
أعلن متحف اللوفر الفرنسي أول أمس أنه 
سيعيد فتح أبوابه أمام اجلمهور اعتبارا من 
السادس من يوليو املقبل بعد إغالقه بسبب 

جائحة كورونا.
وق���ال املكتب الصحفي للوفر ف��ي بيان 
صحفي على موقعه اإللكتروني: إن حديقة 

كاروسيل املجاورة للمتحف ستفتح السبت، 
فيما سيتم فتح حديقة التويلري األحد.

وتعمل الطواقم املتخصصة ف��ي متحف 
اللوفر جاهدة إلعادة فتح املتحف الشهير وفق 
ش��روط صحية صارمة ومنها ارت��داء ال��زوار 
للكمامات الواقية وقيود على عدد األشخاص 

املسموح لهم في املتحف في أي وقت وسيتم 
السماح ب��احل��ج��وزات اع��ت��ب��اراً م��ن منتصف 
يونيو املقبل. وتخفف فرنسا تدريجياً من 
اإلغ����الق امل��ع��م��ول ب��ه م��ن��ذ منتصف م��ارس 
وستنفذ املرحلة الثانية في 2 يونيو، التي 

سيسمح خاللها باستئناف عمل املتاحف.
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النرويج.. زوجان يعثران على 
آثار من عصر الفايكنغ حتت 

أرضية بيتهما!

بعد أن صمم زوجان في شمال النرويج على تزويد 
أرضية بيتهما بطبقة عازلة إضافية، عثرا أثناء أعمال 
الترميم على خرزة زجاجية وفأس حديدي تبني أنهما من 

آثار حقبة الفايكنغ.
ول��م يستبعد علماء اآلث���ار ال��ذي��ن أبلغهم ماريان 
كريستيانسن وزوجها باألمر، وج��ود قبر ق��دمي كامل 
 The حتت منزلها في مدينة سيفاغ، حسبما أفاد موقع

Local السويدي الناطق باللغة اإلجنليزية.
وقالت ماريان للصحفيني إنها وزوجها فوجئا بفكرة 
أن بيتهما يخفي قبر قدمي للفايكنغ، ولم يفهما على الفور 

ماهية ما عثرا عليه نتيجة أعمال الترميم.
وقال عالم اآلثار النرويجي، مارتينوس هاوغليد من 
إدارة مقاطعة نورالند، الذي زار البيت، إن األخير بني 
فوق قبر يعود إلى عصر الفايكنغ أو حتى إلى العصر 
احل��دي��دي. وأوض��ح أن الفأس صنع في الفترة ما بني 
العامني 950 و1050 امليالديني، أما اخلرزة املصنوعة 
من الزجاج األزرق فاألرجح أنها من آثار أواخ��ر عصر 

الفايكنغ.
وبني الباحث في حديث ملوقع The Local أن اخلرزة 
والفأس مت العثور عليهما حتت احلجارة التي كانت 
موضوعة على شكل هرم حتت ألواح األرضية. وأشار 
هاوغليد الذي ميارس مهنته على مدار 30 عاما، إلى أنه 
لم يسمع أبدا من قبل عن حوادث اكتشاف أشياء كهذه في 
بيت خاص. وقدر اخلبير عاليا تصرفات الزوجني اللذين 
أبلغا اخلبراء ف��ورا باكتشافهما، وتوقع أن تخصص 

احلكومة مكافأة مالية معينة لهما.

بالي.. حديقة حيوانات تطلق 
اسم »كورونا« على زرافة وليدة

أطلقت حديقة حيوانات في جزيرة بالي اإلندونيسية 
اسم »كورونا« على زرافة صغيرة ولدت خالل األزمة 

الصحية العاملية وتفشي جائحة فيروس كورونا.
وول���دت ك��ورون��ا ف��ي التاسع م��ن أب��ري��ل ل��زوج من 
الزرافات هما »صوفي« و«ماتادي« في حديقة حيوانات 

»بالي سافاري بارك«.
ونشرت احلديقة مقطع فيديو يظهر عملية والدة 

الزرافة في حظيرة صغيرة.
وقال الناطق باسم حديقة احليوانات أناك أغونغ 
نغوراه أليت سوجانا: »ولدت خالل تفشي وباء كوفيد-

19 لذلك قرر وزير البيئة تسميتها كورونا«.
وأضاف أن »الزرافة الصغيرة بخير وما زالت ترضع 

حليب والدتها. سنبقيها حتت املراقبة لثالثة أشهر«.
وقد أغلقت حديقة حيوانات »بالي سافاري بارك« 
منذ أواخر مارس كخطوة ضمن جهود مكافحة تفشي 

الوباء.

رواندا.. أجهزة روبوت لتقليل 
مخاطر اإلصابة بكورونا

بعد إغالقه بسبب »كورونا«..
6 يوليو متحف اللوفر يفتح أبوابه في 

 في الصـميم
مع بدء تطبيق العزل املناطقي في الفروانية وحولي 
وخيطان، نشد على أيادي إخواننا وأبنائنا العاملني 
في الصفوف األولى من الطواقم الطبية ورجال األمن 
والعاملني في اجلمعيات التعاونية ومراكز التسوق، 
عسى الله يقويكم ويسدد جهودكم، ونذكركم فقط 
أن »تطولون بالكم وتوسعون صدوركم« في تطبيق 
اإلج��راءات القانونية والصحية، طبقوا القانون مع 

مزيد من الرحمة واإلنسانية.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Dr_Mutlaq@ د. مطلق اجلا�رش
تعميم اإلساءة لغة السفهاء..! أهل #مصر  أخواننا ولنا فيهم أصدقاء أفاضل، 
وال نقبل اإلساءة لهم وهم كسائر الشعوب فيهم اجليد وفيهم الرديء، كالشعب 
الكويتي فيهم اجليد والرديء. فال جتوز اإلساءة لهم بلغة تعميمية سخيفة! وقد 

قال النبي  :مابال دعوى اجلاهليًة!؟ ثم قال: »دعوها فإنها منتنة«

dryousif @dr_alsqobl
يوم األح��د ستهدر محركات مليون ونصف سياره وتعود حليمه لعادتها 
القدميه وسينسى الكل كورونا ويعود كل شئ حلاله الواسطه والغالء وسيصحوا 
النواب من البيات الصيفي  وسيحصى التجار مكاسبهم من األزمه  وتعود الطبقه 
الوسطى والكادحة للوقوف أم ابواب البنوك بحثا عن قرض ما وسيصبح اخلداي 

سقفا اعلى

dr_khalfan@ د عبدالواحد خلفان
غياب البيانات Data  في الكويت مشكلة كبيرة في كل املواقع االقتصاديه، 
االجتماعيه ، التنموية، اإلنشائية construction، البيئية، الدميغرافية ، الصحيه.
وغيرها. وجود البيانات احلقيقة وإتاحتها تساعد كثيرا في حل املشاكل وفي 

االبحاث وفي فرض حلول للمستقبل.من املسؤل عن إخفائها، وعدم توفرها.

3aisha alayoub @kanoshah
الوضع يزداد سوء .. راهنتوا على وعي الشعب والوعي منعدم عند البعض إال 
من رحم ربي ، هذا باحلظر الُكلي وأعداد اإلصابات بالتقصي واملخالط فوق األلف 

عيل من باچر چم راح نوصل مع الوضع الفالتي 

Dr. Naif Al-Mutawa @DrNaif د. نايف املطوع
عزيزي املتمشي على املمشى ترى الكمام مو اكسسوار ميسك حليتك و تغطي 
فيه حلجك و خشمك بس ملا متر على الشرطة. يعني السالفة طلعت مو جهل ألنك 
واعي للمطلوب. السالفة تكابر. يا احلبيب، ترى مو وقت سالفة #كيفي_كويتي. 

احلني السالفة #كيفي_كورونا. تبي تتكابر  على الڤيروس تكابر عليه ببيتك. فكنا.

Hakeemq80@ عبداحلكيم الف�صلي
اليوم »السادس« من #اضراب_السجن_املركزي  وال نفس او حركة او بيان او 
زيارة من املؤسسات التي من املفترض أن تكون في خدمة »اإلنسان« .!! اللجنة 
البرملانية حلقوق اإلنسان  دي��وان حقوق اإلنسان  اجلمعية الكويتية حلقوق 

اإلنسان اجلمعية الكويتية ملقومات حقوق اإلنسان الهالل االحمر الكويتي

Nada Al Mutawa @nadamutawa
#اجلمعيات_التعاونية و #االسواق_املركزية #نظام_احلجز_االلكتروني   اعاد 
نظام احلجز  لنا  اُسلوب تخطيط احتياجات املنزل للذهاب مره واحده أسبوعيا 
.#تقدير_االحتياج  عادت مهمة شراء االحتياجات  لرب او ربة املنزل فتغير اختيار 

األصناف طبقا ملعايير صحية واقتصادية معا .

dr_juwaihelya@ د.ح�صه اجلويهل
انا مدينه لكل املدرسني اللي درسوني لكل االطباء اللي علموني من مبادىء 
الطب ال��ى اليوم اللي وصلت فيه امسك مشرط اجلراحه مدينه لكل شخص 
خدمني وساعدني بحياتي مهما كانت وظيفته مدينه لكل وافد خدم هذه األرض 
وساعد شعبها واحبها  الكويت مو دوله عنصريه ،الكويت متيزت بانسانيتها 
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حضر أكازوبا وإكيزير وجنابو للعمل في منشأة 
كانينيا املخصصة لعالج املصابني مب��رض كوفيد-
19 على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الرواندية 
كيجالي، لكن هؤالء ليسوا من عمال الرعاية الصحية 
العاديني وإمن��ا أجهزة روب��وت. وف��ي محاولة لتقليل 
مخالطة املرضى املصابني بفيروس كورونا لألطباء 
وأطقم التمريض تستخدم روان���دا أجهزة الروبوت 
الثالثة للقيام مبهام بسيطة مثل قياس درجة احلرارة 

ومراقبة املرضى.
وتبرع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بهذه األجهزة 
البيضاء ذات األع��ني الزرقاء البراقة واملظهر الشبيه 
بالبشر. وهي تساعد العاملني على اخلطوط األمامية 
ملكافحة أزمة كورونا في رواندا التي سجلت 355 حالة 

إصابة مؤكدة باملرض.
وقال ديفيد توراتسينز، وهو طبيب في املنشأة التي 
تضم 75 سريرا وكان بها 65 مصابا بالفيروس عندما 
زارها فريق رويترز ”أجهزة الروبوت الثالثة أصبحت 

اآلن جزءا من فريق العالج“.
وتخفض هذه األجهزة عدد امل��رات التي يتعني على 
األطباء القيام بها لتفقد املرضى وذل��ك عن طريق نقل 
الرسائل إلى األطباء ومساعدة الفريق في تقييم فعالية 
قراراتهم العالجية. وتستخدم رواندا بالفعل طائرات 
مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام التي 

تهدف إلبطاء انتشار املرض.

حفريات في أرضية البيت


