيح �صامي ال�صلطان

ما يدور في إيران هو كالكيت مره ثانيه ملا دار قبل سقوط الشاه والنظام  
الشهنشاهي العريق. ومن ثم تداعيات األح��داث منذ ذلك الوقت. لكن من 
يضمن أن تهدأ األم��ور بعد ذلك. لذلك يجب علينا في الكويت إنهاء أزماتنا 

بالسرعه املمكنه واحلكمه املعهوده إستعداداً ألحداث جسام ال نعرف مداها.

8)_ ashwaq     @ashwaqq8_

عندما تستيقظ صباحاً وقد زرق��ت من الله يوماً جديداً لتحيا، لتفكر، 
لتستمتع، لتحب، فاجعل اول كلمه لك هي »احلمدلله«

Kholodealdohaim@ الكاتبه/ خلود الدهيم

عندي مالحظة على املدارس احلكومية !  معقولة طالبنا صفوفهم الطاوالت 
مكسرة و قدمية ! عمرتو دول العالم كله موقادرين تعمرون الكويت؟ 
وتصرفون ميزانية على التنمية وين تروح؟ ماتخافون الله بالكويت ؟ مدارس 
حكومية حتتاج إعادة نظر وتعمير وصبغ من الداخل واخلارج ! الطالب شلون 

بيركز وينتج ؟!.
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أعلنت الداخلية النمساوية 
أمس حتويل منزل ولد وعاش 
ف��ي��ه ال��زع��ي��م ال��ن��ازي اودل���ف 
هتلر في بداية حياته إلى مركز 

للشرطة.
وق������ال وزي������ر ال��داخ��ل��ي��ة 
النمساوي فولفغانغ بيشورن 
في بيان صحفي إن استخدام 
منزل هتلر ببلدة )ب��راون��او( 
شمالي البالد كمركز للشرطة 
ي��ه��دف إل���ى احل��ي��ل��ول��ة دون 
حت��وي��ل��ه إل���ى م���زار للنازيني 

اجلدد.
وأكد أن »استخدام الشرطة 
للمنزل يعد إشارة واضحة على 
أن هذا املبنى لن يكون أبدا مكانا 

إلحياء ذكرى النازية«.
وكانت السلطات النمساوية 
وضعت امل��ن��زل ال��ذي ول��د فيه 
هتلر عام 1889 حتت سيطرتها 
ف��ي ع��ام 2017 بعد خالفات 
ق��ان��ون��ي��ة ط��وي��ل��ة م��ع املالكة 
السابقة للمبنى بسبب قيمة 
التعويض الذي وصل حتى اآلن 

إلى نحو 900 ألف دوالر.
ومن املقرر أن جتري وزارة 
الداخلية النمساوية مسابقة 

على مستوى االحتاد األوروبي 
للمهندسني املعماريني إلع��ادة 

تصميم وحت��وي��ل املبنى إلى 
م��رك��ز ل��ل��ش��رط��ة ف���ي ال��ب��ل��دة 

الشمالية املتاخمة للحدود مع 
أملانيا.
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ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلــــة الغنام
لوفاة املغفور له بإذن الله 

وليد محمد أحمد الغنام
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته


