
حطم الشاب الهندي »سوهام 
مخيرجي« البالغ م��ن العمر 
17 عاماً رقماً قياسياً عاملياً في 
»غينيس« لألرقام القياسية بعد 
أن كرر القفز 101 مرة متناوبة 
خالل 30 ثانية، محطماً بذلك 
الرقم القياسي السابق الذي 

وقف عند 96 قفزة. 
واعترفت »غينيس« لألرقام 
القياسية، السلطة الرسمية 
ل���رص���د وت��س��ج��ي��ل األرق�����ام 
القياسية عاملياً بإجناز الشاب 
حت��ت مسمى »أك��ث��ر ع���دد من 
القفزات املتناوبة على اجلانبني 
خالل 30 ثانية« بعد أن ألغت 9 

منها لعدم إتباعها للشروط. 
وذك���رت صحيفة »البيان« 
اإلماراتية، أن الطالب يدرس 
في  مدرسة جيمس ولينغتون 
انترناشيونال بدبي في املرحلة 
11، ويقول: »ل��م أك��ن ألح��اول 
حتطيم رقم قياسي إن لم أنتقل 

للعيش في دبي«.
وس���ج���ل ال���ش���اب ال��ه��ن��دي 
م��ح��اول��ت��ه، ال��ت��ي أج��راه��ا في 
غ��رف��ة ن��وم��ه مب��ن��زل وال��دي��ه 
ب��دب��ي، ب��اس��ت��خ��دام كاميرتني 
ل��ه��ات��ف��ني م��ح��م��ول��ني. وق���ال: 
»اخ��ت��رت اس��ت��خ��دام مسطرة 
من أدوات القرطاسية املكتبية 
للقفز فوقها، وح��رص��ت على 
إنتاج فيديو بالتصوير البطيء 
بحسب متطلبات »غينيس« 

ل��ألرق��ام القياسية لهذا الرقم 
القياسي«.

ويعزو الشاب جناحه إلى 
ممارسته للعديد من الرياضات 
خ��الل حياته منها ك��رة القدم 
وت���ن���س ال���ري���ش���ة وت��ن��س 
الطاولة وك��رة السلة. ولكن 
أكثر م��ا س��اع��ده ف��ي كسر هذا 
الرقم القياسي بالتحديد هو 
ممارسته لرياضة التايكوندو 
لنحو 13 عاماً، الرياضة التي 
تتطلب الكثير م��ن مت��اري��ن 

الساقني، وفقاً له. 
وأض���اف: »لطاملا أحسست 
بأفضليتي مبمارسة الرياضات 
ع��ن زم��الئ��ي. ومنذ أن انتقلت 
للعيش بدبي في يوليو 2019، 
بدأت أشعر أنني أكثر انتاجية، 
ف��ق��ررت االس��ت��ف��ادة م��ن وقتي 
خ��الل ف��ت��رة احل��ج��ر الصحي. 
بحثت عن طريقة إلجن��از شي 
مهم، ووج��دت فرصة حملاولة 
ك��س��ر رق���ٍم ق��ي��اس��ي ع��امل��ي في 

»غينيس« لألرقام القياسية«.
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في »دبي«.. هندي يحطم رقمًا سلسلة من األوبئة
قياسيًا عامليًا بالقفز املتناوب

 في الصـميم
رضا الناس غاية ال ُتدرك ورضا الله غاية ال 
ُتترك فاترك ماال يدرك ألجل ماال يترك .. املهتم 
مبا يقوله الناس سواء بعلم أو بغير علم يبذل 
جهداً نفسياً بغير حاجة .. خطط ملا تنوي فعله 
جيداً ثم استشر وإذا عزمت فتوكل على الله .. 
لن يتحمل تبعات قرارك سواك والناس فاحلة 

بالكالم .. ارفع اجلامعة !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

dr_abraralroomi@ د. ابرار �صعود �صمالن الرومي
»شدعوا انا موالزقه فيج وموبس انتي اللي تخافني على عمرج«

مشاده كالميه بني مريضه و مريضه اخ��رى طلبت منها تضع 
مسافه بينهما في احد املستشفيات

ال تزعلون اذا طلب منكم التباعد ... هو حق من حقوق اي شخص 
حلماية نفسه

كيف نتعايش مع الفيروس اذا كان هناك اشخاص حتى االن ال 
يلتزمون بالتباعد!!

tayseerrashedan@ تي�صر الر�صيدان
كل مانحصل عليه في هذه الدنيا رزق ونصيب

وهذا المينع العمل واإلجتهاد ضمن الشرع والقوانني
فنحن نقبل بنصيب الزواج ومايترتب عليه أو الهجرة وما يترتب 

عليها ...
فلماذا تستحي بعض الكويتيات من جنسية زوجها وتريد جتنيس 

أوالده بجنسية كويتية

kokanaser4@ �صـريره
سؤاااال محيرني 

من دريت ان عندنا وافدين يدشون بفيزا سياحيه ، شنو املعالم 
السياحيه عندنا 

مدينه الترفيهيه ، حديقة الشعب ، جزيرة فيلچا ، شوبيز ، الواجهه 
البحريه ، السيرك العاملي، صالة التزلج 

قوووولبت الديره مالقيت فيها سياحه،،،  فيدوني بليز

Drfawaz@ د.فواز احل�صينان
رسمياً بريطانيا تعلن تخفيض ضريبة القيمة املُضافة من 20% 

إلى 5%
على جميع قطاعات األغذية والعقارات والسياحة والترفية.. بهدف 

حتفيّز اإلقتصاد

Yaqoub Abdulla @YaqouBiaN
احلكومة حسب علمي انا قالت اقل من 15 سنه ما يدخل املجمعات 

التجاريه وال انا غلطان 
الن قاعد نشوف يهال داخل ، اخاف انا ملتبس علي املوضوع

Muwafig@ موافق فواز الرويلي
اذا استمر التعليم عن بعد في مدارسنا اقترح ان مينح احد االبوين 
العاملني اجازة مفتوحة وان كان احدهما ال يعمل فيجب ان يعطى راتب 

معلم طوال مدة التعليم عن بعد

kw_nawara@ اأنـــوار
ال تخلي خصومتك مع شخص تتحول حق تشهير وقذف، خالفنا 
مو معناته عداوتنا ،ليش البعض يتطرق ألعراض الناس ويألف تهامي 
عشان يردله احلق ،مهما كان الزم ماننسى أخالقنا ومبادئنا وتتحول 
اخلصومة حق تصفية حسابات ،دافع عن حقوقك املشروعة بطريقة 

مشروعة مع مراعاة العدالة مع خصمك

n_alqatwan@ نواف القطوان
لألسف الشديد للتو غادرت اجلرائم اإللكترونية أثر شكوى مقدمة 
من رئيس مجلس األمة بصفتي أمني سر حركة العمل الشعبي، هذا 
النهج خطير ويهدد العملية السياسية والدميقراطية وتقيد التيارات 

السياسية!
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الهندي سوهام مخيرجي يحمل شهادة »غينيس«
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العثور على لوحة للفنان روبنز 
4 ماليني دوالر! يتجاوز ثمنها 

عثر اخل��ب��راء في دار م���زادات سوثبي بلندن على عمل 
فني منسي يعود للفنان الفلمنكي بيتر بول روبنز بعنوان 

“بورتريه سيدة”.
وحسب صحيفة The Independent، ميكن تقييم سعر 
اللوحة، التي كانت مغطاة خالل فترة طويلة من الزمن بطبقة 

من الطالء والغبار، بنحو 4.3 مليون دوالر.
وقال رئيس إدارة اللوحات القدمية في سوثبي، أندرو 
فليتشر إن طبقة ملموسة من الطالء والغبار تراكمت عليها. 

واتضح بعد تنظيف القماش أنها عبارة عن رائعة روبنز.  
وكانت “بورتريه سيدة”، التي رسمها روبنز في القرن 
السابع عشر، ضمن مجموعة خاصة ملدة 139 عاما لغاية 
عام 2017 ، عندما اشتراها مجهول مببلغ 97.2 ألف دوالر 

فقط.
اجلدير بالذكر أن “صورة سيدة” طرحت للعرض عام 
1902، في األكادميية امللكية للفنون في لندن باعتبارها  عمال 
فنيا لروبنز نفسه. ويبدو أن تأليفها نسي مع مرور الوقت. 
لذلك بدأت جتمع الغبار على مدى 100 عام آخر ضمن إحدى 

املجموعات اخلاصة للوحات الفنية.
وتعتزم دار املزادات “سوثبي طرح اللوحة للبيع يوم 29 
يوليو بسعر يتراوح بني 3.1 و 4.3 مليون دوالر نزوال عند 

رغبة صاحبها الذي اقتنع متاما بأنها تعود إلى روبنز.

مستشفى إيطالي.. فصل توأمتني 
سياميتني موصولتني عند اجلمجمة 

أجريت عمليات ناجحة لفصل طفلتني 
توأمني مرتبطتني عند مستوى اجلمجمة 
واألوردة الدموية، على ما أعلن مستشفى 

“بامبينو جيزو” لألطفال في روما.
وقال املستشفى حيث أجريت العمليات 
في بيان: “إنها احلالة األول��ى في إيطاليا 
والوحيدة في العالم على األرجح، لعملية 
ن��اج��ح��ة ل��ت��وأم��ني ت��ت��ش��ارك��ان اجلمجمة 
اخللفية بالكامل وهي من األشكال النادرة 

واملعقدة جدا اللتصاق اجلمجمة والدماغ”.
ودام��ت التحضيرات لفصل الشقيقتني 
إرفينا وبريفينا وأصلهما من جمهورية 
إفريقيا الوسطى “أكثر من سنة، وتوجت 

بثالث عمليات دقيقة جدا”.
وأض��اف املستشفى “العملية األخيرة 
ال��ت��ي ش��ه��دت الفصل النهائي ج��رت في 
اخلامس من يونيو واستغرقت 18 ساعة 
مبشاركة أكثر من 30 شخصا بني أطباء 

وممرضني”. وكانت الشقيقتان تتشاركان 
عظام اجلمجمة واجللد وج��زءا كبيرا من 
األوعية الدموية “األمر الذي شكل التحدي 

األصعب لفريق اجلراحة العصبية”.
واحتفلت الشقيقتان ال��ت��وأم��ان قبل 

حوالي عشرة أي��ام بعيد ميالدهما الثاني 
بحضور والدتهما التي بقيت مع ابنتيها منذ 
وصولهما إلى إيطاليا في سبتمبر 2018 
ف��ي إط��ار النشاطات اإلنسانية الدولية 

للمستشفى.

الشقيقتني إرفينا وبريفينا

في ع��ام 430 قبل امليالد، ض��رب م��رض فتاك مدينة أثينا، 
عاصمة ال��ي��ون��ان، وانتقلت اجل��ائ��ح��ة م��ن ج��ن��وب صحراء 
أفريقيا، إلى مصر وصوال ألوروبا عبر اليونان، التي أصبحت 
مرتعا للوباء، بحسب ما نقله املؤرخ اإلغريقي ثوسيديديس
)Thucydides(،حيث بلغت أع���داد ال��وف��اة ال��ى 100 ألف 

شخص، مما يعادل ثلث سكان أثينا آنذاك، »الطاعون األسود«، كان من أشهر األوبئة وأشدها 
فتكا، وك��ان مبجرد اإلصابة به، يحكم على املريض باملوت، ولم يكن معلوما أن الطاعون 
ينتقل من براغيث الفئران إلى اإلنسان، الذي أصبح بدوره ناقال للوباء، حيث ظهر الطاعون 
عدة مرات في عصور مختلفة، وانتشر  في القرن الرابع عشر من آسيا الوسطى، ثم وصل إلى 
القسطنطينية عبر البحر األس��ود، وأكمل انتشاره في دول البحر األبيض املتوسط، مبا أن 
البواخر كانت الوسيلة األساسية لنقل البضائع للمسافرين، حيث انتشر عبر املوانئ، وبحلول 
عام 1351م، كان الوباء قد اجتاح نحو نصف سكان أوروبا، وأجمعت املصادر أن عدد املوتى ال 

يقل عن 75 إلى 200 مليون شخص في تلك الفترة.
تعرضت الكويت واملدن الساحلية في شرق جزيرة العرب للطاعون مرتني، األولى عام 
1773م، وكان قد جاء من البصرة، والثانية عام 1831م، وأباد أكثر من ثالثة أرباع أهل الكويت 
في ذلك احلني، حيث ذكر الرحالة كارسنت نيبور في عام 1767م، أي ما قبل حادثة مرض 
الطاعون الثاني بأربعة وستني عاما، بأن عدد الكويتيني يقدر بعشرة آالف نسمة، وفي عام 
1831م، بعد انتهاء الوباء قال الرحالة اإلجنليزي ستوكلر، أن عدد الكويتيني يقدر بأربعة 

آالف نسمة، أي أن الوباء قد قضى على أكثر من نصف السكان في ذلك الوقت. 
  في سنة 1865م، انتشر الكوليرا من الهند عن طريق قوارب صيد اللؤلؤ، ولم يعرف ذلك 
الوقت حجم الضحايا واملصابني في الكويت، وانتشر مرض اجل��دري في سنة 1891م بني 
سكان منطقة اخلليج، وكان نفس وقت انتشار االنفلونزا، وتسمى اليوم »انفلونزا اخلنازير« 
وعرفت )باألنفلونزا اإلسبانية( القاتلة، حيث انتشرت في أعقاب احلرب العاملية األولى في 
أوروبا وقارات العالم األخرى، قتلت نحو 50-100 مليون شخص، ضعف املتوفني في احلرب 
العاملية ذاتها، وحسب الوثائق البريطانية، توفى أكثر من 4000 آالف كويتي حينها، وسمى 
الكويتيون هذه السنة بسنة الرحمة، ألنه اعتقد أنه وباء الطاعون، وذلك ملفارقة أعداد الوفاة، 
وأصيبت الكويت مبرض اجلدري للمرة الثانية في سنة 1932م، وُقِدّرت الوفيات بأكثر من 

3000 آالف كويتي، معظمهم من النساء واألطفال. 
 باملقارنة، ال ي��زال كوفيد- 19 والفيروسات التاجية األخ��رى أقل خطرا من حيث عدد 
الوفيات، كما أن عدد احل��االت املصابة بكوفيد- 19 ال ت��زال أقل من ح��االت امل��وت لضحايا 
األمراض املذكورة، وأخيرا وليس آخرا، تصدت الكويت أميرا وحكومة وشعبا لكوفيد19- 
بكفاءة واقتدار، حتى أصبحت مثال يحتذى به في العالم حملاصرة الوباء وهزميته، ونسأل الله 

ان يحفظ اجلميع ويرفع عنا البالء واألمراض...اللهم آمني.

سعود عبدالقادر األحمد


