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شاعرة كفيفة  تصمم جهازا  جديدا  
يساعد املكفوفني على الرؤية

صممت ش��اع��رة كفيفة تعمل ف��ي معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا جهازاً للرؤية يعتمد على تقنية الواقع االفتراضي 
لتكوين الصور على شبكية مرضى العمى اجل��زئ��ي.. الفكرة 
استوحتها إحدى املريضات أثناء فحصها وعملت طويالً إلنتاج 

أول منوذج لآللة التي قد تفتح أمالً جديداً أمام املاليني.
ويتيح اجلهاز لألشخاص ذوي الرؤية احمل��دودة مشاهدة 
وج��وه أصدقائهم باإلضافة إل��ى ق���راءة اللوحات أو دراس��ة 

تصميمات املباني التي ينوون زيارتها.
ويتم توصيل اجلهاز بجهاز كمبيوتر شخصي ويستخدم 
الصمامات الثنائية التي تصدر الضوء لتجسيد الصور املختارة 
أمام عيني الشخص، مما يتيح للمستخدمني املصابني بضعف 

البصر رؤية الكلمات والصور.

متحف بوسني عن الطفولة وقت احلرب يحصد جائزة أفضل متحف أوروبي 

استقبل مستشفى امل��واس��اة اجلديد طالب 
مدرسة الكويت اإلجنليزية الذين عبروا عن 
دعمهم ملرضى السكري عبر رس��وم��ات فنية 
جسدت بعض النصائح للتعايش مع املرض 
بشكل سليم  وأه��م��ي��ة ت��ن��اول ط��ع��ام صحي 
م��ت��وزان ومم��ارس��ة ال��ري��اض��ة بشكل منتظم 
ومالئم واإلمتناع عن التدخني وبعض النصائح  

املفيدة.
وقد عبرت مديرة تطوير األعمال والتسويق 

في مستشفى املواساة علياء السيد عن سعادتها 
باألعمال الفنية التي قدمها طلبة املدرسة دعما 
ملرضى السكري والتي تعكس م��دى وعيهم 
مبسببات امل��رض وكيفية التعايش السليم 
معه مثمنة اللفتة الطيبة التي قام بها طلبة 
املدرسة والشعور اإلنساني والدعم النفسي 

واإلجتماعي للمرضى.«
 وأضافت السيد أن زي��ارة الطلبة املدرسة 
تعكس روح امل��س��ؤول��ي��ة اإلجتماعية لدي 

الطالب،  فالعملية التعليمية إلى جانب دورها 
الرئيسي في كسب الطلبة املعلومات العلمية 
والثقافية فهي مفيدة لبناء شخصية الطالب 
وتعزيز روح املسؤولية اإلجتماعية، وتنمية 
اإلع��ت��م��اد على ال���ذات وت��ع��زي��ز السلوكيات 

اإليجابية وإكتشاف مواهب الطلبة وصقلها.
وقد تقدم املعلمون املشرفون على الطلبة 
ب��ال��ش��ك��ر إلدارة مستشفى امل���واس���اة على 

استقبالهم للطلبه وتقدمي بعض النصائح لهم.

  

@Alwasatkuwait
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 في الصـميم
تذكروا ما سنقوله بعد شهر من اآلن أن االنفعال واحلماس ضد قرار 
ترامب في االعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة إليها 
سيتراجعان ويصبح األمر عاديا ومن احملتمل أن تتبع أميركا دول كبرى 
أخرى في االعتراف.. هم يعرفون حقيقتنا بعد أن دمرنا جيوشنا بأيدينا 
وأصبحنا فلوال متقاتلة وال قيمة لها وأصبح الكيان الصهيوني وإيران هما 
القوتان الباقيتان.. يا يهود بيضوا وعصفروا فليس أمامكم أحد.. حتققت 
فينا مقولة أحد قادتهم العسكريني حني قال من اجلميل أن تنتصر في احلرب 

واألجمل أن عدوك يقتل نفسه.. 
ما في احلمض أحد!!!

ayedalkyaarei@   عاي�س اخلياري

من ينجح في حقيبته الوزاريه ويحارب الفساد يعتبرونه فاسد ..!  
#التشكيل احلكومي اجلديد

Jjjmpy_q8@   حمب لل�صعر

وزير الصحة دكتور باسل الصباح  من افضل الطاقات الشبابيه 
والكوادر الطبية سيكون من افضل الوزراء باملستقبل لديه فكر محب 
للعمل اجلماعي سيكون رجل التطوير بوزارة الصحة معا روية 2035

#التشكيل احلكومي اجلديد

boahmed196262@   لل�صمت ح�صمه وهيبه

#التشكيل احلكومي اجلديد ال طبنا وال غدا الشر اللي وضع تشكيل 
منتخب الكويت نفس اللي وضع التشكيل احلكومي اجلديد

Afaاجلن   @2000

الله يوفق احلكومه اجلديده خلدمه الكويت الغاليه علينا ويحفظ 
اميرها وولي عهده واهل الكويت جميعا ... لكم جميعا في القلب مكان  

#التشكيل احلكومي اجلديد

تخليدًا للذكرى العشرين لوفاتها 

وليام وهاري يختاران 
نحاتًا لتمثال األميرة ديانا

قال مكتب األمير وليام وشقيقه 
األص���غ���ر ه����اري أم���س األح����د إن 
االختيار وق��ع على النحات ال��ذي 
ن��ح��ت ص����ورة امل��ل��ك��ة إل��ي��زاب��ي��ث 
املستخدمة على العمالت املعدنية 
البريطانية لنحت مت��ث��ال جديد 
ل��ألم��ي��رة دي��ان��ا تخليدا للذكرى 

العشرين لوفاتها.
ويصمم إيان رانك برودلي، الذي 
ظهر التمثال الذي نحته للملكة على 
العمالت في أنحاء اململكة املتحدة 
والكومنولث منذ 1998، التمثال 
ال��ذي ل��ن يكشف النقاب عنه قبل 
2019 . وقال األميران وليام وهاري 
ف��ي ب��ي��ان »إي����ان ن��ح��ات م��وه��وب 
ونعرف أنه سيبدع تكرميا مناسبا 

ودائما ألمنا«.
وف��ي يناير  ق��رر وليام وه��اري 
إقامة متثال ألمهما، التي القت حتفها 

في ح��ادث سيارة في باريس منذ 
عشرين عاما، أمام قصر كينزجنتون 

منزلهما الرسمي في لندن.
والق��ت دي��ان��ا، ال��زوج��ة األول��ى 
ل��ول��ي ال��ع��ه��د ال��ب��ري��ط��ان��ي األم��ي��ر 
تشارلز، حتفها مع صديقها دودي 
الفايد ف��ي ح��ادث س��ي��ارة ف��ي نفق 

بباريس في أغسطس 1997.
وك��ان يؤمل أن يتم الكشف عن 
التمثال قبل نهاية العام لالحتفال 
بالذكرى السنوية لها لكن قصر 
كينزجنتون ق��ال إن��ه يتوقع اآلن 

الكشف عن التمثال في 2019.
ومت كشف الستار عن أول نصب 
ت��ذك��اري دائ��م لألميرة ديانا وهي 
نافورة يبلغ طولها 210 أمتار في 
هايد ب��ارك في 2004 بعد سنوات 
من اجلدل البيروقراطي واخلالفات 

بشأن التصميم.

»املواساة اجلديد« استقبل طالب مدرسة الكويت اإلجنليزية

وليام وهاري مع والدتهما األميرة ديانا في لقطة أرشيفية

23 من ربيع األول 1439 ه�/ 11 من ديسمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3081 ــــن ــــن الث

علياء السيد: أعمال الطلبة الفنية تعكس  وعيهم مبسببات مرض السكري وكيفية التعايش السليم معه

طالب وطالبات مدرسة الكويت اإلجنليزية

علياء السيد تكرم إحدى الطالبات 

في غضون عام من افتتاح متحف في البوسنة 
عن حياة األطفال خالل فترة حروب البلقان متكن 
املتحف الصغير من الفوز بجائزة أفضل متحف 

أوروبي وقرر أن ينطلق إلى العاملية. 
وبدأ متحف )طفولة في حرب( في سراييفو 
الذي يضم مجموعة من تذكارات بوسنيني قضوا 
طفولتهم وسط أهوال احلرب في التسعينيات، 
في جمع مقتنيات شخصية من أطفال يعيشون 
حتت وطأة صراعات أخري في سوريا وأوكرانيا 
على سبيل املثال.  ولدت الفكرة من رحم معاناة 

م��ؤس��س امل��ت��ح��ف جاسمينكو خليلوفيتش 
وحتولت إلى مشروع طويل األجل إلنشاء أكبر 

أرشيف عاملي عن تأثير احلرب على األطفال. 
وق��ال خليلوفيتش لرويترز ”احلديث عن 
احلرب من وجهة نظر طفل هو أقوى رسالة ضد 

احلروب“. 
وأض��اف أن التخلي عن املقتنيات الشخصية 
يساعد أيضا األط��ف��ال ف��ي التعامل م��ع صدمة 
احل���رب.  وكانت احل��رب البوسنية بني 1992 
و1995 أكثر احلروب فتكا في أوروبا منذ احلرب 

العاملية الثانية. وجمع املتحف أكثر من 4000 
قطعة وتسجيالت مصورة ملقابالت تزيد مدتها 

عن 150 ساعة.
 وقال خليلوفيتش إن مقتنيات من صراعات 

أخرى قد تعرض العام املقبل. 
 ومن بني هذه املقتنيات زجاجة عطر قدمتها 
طفلة سورية )10 سنوات( من حمص. وتخص 
الزجاجة والدها ال��ذي ُقتل وهو في طريقه إلى 
العمل. وك��ان��ت الطفلة حتتفظ بها لتستعيد 

ذكرياتها بعد أن جلأت إلى لبنان.

عائلة الروضان
لوفاة

طارق محمد يوسف مشاري الروضان

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته


