
أطلق املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
إطالق اجلزء الثاني للمعرض اإللكتروني )الكويت 
بيتنا( مبشاركة 58 فناناً، استشعاراً من املجلس 
بضرورة تسخير الفن في زم��ن جائحة فيروس 

كورونا املستجد.
وقال األمني العام للمجلس كامل العبداجلليل 
في تصريح صحافي أول أمس: إن املعرض يأتي 
في سياق اجلهود لتعزيز أدوات التواصل الفني 

وتوفير فضاء إلكتروني إبداعي يتيح لألفراد في 
شتى الدول عرض إبداعاتهم الفنية.

وأض��اف أن العديد من ال��دول أثبتت من خالل 
إحيائها ملنصات الفنون االفتراضية حاجة النفس 
البشرية لتلقي ال��ذوق واإلب���داع البشري في ظل 

حدث أقلق العالم بشكل مخيف.
ورأى أن مساهمة الكم ال��واس��ع م��ن الفنانني 
والفنانات يعكس م��دى ارت��ب��اط ه��ذه الفئة من 

املجتمع باحلياة وحرصهم على رسم االبتسامة 
وال��ف��رح وتوظيف الفن لرفع الذائقة ف��ي أحلك 
األوق��ات. وأمل��ح إلى أن املجلس أطلق املعرض في 
رمضان الفائت »بسبب اإلقبال الكبير  والتفاعل 
الرائع الذي ملسناه«، مت التمديد له في جزئه الثاني 
»إلتاحة مزيد من الوقت ملشاركات إضافية وهو ما 
ضاعف العدد إلى 58 فنانا كويتياً وخليجاً وعربياً 

ما أغنى املناسبة مبزيد من اإلبداع«.

م��ن جانبها أك���دت منظمة امل��ع��رض الفنانة 
التشكيلية وعضو املرسم احلر ابتسام العصفور 
أن فكرة املعرض جاءت في شهر رمضان املاضي 
إلب���راز دور ال��ف��ن التشكيلي ال���ذي يعكس حس 
الفنان العربي ومالمسته للواقع في التخفيف من 
الضغوط على البشر بسبب اإلج��راءات الصحية 
االحترازية التي »خلقت بعض األزم��ات النفسية 

والسلوكية«.  
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اكتشاف فسيفساء 
رومانية شمال إيطاليا

عثر علماء اآلثار على أرضية من الفسيفساء الرومانية 
حتت كرم من العنب في شمال إيطاليا، بعد عقود من 

البحث.
وتوصل العلماء إل��ى ه��ذا االكتشاف ه��ذا األسبوع 
 Negrar بعد العمل في موقع في منطقة جبلية ببلدة
di Valpolicella، فيرونا، ونشروا ص��ورا للبالط 

احملفوظ جيدا واملدفون حتت أمتار من األرض.
ووفقاً للمسؤولني، وجد العلماء ألول مرة أدلة على 
فيال رومانية هناك منذ أكثر من قرن، والتي يعتقد بأنها 
تعود إلى القرن الثالث امليالدي. وكانت آخر احلفريات 

في املوقع، العام 1922.
وبدأ فريق من علماء اآلثار في فيرونا، احلفر مجددا في 
الصيف املاضي، متبوعة باملزيد من احلفريات في أكتوبر 
وفبراير، ولكن وقع تعليق العمل فيها بسبب تفشي وباء 

كورونا، حيث دخلت إيطاليا في حظر صارم.
ومع تخفيف هذه القيود، وبعد أسبوع فقط من بدء 
العمل مرة أخ��رى في املوقع األث��ري، وج��دوا األرضية 

املزخرفة بالفسيفساء حتت صف من الكروم.
وما يزال العلماء يقومون بحفر املوقع بلطف ملعرفة 
املدى الكامل للمبنى القدمي. وتظهر الصور املنشورة على 

اإلنترنت الفسيفساء احملفوظة وكذلك أسس الفيال.

سماء  السعودية  تشهد اجلمعة 
املقبل ثاني خسوف للقمر هذا العام 

أفاد رئيس اجلمعية الفلكية في مدينة جدة املهندس 
ماجد أبو زاه��رة أن سماء السعودية والوطن العربي 
ستشهد ي��وم اجلمعة 13 ش��وال 1441 - )5 يونيو 
2020( ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو 
خسوف شبه ال��ظ��ل، وس��وف يستمر 3 س��اع��ات و18 

دقيقة .
وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما 
يتحرك القمر خالل اجلزء اخلارجي الباهت لظل األرض 
املسمى )شبه الظل(، وخ��الل هذا النوع من اخلسوف 
ستخفت إضاءة القمر قليال ولكن في املجمل سيبقى كامل 
قرصه مضاء بنور الشمس خالل مدة اخلسوف، وهذا 
اخلسوف يحدث بعد يومني من مرور القمر في احلضيض 
وهي أقرب نقطة في مداره من األرض لذلك سيبدو حجمه 

الظاهري أكبر بنسبة %3.3 عن املتوسط.
وأضاف أن مراحل اخلسوف ستحدث في نفس الوقت 
بكافة املناطق حيث سيبدأ اخلسوف بدخول القمر إلى 
منطقة شبه ظل األرض عند الساعة 08:45 مساًء )5:45 
مساًء بتوقيت غرينتش( ولن يالحظ أي تغيير وسيبدو 
القمر كاملعتاد، وأثناء ذلك سيصل القمر إلى حلظة البدر 
املكتمل عند الساعة 10:12 مساًء ) 07:12 مساًء بتوقيت 
غرينتش( ويكون قطع نصف مدارة حول األرض خالل 

الشهر.

الفنية بإبداعاتهم  »كورونا«  وباء  يواجهون  فنانًا   58 بيتنا2«..  »الكويت 

 في الصـميم
رف��ع احلظر اجلزئي دون ضوابط صارمة حتماً 
سيزيد م��ن تفشي امل��رض وصعوبة محاصرته.. 
فرحة بعض اجلهالء برفع احلظر دفعتهم للخروج 
من املنازل دون حاجة ملحة والتجول دون هدف ومن 
دون اتخاذ اإلج��راءات الوقائية املطلوبة.. التفتيش 
على املتجولني ومعرفة أسباب خروجهم واجب.. على 
احلكومة عدم االنسياق وراء رغبات الناس فالضرر 
أكبر من امل��ج��ام��الت.. مزيد من االنضباط حلماية 

للجميع.
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M_Alasousi@د. مبارك الع�صعو�صي
اجلهود العسكرية )الداخلية / اجليش / احل��رس( خالل األزم��ة شي 
يحسسك بالفخر .. كل يوم واقف بعز الشمس يراقب وينظم ) وهذي مو 

طبيعة عمله ( .. قواكم الله 

DrAlshehab@ د.�رشار ال�صهاب
الحول والقوة اال بالله ... زيادة حاالت االنتحار باجلاليات أمر محزن 
ومقلق ... هذه األزمة ثقيله على الكل ..ولكن نرجوا من املهتمني  وكفالئهم 
تكثيف التوعيه والتواصل معاهم بلغاتهم والتماس مخاوفهم ومعاناتهم قد 

مايحتاجونه مجرد إذن صاغيه أو يد كرميه

DrAlsaeid@ د. خالد ال�صعيد
عندما تشخص حالة طفل مبرض غير حميد بعد تأخر الذهاب للطبيب 
السابيع بسبب اخلوف من الكورونا، و تاخر االطباء بعمل الفحوصات 
واالش��ع��ات الالزمة بسبب اخل��وف على املريض من ال��ك��ورون��ا... تعرف 
ان ضحايا الكورونا ليس فقط املصاب بالكورونا بل ايضا من يتأخر 

تشخيصهم و عالجهم من امراض اخرى.

Alsharhan81@ عبداللـه عادل ال�رشهان
بداية كورونا كان االنتقاد شديد على ال��دول االوروبيه و سياساتهم 
وطريقة عالجهم للمشكلة وضعف املنظومة الصحية لهذه الدول ! وبعد رفع 
هذه الدول للحظر السباب اقتصادية بحته وانظمتهم االقتصادية ال حتتمل  

الغريب ان الكل يضرب بهم املثل اآلن ويطالبون بعمل نفس التجربه !!

mesfer19792@ م�صفر امليع
هذي البنت #رمي_الشمري يجب معاقبتها قانونني الساءتها للكويتيني اوالً 
وللمصريني  اعطت انطباع سيء عن املواطن الكويتي على الرغم انه لم يبقا 
مواطن كويتي لم يهزءها مسحنا فيها االرض واصبحت اكثر شخص مكروه 

لدى الكويتيني ولكن امثالها لن تتطهر ابداً ويجب محاكمتها لردع امثالها

jarrah_alahmad@ د. جراح فهد الأحمد
ما شاء الله الكويتني صارلهم جم يوم متصدرين بعدد االصابات مبرض 
الكورونا .. ملا احلني تقولون احنا ملتزمني و املشكلة بالوافدين !!  احنا علينا 

نوعي وتصرفاتكم و حماية أهلكم عليكم الله يحفظكم جميعاً

AbdullaAlmtawa@ عبدالـله مبارك املطوع
مع االسف منظر طابور سيارات #ستاربكس دليل الفراغ و رخص قيمة 
الوقت عند املنتظرين،، كيف اسمح لنفسي انتظر اكثر من ساعة عشان كوب 
قهوة مشروب ساخن..  ماهي قيمة الساعة من وقتي في نظري. يا ابن آدم 
إمنا أنت أيام فإذا مضى جزء من وقت فقد مضى جزء منك. قيمتك احلقيقة 

بقيمة الوقت في نظرك.

Dr.Faisal Alkandari @faisalkandari
ضرر التعليم عن بعد هو على املتكاسلني من التدريس وكثيري الغياب 
وغير امللتزمني مبفردات املقررات  إال أنه فوائده ستنعكس على ضبط حضور 
وغياب الطلبة مركزيا وقدرة االدارة مباشرة على الرقابة واالشراف على 
النظام التعليمي في املؤسسة وسهولة تقييم اداء هيئة التدريس والطلبة 
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