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واحد أبواللطف

تطوير ذراع روبوتية 
تستعيد الوظائف الطبيعية 

ملبتوري األطراف.

بدء تنفيذ نظام السوار اإللكتروني 
للمحكومني بأقل من ٣ سنوات.

  إن شاء اهللا يتعظون   اختراع يستحق الدعم الدولي.
ويستفيدون.

أبعد من الكلمات
«أحب التقدم في العمر وال أرغب في أن أعود 

شابة مجددًا»

التقدم  أن  مونيكا لوينسكي، تؤكد 
في العمر مينحها بصيرة لم تعرفها 

في شبابها.

«دومًا يفقد حزب الرئيس أغلبية المجلس بعد 
عامين من تنصيبه»

األقلية  ميتــش ماكونيل، زعيــم 
اجلمهورية مبجلس النواب األميركي، 
يتوقع فقدان احلزب الدميوقراطي 

أغلبية مجلس النواب.

«لم نلتق بعد الطالق لمدة ٢٠ سنة» 

ميني درايفر، املمثلة البريطانية، عن 
لقائها مؤخراً للمرة األولى بطليقها 

املمثل األميركي مات دامون.

«الكوميديا تحرك العقل وتحفز الذكاء»

جون ليدون، املغني البريطاني، عن 
حرصه على متابعة أفالم الكوميديا.

«بالغت في إلحاحي عليه أن ينام كبقية األطفال، 
فمات في يدي»

أماندا والــدر، صاحبة دار حضانة 
أطفال غير مرخصة بداكوتا اجلنوبية 
األميركية، التي ضربت طفال عمره 
عام ونصف العام ما أدى إلى وفاته.

البقاء هللا

جنيبة عكيلي غافل: أرملة راشــد عجيل خلف: ٧٢ عاما ـ ت: 
٩٩٦٤٨٠١٦ ـ ٦٦٨٧٥٦٥٦ ـ شيعت.

عادل محمد عبدالعزيز احلوطي: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٧٢١٢١٠ـ  ٦٦٦٤٠٣٨٣ 
ـ شيع.

حمد إبراهيم خلف احلسني: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٦٩٩٩٨٣٣ ـ شيع.
عبدالوهاب مساعد خالد التوره: ٥١ عاماـ  ت: ٦٥٠٠٠٠٧٣ـ  ٩٩٠٤٥٤٦٨ 

ـ شيع.
حامد عبداجليل أحمد احملمود: ٤٩ عاماـ  ت: ٩٤٩٨٩٠٦٩ـ  شيع.

بدر حسني علي حطب: ٥٧ عاما ـ ت: ٩٠٩٤٩٠٨٩ ـ شيع.
زهرة سيد عبداهللا سيد إبراهيم الرفاعي: زوجة فهد أحمد يعقوب 

الوزان: ٣٢ عاما ـ ت: ٦٥٠٩٩٨٨٨ ـ شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

٤:٠٨الفجر
٥:٢٨الشروق

١١:٤٦الظهر
٣:١٨العصر

٦:٠٢املغرب
٧:٢١العشاء

أعلى مد: ١:٢٩ ص ـ ١:٠٦ ظ
أدنى جزر: ٧:٢٩ ص ـ ٧:٥٢ م

العظمى:  ٤٤           الصغرى:  ٢٦

كريس هيمثورث: أجلأ للصوم

يؤكد املمثل األســترالي كريس هيمثورث أنه يلجأ إلى 
ممارسة الصوم مدة ١٦ ساعة يوميا، مع قصر تناول الطعام 
على نافذة مدتها ٨ ساعات فقط، لتمثيل األدوار التي تتطلب 
خسران وزنه بسرعة. ويضيف املمثل هيمثورث: «كنت أمثل 
دورا فــي فيلم «في قلب البحــر» - وكان الدور يتطلب أن 
أظهر بجسم نحيف جدا». وأضاف كريس هيمثورث: «أتدرب 
بشــكل قاســي يوميا. لكن التدريب ال يؤدي إلى تخسيس 
وزنــي، لذا فاحلل الوحيد هو الصوم. وهو ما نصحني به 

أيضا مدربي اخلاص «لوك زوشي».

كريس هيمثورث مع مدربه الشخصي لوك زوشي

مصرع وزير روسي 
أثناء محاولته إنقاذ مصور

أ.ف.پ: لقي وزير احلاالت الطارئة الروسي يفغيني 
زينيتشــيف، وهو عنصر سابق في احلماية الشخصية 
للرئيس فالدميير بوتني، حتفــه فيما كان يحاول إنقاذ 

شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة.
وقالــت الوزارة لوكالة «تــاس» إن الوزير البالغ من 
العمر ٥٥ عامًا «توفي بشــكل مأســوي خــالل تدريبات 
مشــتركة بني الــوزارات في نوريلســك حلماية املنطقة 
القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص».

قالت مارغريتا ســيمونيان، رئيسة حترير قناة «آر 
تي» التلفزيونية املوالية للكرملني في منشور على قناتها 
في منصة تيلغرام إن زينيتشيف «كان على حافة منحدر 

مع مصور ڤيديو انزلق وسقط في احمليط».
واضافت «لم يتســن ألحــد الوقت إلدراك ماذا حصل 
عندما اندفع زينيتشيف نحو احمليط بعد سقوط الرجل 
واصطدم بالصخور» مشيرة إلى أن املصور لقي مصرعه 
كذلك. وأوضحت القناة في رســائل نشــرت الحقًا على 
تلغرام أن فريقها لم يشهد الواقعة بل كان ضمن مجموعة 
من الصحافيني الذين يغطون التدريبات اجلارية وتابعوا 

الوزير في وقت سابق.

رويترز: خرج ســكان منتجع أكابولكو الســاحلي الشهير باملكسيك 
ليناموا في سياراتهم أو في الشوارع في الصباح الباكر بعد أن ضربت 

عدة هزات تابعة املدينة في أعقاب زلزال قوي أسفر عن مقتل رجل.
وكان زلزال بقوة ٧ درجات قد وقع على بعد ١٧٫٧ كيلومترا إلى الشمال 
الشرقي من منتجع أكابولكو بوالية جيريرو بجنوب غرب البالد وأحلق 
أضرارا ببرج املراقبة في املطار الدولي وأدى إلى تصدع جدران مستشفى 
يعالج حاالت «كوفيد-١٩» وأثار انهيارات أرضية وحاالت تسرب غاز.
ومع ذلك، أفادت التقارير األولية للســلطات بأن الزلزال لم يتسبب 

في دمار كبير.
وقال شاهد من «رويترز» في أكابولكو إن عشرات السيارات اصطفت 
على ممشى الشاطئ وتزايد عددها بعد أن ضربت هزة تابعة قوية املنطقة.

وسجلت هيئة رصد الزالزل الوطنية املكسيكية نحو مئة هزة تابعة 
منها واحدة بلغت قوتها ٥٫٢ درجات.

البط ينافس الببغاوات 
على تكرار األصوات البشرية

أ.ف.پ: بات للببغاوات منافســا حيوانيا جديدا على ما 
يبدو، إذ خلص باحثون إلى أن نوعا من البط ينتشــر في 
أســتراليا ويعرف باسم بط املسك قادر على تقليد أصوات 
مختلفة وصوال إلى ترداد عبارات شبيهة بالنطق البشري.

فقــد خلصــت الدراســة التــي نشــرتها أخيــرا مجلــة 
«فيلوســوفيكل ترانزاكشــنز أوف ذي رويال سوســايتي 
بــي» إلــى أن طيــور بط من هــذا النوع جنحت فــي تقليد 
صــوت غلق الباب، كما متكنت، خصوصا من ترداد عبارة 
«يو بالدي فول» باإلنكليزية («يا أيها األبله»). وكان عالم 
األحيــاء كاريل تن كايت اســتبعد في بادئ األمر «أي قدرة 
لهــذا اجلنس علــى تقليد النطق البشــري». لكن من خالل 
غوصه فــي احملفوظات، وقع الباحث على تســجيل يعود 
للعام ١٩٨٧ لطائر بط يدعى «ريبر» كان يربيه الرجل البالغ 
أربع سنوات حينها والذي كان يعيش في محمية طبيعية 
قرب العاصمة األســترالية كانبيرا. وكان طائر البط يكرر 
باســتمرار عبارة «يو بالدي فو»، من دون لفظ حرف «ل» 
في نهاية اجلملة بسبب صعوبة نطقه للبط على ما يبدو.

بّدلوا مولودتها.. 
فطلبت ٣ ماليني يورو تعويضًا

أ.ف.پ: تطالب إسبانية في التاسعة عشرة من العمر 
بثالثة ماليني يورو كتعويض لها عن خطأ حصل بعيد 
والدتها جرى على إثره إبدالها بطفل آخر وتسليمها إلى 

عائلة ليست عائلتها.
حصلت احلادثة سنة ٢٠٠٢ في مستشفى سان ميالن 
في لوغرونيو (شمال إسبانيا)، وهو موقع بات مغلقا، إثر 
«خطأ بشري»، بحسب سلطات منطقة ريوخا اإلسبانية.
وقد أســفر هذا اخلطأ عن تبديــل طفلتني مولودتني 
في اليوم عينه بفارق خمس ســاعات كانتا موضوعتني 
في احلاضنة. لكن لم يتم اكتشــاف ما حصل سوى بعد 

خمسة عشر عاما.

«نتفليكس» يوّثق كفاح مصرية في عالم رفع األثقال

أخــذت الرّباعــة (العبة رفــع األثقال 
املصرية)، أسماء رمضان املعروفة بلقب 
«زبيبة»، تهتف للعدائني املشــاركني في 
ماراثون أقيم مبناسبة عرض فيلم «عاش 
يــا كابنت» الــذي يــروي إجنازاتها رغم 

املصاعب العديدة التي واجهتها.
ويبرز الفيلــم، احلائز جوائز والذي 

يعــرض اآلن على منصــة «نتفليكس»، 
ما تواجهــه الفتيات الفقيــرات في عالم 
رفع األثقال االحترافي، بينما يركز على 
رحلة «زبيبة» التي يبلغ عمرها اآلن ٢١ 
عاما وعالقتها املعقدة مع مدربها املســن 

الكابنت رمضان.
وقالت أسماء رمضان (زبيبة)، بطلة 

الفيلم، لتلفزيون «رويترز»: «الفيلم عبارة 
عن بدايتي وأنا لسه بنت صغيرة بادئة 
فــي رفع أثقال حلد مــا بقيت عندي ١٨- 
١٩ سنة. يعني الفيلم بيبني مدار حياتي 
كلها في الفيلم، التمرين، تعبي ومتريني 
وجريي في الشمس، يعني الفيلم بيبني 

قصة حياتي».

«ڤينيسيا السينمائي» 
يواصل أعماله

وكاالت: تتواصل أعمال الدورة 
الـ ٧٨ من مهرجان «ڤينيســيا» 
الدولي الســينمائي حتى يوم 
السبت املقبل. ويتميز هذا العام 
مبشاركة عربية قوية من أربع دول 

منها اليمن ولبنان.
ويعد مهرجان «البندقية» أقدم 
مهرجان ســينمائي في العالم 
وواحدا من املهرجانات الثالث 
الكبار، إلــى جنب مع مهرجان 
كان السينمائي ومهرجان برلني 

السينمائي الدولي.
وشهد يوم امس عرض فيلم 
«جناة الكابنت فولكونوغوف» من 

إخراج نتاشا ميركولوفا.

زلزال املكسيك: ٧ درجات.. ورعب وهلع

حكت ســيمون بايلز قصة الشرطي الذي خالفها عام 
٢٠١٦، حــني تأخرت على موعد التدريــب قبيل أوملبياد 
٢٠١٦، وجتاوزت حاجز الســرعة بسيارتها، واستوقفها 
الشرطي وأعطاها مخالفة، بعد أن سألها عن سبب السرعة. 
ثم دارت األيام، وســافرت ســيمون بايلز إلى األوملبياد 
لتحصــد ٤ ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية، وكانت 
أول فتاة حتصد هذا العدد من الذهبيات في حدث واحد. 
وعندما وصلت إلى بلدتها وجدت أن نفس الشرطي الذي 
خالفهــا كان هو املكلف مبرافقتها مــن املطار إلى بيتها، 
حلمايتها بكل ما حصدته من ميداليات ذهبية. واستغرب 
الشــرطي من املصادفة، وقال لها: «لو أنك أخبرتيني أن 
سبب إســراعك بالســيارة هو اللحاق بالتدريب، للفوز 
بهــذا العدد من امليداليات، بالتأكيد لم أكن ألحرر لك أي 
مخالفة. من اآلن فصاعدا، عليك أن تشــرحي أســبابك!» 

وتضيف سيمون بايلز: «تعلمت الدرس».

الشرطي الذي خالف سيمون بايلز


