
أعلنت دار أوبرا فيينا املغلقة منذ منتصف 
م��ارس، أنها ستعاود عروضها اعتبارا من 
ي��وم غد االثنني مع جمهور ال يتجاوز مائة 
شخص اح��ت��رام��ا إلج����راءات مكافحة وب��اء 
كوفيد19-. وت��ن��وي ال���دار إق��ام��ة 14 حفلة 
حتى نهاية يونيو اجل��اري. وسيتمكن مائة 
شخص فقط من دخول القاعة التي تتسع عادة 
ل�1709 أشخاص، متاشيا مع قواعد تنظيم 
املناسبات الثقافية. وبعد إغالق استمر ثالثة 
أشهر ستلتقي مؤسسات أخ��رى للموسيقى 

ال��ك��الس��ي��ك��ي��ة ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ن��م��س��اوي��ة 
جمهورها مجددا. فتعيد قاعتا موزيكفيرين 
وكونزرتهاوس فتح أبوابهما غٍد مع حضور 

يقتصر على مائة شخص أيضاً.
وف��ي قاعة موزيكفيرين حيث تقام عادة 
حفلة رأس السنة التقليدية، وسيقود دانييل 
بارنبومي حفلة يتم خاللها تقدمي أعمال ملوزار 
وبيتهوفن، وق��د بيعت بطاقات ه��ذه احلفلة 

بسرعة كبيرة.
 وقال قائد األوركسترا األرجنتيني الشهير 

خ���الل م��ؤمت��ر صحفي »ج��م��ه��ور م��ن مائة 
شخص ليس بكثير لكنها البداية ». وسيقود 
بارنبومي أوركسترا فيينا الفلهرمونية التي 
خضععازفوها لفحوصات فيروس كورونا 
املستجد وأتت نتائجها سلبية، وهم سيعزفون 
من دون كمامات مع احترام إج��راءات التباعد 

على ما أوضح املنظمون.
 وق��ال بارنبومي )77 ع��ام��ا( وه��و املدير 
املوسيقي ألوب���را برلني إن��ه ل��م يصعد إلى 

املسرح بحضور جمهور منذ 13 مارس.
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غواص »شجاع« يلتقط 
صورًا مذهلة لـ »كائنات 

غريبة حتت املاء« 

التقط غواص شجاع صورا مذهلة ل�«كائنات غريبة 
حتت املاء« تعيش على عمق 500 قدم )152.4 متر( في 
قاع البحر األبيض. ويقضي ألكسندر سيمينوف، عالم 
األحياء البحرية من العاصمة الروسية موسكو، 40 
دقيقة فقط حتت املياه املتجمدة ليصل إلى عمق يبلغ نحو 
60 مترا، ولكن مع عجائب التكنولوجيا اجلديدة لديه 

القدرة على تصوير مخلوقات أعماق البحار.
وتشمل ال��ص��ور الرائعة قنديل البحر ال��الم��ع مع 
جسم أزرق ومخالب وردي��ة تشبه املعكرونة، يبلغ 
طولها أكثر من 15 مترا، ودودة ذهبية تشبه األمعاء 
والفقاريات صغيرة تشبه األض��واء اجلنية املعروفة 

.Euplokamis dunlopae باسم
وقال سيمينوف: »طافت هذه املخلوقات في الفراغ 
املفتوح الشاسع ملاليني السنني، وخالل هذا الوقت صنع 
التطور العديد من أشكال احلياة الغريبة متاما، وأنا 

محظوظ للغاية لرؤية هذا العالم بأم عيني«.
ويعد البحر األبيض أحد أكثر األماكن النائية والبعيدة 
على وجه األرض، وهو مدخل جنوب بحر بارنتس، الذي 
يقع على الساحل الشمالي الغربي لروسيا، وتبلغ 
مساحته 34700 ميل مربع، بأعماق تتراوح من 197 

قدما )60.5 متر( إلى 1115 قدما )339.85 متر(.
كما يتميز بأنه واحد من البحار األربعة املسماة باللغة 
اإلجنليزية تبعا ملصطلحات األلوان الشائعة، مبا في ذلك 

البحر األسود والبحر األحمر والبحر األصفر.
ويقع مركز أبحاث سيمينوف على ساحل كاريليان، 
وأسسته مجموعة من علماء األحياء من جامعة موسكو 

احلكومية عام 1938.
ويأتي املركز خ��ارج الشبكة، حيث ال يوجد اتصال 
أو طريق وصول إلى قرية Poyaknda القريبة، التي 
تقع على بعد 10 أميال، وال ميكن الوصول إليها إال عن 
طريق القوارب في الصيف، أو عربات الثلوج خالل فصل 
الشتاء. وقال سيمينوف: »البحر األبيض مغطى باجلليد 
ملدة 4 إلى 6 أشهر. التحدي األكبر هو تيار املد واجلزر، 
حتى لو كنت حتمل صخرة ضخمة، ميكن لساعة أو 
ما يقرب من الغوص أن جترفك بعيدا. وفي أقل من 30 
دقيقة ميكنك أن تكون على بعد ميل من النقطة التي قفزت 

فيها في املاء.

6 طالب  املكسيك.. 
يبتكرون مصابيح شمسية 

من فضالت الطعام والتراب 

 في الصـميم
رغم األزم��ة الصحية التي أملت بجميع دول 
العالم ومنها لبنان إال أن الشعب اللبناني 
لم يتوانى عن النزول إل��ى ال��ش��ارع، ملواصلة 
احتجاجاته في مختلف املناطق على األوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يعيشها.. اجلوع 
وارت��ف��اع نسبة البطالة ب��ني الشباب نتيجة 

طبيعية لسيطرة الفساد.. اسمعوهم!
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dr_naseer@ د. ن�صر العمري
اإلحتالل كله كارثي ويأتي بنكهات مختلفة. اإلحتالل الفارسي دموي 
واالسرائيلي يريد األرض حتت قدمك والروسي يريد م��وارد وخيرات بلدك 
واألمريكي يسلب قرارك بتوظيف حاكم عميل لبلدك. حكام العرب يدعمون كل 

هؤالء احملتلني مقابل كرسي احلكم واملال والشعوب اجلاهلة تطبل لهم.

Q1Q2Q3Q4Q5Hm@ الفيل�صوف
تعلمنا أن احلق سينتصر والباطل سيهزم .ومانحن فيه اآلن هو أنتصار عندما 
نرى رؤوس الفساد يتساقطون واحد تلو اآلخر ولكن الجند من يحاسب رغم ان 

الفاسد في أضعف حاالته ماهو السبب الن اجلالًد فاسد احلل نستبدل اجلالًد 

faisalalyahya@ في�صل اليحيى
#شيء_في_اخلاطر.. هل سبق ألي من »مجموعة ال80« أو »مجموعة دواوين 
أهل الكويت«، أن تكلم عن فضائح الفساد التي ال تزال ُتْغرق البلد منذ سنوات؟! أو 

طالب باستبعاد األطراف والرموز املتورطة بها من املشهد السياسي؟!

Dhuha1977@ �صحى اخلرِيّف
نحتاج ساعتني مشي وقت احلظر ..مثال من الساعه ١٠-١٢ الن اجلو بالنهار 

اليطاق .. محتاجني نتحرك شوي وهالشي مفيد للصحه واملناعه .. ياحكومه

Bader Albarghash @balbarghash
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس الوزراء حفظه الله  نتمني منكم رفع كتاب 
عدم تعاون مع مجلس االمه بعد االستجواب وماسيترتب عليه من ادله وممارسات 

برملانية غير مقبوله من غالبية شرائح الشعب الكويتي
 

suad_altararwah@ د.�صعاد الطراروه
معالي رئيس مجلس االمة في عندكم شرطي علوم ليس بخريج حقوق يعمل عندكم 

باملجلس مستشار جتاوز ٨٠  ادائه ليس باملستوى املطلوب ليش الى االن موجود

DrAlshehab@ د.�رشار ال�صهاب

ياجماعة اخلير.. لبعض املغردين االك��ارم  اعلم انكم تبحثون عن االيجابيه 
..ونحن كذلك ..ولكن وضع اخبار ايجابيه ناقصه أو مغلوطه  تعطي احساس 
زائف باألمان ..وه��ذا يؤثر سلبا بالتعامل والوقايه نرجوا املوضوعية بالطرح 

..شكرا 

ShaikhaBinjasim@�صيخة اجلا�صم
هل ستقوم #جامعة_الكويت بإلغاء اختبارات القدرات لهذا العام لصعوبة 
إجراءها بسبب #كورونا ؟ أو سيكون هناك بدياًل ؟ للعلم بعض اجلامعات 

االمريكية اتخذت قرارات مشابهة

GhadaAlfares@ غادة الكويت
ما صارت بس ولبها وزارة الصحه ترد عليكم چانها اشاعه وال معلومات 
خاطئه .. تراهم بالنهايه بشر مثلكم  مو روبوتات روحوا سوااا  ربع اللي قاعد 
يسوونه قاعده بالبيت واتطنز .. لي متي هالثقافه التعيسه علي االقل احترموهم 

انهم قاعدين يعملون حتي لو اخطئوا #استحوا

دار أوبرا فيينا
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»مشروع الشمس« أو »سوالر« عبارة عن مبادرة جديدة 
نشأت بقيادة موازيه هيرنانديز، وتضم ستة طالب من املعهد 
التقني مبونتيري في املكسيك ابتكروا ستة مصابيح شمسية 

متدنية التكلفة قوامها فضالت الطعام والتراب.
ورك��زت املصابيح مبختلف تصاميمها على حّل مشاكل 
حاجة ما يقارب سبعة ماليني مكسيكي يعيشون في مناطق 

ريفية معزولة للكهرباء.
وانطلقت تبعاً لاللتزام مببدأ االس��ت��دام��ة م��ن الطوب 
وفضالت الطعام كجوز الهند والفاصولياء واخل��ي��زران 
وك��والج��ني العظام وأل��ي��اف األغ���اف وحتويلها ملصابيح 
تستخدم تقنية اخلاليا الشمسية والصمامات الثنائية 
الباعثة للضوء، لتسفر النتيجة عن مصابيح ذات خصائص 

فريدة وكلفة تصنيع وبصمة كربونية متدنية.
ويقول موازيه: املشروع وسيلة استكشاف للهموم التي 
تقلق بال الطالب مباشرًة. فاخلياالت الشابة تشعر بقلق 
متزايد إزاء العالم الذي نعيش فيه ومادية األغراض اليومية 
التي حتيط بنا. الواجب يرشدنا نحو االستماع لتلك املخاوف 

والتعامل معها.
ويرمي املشروع، آخذاً باالعتبار نقص معدات التصليح أو 
غيابها، ألن يتمكن اجلميع من بناء أو استبدال هيكل املصباح 

من الصفر إذا دعت احلاجة.
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»أوبرا فيينا« تعيد فتح أبوابها غدًا بحضور 

مائة شخص فقط!


