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 في الصـميم
يبدو أن العبث األميركي والتخبط أخذ منحى خطيراً 
بعد أن وافقت أميركا على صفقة سالح لتايوان التي 
تعتبرها الصني من أراضيها وتوعدت بالرد على هذا 
االستفزاز..  ص��راع الكبار قد يشعل حروباً نتائجها 
وخيمة على الطرفني والعالم أجمع. منذ نهاية احلرب 
العاملية الثانية والعالم يعيش بسالم، وأي حرب 

سيكون أثرها بالغ السوء على الشعوب. 
 احلوار و التفاهم خير سبيل حلل املشكالت القائمة !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

ali_alenzi@   علي دخيل العنزي
األخ الفاضل رئيس أحتاد اجلمعيات التعاونيه تقول ٣٠٪ أيجار 
الدولة والباقى حق املساهمني ١- بأى وجه حق تأخذون أيجار من 
املستثمر واحملل مغلغ بأمر اجلمعية من قبل الشئون ٢- اجلمعية 
مؤجرة بسرع عالى وتطالب بأسعار تعاونية فهل هذا عدل أمتنا أعادة 

النظر فى املوضوع اجلمعيات القدميه أقل من نصف

docshayji@  عبداللـه ال�صايجي
دبوسيسألني كثير من سنوات ليش ما أرشح ملجلس األمة؟!ردي:
العمل البرملاني واحلكومي من 6 عقود-فردي وشخصي وغير منظم 
بتكتالت وأحزاب ترشح مرشحني ينافسون في جميع الدوائر-بعيداً 
اسب على برامج  عن الطائفة والقبيلة واملال السياسي!تتنافس وحتحُ

عمل وإصالحات!لهذا يعتذر دبوسالنواب:”سامحونا على القصور”!

KHALEDALFRIAH@   خالد الفريح
حسافة عليك يا وطني عندما نتألم بك وال حتتوينا ونحن أبنائك ، 
ومؤلم أن يصبح أغلب املجتمع أكبر همه استعراض همومه مبواقع 
التواصل ، ومحزن أن املواطن الكويتي يصل لهذا املستوى ونحن من 

أرقى وأغني الدول بالعالم ..  نحتاج إعادة احلسبة في كل شي !!

Rawda_City@ ابدول
بالكويت ليش مايصير تييب عاملة او سايق اال تكون متزّوج؟! 
شهالديرة الي العزوبي فيها اليقدر اييب عامل ال يحجز فندق ال يدش 
اماكن ترفيهية للكبار اال يكون متزوج والله اذكر كنت ابي محل مبجمع 

بالعاشرة، قالي اسمحلي والله عوايل ماقدر ادخلك

roooowy@ اأروى الوقيان
كل شخص له حرية أن يعيش حياته كما يريد، و أن��ت لم و لن 
تكون شرطي األخالق على الغير، و إن لم تتفق مع غيرك و معتقده ال 
تصادقه، و لكن ليس لديك احلق مبحاولة سلبه حريته و التنمر عليه 
بإسم الدين، عالقة اإلنسان بربه هي عالقة خاصة،و ليست ملكية 

عامة يحق للغير التدخل بها.

AroubAlRifai@  د. عروب الرفاعي
ال أذك��ر أن��ي شعرت باليأس كما شعرت به ط��وال فترة مجلس 
٢٠١٦، لذا ال أجد أفضل من وصفه بأنه مجلس اليأس من وطني  

أسأل الله أن يولي علينا خيارنا، ويجعل القادم أفضل. آمني

khalej68@  املحامي/ فالح املنر ال�صبيعي
قانون اجلرائم الإللكترونية أهلك ومضيعه وقت أجهزة الدولة 
ومنتسبيها من جهود ال داعي لها  يجب أن يلغى .. حسبي الله ونعم 
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شهد م���زاد ف��ي ل��ن��دن بيع ل��وح��ة لفنان 
ال��ش��ارع ال��غ��ام��ض بانكسي، وه��ي لوحة 
عرض فيها منظوره لعمل فني شهير للفنان 
االنطباعي الفرنسي كلود مونيه، مببلغ 7.6 

مليون جنيه إسترليني )9.9 مليون دوالر(.
وقالت دار املزادات البريطانية “سوذبيز” 
عقب املزاد الذي أقيم مساء األربعاء إنه في 
وقت سابق كانت م��زادات قد ق��درت السعر 
ال��ذي ميكن أن تباع به اللوحة التي حتمل 
عنوان “شو مي ذا مونيه” مبا يتراوح بني 
ثالثة وخمسة ماليني جنيه إسترليني. يشار 
إلى أن املشتري هو أحد هواة جمع التحف من 

آسيا. وقال القائمون على امل��زاد إن هذا هو 
ثاني أعلى سعر يتم دفعه على اإلطالق مقابل 

لوحة للفنان املنعزل في مزاد.
وف��ي ع��ام 2019، بيعت لوحة للفنان 
بانكسي تظهر البرملان البريطاني بحضور 
حيوانات الشمبانزي بنحو 9.9 مليون جنيه 

إسترليني.
يشار إلى أن اللوحة الزيتية التي بيعت 
ب��األم��س م��س��ت��وح��اة م��ن ل��وح��ة “اجلسر 
الياباني” للفنان مونيه، مع إضافة عربتي 
تسوق ومخروط مرور يطفو على بركة إلى 

املشهد الشاعري في األصل.

ورس��م بانكسي اللوحة في ع��ام 2005 
مل��ع��رض يسمى النفط اخل���ام، ال���ذي يعيد 

تفسير أعمال الفنانني املشهورين.
وفي ذلك الوقت، قال عن عمله: “الضرر 
احلقيقي الذي يلحق ببيئتنا ال يتسبب فيه 
كتاب اجلرافيتي واملراهقون املخمورون، بل 
الشركات الكبرى واملهندسون املعماريون 
الكسالى”. جدير بالذكر أن��ه ليس هناك 
الكثير م��ن األش��ي��اء امل��ع��روف��ة ع��ن الفنان 
بانكسي، باستثناء أن��ه من بريستول في 
جنوب غ��رب إجنلترا ووف��د إل��ى لندن في 

أواخر التسعينيات.

العلماء يكتشفون أعضاء 
جديدة في جسم اإلنسان

متكن فريق من العلماء من اكتشاف عضو جديد 
في جسم اإلنسان وحتديدا في منطقة الرأس، حيث 
مت اكتشاف زوج من الغدد اللعابية الكبيرة، كامنا 

في الزاوية حيث يلتقي جتويف األنف مع احللق.
وبحسب صحيفة “نيويورك تاميز” األمريكية، 
فإن علماء هولنديني اكتشفوا ما يرجح أنهما عضوان 
غير معروفني من ذي قبل، وهما عبارة عن زوج من 

الغدد اللعابية.
وأورد الباحثون أن هذه الغدد اللعابية توجد في 

نقطة االلتقاء بني جتويف األنف واحلنجرة.
وفي حال مت تأكيد هذا االكتشاف، بشكل يقيني، 

فإنه سيكون األول من نوعه منذ ثالث قرون.
وتشير الكتب املتعلقة ببنية جسم اإلنسان في 
الوقت احلالي إلى ثالثة أنواع كبرى فقط من الغدد 
اللعابية، واحدة على قريبة من األذن، وثانية أسفل 

احلنك، وثالثة حتت اللسان، وفقا لسكاي نيوز.
وقال األكادميي الهولندي ماتيس فالستار، وهو 
جراح وباحث معهد هولندا للسرطان: “نعتقد حاليا 

أن هناك عضوا رابعا”.
وأشرف الباحث فالستار على هذه الدراسة التي 
نشرت بصحيفة “علم األشعة واألورام”، واقتصرت 

على عينة محدودة.
لكن الباحثة فاليري فيتزوغ، التي لم تشارك في 
الدراسة، تقول إنه في حال كان هذا االكتشاف حقيقيا 
“فإنه سيغير الطريقة التي ننظر بها إلى هذه املنطقة 
من جسم اإلنسان”. من ناحيته، قال الباحث في علم 
األشعة واألورام، يفوني م��وري، إنه ُص��دم بعض 
الشيء “ألننا صرنا في سنة 2020 وما زلنا نكتشف 

عضوا جديدا في جسم اإلنسان”.

فتيات يلفنت النظر 
ملشكلة في شوارع 

مدينتهن بصور طريفة!
ق����ررت ب��ع��ض ال��ف��ت��ي��ات ف��ي م��دي��ن��ة ي��وج��ن��و-
ساخالينسك الروسية لفت األنظار ملشكلة جتمع 
املياه في بعض شوارع املدينة بنشر صورهن على 

ألواح التزلج املائية في الشوارع.
وك��ت��ب ح��س��اب “ Ya_luzha_u_doma” على 
“إنستغرام” ال���ذي نشر إح���دى ال��ص��ور “نحن 
نعمل بنشاط على تطوير السياحة في منطقتنا 
واستثمار األم��وال في ه��ذا القطاع.. لكننا نحناج 
لشيء فريد الجتذاب السائح.. ولدينا مثل هذا املكان 
في مدينتا.. كيف ستجد فرصة لركوب ألواح التزلج 
املائية والتقاط صور رائعة للمدينة لوال بركة املاء 
امل��وج��ودة بالقرب م��ن البناء B-111 ف��ي ش��ارع 

أوكراينسكايا؟”.
وتبعاً لبعض وسائل اإلع��الم ف��إن البركة التي 
ظهرت في الصور التي انتشرت مؤخرا هي ثاني 
ب��رك��ة ملفتة للنظر ف��ي ش���وارع مدينة يوجنو-
ساخالينسك، وأوائ���ل سبتمبر الفائت نشر أحد 
احلسابات على “إنستغرام” ص��وراً لبركة شارع 
Tikhookeanskaya باملدينة تفاعل معها نحو 14 

ألف شخص.

9.9 مليون دوالررثــــــــاء بيع لوحة للفنان بانكسي بـ 

لوحة الفنان بانكسي

ل����������ق����������د 
اس���ت���وق���ف���ن���ي 
مقطع الفيديو 
األكثر انتشاراً 
ع���ل���ى م���واق���ع 
ال�����ت�����واص�����ل 
االج���ت���م���اع���ي 
ل��ل��ش��ي��خ ف��الح 
مندكار “رحمه 
ح��ني  الله”، 
ق��ال ف��ي إح��دى 
ال���رواي���ات في 
ع��ه��د اخل��ل��ف��اء 
الراشدين، وعن 

أبي بكر رضي الله عنه، إنُه قال لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
»علمني دعاًء أدعو به في صالتي، فقال الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص، ق��ل: اللهم إن��ي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وال 
يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرًة من عندك، 

وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم«. 
خ��ال��ص ال��ع��زاء وص���ادق امل��واس��اة لعائلة 
مندكار ودولة الكويت واألمة اإلسالمية لوفاة 
الفقيد الغالي فضيلة الشيخ د. فالح بن إسماعيل 

مندكار. 
ف��ق��د درس ال��ش��ي��خ ف���الح ال��ب��ك��ال��وري��وس 
واملاجستير وال��دك��ت��وراة ف��ي مجال احلديث 
والعقيدة وأص��ول الفقه والتجويد والبالغة 
والصرف والنحو والقواعد الفقهية، وشغل 
العديد من املناصب وقدم عشرات احملاضرات 
الدينية والتربوية، وأفنى حياته في خدمة دينه 
وبلده الكويت، فمن آخ��ر وصاياه  ومم��ا ذكره 
الشيخ ف��الح، أن��ه ق��ال رحمه الله: إن من مات 
مبرض الكورونا يكون شهيداً بإذن الله تعالى، 
ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويحشره مع 

النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

بقلم سعود عبدالقادر االحمد 
إرسل كلمة  »اشتراك«


