
أض��اءت مئات الطائرات املسيرة سماء 
سيؤول في ع��رض الف��ت يهدف إل��ى رفع 
املعنويات وتوجيه رسائل توعية في وقت 

يواجه العالم جائحة )كوفيد19(.
وب��رم��ج��ت 300 م��ن ه���ذه ال��ط��ائ��رات 
املسيرة لتشكيل صور فوق نهر هان الذي 
يعبر العاصمة الكورية اجلنوبية، في 

عرض يخطف األنفاس.
وب��دأ ال��ع��رض برسائل تذكر السكان 
بإجراءات احترازية أساسية منها وضع 

الكمامات وغسل اليدين واإلب��ق��اء على 
مسافة مترين مع اآلخرين.

وشكلت الطائرات صوراً لكمامة محاطة 
بجزئيات ف��ي��روس »ك��ورون��ا« املستجد 
لتتحول بعد ذل��ك بسرعة إل��ى يدين مع 

قطرات ماء على خلفية السماء املظلمة.
وانتقل العرض الذي استمر 10 دقائق 
إلى رسائل شكر للطواقم الطبية الواقفة في 
الصفوف األمامية حملاربة اجلائحة فضالً 
ع��ن الشعب ال��ك��وري اجلنوبي جلهوده 

اجلماعية في هذا املجال.
وكتبت الطائرات من دون طيار »شكراً 
لكم« إلى جانب قلب ومن ثم شكلت خريطة 
شبه اجلزيرة الكورية مع رسالة تشجيع 

إلى املواطنني.
ول���م يعلن س��ل��ف��اً ع��ن ال��ع��رض ال��ذي 
نظمته السلطات جتنباً حلصول جتمعات 
واح��ت��رام��اً إلج����راءات التباعد اجلسدي 
على م��ا أوض��ح��ت وزارة النقل الكورية 

اجلنوبية.
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متحف اللوفر 
يفتح أبوابه بعد

 أشهر من اإلغالق

طائرات مسّيرة تضيء سماء 
»سيؤول« برسائل توعية

 في الصـميم
كشفت األزمة اخلليجية أصالة الشعب العماني 
من السلطان - حفظه الله - إلى أصغر فرد في هذا 
الشعب اجلميل .. مواقف الشعب العماني الشقيق 
ال ميكن إحصاؤها وهي داللة على منهجية متزنة 
وراس��خ��ة منذ ق���رون ..م��ح��اوالت بعض أطفال 
السياسة االستفزازية لن تؤثر في دولة حتكمها 
أقدم أسرة حكم في العالم .. العبث مع احلليم  لن 

يوصل إلى نتيجة .. يا جبل ما يهزك ريح !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

mo7ammadalyahya@ حممد اليحيا
لو أن صناع القرار استمعوا ملا قاله ويقوله املفكر  د. عبدالله 

النفيسي
لتجنبنا كثير من املخاطر واألزم���ات والستطعنا إيقاف التمدد 

الصفوي قبل أن يحدث.
لعبة التصنيف والتخوين خسرتنا كثيراً من العقول املفكرة التي 
تستطيع أن تساعد أصحاب القرار  في اتخاذ القرارات التي تفيد البالد 

والعباد.

Fajer @FajerJe
اللي يقولون ليش امل��رأه الكويتيه من االس��اس خذت غير كويتي 
)وكأنها جرميه وفعل فاضح ( ع االقل املرا الكويتيه هذا نصيبها يا 
طق بابها وشافته مناسب ووافقت، مو هي اللي تتنقى منو يتقدملها 
ومنو ال ، الكويتي هو بنفسه راي��ح ط��اق ب��اب االجنبيه وخاطبها 

باختياره ١٠٠٪، وفوق هذا معاقبينها ومكافئينه

Mariam Khuraibet @M_N_K83
أحب أنوه إن مستشفى مبارك زفت الزفت و املستشفى الدولي بعد 
ما نقلوا مبارك له قمة بالترتيب و النظام و السرعة و النظافة و يا حلو 

نفسية الكل ..على كثر فلوس الكويت مستشفى مبارك خرابه

Dralkhadhari@ د. �صليمان ابراهيم اخل�صاري
حق املرأة الكويتية في جتنيس أبنائها هو حق دستوري وإنساني 
أصيل .. اجلنسية قضية عصرية ال عالقة بالنسب من زاوية دينية 

بها .. 
كفاكم ذكورية يا بشر!

just kuwait @justq8
قالوا راح تخف الكورونا بالكويت بالصيف أش��وف الكورونا 

تكرونت وأقعدت

Dr. Mohammad Ebrahim @mohebrahim85
املرأة الكويتية تولت منصب القاضية ودخلت مجلس األمة وترأست 
مختلف اإلدارات الوزارية ولكن عندما يأتي األمر خلضوع أحد أبنائها 
إلجراء عملية جراحية مينعها القانون من املوافقة ويستدعي توقيع 
األب على ذلك، مشكلة جدية واجهت العديد خالل فترة عملي وال أعلم 

سبب منع األم من هذا احلق الى اآلن!؟

Yosha Joseph @Yosha71
هل هذا يحصل فعال؟؟ 

 وزارة صحة تستورد ماليني املاسكات ٣ شهور مشت على الشراء 
املباشر  و من شهر ٦ طرح مناقصات و كميات باملاليني .. وينهم؟؟ 

ليش يضطر االطباء العادة التدوير !!!!
هل فعال فيه نقص ؟! نحتاج احد من الوزارة يطلع يفهمنا 

HumaidiHanouf@ د هنوف حممد احلميدي
قبل كورونا...ليش الكويت مو مثل ال��دول األخ��رى باستخدام 

التكنولوجيا لتوفير الوقت واجلهد وتسهيل احلياة.
بعد كورونا...ليش الكويت الله بالها بناس تطلب منهم حكومتنا 
وأصحاب القرار أن ييسروا حياة البشر لكنهم يتمتعون بإشقاء 

الناس!
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أملانيا تدرب الكالب على 
اكتشاف املصابني بـ »كورونا«

تتلقى كالب خدمة تابعة للجيش األملاني تدريبات على 
الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.

وتختبر القوات املسلحة ومؤسسة جامعة »تيهو« للطب 
البيطري في هانوفر هذه اإلمكانية من خالل مشروع تشارك 
فيه عشرة كالب من مدرسة الكالب اخلدمية التابعة للجيش 
في مدينة أومل��ن. وبحسب بيانات امل��درس��ة، ف��إن الكالب 

املشاركة من فصيلة الراعي )شيبرد( وشبانيل واالسترداد.
وال تستطيع الكالب امل��درب��ة على اقتفاء األث��ر الكشف 
عن املتفجرات أو املخدرات من التركيب اجلزيئي للرائحة 
فحسب، بل ميكنها أيضا شم أن��واع مختلفة من السرطان 
ونقص سكر الدم ملرضى السكر. وعلى هذا األساس نشأت 

فكرة مشروع كورونا.
وقالت مدرسة تدريب الكالب اخلدمية املقامة في وسط 
الغابة: »مبعدل نتائج صائبة يبلغ حاليا نحو %80، فإن 
الباحثني ف��ي أومل��ن على أفضل طريق ملواصلة املشروع 
بنجاح«. ومن املنتظر إعالن نتائج موثوقة للمشروع في 

غضون أسابيع.
وحتى اآلن تقوم الكالب باستنشاق عينات لعاب من 
مصابني، بعد إبطال ضرر الفيروس كيميائيا فيها. وعقب 
إمتام ناجح لهذه السلسلة من التجارب، تأتي العقبة التالية: 
هل تنجح جتربة الشم حتى مع الفيروسات النشطة في 

اللعاب البشري؟

3 سائقات في اخلطوط  في »دبي«.. تعيني 
الداخلية للحافالت العامة

وّظفت هيئة الطرق واملواصالت في دبي، 
في مبادرة ُتَعدُّ األولى من نوعها في منطقة 
الشرق األوس���ط، دفعة تضم ث��الث سيدات 
للعمل في قطاع املواصالت العامة كسائقات 
ح��اف��الت ضمن شبكة اخل��ط��وط الداخلية 
ألسطول احلافالت التابعة للهيئة في اإلمارة. 
وقد باشرت السائقات الثالث عملهن في 3 

يوليو اجلاري. 
وق���ال أح��م��د ه��اش��م ب��ه��روزي��ان، امل��دي��ر 
التنفيذي ملؤسسة املواصالت العامة في هيئة 
الطرق واملواصالت: تتماشي هذه اخلطوة مع 
أفضل املمارسات العاملية اخلاصة بتوظيف 
سائقات أس��وة بالسائقني األم��ر ال��ذي ُيتيُح 
إت��اح��ة امل��زي��د م��ن ف��رص العمل للنساء في 
مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير 
من النساء باإلضافة إلى إث��راء هذا القطاع 
بالعنصر النسائي وتعزيز ثقافة استخدام 
وسائل النقل اجلماعي ل��دى املتعاملني من 
جميع شرائح املجتمع واإلسهام في حتسني 

اخلدمات املقدمة لهم.

وأضاف: حترص هيئة الطرق واملواصالت 
ف��ي دب��ي على أن ت��ك��ون سّباقة ف��ي إط��الق 
مبادرات نوعية لتعزيز ريادتها كأول جهة 
حكومية في منطقة الشرق األوسط لتوظيف 
سائقات في قطاع احلافالت العامة. وتأتي 

ه���ذه اخل��ط��وة ان��ط��الق��اً م��ن م��ب��دأ االه��ت��م��ام 
والتمكني الذي توليه هيئة الطرق واملواصالت 
للعنصر النسائي وحتقيق ال��ت��وازن بني 
اجلنسني ف��ي جميع ال��ف��ئ��ات واملستويات 

الوظيفية، الذي توليه الهيئة اهتماماً كبيراً. 

أع��اد متحف اللوفر في باريس أمس االثنني فتح 
أبوابه أمام اجلمهور بعد نحو أربعة أشهر من اإلغالق 
بسبب تفشي )فيروس كورونا املستجد - كوفيد 19(.

وفتح املتحف أبوابه بقدرة استيعابية مخفضة مع 
فرض ضوابط مشددة لتطبيق إجراءات السالمة من 
بينها ارتداء الكمامات وحتديد املسارات داخل املتحف.
وسيفتقد املتحف الشهير هذا العام 80 في املئة من 
جمهوره، إذ لن يتعدى عدد الزوار 20 إلى 30 في املئة 

مقارنة مع صيف 2019.
ويستقبل اللوفر سنويا نحو عشرة ماليني زائر 
غالبيتهم من خارج فرنسا ما يجعله يتصدر قائمة 

املتاحف األكثر جذبا للزوار في العالم.
وتقدر خسائر املتحف بسبب اإلغالق بأكثر من 40 
مليون يورو )ما يعادل 45 مليون دوالر( على صعيد 

مبيعات البطاقات فقط.


