
استخدمت إح��دى اجلامعات ف��ي الصني 
الروبوتات لتحل محل الطالب الذين اضطروا 
للبقاء ف��ي منازلهم بسبب احلجر الصحي 
خالل حفل تخرجهم. وأظهرت لقطات فيديو 
نشرها موقع »الديلي ميل«، روبوتات مزينة 
بقبعات وع��ب��اءات التخرج وه��ي تسير على 
خشبة املسرح الستالم الشهادات نيابة عن 

اخلريجني. وحمل كل روب��وت جهاًزا لوحياً 
م��زوداً بكاميرات للسماح للطالب بالتفاعل 
مع املدير عبر برنامج خاص باحملادثة عبر 
الفيديو. وأقيم احلفل غير التقليدي في جامعة 

ناجنينغ شرق الصني في 22 مايو.
وذكرت الصحافة أن أكثر من 1500 طالب 
ماجستير ودكتوراه استلموا شهاداتهم في 

ذلك اليوم. ومت اختيار مجموعة صغيرة من 
الطالب من قبل اجلامعة حلضور التخرج 
جسدًيا بينما ش��اه��دت مجموعة أخ��رى من 
اخلريجني احلفل في مكان منفصل من خالل 
الشاشة. ومت استبدال الطالب اآلخرين الذين 
لم يتمكنوا من السفر بسبب الفيروس التاجي 

بالروبوتات لالحتفال بيومهم اخلاص.
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اكتشاف مقبرة نادرة 
في الصني تضم زوجني 
بينهما »جسر خرافي«!

ُكشف عن مقبرة عمرها 1000 عام وسط الصني، 
لزوجني مدفونني معا يفصل بينهما ج��دار بنافذة، 

للسماح لهما بالتواصل في احلياة اآلخرة.
وُعثر على الزوجني ممددين على األرضية املبلطة 
من قبرهما املبطن بالطوب، مع إسناد رأسيهما على 
وسادة من البالط، في مقبرة تانغجياوان  القدمية في 

نينغشيانغ مبقاطعة هونان.
واكُتشفت عدة قطع من الفخار، التي يعتقد أنها 
 )Song Dynasty( دفنت خالل عهد أس��رة سونغ
الشمالية )960 إلى 1127 م(. ويعد إدراج الفتحة في 
اجلدار، أو »جسر خرافي«، نادر في املدافن الصينية 

القدمية.
وُعثر على الهياكل العظمية في القبر، ولكنها 
 China أزيلت منذ ذلك احلني، وفقا للصحف الوطنية

.People>s Dailyو Daily
وب��دأ علماء اآلث��ار في حفر القبر قبل خطط شق 
الطريق السريع Ningxiang-Shaoshan عبر 
املوقع. ومن املتوقع أن ُيفتح أمام السيارات في عام 

.2022
وقال كبير علماء اآلثار في املوقع، يانغ نينغبو: إنه 
من النادر العثور على زوجني بينهما »جسر خرافي« 
موضوع بينهما. رمبا يكون ذلك بناء على اعتقاد قدمي 
بأن النافذة ستسمح للزوجني بالتواصل مرة أخرى 

في احلياة اآلخرة.
وق��ال: إن الفحم املوجود خارج مدخل القبر يوفر 
فرصة لتحديد تاريخه بدقة أكبر، من خالل تأريخ 

الكربون املشع، ما يسمح بتقدير فترة وفاة الزوجني.
وتشير السلع القليلة املوجودة إلى أن شاغليها 
ك��ان��وا م��ن املدنيني ال��ع��ادي��ني، وال ميتلكون سوى 
العناصر األساسية. ومع ذلك، فإن حقيقة دفنها مع 
الزوجني وفي قبر حجري تشير إلى أنهما رمبا ملكا 

بعض الثروة.
وكانت واح��دة من العديد من املقابر املكتشفة في 
قرية Nanfentang ومتت دراستها من قبل معهد 

أبحاث مقاطعة هونان لآلثار الثقافية.
وتعود مقبرة ثانية اكُتشفت أيضاً في املوقع إلى 
عهد أسرة هان الشرقية، من 25 إلى 220 م، وحتتوي 

على 13 قطعة فقط مبا في ذلك مرجل حديدي.
وأش��رف��ت أس��رة سونغ الشمالية على فترة من 
النمو السكاني السريع في البر الرئيسي للصني، بعد 
اكتشاف نوع سريع النضج من األرز، وعززت عددا من 

طرق التجارة مع الدول األخرى.
وأسس اإلمبراطور تيزو الساللة بعد انهيار عهد 

تانغ في عام 960 م، وأسس عاصمتها في كايفنغ.

»الكمامات« تشكل خطرًا 
على األطفال أقل من عامني!

بسبب احلجر الصحي.. جامعة صينية 
تستخدم الروبوتات لتخريج الطلبة عن ُبعد!

 في الصـميم
تنفس املسلمون حول العالم الصعداء بعد 
ق��رار إع��ادة فتح املساجد في عدة دول أبرزها 
اململكة العربية السعودية، وبعد أي��ام قليلة 
ستتخذ أغلب ال��دول القرار نفسه، مع وضع 
اشتراطات وإج��راءات صحية صارمة حفاظاً 
على حياة املصلني، ندعو الله عز وجل أن يقبل 
صالتنا ودعاءنا بزوال هذا الوباء عن بالدنا.. 

اللهم آمني. 

  

@Alwasatkuwait

Retweet

hamad_a_aljeri@ حمد عبداللـه اجلري

فترة احلظر الكلي ولت بال رجعة بأذن الله لكن شعرمت بالعماله املنزلية 
ومايصاحبها من غثيان عندما تعمل على مدار الساعه؟ شعرمت بالسائق الذي 
فقط يوصلك عند التجمعات ويشهادها واليستطسع النزول؟ شعرمت بالعامل 
الذي ُيحسد من قبل كفيلة على إجازته التي التتجاوز ال١٢ ساعه؟ شعرمت؟! 

رفقاً بهم

dr_wafa@ وفاء بدر الدوي�صان

لو خيروا األطباء بني مكافأة مالية أو خدمات افضل مثل » غرف خفارة 
مريحة/ مكاتب جلميع األطباء/ الغاء البدالت و زيادة املعاش االساسي و 
تغييره بحيث يتناسب مع عمل كل تخصص/ نظام صحي أفضل/ إلغاء 
الواسطات سواء في التعيني باملناصب اإلدارية أو التدخل في عالج املرضى« 

..محد راح يختار املكافأة

doclamees@ د. ملـيـ�س املـطـيـري

يا جماعه ترانا للحني بنص األزمه وغمارها .... ركزوا مو وقت توزيع 
نياشني وغنائم .... انسوا كالم املؤمتر املؤسف العدو أمامكم .... الكورونا 

الزالت متحفزة وفي كامل هجوميتها 
 التحدي األكبر باألسبوعني بعد ما اجلماعه يفلونهاااا 

H_alsadoun@ هيا ال�صعدون

مؤمتر )ملعاجلة  الشريعة اإلسالمية آلث��ار جائحة كورونا( »ك��ده حته 
وحدة«، آثار جائحة كورونا صحية واقتصادية واجتماعية  وتعليمية ونفسية 
وعائلية.....إلخ، هل عند مشايخ »ق��ال العلماء وق��ال الفقهاء« املقدرة على 

معاجلة كل هذه اآلثار ؟

mudaffarrashid@ مظفر عبداللـه را�صد

قرأت خبر في صحيفة عربية عن صدور كتاب حول كورونا من زاوية 
رصد االنطباعات اليومية .

صناعة كتب ال��ك��وارث و األح��داث اجلسيمة تشبه إل��ى حد كبير انتاج 
الفواكهة بالسماد الكيماوي السريع .

hessahalmulla@ د. ح�صه املال

اجلمعيات التعاونية ليش مقتصرة على الرجال؟!
ليش احلرمي ما يرشحون نفسهم ملجالس إدارة اجلمعيات التعاونية؟

DrTariqAlalawi@ د. طارق العلوي

ثقتنا كبيرة بسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح اخلالد
.. لكننا ال جند تفسيرا مقنعا ل�«رفضه« حضور جلسة مجلس األم��ة.. 

بسبب أزمة كورونا )حسب ما بررت احلكومة(
.. بينما لم متنعه كورونا اليوم من حضور اجتماع موسع مع ال��وزراء.. 
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قالت مجموعة طبية يابانية إنه يجب عدم استخدام 
الكمامات لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامني ألنها 
قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر 

االختناق.
وناشدت تلك املجموعة اآلباء واألمهات عدم استخدامها 
مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البالد في تخفيف 
اإلجراءات التي فرضت الحتواء انتشار فيروس كورونا 

املستجد وعودة بعض األنشطة مرة أخرى.
ورف��ع رئيس ال����وزراء الياباني شينزو آب��ي حالة 
الطوارئ في طوكيو واملناطق األربعة التي كانت متبقية 
أمس االثنني بعد تراجع أعداد حاالت اإلصابة اجلديدة في 
أنحاء البالد لكنه حذر من أن القيود ميكن أن تفرض من 

جديد إذا بدأ الفيروس في االنتشار مجددا.
ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم 
باستخدام الكمامات عند تعذر احلفاظ على التباعد 
االجتماعي ملنع انتشار امل��رض مع ب��دء ال��دول تخفيف 

القيود التي فرضت الحتوائه.
لكن راب��ط��ة أط��ب��اء األط��ف��ال اليابانية ح��ذرت م��ن أن 

الكمامات أخطر من الالزم على الرضع.
وقالت الرابطة: الكمامات قد تسبب صعوبات في 
التنفس ألن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع، مبا يزيد 
العبء على قلوبهم مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضا من 

خطر ارتفاع درجة احلرارة لديهم.

 جدار يفصل بني مكان دفن الزوجني


