
برع سعيد عبد الغني في أدوار 
الشر، وأبدع فيها مبساعدة مالمحه 
احل���ادة والكاريزما التي يتمتع 
بها، ولكن املثير في حياة الفنان 
امل��ص��ري وال���ذي الح��ظ��ه العديد 
من املتابعني، هو ارت���داؤه اللون 

األبيض بشكل كبير.
ب��دأت قصة اللون األبيض مع 
الفنان ال��راح��ل، عقب نكسة 67، 
حيث عمل مراسال عسكريا على 
اجلبهة، وش��اه��د زم��الء ل��ه قتلوا 
أم��ام عينيه، وك��ان��ت ه��ذه األي��ام 
هي األصعب في حياته، حتى أنه 
بعدما انتهى من أداء عمله، عاد 
إلى منزله مصابا بصدمة عصبية 
لم تؤثر فقط على حالته النفسية، 
بل جعلت شعره يشيب قبل األوان 
ليصبح أبيض اللون، وانعزل 10 
أي��ام عاشها وحيدا بعدما طالب 

زوجته بتركه مبفرده.
ب���رع س��ع��ي��د ع��ب��د ال��غ��ن��ي في 
عمله بقسم الفن بجريدة األه��رام 

املصرية احلكومية، حتى أنه تدرج 
فيه وأص��ب��ح رئيسا ل��ه، وكانت 
ه��ذه ه��ي ب��داي��ة صلته احلقيقية 
بالوسط الفني والتمثيل. وأثناء 
عمله باجلريدة، قام بتكوين فرقة 
مسرحية بها، وأخ��رج وأل��ف لها 
عدة عروض، ودخلت الفرقة عدة 

مسابقات، وكان على موعد مع أول 
ظهور سينمائي له عام 1972، من 
خ��الل دور “الصحفي” ف��ي فيلم 
“العصفور” ليوسف شاهني، لتبدأ 
مسيرته في عالم الفن، وشارك من 
بعده في فيلم “الفتنة والصعلوك” 

و”املذنبون
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»أشيك شرير«.. سر ارتداء الفنان املصري 
ط��رح��ت ش��رك��ة »Matrix« الراحل سعيد عبد الغني الرداء األبيض 

األم��ري��ك��ي��ة اجل��ي��ل ال��ث��ان��ي من 
ساعاتها القادرة على شحن نفسها 

عن طريق حرارة اجلسم.
وزودت الشركة ه��ذه الساعة 
بهيكل م��ق��اوم ل��ل��م��اء وال��غ��ب��ار 
 »GPS« وال���ص���دم���ات، ون��ظ��ام
لتحديد امل��واق��ع، ومستشعرات 
لقياس نبضات قلب املستخدم 
ودرج��ة ح��رارة جسمه، ومعدالت 
ن��ش��اط��ه ك��ع��دد اخل���ط���وات التي 

ميشيها يوميا وعدد ساعات نومه.
واألب��رز في ه��ذه الساعة، أنها 
ال حتتاج للشحن كما الساعات 
الذكية التقليدية، بل تشحن نفسها 
عبر ال��ط��اق��ة ال��ت��ي تستمدها من 
جسم املستخدم، وحت��ول الطاقة 

احلرارية إلى طاقة كهربائية.
 »PowerWatch« كما تتوافق
 »Apple Health« مع تطبيقات
و«Google Fit«، وت��ت��ص��ل 
بالهواتف واألج��ه��زة الذكية عبر 
ال��ب��ل��وت��وث، ومي��ك��ن م��ن خاللها 
استقبال أو إج��راء املكاملات. أما 

سعرها ف� 199 دوالرا فقط.

يشهد مهرجان برلني السينمائي أول 
ع��رض لفيلم “فتى روسي” السينمائي، 
ل��ل��م��خ��رج ال���روس���ي ال���ش���اب، أل��ك��س��ن��در 

زولوتوخني.
وم��ن امل��ف��ت��رض أن ي��ع��رض الفيلم، في 
9 فبراير املقبل، خ��ارج برنامج املهرجان 
الرئيس. لكنه سيعرض الحقا في مختلف 

دور السينما األملانية.
وقال مدير استوديو “لني فيلم” السينمائي 
املنتج ال��ع��ام للفيلم، إدوارد بيتشوغني، 
إن ع��رض الفيلم ف��ي إط��ار مهرجان برلني 
السينمائي يعد جناحا بالنسبة للمخرج 
السينمائي ال��روس��ي ال��ش��اب، وأض���اف أن 

الفيلم أنتج بدعم من وزارة الثقافة الروسية.
وي��روي الفيلم قصة جندي روسي شاب 
فقد البصر في أول معركة له إب��ان احلرب 
العاملية األول���ى، وبقي يخدم ف��ي صفوف 
اجليش الروسي كموجه للطائرات الروسية 

لتميزه بقدرات سمعية فائقة.
يذكر أن “فتى روسي” يعد الفيلم الرابع 
ال���ذي تنتجه م��ؤس��س��ة امل��خ��رج ال��روس��ي 
املشهور عامليا لألفالم الوثائقية، ألكسندر 

سوكوروف.

فيلم روسي عن احلرب العاملية األولى
في مهرجان برلني السينمائي

»Matrix« تطرح ساعة ذكية ال حتتاج للشحن!
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تقدم مسابقة للقرصنة جوائز تقارب قيمتها مليون دوالر 
لتشجيع الهاكرز على إيجاد مشاكل أمنية مع سيارة “تسال 

موديل 3«.
وعقد مؤمتر األمن »Pwn2Own« شراكة مع شركة السيارات 
الكهربائية، تسال، لتقدمي فرصة للباحثني للفوز بجوائز تتراوح 
قيمتها بني 35 و250 ألف دوالر مقابل العثور على نقاط ضعف 

في سيارة تسال موديل 3.
وسيحصل أول شخص يكتشف ثغرة على سيارة “موديل 3” 

من الشركة.
وقال بريان غورينك، كبير املديرين في شركة “تريند مايكرو” 
 Pwn2Own لألمن اإللكتروني: “منذ ع��ام 2007، أصبحت
مسابقة رائ��دة في مجال الصناعة التي تشجع على مجاالت 
جديدة من أبحاث ثغرات األمن السيبراني”، وأضاف قائال: “على 
مر السنني قمنا بإضافة أهداف وفئات جديدة لتوجيه اجلهود 
البحثية نحو مجاالت االهتمام املتزايد للشركات واملستهلكني. 
وفي هذا العام، عقدنا شراكة مع بعض أكبر األسماء في مجال 
التكنولوجيا لتعزيز ه��ذا االل��ت��زام، ومواصلة قيادة أبحاث 

الثغرات األمنية ذات الصلة«.

 »3 »تسال« تقدم سيارة »موديل 
مجانًا ملن يخترقها!

فؤاد الغامن  يكرم موظفى »كويت كونتنينتال« للعام الواحد والعشرين على التوالي

كعادتها السنوية احتفلت مجموعة ف��ن��ادق كويت 
كونتننتال  بالتكرمي السنوى للموظفني  لعام 2018 
.بحضور مدير عام مجموعة فنادق كويت كونتنينتال 
كمال الدين حسني ، وقد بدأ احلفل بكلمة ملدير املجموعة 

كمال الدين حسني  – والذى اثنى فى كلمته على ما يقدموه 
العاملني باملجموعة من جهد ٍ متميز وعمٍل دؤوب الجل 
املصلحة العامة . واضاف ان من ال يشكر الناس ال يشكر 
الله، وأنتم جميعاً تستحقون الشكر والثناء، فلوالكم 

لم نصل الى ما وصلنا اليه ، فقد بدأنا سويا منذ اكثر من 
عشرون عاما بفندق واح��د وبفضل جهودكم اصبحنا 
مجموعة فنادق تضم 6 اف��رع ) كويت كونتنينتال بنيد 
القار – جلف كونتنينتال – كونتنينتال سويت الساملية 

– كونتنينتال سويت الفروانيه – كونتنينتال ان الفروانيه 
– كونتنينتال حولى (  ، فأنتم أساس هذا النجاح والتطور  

، فشكراً لكم وإلى األمام دائماً.
ثم قام بتكرمي العامل املثالى فى كل فرع واملتميزين فى 

عملهم باألقسام وقدم لهم جوائز قيمة  
وفى نهاية احلفل توجه مدير عام املجموعة كمال الدين 
حسني بالشكر لرئيس مجلس االدارة فؤاد الغامن لرعايته 

السنوية وموافقته على هذا التكرمي السنوي 

تكرمي املوظف املثاليكيكة االحتفالكمال الدين حسني متوسطا موظفي املجموعة 

ت��وص��ل ع��ل��م��اء م���ن روس��ي��ا 
وأس��ت��رال��ي��ا إل��ى طريقة جديدة 
لتناول األدوي��ة بعيدا عن احلقن 

وشرب األقراص الدوائية.
وص����رح ع��ل��م��اء م��ن جامعة 
م��وس��ك��و الطبية األول����ى، ب��أن 
املريض سيحتاج فقط إلى وضع 

لصاقة طبية على جسده.
وأك���د اخل��ب��راء أن الطريقة 
اجل��دي��دة، باستخدام اللصقات، 
تعد غير مؤملة ومتنع مرور الدواء 
عبر اجلهاز الهضمي والكبد، ما 
يقلل من مستوى اآلثار اجلانبية 

السلبية عليهما.
ويتم تطوير هذه الطريقة في 
ت��ن��اول ال���دواء للمرضى الذين 
ي��ع��ان��ون م���ن اض���ط���راب���ات في 
الذاكرة والتهاب الكبد الفيروسي 

واألمراض السرطانية.
ك��م��ا س��ي��ت��م اس��ت��خ��دام ه��ذه 
الطريقة العالجية املبتكرة لدى 
إع��ط��اء املسكنات ال��ق��وي��ة، وفي 
إنتاج وسائل منع حمل أكثر أمانا 

وأقل ضررا على الصحة.
ويشير العلماء إل��ى الناحية 

ال��س��ل��ب��ي��ة ال��وح��ي��دة للصقات 
ألدوائية والتي تتمثل في تكلفتها 

العالية واحتوائها على قائمة 
محدودة من العقاقير الطبية.

من دون حقن أو أقراص طريقة..
مبتكرة لتناول األدوية!


