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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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مبتكران كويتيان يتنافسان على لقب أفضل
مخترع عربي في «جنوم العلوم»

«غوغل» يحتفي بذكرى
ميالد املوسيقار الراحل
فريد األطرش
اح��ت��ف��ل غ��وغ��ل ،ع��م�لاق م��ح��رك��ات البحث
في اإلنترنت ،أم��س ،بذكرى ميالد املوسيقار
واملطرب الراحل ،فريد األطرش ،املولود في بلدة
القريا السورية.
ووض��ع غوغل على صفحته الرئيسية في
منطقة الشرق األوس��ط ص��ورة كاريكاتورية
للفنان الراحل وهو ممسك بآلة العود ،الذي كان
جزءا أساسيا من حياته الفنية.
وول���د األط���رش ،ال��س��وري األص���ل ،ف��ي 19
أكتوبر  ،1910ورحل على عاملنا في  26ديسمبر
.1974
وكتب غوغل في صفحة تعريفية عن األطرش
أنه يتحفي بذكرى مرور  110أعوام على مولد
املوسيقار واملغني واملنتج السينمائي واملمثل.
وينظر إلى فريد األط��رش على نطاق واسع
على أنه واحد من أعظم فناني عصره في العالم
العربي.
وينتمي الفنان الراحل إلى عائلة األطرش
العريقة في جبل ال��دروز مبحافظة السويداء
جنوبي سوريا ،حيث ولد هناك ،قبل أن يهاجر
مع عائلته إلى مصر ،هربا من بطش االحتالل
الفرنسي.
وت��رك “بلبل الشرق” إرث��اً فنياً كبيرا ً ،من
 220أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21
فيلما سينمائيا.
وب��دأ م��ش��واره الفني في ثالثينيات القرن
املاضي ،عندما كان يؤدي بانتظام في اإلذاعة
املصرية.
ومن أبرز أغانيه :احلياة حلوة ويا حبايبي
يا غايبني وحياة عنيكي وفوق غصنك يا ليمونة
وساعة بقرب احلبيب وياعوازل فلفلوا.
وامل�ل�اح���ظ ف��ي س��ي��رة ف��ري��د األط����رش أن��ه
حلّ ن الغالبية العظمى من األغاني ،التي أداها
بصوته ،كما حلّ��ن أغ��ان ملطربني آخرين ،مثل
ودي���ع ال��ص��اف��ي وأس��م��ه��ان وص��ب��اح ومحمد
رشدي.
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في الصـميم
فضائح العبث مبلف التجنيس بعد أن تعاون بعض
املسؤولني على جتنيس اآلالف مقابل املال أو لترتيبات
لسياسة ف��رق تسد ،جرمية بحق املواطنة انكشفت
خباياها وب��دأت احلكومة البحث في ملفات اجلنسية
واكتشفت التزوير .واملضحك منها أن أب بينه وبني
ابنه عشر سنوات! و قس على ذلك ..نتمنى على العهد
اجلديد فتح ملفات كثيرة وإصالح اخللل.
د .محمد املقهوي و م .سارة أبو رجيب في إحدى حلقات «جنوم العلوم»

يتنافس مبتكران كويتيان على الفوز
بلقب أفضل مخترع عربي في النسخة الـ
 12من برنامج “جنوم العلوم” السنوي،
الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية املجتمع وتأهل ملنافساته النهائية
ثمانية مبتكرين ع���رب .وذك���ر املبتكران
الكويتيان الدكتور محمد املقهوي واملهندسة
سارة أبو رجيب لـ (كونا) أمس ،على هامش
مشاركتهما ف��ي منافسات ال��ب��رن��ام��ج ،أن
االختراعني اللذين تقدما بهما للمنافسة على
اللقب يهدفان ال��ى مساعدة املجتمع على
تعزيز الرعاية الصحية وإح���داث تغيير
إيجابي لدى بعض شرائح املجتمع.

وأوض��ح املقهوي أن اختراعه يتمثل في
فرشاة أسنان أوتوماتيكية مخصصة لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة دون احل��اج��ة إلى
استخدام اليدين ،إضافة إلى أنها آمنة جدا ً
من حيث االستخدام .وتابع أن وج��ود مثل
ه��ذا االخ��ت��راع سيساعد ذوي االحتياجات
اخلاصة على الوقاية واالعتناء بصحة الفم
واألسنان ويعود بالنفع الكبير على صحتهم
العامة ،باإلضافة إلى تأثيره االيجابي الكبير
على الصحة النفسية ألنهم لن يحتاجوا إلى
مساعدة أحد مما سيزيد ثقتهم بأنفسهم.
وق��ال :إن فكرة اختراع فرشاة األسنان
األوتوماتيكية جاءت من صميم عمله كطبيب

أس��ن��ان بعد أن مل��س حاجة تلك الشريحة
وغيرها من األطفال وكبار السن إلى العناية
بأسنانهم مبا يناسب أوضاعهم الصحية
خاصة مع عدم قدرتهم على التنظيف الدقيق
بسبب عدم وصول فرشاة األسنان اليدوية
إلى بعض أسطح األسنان أو بسبب إعاقة
ذهنية أو جسدية.
من جهتها قالت املهندسة أبو رجيب :إن
اختراعها يتمثل في جهاز املاسح لرضوض
األط��راف الذي ميكن حمله باليد ويستخدم
االش��ع��ة حت��ت احل��م��راء ال��ق��ري��ب��ة للكشف
عن كسور العظام أو التشوهات في جسم
اإلنسان.

إرسل كلمة «اشتراك»
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في كوريا الشمالية ..اكتشاف رسومات جدارية أثرية في مقبرة قدمية
أعلنت وسائل إعالم رسمية في كوريا
الشمالية ،أن مجموعة بحثية اكتشفت
مقبرة ق��دمي��ة أخ���رى عليها رس��وم��ات
جدارية ،متثل اآللهة احلارسة التي تقود
املوتى إلى احلياة اآلخرة.
ويعتقد أن اجلدارية ترجع إلى القرن
السادس من عصر “غوغوريو” ( 37قبل
امليالد 668 -م) ،وقد عثر عليها في مقبرة
موجودة في منحدر مبنطقة “أوندوك”
مبحافظة “ريونغ كانغ” ،التي تضم
مقابر أثرية مدرجة ضمن مواقع التراث
العاملي.
وتتكون املقبرة املكتشفة من حجرة
ومم���ر ل��ل��دف��ن ،وب��واب��ة ح��ج��ري��ة يبلغ
ارتفاعها حوالي  125سنتيمترا وعرضها
 60مترا ً.

رسومات جدارية

لكن ه��ذه ه��ي امل��رة األول���ى التي يتم
فيها العثور على قبر به جداريات آللهة
ساسيندو ،وهي اآللهة احلارسة األربع،
في منطقة “ريونغ كانغ” ،ما يزيد من
قيمتها التاريخية واألك��ادمي��ي��ة ،وفقاً
لوسائل اإلعالم احلكومية.
وي��ش��ي��ر مصطلح اآلل��ه��ة احل��ارس��ة
األربع إلى معبودات حيوانية يعتقد أنها
تعمل ك��أرواح حارسة ،تقود املوتى إلى
احلياة اآلخرة ،أو حتمي حجرة الدفن من
األرواح الشريرة.
كما نقلت وكالة األنباء املركزية عن
م��س��ؤول��ي البحث ق��ول��ه��م :إن بوابتها
احلجرية ذات “املقبض املعدني احملفوظ
في حالته األصلية” تزيد من أهميتها
األكادميية.

 @nasser_duwailahنا�رص الدويلة
ال توجد لتركيا اطماع في اي دول��ة عربية ومواقفها تدعم القضية
الفلسطينيه وتواجه روسيا وامريكا واي��ران في سوريا و اوقفت سقوط
طرابلس بيد حفتر الذي فتك باحرار ليبيا و مقابره اجلماعية شاهدة وحمى
اذربيجان املسلمة من تغول فرنسا و من واالها و استعاد االسالم عزته في
تركيا يوم خذله غيرهم

 @Ysofyيو�سف بوحيمد
شلون الهيئه العامه للتعليم التطبيقي فيها مادري جم مبنى ومافي وال
جهاز طوابع ؟ عيزانني تطلبون جهاز مال طوابع يعني وال جهاز كي نت
طوابع .مسخرتوني مشي بهاحلر لي مستوصف العيدليه عشان طابع بدينار

 @h_altabtabaiها�شم م�ساعد الطبطبائي
تخصص الهندسة الصناعية من ارقى التخصصات تخصص مظلوم ولم
ُيقّدر ولم يحصل على مكانته ال في القطاع احلكومي وال في اخلاص يجمع بني
االدارة والهندسة ويهدف لرفع الكفاءة وتطوير األداء وتقليل التكلفة وزيادة
االنتاج هذا بالضبط ما حتتاجه الكويت في مرحلة ما بعد كورونا امتنى ان
يأخذ مكانته

 @KW60062خلود الرومي
شخصا عميقًا •• والسمو
ً
التدين يصنع إنسانًا ذا مروءة ••والعلم ينتج
بأخالق النبالء؛ يلهمك عقلاً راجحً ا

� @BKwcar1ساره احلبيب
االنسان الصادق قد يفقد الكثير من حوله النه ال يجيد التصنع والنفاق
لكنه يكسب نفسه أوالً ويكسب األنقياء فقط !..

Hnshs @Hnshs10
املرشحني اللي بينزلون االنتخابات ارج��و مايكون شعاركم تكويت
الوظائف /تعديل التركيبة /اسقاط القروض  /البدون  /غالء املعيشة /
املهجرين الخ الخ الخ تري شبعنا جذب واحباطات قول بروح ات��رزق الله
باملجلس وامن اعيالي بيت وجم مليون التخبونا

BADER AL - YAMI @BADER_ABOAZOOZ
ما يحصل من تذبذب للمؤشر ماهو إال جني أرباح مؤقت وعمليات تأسيس
سعرية لبعض األسهم وسـ يتبعه إنطالقة جديدة ! تابع دعم سهمك فقط
املشار إليه مسبقا وسـ تكون األمور على ما يرام  ،،وصباحكم أخضر إذا مش
اليوم فـ غدا أجمل!
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