
ت��ت��ي��ح أورك���س���ت���را منطقة 
روم��ان��دي السويسرية الناطقة 
ب��ال��ف��رن��س��ي��ة حمل��ب��ي��ه��ا التمتع 
بتجربة فنية “رائعة”، إذ يحيي 
موسيقيوها في مواقع شتى من 
جنيف حفالت إفرادية يحضرها 
شخص واحد، متاشياً مع القيود 
امل���ف���روض���ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة 

كورونا.
وي��ب��دو أن تسمية “موسيقى 
احلجرة” باتت تكتسي معناها 
ال��ك��ام��ل، إذ تتسم ه��ذه التجربة 
املقدمة لعشاق املوسيقى بأكبر 
ق��در م��ن احلميمية بعدما ُح��رم 
ه����ؤالء ف��رص��ة ح��ض��ور حفالت 

موسيقية بسبب قيود اإلغالق.
وي��ق��دم موسيقيو أوركسترا 
روماندي حفالتهم في شتى أنحاء 
جنيف، م��ن متاجر ال��زه��ور إلى 
احمل��ال التجارية م��روراً باملباني 

الصناعية املهجورة.
وال يعرف املتفرج مسبقاً عن 
ال��ع��رض املمتد على 10 دقائق 
سوى التاريخ والساعة واملكان، 
ف��ي��م��ا ي��ب��ق��ى م��ض��م��ون ال��ع��رض 
وامل��وس��ي��ق��ي ال�����ذي س��ت��ؤدي��ه 
األوركيسترا لغزاً حتى اللحظة 

األخيرة.
وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو 
نفسه داخل متجر في جزيرة عند 
نهر رون وهو يصغي إلى فيرينا 

شفايتسر تعزف مقطوعة جلان 
سيباستيان باخ على كمانها.

وق���ال دو فيفيريدو لوكالة 
“فرانس برس” بعد احلفلة: ثمة 
رهبة في احلضور أمام املوسيقي، 
ال نسمعه فحسب بل نرى ما يفعله 

عن كثب، لذا فإنها جتربة رائعة.
وف��ي��م��ا ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة غير 
مسبوقة للمتفرج، ف��إن العازمة 

املنضوية ف��ي األورك��س��ت��را منذ 
ال��ع��ام 1998 اض��ط��رت أي��ض��اً 

لتكييف طريقتها في التحضير.
وقالت فيرينا شفايتسر: إنها 
حلظة استثنائية ألننا نتشارك 
وق��ت��اً حميماً ج��داً م��ع شخص ال 
ن��ع��رف��ه، وه����ذه جت��رب��ة ق��وي��ة 

وخاصة جداً.
وأضافت: ثمة أشخاص تتحرك 
مشاعرهم بشدة، رمبا جميعهم، 

وه���ذا األم���ر يثير الغبطة لدينا 
ألننا ال نحصل في العادة على مثل 
ردات الفعل ه��ذه إذ إن اجلمهور 

يكون عادًة مجهوالً بالنسبة لنا.
وقد أسست أوركسترا منطقة 
روم��ان��دي السويسرية املؤلفة 
من 112 موسيقياً دائماً في العام 
1918 على يد إرنست أنسيرميت 
ال��ذي تولى قيادتها حتى العام 
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دراسة حديثة: تناول 
اللحوم بانتظام يسبب 

مخاطر صحية
كشفت دراس��ة حديثة أن األش��خ��اص الذين 
يتناولون اللحوم بانتظام معرضون خلطر 
اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب والسكر وااللتهاب 
الرئوي.  وأوضحت الدراسة من جامعة أكسفورد 
أن محبي اللحوم الذين يأكلون 70 غراماً من 
اللحوم، املصنعة أو غير املصنعة، يومياً أكثر 
من أقرانهم، معرضون خلطر اإلصابة بأمراض 
القلب بنسبة %15، و%30 أكثر عرضة لإلصابة 
بالسكري وزه��اء الثلث )%31( أكثر عرضة 

لإلصابة بااللتهاب الرئوي في املستقبل.
وتنطبق مخاطر ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي املليء 
باللحوم على الدواجن أيضاً، مع زيادة 30 غراماً 
يومياً من حلم الدجاج، ما يؤدي إلى زيادة خطر 

اإلصابة مبرض السكري بنسبة 14%.
وكشفت بيانات ما يقرب من نصف مليون 
بريطاني شاركوا في الدراسة التي استمرت عقدا 
من الزمان، أن األشخاص الذين يتناولون اللحوم 
ثالث مرات أو أكثر في األسبوع، هم أكثر عرضة 
للتدخني والسمنة وتناول كمية غير كافية من 

الفاكهة واخلضروات. بحسب روسيا اليوم.
وم��ع ذل��ك، يقول معدو ال��دراس��ة: إن معظم 
املشكالت املتعلقة بالصحة تقل عند حساب 

مؤشر كتلة اجلسم.
ويشير هذا إلى أن بعض االرتباط بني اللحوم 
واملشكالت الصحية ناجت عن زي��ادة ال��وزن أو 

السمنة.
ونتيجة لذلك، من الصعب حتديد مقدار ما 
يسبب تناول الكثير من اللحوم بشكل مباشر 
من مخاوف صحية، أو إذا كان األشخاص الذين 
يتناولون اللحوم أكثر عرضة ألن يكونوا بدناء، 

وبالتالي يواجهون املشاكل الصحية نفسها.

أوركسترا روماندي السويسرية حتيي 
حفالت ملتفرج واحد بسبب »كورونا«!

 في الصـميم
اجتماع الدول األعضاء في اجلامة العربية  أصدر 
بيان إدانة للممارسات الصهيونية باقتحام ساحات 
املسجد األقصي بالقوة وحتت حماية جيش االحتالل، 
هذه االجتماعات ال جدوى منها سوى امتصاص ردود 
األفعال الشعبية ، تسابق دول عربية إلى االعتراف 
بالكيان الغاصب يؤكد املوافقة على إدعاءاته و نواياه 

في ابتالع القدس ..
»شبعونا كفوف وشبعناهم شتامي«.
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DrReemAlasoussi@  د. رمي الع�صعو�صي
نعم هناك فساد ونحلم مبن يحاربه باألفعال ال بالعنتريات واخلطب 
تدعون احترام القانون وتكسروه تدعون محاربة الفساد و متارسونه 
تضعون دائماً شماعة “ارحل”  وكأن املشكلة باألشخاص الفساد 
موجود داخل قواعد النظام الذي ترفضون تغيره ألنكم ال تريدون 

إصالح بل تريدون أن تكونوا مستفيدين ال أكثر

hudaalkribani@  هدى الكريباين
“اإلصالح يتطلب وح��ده وطنية” “نحن مع اي توجه لإلصالح 
بنهاية هذي بلدنا “ “الكويت مو بحاجه الي فداوية !” “لي متى الَرك 
على ضعافنا ؟” درر قالها الربعي وكأنه بيننا اليوم  و نحن االن 

ِبأمس احلاجه لفهم الدرس “يا ليت قومي يعلمون”

Mansour Sadeqi @MansourYS
املدارس اهم من مجلس االمة وجميع التجمعات السياسية واهم 
من املجمعات التجارية واملطاعم والنوادي الصحية والصالونات. مر 
عام كامل منذ اغالق املدارس وتوقف النظام التعليمي. جميع مدارس 
املنطقة فتحت ابوابها للطلبة اال الكويت. اذا تعتقد ان التعليم اولوية، 

ارجوا دعم حملة التعليم اوالً

saud3355@  �صعود املخيزمي
نتفهم ضرورة اخذ موعد إلجناز معامله في دائره حكوميه لتفادي 
الزحمه و  ضبط النظام..لكن تأخذ  موعد علشان تروح احلداق في 
اجلون !!.وين صارت هذه ؟ هل سيكون هناك كاونتر مربوط في بويه 
للتدقيق علي املواعيد.؟..انا متأكد ان هذا اإلجراء سوف يلغى النه غير 

عملي و غير منطقي..

nasser_duwailah@  نا�رش الدويلة
العفو الشامل مطلب وطني و يجب اصالح القوانني اجلزائية بشكل 
سريع فقد كانت تلك القوانني سببا لكل ما اصاب الكويت من توتر 
وتشويه حلياة كرمية عاشها الكويتيون طوال حياتهم والعفو الشامل 
ليمر يجب ان يكون شامل فليس كل من في السجن يستحقون ما 

اصابهم لو أن القوانني اكثر حتفظا في مسالة التجرمي

Dr_Malduwaihees@  د.حممد الدويهي�س
النفط واالستثمارات هما املصدرين الرئيسيني اللذين سيحددان 
مستقبل الوطن في القادم من األيام وبدون التخطيط اإلداري السليم 
والتنمية البشرية املستدامة سوف تعاني البلد!ركزنا على النفط 
واالستثمار وفرطنا باالدارة والتنمية البشرية في التشكيلة الوزارية 

اجلديدة!الله يكون بعونك يا وطن النهار

aksalsabeeh@  عادل خالد ال�صبيح
اهم ركائز االصالح االقتصادي بعد محاربة الفساد و وقف الهدر 
هو تعظيم االي��رادات واهم مصدرين لاليرادات النفط واالستثمار 
هذين القطاعني يجب ان ي���داروا باعلى كفاءة لتعظيم االي���رادات 
و تقليص التكاليف و حتى يكون ذل��ك يجب عزلهما من املؤثرات 

السياسية و املصالح ليعمال وفق اعلى درجات االنضباط

dralghanim@  د.عبداللـه الغامن
التهديد والوعيد الدعوة لعدم التعاون الشخصانية في اخلصومة 
نشر االشاعات الكاذبة والتبلي عليهم تعطيل مصالح الشعب الجل 
أجندات خاصة سب وشتم املخالفني بأقبح األلفاظ في كل خطاب --
- هل هذه أساليب أصالحية كما يدعون، ال والله إمنا هي أساليب أهل 

الفنت بس الشرهة على الذين اليزالون يؤيدونهم
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إحياء احلفل بحضور متفرج واحد فقط
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املكسيك.. حادث سير
 يكشف »خيانة زوجية« 

كشف حادث سير في املكسيك عن خيانة زوجية، وذلك 
بطريقة غير متوقعة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية، عن وسائل إعالم محلية في البلد الالتيني.
فقد اكتشف زوج أن زوجته على عالقة غرامية مع شخص 
آخر، بعد أن استدعته الشرطة بعد أن تورطت زوجته في 
حادث تصادم، ليكتشف الزوج “عشيقها السري” جالساً 

معها في السيارة.
وب���دأت القصة على أح��د ال��ط��رق السريعة ف��ي مدينة 
سالتيلو في كواويال، األحد املاضي، عندما كانت الزوجة مع 

عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.
وكذبت الزوجة على رج��ال الشرطة في مكان احلادث 
حني أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك 

حلمايته من االعتقال بسبب احلادث.
لكن وبعد أن حصلت على رقم هاتف أسرتها، اتصل رجال 
الشرطة مبنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على 

املكاملة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان احلادث.
وذكرت وسائل إعالم مكسيكية، أن مشاجرة اندلعت بني 
الزوجني بعد أن اكتشف ال��زوج املخدوع خيانة زوجته، 
وك��اد الرجالن أن يدخال في شجار أيضاً قبل أن تتدخل 

الشرطة.

أنثى وحيد القرن »إميا« ستسافر
من تايوان إلى اليابان للتزاوج

تبحث أنثى وحيد القرن “إميا” البالغة 
5 سنوات، ذات البنية النحيلة والسلوك 

اللطيف، عن احلب والزواج ما وراء البحار.
وفي حديقة “ليوفو سافاري بارك” في 
تايوان يستعد العمال إلرس��ال أنثى وحيد 
ال��ق��رن البيضاء إل��ى ال��ي��اب��ان، وه��ذه امل��رة 
األولى التي ترسل فيها تايوان وحيد قرن إلى 
اخلارج للتكاثر كجزء من محاولة لزيادة عدد 
حيوانات وحيد القرن األبيض في األسر في 
آسيا. وقال شون وو كبير األطباء البيطريني 
واملسؤول عن احليوانات في احلديقة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: مت اختيار إميا بسبب 
شخصيتها امل��ع��ت��دل��ة، وحجمها األصغر 
من البقية الذي يجعل شحنها إلى اخلارج 
أسهل. وستسافر “إميا” قريباً إلى حديقة 
حيوانات “توبو” اليابانية في سايتاما، 
حيث ينتظرها وحيد القرن “موران” البالغ 

من العمر 10 سنوات للتزاوج.

وم��ن أج��ل مساعدتها على التكيف مع 
ديارها اجلديدة في املستقبل، ب��دأ حراس 
احلديقة استخدام التعليمات باليابانية 
ألوام��ر مثل “تعالي” و”ال”، ومت تدريب 

أنثى وحيد القرن أيضاً على التعود على 
“األصوات اخلارجية” م��ث��ل محركات 
الطائرات والشاحنات إلعدادها ألي ضجيج 

أثناء الرحلة.

أنثى وحيد القرن »إميا«

إرسل كلمة  »اشتراك«


