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هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي واملقيمني بالشهر املبارك

مواقيت

الصالة

«املواساة اجلديد» يعلن مواعيد العمل خالل «رمضان»
ت������ب������دأ م�������ن  10ص�������ب�������اح������� ًا إل����������ى  1ظ�������ه�������ر ًا وم����������ن  8.30م������س������اء إل����������ى  11.30م����س����اء
خ��دم��ات قسم ال��ط��وارئ والصيدلية ف��ي املستشفى الرئيسي ستعمل ع��ل��ى م��دار  24ساعة
م��واع��ي��د ع��م��ل ع���ي���ادات امل���واس���اة «ف����رع امل��ن��ق��ف» س��ت��ب��دأ م���ن  10ص��ب��اح�� ًا إلى 11.30م��س��اء
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
أع��اده الله على الكويت واألم��ة العربية
واإلسالمية باخلير واليمن والبركات
أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د عن
م��واع��ي��د العمل خ�لال الشهر الفضيل
للمستشفى وعياداته اخلارجية وعيادات
فرع املنقف وأقسام الطوارئ واخلدمات
الصيدالنية.
وأوض��ح املستشفى في بيان صحفي
أن مواعيد العمل خ�لال الشهر املبارك
فيما ي��خ��ص اخل��دم��ات الصحية على
مستوى عياداتهاخلارجية ستكون على
فترتني صباحية ومسائية على مدار أيام
اإلسبوع عدا اجلمعة من الساعة العاشرة
صباحاً حتى ال��واح��دة ظ��ه��را ً ،على أن
تعاود جميع املرافق للعمل خالل الفترة
املسائية من الساعة الثامنةوالنصف
حتى احلادية عشر ونصف مساءا ً ،علماً
ب��أن ع��ي��ادة النساء وال����والدة ،األطفال
واألسنان تعمل من السبت إلى اخلميس
على مدار فترتينصباحاًمن9حتى3عص
را ًومساءمن4:30حتى 11:30مساءا ً أما
بالنسبة ملركز اإلخصاب وأطفال األنابيب
فإن العيادة تعمل من السبت إلى اخلميس
( 9صباحا ً حتى  3:30عصرا ً).
وأوض���ح املستشفى أن فيما يخص
مواعيد العمل بقسم الطوارئ وخدمات

ال��ص��ي��دل��ي��ة ف��أن��ه��ا س��ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا
باملستشفى الرئيسى على مدار  24ساعة
على مدار اإلسبوع.
وح����دد امل��س��ت��ش��ف��ى م��واع��ي��د العمل
لعيادات املواساة فرع املنقف حيث ستبدأ
عيادة الطب العاموالصيدلية واملختبر
من  10صباحاً إلى  11:30مساء يومياً
عدا اجلمعة،وباقي العيادات تعمل على
ف��ت��رات مختلفة منالسبتإلياخلميس
«منالساعة  10:00صباحا ًوحتى 01:00
ظهرا» علىأنتعاودالعملبالفترةاملسائية
«منالساعة  08:30مساءوحتى 11:30
مساء» وللعلمبأنبعضالعياداتستعمل
فيالفترةالصباحية «منالساعة10:00
صباحاًوحتى 04:00ع���ص���راً»
أمابالنسبةللفترةاملسائية «منالساعة
 04:30مساءوحتى  11:30مساء» عدا
يوم اجلمعة.
وت��ق��دم املستشفى ب��ه��ذه املناسبة
املباركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات
ملقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وسمو ول��ي عهده األمني
الشيخ ن���واف األح��م��د  ،وس��م��و رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك،
وللشعب الكويتي ولكل املقيمني في
الكويت،متمنياً لهم م��وف��ور الصحة
والعافية ،وصوما ً مقبوالً وعمالً متقبالً.
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في الصـميم
م�لاي�ين األك��ي��اس البالستيكية ال��ت��ي تنقل فيها
املشتريات تعود باخلتام إلى أماكن ردم النفايات..
البالستيك من امل��واد التي ال تتحلل بسهولة ولها أثر
سلبي على البيئة ..م��اذا لو أص��درت وزي��رة الشؤون
ق��رارا يلزم اجلمعيات باستخدام األك��ي��اس الورقية
فتكون قد قدمت خدمة عظيمة للبيئة.

 @AljassarDrد .طالل َ
اجل َّ�سار
متى نرتاح من هؤالء مصاصي دماء البشر الذين ال يشبعون !! يعني بالله
عليكم كيف ميكن أن يعيش هذا املسكني دون أن يسرق أو يفعل ما هو ضد
القانون؟ الشرهة مو عليكم بل على الدولة التي ال جتبر شركات مصاصي
دماء البشر بصرف روات��ب العمالة في كل الكويت في موعدها احملدد من
الشهر.

مستشفى املواساة اجلديد

اخل��اص��ة بنا بطريقة تناسب العمالء
بشكل أفضل».
وأض��اف��ت «نحن ف��خ��ورون بالتنوع
في األزي��اء التي نقدمها ملجموعة ذوات
األجسام املمتلئة ،ونقدر جميع زبائننا
باختالف أشكال وأحجام أجسامهم».
وحت����اول السلسلة ،بحسب بيان
اطلعت عليه سكاي نيوز« ،ضمان عدم
حدوث اختالف في األسعار لنفس املنتج
تبعا للمقاسات» في املستقبل.

وت��أت��ي ه��ذه امل��راج��ع��ة بعد مالحظة
سيدة ( 43عاما) أن سرواال في مجموعة
للسيدات ذوات األجساد املمتلئة أغلى
بنسبة  15في املئة من نفس السروال في
املجموعة الرئيسية ،بحسب صحيفة
التاميز البريطانية.
وانقسمت اآلراء بشأن سعر املالبس،
فبينما ينظر البعض على أنه من املنطقي
تطبيق أسعار أعلى على مالبس تستخدم
كمية أكبر من األقمشة ،انتقد آخرون ذلك،

 @Dr_Suadalbesherد�.سعاد الب�رش
عجبا ملن يسمح بالغش ...ويؤيده  ..ويطالب به كحق من احلقوق املفروضة
جتاه الطلبة ..كيف لهذا البلد أن ينهض كيف!!!

 @Essaboureslyعي�سى بور�سلي
الكل بيصير شيخ  !.والكل بيصير غني وتاجر  !.والكل بيصير صاحب
نفوذ  !.والكل بيصير راس  !.والكل يبي يبي ويبي  !.البالله بيطبع احململ من
الطمع !.

@Alwasatkuwait

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائ ـ ـ ــلة احملري

عارضة متسك بأملاسة زرقاء التي تناقلتها عائالت مالكة أوروبية

بيعت أملاسة زرق��اء تناقلتها عائالت مالكة أوروب��ي��ة ملدة
 300عام في م��زاد بسعر  6.7مليون فرنك سويسري (6.7
مليون دوالر) لتتجاوز بذلك توقعات دار سوذبيز للمزادات
التي تراوحت بني  3.5و 5ماليني فرنك .وأول من أهديت لها
هذه اجلوهرة ذات الزرقة الداكنة التي تزن  6.16قيراط كانت
إليزابيث فارنيزي ابنة دوق بارما وكان ذلك عام  1715عندما
تزوجت امللك فيليبي اخلامس ملك إسبانيا .وفيما بعد انتقلت
األملاسة التي استخرجت من مناجم في الهند عبر أكثر من سبعة
أجيال وسافرت مع ساللتهما التي تزوجت من عائالت أوروبية
أخرى من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا.

بدالـ ـ ــة :
24645000

البحر

أعلى مد

أدنى جزر

لن نقبل أبدًا مبحاولة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

بيع أملاسة زرقاء تناقلتها أجيال
عدة بـ  6.7مليون دوالر

قد يضطر اآلالف من سكان والية هاواي األميركية إلى إخالء
مناطق جديدة بعد أن هددت احلمم املتدفقة من الشقوق العمالقة
في بركان كيالويا آخر طرق الهروب املتاحة .وانفتح شق جديد
الثالثاء ،ليضاف إلى اثنني آخرين انفحتا االثنني في جزيرة
بيغ آيالند ،إحدى جزر هاواي ،مما يثير احتمال دفع السلطات
لتوجيه أمر بعمليات إخالء جديدة .واندلعت احلمم من الشق
اجلديد الضخم عبر األراضي الزراعية ،باجتاه الطريق السريع
 ،132وه��و آخ��ر ط��رق اخل��روج لنحو  2000من السكان في
املنطقة اجلنوبية الشرقية من جزيرة بيغ آيالند.

08:01 06.34 03.19 11:44 04:55 03:24

 @rterdogan_arرجب طيب �أردوغان

تراجع سلسلة متاجر «نيو لوك»
لألزياء في بريطانيا سياسة أسعارها
ب��ع��د ال��ض��ج��ة ال��ت��ي أث��ارت��ه��ا زب��ون��ة
بشأن غالء أسعار بعض املالبس ذات
املقاسات األكبر ،مقارنة بنفس املالبس
ذات املقاسات األصغر ،ووصفه البعض
بأنه «ضريبة اجلسم املمتلئ».
وقالت إدارة سلسلة متاجر نيو لوك،
في بيان« :إننا بصدد مراجعة تسعير
مجموعة أزياء ذوات األجسام املمتلئة

الغضب البركاني يهدد
آخر طرق الهروب في هاواي

فجر

شروق

ظهر

عصر مغرب عشاء

Retweet

ضريبة «ذوات األجسام املمتلئة» حترج متجرا شهيرا

املتجر واجه انتقادات

www.alwasat.com.kw

لوفاة

فيصل عبدالله عبدالعزيز احملري
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
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