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وزع���ت ال��رئ��اس��ة العامة ل��ش��ؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي، منذ عودة العمرة، أكثر 
من ١٥ مليون عبوة ماء زمزم، وتوفير الروبوت 

الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.
وأوض��ح وكيل إدارة سقيا زم��زم للشؤون 
امليدانية باملسجد احل���رام، ب��در اللقماني، أن 
تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات 
ماء زمزم بدون تدخل بشري،  حرصاً من إدارة 
سقيا زم��زم على توزيع عبوات م��اء زم��زم مع 
تطبيق اإلج��راءات االحترازية واالستفادة من 

الذكاء االصطناعي خلدمة بيت الله احل��رام، 
مبيناً أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في 
اجلولة ال��واح��دة والتي تستغرق 10 دقائق، 
 بساعات عمل للروبوت تستمر مل��دة ثمانية 
ساعات، ويتميز بالوقوف ملدة 20 ثانية فقط 
ألخذ عبوة ماء زمزم، وحاصل على عدة شهادات 

.cs منها براءة االختراع، والشهادة األوروبية
 وأض����اف أن ال��ع��م��ل ج���اري ع��ل��ى تشغيل 
الروبوت على أوسع نطاق داخل املسجد احلرام، 
إض��اف��ة إل��ى خ��دم��ة احل��ق��ائ��ب واألس��ط��وان��ات 

احملمولة، ونسعى لتوفير أعلى معايير السالمة 
واجل���ودة لقاصدي املسجد احل���رام، وتطبيق 
أعلى املعايير في حتقيق اجل��ودة الصحية من 
حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات 
اإلدارة للتأكد من سالمتها، ومن ثم يتم فحص 
جميع العبوات قبل دخولها للمسجد احلرم 
للتأكد من سالمتها وخلوها من أي شوائب أو 
جراثيم”، مبيناً بأن العمل ج��اري على وضع 
صنابير تعمل باالستشعار دون اللمس في 

املشربيات .

توزيع ماء زمزم

11 مليون  تقدر قيمتها بـ 
يورو.. إيطاليا تستعيد 

800 قطعة أثرية مهربة
بعد س��ن��وات م��ن التحقيق، استعادت 
إيطاليا نحو 800 قطعة أثرية مهّربة إلى 
خ��ارج البالد بشكل غير قانوني، وتقدر 
قيمتها بنحو 11 مليون يورو )13 مليون 

دوالر(، حسب موقع »سكاي نيوز عربية«.
وقال الفريق املعني بسرقة التحف الفنية 
واآلث��ار التابع للدرك الوطني اإليطالي: 
إن املشكلة ب��دأت عام 2017 بعدما الحظ 
خبراء إيطاليون في فهرس مصور خاص 
مبعرض يقيمه متحف جنيف عن إيطاليا 
القدمية، ص��ورة للوحة تذكارية طويلة 
تعود إلى جنوب شرقي إيطاليا في عصور 

ما قبل الرومان.
وت���أك���دوا م��ن أن ق��ط��ع��ة م��ن ال��ل��وح��ة 
التذكارية نفسها يحتفظ بها متحف في 
منطقة بوليا، ومن ثم فإن القطعة بأكملها 
مت التنقيب عنها هناك. ويحظر القانون 
اإليطالي تصدير القطع األثرية الثقافية 

التي يعثر عليها في األراضي اإليطالية.
وق���اد التحقيق ف��ي ن��ه��اي��ة األم���ر إل��ى 
اكتشاف 781 قطعة أثرية أخ��رى وبينها 
ج��رة م��ن اخل���زف وم��زه��ري��ات ول��وح��ات 

تذكارية ومتاثيل صغيرة.

وبحسب اخل��ب��راء، ف��إن القطع يرجع 
تاريخها إلى الفترة بني القرنني السادس 
والثالث قبل امل��ي��الد، ومعظمها نهب من 

مقابر أثرية في بوليا.
وقالت الشرطة: إنها عثرت في األساس 
على اللوحة التذكارية التي لفتت انتباه 
اخلبراء، في منزل جامع حتف في بلدة قرب 

أنتويرب.

15 مليون  منذ عودة العمرة.. توزيع أكثر من 
عبوة ماء زمزم في املسجد احلرام
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 في الصـميم
ذكر الدكتور خالد اجلارالله رئيس جلنة مواجهة كورونا، أن نسبة 
اإلصابة بني الوافدين زادت عن 60 باملئة، وبني الكويتيني  بلغت نحو 
40 باملئة، وهو أمر طبيعي ألن أعداد الوافدين تصل إلى ثالثة أضعاف 
املواطنني، كما أن أغلب املواطنني تلقوا التطعيم، وما يزيد الطني بلة أن 
طريقة سكن الوافدين غير الصحية ، تزيد من انتشار املرض، وتضاعف 
أعداد اإلصابات، ولعودة احلياة إلى طبيعتها، يجب التشدد في تطبيق 
اإلج���راءات الوقائية، تنظيم مساكن العمال مبا يحقق االشتراطات 
الصحية، وعدم إطالق العنان ملالك العقار برفع أسعار اإليجارات، حتى 

ال يجبر هؤالء البسطاء على التكدس.. 
»كورونا فرصة لتعديل أوضاع معوجة من زمان«
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mubarakaltasha@ د. مبارك الط�صه

أكبر ميزانيه ستصرف في تاريخ الكويت 23,048,000,000  مليار دينار 
كويتي من يتحمل مرورها بهذه الطريقه !!! الكويت أكبر من األشخاص

_eagle_220@ اأحمد ح�صني قبازرد

بلطجه وه��واش وقاعدين في اماكن احلكومة ويبون احلكومة حتضر 
اجللسات معقولة

DrJamal11@ د. جمال املال

هناك أصوات جميلة وأصوات أجمل لكن أجمل االصوات جميعا هو صوت 
ضحكات األم واالب��ن والعائلة جميعهم في وقت واح��د  اسعد الله يومكم 

بالضحك والسعادة.

_The0Truth@ اإميان جوهر حيات

هل ستتحول الكويت بشكل كامل لدولة بوليسية! انتهاك الدميقراطية 
وجتريد النواب من أدواتهم الدستورية واقرار ميزانية دولة من دون مراجعة 
دقيقة وشرح مفصل... أمور توحي أن القادم من االيام سيكون أشد  إن لم 
يتضامن جميع أفراد املجتمع وينظموا صفوفهم  ويقوموا بدورهم املدني 

بالشكل الصحيح. تنظيم

_lawyerturki@ تركي م�صعل الظفري

إنتقادنا ألشباه املعارضه ليس هو دعم أو تأييد للحكومه فاحلكومه 
لها تقصيرها ونقوم بإنتقادها في حال تقصيرها , لكن مشكلتنا مع أشباه 
املعارضه مدعني االصالح كل معركه يخلقونها ويكبرونها ويراهنون على 

حلها وأن االمر بيدهم يسقطون ويفشلون فيها !!!

almelaifi@ اأحمد املليفي

في معظم دول العالم يوجد حكماء يبرز دوره��م عندما تتعقد األمور 
وتصل إلى طريق مسدود يتحركون كرجال دولة وأحياناً كثيرة ضد التيار 
ولكنهم يصمدون في طرح احللول وتغيير مجرى التيار مبا يساهم في حلحلة 
املشاكل وتفكيكها لتعود األمور إلى نصابها وتتفادى األطراف الصدام. مثل 

هؤالء يذكرهم التاريخ.

abdulazizz_s@ عبدالعزيز �صلطان

الكثيرون من الكويتيني ال يعجبهم الوضع القائم فهم ليس لهم أمر وحيله 
في األزمه والصراع الدائر بني احلكومه اللي مسكره )اجلام( وبني أعضاء 
املجلس اللي مستعدين يتوقف كل شي في البلد مقابل سقوط احلكومه ولهذا 
الفتره القادمه سوف نشهد فضائح ماليه وفساد كبيره ستكشف ككسر عظم 

للخصماء للسياسيني

Dr. Seham Alabdullah @Seham66

الكثير من العمالة اآلسيوية العاملني في بعض الشركات يرغبون في أخذ 
اللقاح لكن ال يعرفون الطريقة للتسجيل فما احلل خاصة أنهم ال يقرأون ال 

العربية وال االجنليزية؟؟!!

إرسل كلمة  »اشتراك«

»هندي« يستأجر فريقًا 
حلراسة شجرة ماجنو!

استأجر الهندي فيكاس داس، عدداً من السكان 
احمل��ل��ي��ني حل���راس���ة ش��ج��رة م��اجن��و م���ن صنف 
“ميازاكي”، وهو أغلى صنف من املاجنو في العالم.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة “نوفوستي” ال��روس��ي��ة عن 
الرجل وهو من سكان والية بيهار الهندية قوله، 
إن “هذا هو أغلى ماجنو في العالم، ويسمونه 
“بيض الشمس”، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي 
اليابانية. وهذه الشجرة عمرها 25 سنة، وأهداها 
أحدهم البنة العضو السابق في املجلس التشريعي 

للوالية”.
وأش��ار إل��ى أن الشجرة حتت حراسة السكان 

احملليني ومراقبة الكاميرات.
وأضاف أن هذا الصنف من املاجنو يتميز بذوق 
ورائحة خاصني، وهو ال يخطط لبيعه في السوق، 

بل سينظم مزادا لبيعه.
يذكر أن املاجنو من صنف “ميازاكي” مصدره 
اليابان، وتزيد كمية السكر في هذه الفاكهة بنسبة 
%15 تقريبا على ما هو في األصناف األخرى من 

املاجنو.

مصرية مومياء  أسرار  لكشف  املقطعية  األشعة  يستخدم  إيطالي  مستشفى 

ال���ت���ق���ت م���ص���ر ال���ق���دمي���ة 
بالتكنولوجيا الطبية احلديثة 
عندما خضعت مومياء للتصوير 
باألشعة املقطعية في مستشفى 

إيطالي في إط��ار مشروع بحثي 
للكشف عن أسرارها.

ومت نقل مومياء عنخ خونسو، 
وه���و ك��اه��ن م��ص��ري ق���دمي، من 

متحف اآلثار املدنية في بيرجامو 
إل���ى مستشفى بوليكلينيكو 
مب��ي��الن��و ح��ي��ث سيلقي خ��ب��راء 
ال��ض��وء على حياته والتقاليد 

اجلنائزية منذ 3000 سنة.
وقالت سابينا موجلورا مديرة 
امل��ش��روع البحثي للمومياوات 
“املومياوات من الناحية العملية 
م��ت��ح��ف ب��ي��ول��وج��ي: إن��ه��ا مثل 

كبسولة الزمن”.
وق��ال��ت م���وجل���ورا: إن اس��م 
املومياء منقوش على التابوت 
احلجري، الذي يرجع تاريخه إلى 
ما بني 800 و900، ويعني “اإلله 
خونسو حي”. ويعتقد الباحثون 
أن بإمكانهم جمع معلومات عن 
ح��ي��اة ال��ك��اه��ن امل��ص��ري وموته 
والتوصل إلى أن��واع امل��واد التي 
استخدمت في حتنيطه. وقالت 
م����وجل����ورا: دراس�����ة ألم����راض 
واإلصابات القدمية مهمة للبحث 
الطبي احلديث، نستطيع دراسة 
السرطان وتصلب الشرايني في 
املاضي ومن املمكن أن يكون ذلك 

مفيدا لألبحاث احلديثة.

مومياء عنخ خونسو
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