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أمــيــركــي يـــرســـم لــوحــة 
مذهلة باملياه!

استغل فنان ومصور فوتوغرافي أمريكي فترة 
اإلغ���اق بسبب جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 

إلجناز لوحة ضخمة بأسلوب فريد من نوعه.
ووفقا لقناة احل��رة، أوضح الفنان رون بوركيت 
الذي نشر عمله على صفحته في »إنستغرام« أن فكرة 
رسم لوحة على ممر مرآب سيارته قد راودت��ه خال 

فترة احلجر الصحي.
وق��ال بوركيت ال��ذي يقطن في مدينة تروسفيل 
بوالية أالباما: إنه قرر القيام برسم لوحة أرضية 
ضخمة خال فترة اإلغاق باستخدام مياه اخلرطوم، 
وأن يوثق مراحل تلك العملية عبر طائرة درون 

صغيرة كانت تتابعه من السماء فوق منزله.
وتصور اللوحة احلياة البرية، حيث يظهر فيها 
أشجار باسقة وآيائل وذئاب بأسلوب مهيب، مما أثار 
إعجاب الكثير الذين شاهدوها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي.ويشدد بوركيت أن التصوير الفوتوغرافي 
باألساس هو شغفه منذ أكثر من ثاثني عاما، ولكن 
هذه املرة قرر أن يتحول إلى فنان تشكيلي بعمل ينال 

تقدير كل من يراه.

اكتشاف كهف »سري« حتت السكك احلديدية في »نيويورك«!
ي��واج��ه 3 رج����ال ات��ه��ام��ات 
ب��إن��ش��اء »غ��رف��ة س��ري��ة« حتت 
محطة قطار »غ��ران��د سنترال« 
في مدينة نيويورك األميركية، 
وفق ما ذكر موقع »سكاي نيوز« 

البريطاني.
وق����ال امل���ص���در إن ال��رج��ال 
الثاثة، الذين يشتغلون عماال 
ف��ي السكك احل��دي��دي��ة، عثروا 
على غرفة تخزين حتت املسار 
رق��م 114، واستغلوها بشكل 

شخصي بعيداً عن علم املديرين.
وزود امل��ت��ه��م��ون ال��غ��رف��ة 
التي وصفت مبا يشبه الكهف، 
بتلفزيون وثاجة وميكروويف 

وأريكة.
وذك��ر احملققون أن املوظفني 
)ع��ام��ل أس��اك وجن��ار ومراقب 
أش��غ��ال ال��ك��ه��رب��اء( استخدموا 
غرفة االستراحة السرية، حني 

كان من املفترض أن يعملوا.

إحدى املنحوتات بالبشت والشماغ

ميكروويف وثاجة داخل الكهف 

اجليش األميركي يختبر 
ساعة ذكية وخوامت 

تترصد »كورونا«!
يعكف اجليش األميركي على اختبار 
س��اع��ة ذك��ي��ة ون��ظ��ام خ���وامت ق���ادر على 
اكتشاف كوفيد 19 وأم��راض أخ��رى قبل 

يومني من ظهور األعراض على مرتديها.
وُيطلق على امل��ش��روع اس��م التحليل 
السريع للتعرض للتهديد أو »ري���ت«، 
ويستخدم أجهزة »غارمني وأورا« التي مت 
برمجتها وتزويدها بالذكاء االصطناعي 
الذي مت تدريبه على ما يقرب من 250 ألف 
حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من 

األمراض، وفق ما نقلته »ديلي ميل«.
كما يستطيع النظام إخطار املستخدم 
ب��امل��رض وم��دى احتمالية ت��ط��وره خال 
ال�48 ساعة املقبلة، باستخدام مقياس من 

واحد إلى 100.
بدورهم، أكد املسؤولون العسكريون 
أنه في غضون أسبوعني من بدء االختبار، 
رص��دن��ا أول حالة ك��ورون��ا بنجاح، ومت 
تطوير »ري���ت« م��ن ِقبل وح��دة االبتكار 
الدفاعي )DIU(، بالتعاون مع وكالة احلد 
من التهديدات الدفاعية )DTRA( ومركز 

فيليبس للرعاية الصحية.
ومت اإلع��ان عن النظام ألول م��رة في 
2019 كمشروع م��دت��ه 18 ش��ه��ًرا، ومت 
حتديثه منذ ذلك احلني بخوارزمية جديدة 
مت تدريبها م��ع ق��اع��دة ب��ي��ان��ات مرضى 
فيليبس الضخمة، وترصد الساعة واخلامت 
165 من العامات احليوية، قبل أن ترسلها 

إلى سحابة البيانات املؤّمنة.
كما وجد الباحثون الذين طوروا الساعة 
الذكية أن الذين يتعرضون للعدوى تظهر 
أجسامهم تغيرات طفيفة حتى قبل أن تظهر 

عليهم األعراض.

فنان سعودي يبدع بنحت مجسمات بالبشت والشماغ
ــــنــــن 11 صفر 1442 ه�/28 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3680الث

 في الصـميم
م��ازال��ت احلكومة اللبنانية تواجه أزم��ة بني طلب الرئيس 
الفرنسي ماكرون ورغبة األحزاب الطائفية.. حكومة تكنوقراط 
حتماً سُتخرج لبنان من أزماته التي دم��رت اقتصاده وجعلت 

رؤوس األموال العربية تهرب إلى باد أكثر أمناً واستقراراً.. 
 لبنان تشكل فيه السياحة عاماً كبيراً في دعم االقتصاد، وهذه 
الصناعة تتطلب االستقرار، وقد نشط هذا القطاع منذ منتصف 
اخلمسينيات حتى منتصف السبعينيات، ثم توقف بسبب احلرب 

األهلية..
 عودة األنشطة االقتصادية بيد اللبنانيني.
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Lawyer Hasan A Almatrouk @LawyerAlmatrouk

صار لي فترة أفكر وأتسائل .. أين املترو .. ملاذا توقف املشروع وملصلحة 
من توقف  ؟ .. كّنا نتأمل تنفيذه لتخفيف الزحام واحملافظة على مدة بقاء 

الشوارع لكن لالسف يبدو هناك ناس لهم مصلحة في ذلك .

M_Alsabah80@ م. حممد �صلمان ال�صباح

لو شفنه أحد يحرق القرآن الكرمي  نثور و نعصب! ولكن أغلبنا ال يعلم بأن 
ربع ما ذكر بالقرآن عن األخالق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث 
ليتمم مكارم األخالق ونادرا ما نرى حسن األخالق في تعاملنا و خالفاتنا 

إجتاه بعضنا البعض!! عسى الله يصلح حال املسلمني...

Khaledathoughts@ خالدة املخلد

لننظر للجانب املضئ من الكويت وس��ام رفيع ألمير رفيع ، سمو ولي 
العهد يستقبل معارضني ويستلم وثيقة ويستمع آلراء مختلفة ، سمو رئيس 
مجلس الوزراء يقف على منصة استجواب علني دون ان يحيل االستجواب 

للتشريعية او جلسة سرية ، احاالت للنيابة حتمل اسماء كبيرة دون فارق  

DrMubarakalazmi@د. مبارك العازمي

نتمنى من الناخبني حسن اإلختيار في  انتخابات مجلس االمه 2020  من 
أجل الكويت علم الكويت

mamalowlow@لولوه النايف

اللهم ترد قبطان سفيتنا سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ساملا 
متعافيا بني أهله وأحبته ووطنه يارب العاملني ..

سفينتنا ربانها وقائدها واحد فقط تاج الكويت وأهلها يارب يارب يارب ..

nawaaf_1978@نواف اخلمي�س

وبعدين مع هالناس اللي تكتب في تويتر  مت تأكيد اصابتي بفايروس 
كورونا !! طيب الله يشافيك بس مو موضوع تشارك الناس فيه  »مرض 
فلونزا عارض على كل الكويت تقريباً » اكتب حق اللي خالطتهم آخر يومني 
واتساب وخالص  ليش الشوووو بتويتر وانت ما فيك شي حتى اعراض مو 

مبينه عليك ) األغلب(

Dr_Suadalbesher@ د.�صعاد الب�رش

وضعت الدولة قانون مينع التجمعات الكبيرة واحلشود ... ومنعت 
املخيمات واالنتخابات وامل��دارس واحلفالت..... طيب ليش في ناس عادي 
عندها تسوي ما منعته الدولة وتصور وتنشر وعادي... ليش ما يحترمون 

القانون؟؟؟؟؟؟!!!!!!
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ق��رر فنان سعودي أن يعمل نحت املجسمات بلغة 
مختلفة، ليدخل ضمن منحوتاته شخصيات ترتدي الزي 
السعودي الرسمي، معتنياً بتفاصيلها الدقيقة واملتقنة 
من الثوب والشماغ والبشت، مستخدماً خامات السيراميك 

املقوى أو الباستيك وأحياناً النحاس.
وأك��د املصمم حسني السقاف ل�«العربية.نت«، أن 
منتجات النحت هي فن جميل ومؤثر، وما زال في حاجته 
في الظهور واالهتمام، حتى يأخذ فرصته كباقي الفنون، 
فهناك طاقات شبابية واسعة متتلك تلك املواهب الفنية 
املدعمة بالعديد م��ن م��ج��االت الفن كالرسم والنحت 
والتصميم، والتي ستضع بصماتها الواضحة حني فتح 

املجال لها في العطاء والبذل.
وأضاف: الشخصية األولى التي بدرت في ذهني، وهي 
الدافع األساسي لعمل تصاميم نحتية لها، هي شخصية 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان، والتي انطلقت منها 

بعناية خاصة مع حركة البشت الشهيرة.
وتابع: أهتم كثيراً بتفاصيل املنحوتة، وأحترى الدقة 

العالية، حتى التفاصيل الصغيرة منها كنقوش الثوب.
وأوض���ح، ح��ني االنتهاء م��ن بعضها، أعرضها على 
حساباتي الشخصية على منصات التواصل، ولقيت 
إش��ادات وإعجابا كبيرا لم أكن أتوقعه، لذا وضعت في 
خطتي املستقبلية العديد من الشخصيات التي سوف 
أجسدها في منحوتاتي، منها كبار الفنانني السعوديني 
مثل طال مداح وفنان العرب محمد عبده، والفنان القدير 
أبوبكر سالم، السيما أنهم ميثلون ذاك��رة تراثية على 
الساحة املوسيقية والفنية السعودية، على غرار أم كلثوم 
في مصر، فهناك الكثير من السياح من يقتني مجسمات 
تلك الشخصيات كأيقونة للذكرى ورمًزا للبلد الذي قام 

بزيارته«.
ويعد فن النحت فرعاً من فروع الفنون املرئية، وفي 
نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية، كما أنه يرتكز 
على إنشاء مجسمات ثاثية األب��ع��اد، ففي األص��ل كان 
النقش )أي إزالة جزء من امل��ادة( والتشكيل )أي إضافة 
امل��واد كالصلصال(، ومي��ارس ه��ذا الفن على الصخور 
وامل��ع��ادن وخ��زف واخل��ش��ب وم���واد أخ���رى، وع��رف فن 
النحت منذ قدمي العصور منذ نحو 4500 سنة قبل املياد.


