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«سلوفيني» أخفى
جثة والدته أعوام ًا
لالستمرار بتقاضي
معاشها التقاعدي!
أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً
في الـ 67من عمره إلخفائه جثة والدته
أعواما ً مدّعيا ً أنها ال تزال على قيد احلياة
بهدف االستمرار في تقاضي معاشها
ال��ت��ق��اع��دي ،ع��ل��ى م��ا أف����ادت الشرطة
ووسائل اإلعالم ،أمس االثنني.
ويقف أق��ارب لهذه امل��رأة التي كانت
لتبلغ الـ 97من العمر لو كانت على قيد
احلياة ،وراء تنبيه احملققني إلى األمر،
مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا
متعذرتني عليهم رغم طلباتهم املتكررة.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة
ت���وم���از ت��وم��ازي��ف��ي��ت��ش ف���ي تصريح
للتلفزيون الرسمي ،إن “الشرطة عثرت
على جثة املرأة داخل شقة في ليوبليانا”،
موضح ًة أن “وفاتها حصلت على ما يبدو
قبل سنوات عدة”.
ول��م يتسن حتى اآلن حتديد سبب
وف��ات��ه��ا وال تاريخها ال��دق��ي��ق ،ولكن
يُع َتقَد أنها تعود إلى ست سنوات وفقاً
ملوقع “ 24أور” اخل��اص ،بينما أفادت
إحدى احملطات التلفزيونية بأن أحدا ً لم
يشاهدها حيّة منذ .2011
ويُشتبه في أن جنل الضحية كذب
على أقاربها ،زاع��م��اً أنها ال ترغب في
رؤي��ت��ه��م ،بحسب م��ا أوردت تقارير
صحافية.
وواظ���ب خ�لال ك��ل ه��ذه الفترة على
تقليد توقيعها لكي ي��واص��ل حتصيل
مخصصاتها التقاعدية.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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دار «سوذبي» تنظم مزاد «إلى بيروت مع خالص احلب»
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في الصـميم
ق��رار الهيئة العامة للقوى العاملة مبنع من جتاوز
الستني سنة من العمل صائب وانتظرناه طويالً ،الكويت
دولة ناشئة وليست دارا ً للعجزة ،وبالتالي حتتاج إلى
تخفيض أعداد الوافدين ،خاصة ممن ال ميلكون مهارات،
وبدراسة إحصائية جند أن الكويت تضم ما يزيد عن
نصف مليون أجنبي فوق سن الستني.
أساليب وأدوات العمل اختلفت متاما ً خالل النصف قرن
املاضي ،إذا كان املواطن بعد الستني يتقاعد فما بال الوافد!
ثوب من تصميم شريهان صممته وارتدته في الفوازير يعرض في املزاد

تنظّ م دار “سوذبي” للمزادات العامليّة
م��زادا ً يحمل اس��م “إلى بيروت مع خالص
احلب”  ،To Beirut With Loveيتضمن
مجوهرات وأزي���اء فاخرة ارت��دت بعضها
أشهر النجمات في مناسبات عامليّة ،ويعود
ريعه إلى جمعيات تساهم بإعادة إعمار ما
تهدم في بيروت بفعل انفجار املرفأ الكارثي.

وم��ن املنتظر أن يُفتتح ه��ذا امل���زاد في
السابع من شهر ديسمبر املقبل ويستمر
حتى  15منه .وه��و يأتي وليد تعاون بني
 Sotheby’sومنظمتي Art For Beirut
و Creatives For Lebanonالتي يُشرف
عليها مغتربون لبانيون ،ويهدف ملساعدة
املتضررين من انفجار مرفأ بيروت .أما ريعه

جامعة كامبريدج تعلن سرقة دفتري مالحظات لـ«داروين»
أطلقت جامعة كامبريدج ،أمس ،ندا ًء
للعثور على دفتري مالحظات يعودان
إل��ى تشارلز داروي��ن تعتقد أنهما سرقا
من مكتبتها ،أحدهما يحتوي على رسمه
التخطيطي لـ”شجرة احلياة” ،وهي رمز
نظرية التطور التي اشتهر بها.
وأعلنت املكتبة اإلجنليزية املرموقة
على موقعها اإلل��ك��ت��رون��ي أن أمناءها
“خلصوا بعد بحث شامل ،هو األكبر في
تاريخ املكتبة ،إلى أن الدفترين اللذين مت
اإلبالغ للمرة األولى عن فقدانهما في يناير
 ،2001من احملتمل أن يكونا مسروقني”.
وقد أ ُخطِ رَت شرطة كامبريدجشاير،
وأضيف الدفتران ،اللذان تقدر قيمتهما
مب�لاي�ين اجلنيهات اإلسترلينية ،إلى
قاعدة بيانات اإلنتربول لألعمال الفنية
املسروقة.
وقالت مديرة اخلدمات املكتبية جسيكا
غاردنر“ :يؤسفني كثيرا ً عدم العثور على
هذين الدفترين في أي مكان رغم عمليات
البحث الواسعة النطاق على مدار األعوام

www.alwasat.com.kw

تشارلز داروين

العشرين املنصرمة ،وبينها أكبر عملية
بحث في تاريخ هذه املكتبة أجريت في

وقت سابق من هذا العام”.
ويصادف إطالق النداء “يوم التطور”،
وه��و ذك���رى أول إص���دار لكتاب “أصل
األنواع” لعالم الطبيعة اإلجنليزي في
 24نوفمبر .1859
وأوض���ح���ت اجل��ام��ع��ة أن دف��ت��ري
املالحظات أخرجا في سبتمبر  2000من
الغرفة التي حتوي أهم أعمال املكتبة ليتم
تصويرهما.
وخ�لال عملية تفقّد دوري��ة ملوجودات
املكتبة في يناير  ،2001تبينّ أن الصندوق
الصغير الذي يحتوي عليها ،وهو بحجم
كتاب ورقي الغالف ،لم يعد في مكانه.
ولسنوات عديدة ،اعتقد أمناء املكتبات
أن دف��ت��رَي املالحظات أع��ي��دا إل��ى املكان
اخلطأ في املكتبة التي تضم نحو عشرة
ماليني كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد
أخرى.
وأعلنت املكتبة عن عنوان إلكتروني
ل��ت��ل��قّ��ي أي م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��دف��ت��ري��ن
املفقودين.

فسيعود إلى  5جمعيات خيرية لبنانية منها
“بيت البركة” و”بيتنا بيتك” و”نساند”
التي تُعنى بتوفير مساكن لألسر التي فقدت
منازلها ،باإلضافة إلى تأهيل أماكن سكنية
ومحالت جتارية .هذا باإلضافة إلى جمعية
“الفنار” التي تدعم املشاريع االجتماعية
والتجارية الصغيرة.

إرسل كلمة «اشتراك»

إطالق إسم «املعجزة
الصغيرة» على باندا ولد
في حديقة واشنطن
أ ُطلِقَ اسم شاو تشي جي أو “املعجزة الصغيرة”
على صغير ب��ان��دا وُ لِ���د خ�لال الصيف ف��ي حديقة
احليوانات في واشنطن ،بنتيجة تصويت شعبي
وصف املشاركون فيه هذه الوالدة بأنها رسالة فرح
وأمل في خض ّم جائحة كوفيد.-19
واع��ت��ب��رت ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ع��ب��ر موقعها
اإللكتروني أن “الباندا رمز دولي لألمل وللحيوانات
البرية املهددة باالنقراض ،وقد أوج��دت والدة شاو
تشي جي حلظة من الفرح للعالم في ظل كوفيد.”-19
وشارك نحو  135ألف شخص في التصويت عبر
اإلنترنت من  16إلى  20نوفمبر الختيار واح��د من
أربعة أسماء اقترحتها احلديقةالتي أقفلت مجددا ً
اإلثنني بسبب جتدد تفشّ ي فيروس كورونا.
وقد ُولِد الصغير ال َذكَر في  21أغسطس الفائت فيما
كانت احلديقة مقفلة للمرةاألولى بسبب اجلائحة ،لكنّ
صوّرت بواسطة كاميرا مثبتة في قفص
حلظة والدته ُ
حيوانات الباندا العمالقة و ُن ِقلَت في بثّ حيّ .

Retweet
 @dr_khadigahد.خديجة �أ�شكناين
نحن بحاجة حقيقية الى نائب ميثل املجتمع الكويتي بكل فئاته ،اال ان
مخرجات احلكومات واملجالس املتعاقبة الى جانب النظام االنتخابي احلالي
ساهم في خلق نائب القبيلة والطائفة والعائلة مع نائب املعامالت! وبعد هذا
على املواطن ان يتحمل مسؤولية مخرجات مجلس االمة!

 @ladyattornyمي الظاهر
قانون اجلرائم االلكترونيه الزم يتعدل الوضع مبالغ فيه لو تقول حق
واحد كلمة عاديه مافيها سب وال جتريح حطها حتت باب املساس بالكرامة
وس��وء استعمال الهاتف!!!! حتى لو يخسرها بالقضاء بس راح يأذيك
بالروحه والرده باملباحث والنيابة على شي سخيف

 @Alyaseenkwحممد مهلهل اليا�سني
كيف تترك احلكومة شركات مدفوعة األجر وتراخيصها جتارية للقيام
باالستبيانات عن االنتخابات واغلب دراساتها نظام من يدفع امدحه ودورها
استغالل املرشحني وتوجيه الشارع

 @DrIbrahimdashtiابراهيم د�شتي
غرفة التجارة منوذج حلال البلد الزالت معامالتهم ورقية  ..متى سنتطور
!؟ العله ليس في القطاع اخلاص بل بكل القطاعات ..

 @DrAlshorekaد .عبداللـه ال�رشيكة
مع األس��ف ..أن االنتخابات تكثر فيها الصراعات بني بعض املرشحني
وعوائلهم وأنصارهم  ،يصاحبها انتشار لالتهامات واالفتراءات هنا وهناك..
فاحذر ثم احذر أن تصدق شائعة أو تروجها ؛ ألنك ستتحمل وزرها في قبرك
وبني يدي ربك .

 @DrAlsaeidد .خالد ال�سعيد
اللقاح هو نظام تكافلي صحي للمجتمع :يأخذه من يستطيع ليحمي ليس
فقط نفسه و لكن يحمي من اليستطيع او من هو معرض للمرض الشديد او
الوفاة .النظام التكافلي ما ميشي مع االنانية.

 @bosalman96خالد احمد الكندري
منذ كم سنة رائحة املجاري عند تقاطع الرابع مع محمد بن القاسم وكم
سنة ستبقى؟

 @Jaber_Q_aliجـابـر احل ـبـابـي
أمتنى من املرشحني تبني قضايا مهمه جدا ً سوف تغير الية العمل في
الكويت بشكل كبير جدا ً -وهو إلغاء محكمة الوزراء بشكل نهائي -مخاصمة
القيادين بشخوصهم وحتميلهم  50%من اي مطالبات مالية تقع على الوزارة
أو الهيئة او املؤسسة من خالل حكم قضائي بات
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النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

هاتف  - 25748901 :داخلي  -315 :فاك�س 25749612 :

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

�إدارة الإعالن

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

اشتراك األفراد  25د.ك  -اشتراك الوزارات  75د.ك

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

هاتف - 25748905 :داخلي - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

