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

البقاء هللا

مليحه رحمن قلمجي: ٥٨ عامــا ـ ت: ٦٠٤٩٠١٠٠ ـ ٦٥٥٣٣٢٦٥ 
ـ شيعت.

منيره عجيل خميــس: ٧٠ عاما ـ ت: ٦٦٧٢٢٦٤٦ ـ ٦٧٧٣٥٤٤٥ 
ـ شيعت.

ألفت طاهر عبده اللفات: ٧٩ عاما ـ ت: ٥٢٢٢٢٢٣٨ ـ ٥٢٢٢٢٢٦٨ 
ـ شيعت.

أمينة عبدالرحمن الشراح: زوجة عبداهللا أحمد محمد النجار: ٧٥ 
عاما ـ العزاء في املقبــرة ـ ت: ٩٧٩٨٨٨٩٦ ـ ٩٩٩٤٥٤٥٤ ـ 

٥٥٥٥٥٨٤٨ ـ شيعت.
صفية محمد علي املنصور: أرملة حسني يوسف إبراهيم القالف: 

٨١ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ ت: ٩٩٨٤١٤٨١ ـ شيعت.
عماد مبارك السيد عبداهللا الرفاعي: ٧٤ عاما ـ العزاء في املقبرة ـ 

ت: ٦٦٧٦٥٦٤١ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«منعوني من دخول منزل أطفالي»

كاني ويست، املغني األميركي، 
يعلن أن أفراد أمــن منزل كيم 
كارديشــيان، منعوه من دخول 
املنــزل، لوجــود صديقها بيت 

ديفدسون بالداخل.

«ينتقدونني لتقبيل أطفالي، لكني وزوجتي 
تربينا بهذه الطريقة»

الكرة  ديڤيد بيكام، العــب 
اإلجنليزي الشــهير، يثير جدال 
حادا، بنشره صورة تقبيله البنته 
الصغيرة مجددا، واملذيع بيرس 
مورغان يصفه بغريب األطوار.

«أمي أجبرتني على البقاء في معسكر بالغابة 
شهرين، ألني كنت سمينة»

ابنة املمثلة  جيني بنتالنــد، 
األميركية روزان بار، في مذكراتها 

الصادرة قريبا.

«أحببتها وعلقت صورتها في غرفتي، قبل 
أن ألتقيها شخصيا»

ماشــني جن كيلــي، املغني 
األميركي، متحدثــا عن ميغان 
فوكــس، املمثلــة األميركيــة، 

وخطيبته احلالية.

«متحمسة ألن أصبح ثالثينية»
ســيلينا غوميــز، املغنيــة 
األميركية، تؤكد انها كانت تخشى 
العمــر عندما كانت  التقدم في 
صغيرة، لكنها اآلن ترحب بالنضج.

واحد

«أوميكرون» يفرغ رفوف املتاجر 
في أميركا.

«املرور»: أكثر من ٤ ماليني 
مخالفة في عام ٢٠٢١.

مؤشر سلبي جدًا. جرعات اللقاح اإلضافية.. قادمة!

والدة «معجزة عائشة» على ارتفاع ٣٥ ألف قدم فوق النيل

معجزة عائشة بني يدي أمها مع الطبيبة الكندية د.عائشة اخلطيب وعدد من الركاب

أعربت طبيبة كندية عن فرحتها الشديدة 
بعد أن ساعدت في والدة طفلة «معجزة» 
علــى منت طائرة أثنــاء رحلة جوية ليلية 
مــن قطر إلى أوغندا علــى ارتفاع ٣٥ ألف 
قدم فوق نهر النيل في األجواء املصرية.

وكانت د.عائشــة اخلطيب، األســتاذة 
بجامعة تورنتو الكندية، قد قطعت حوالي 
ســاعة واحدة في رحلة اخلطوط اجلوية 
القطريــة من الدوحة إلــى عنتيبي عندما 
بدأت تسمع طلب استغاثة على منت الطائرة 

ملساعدة سيدة في حالة والدة.
وكانت السيدة احلامل عاملة أوغندية 
عائدة من اململكة العربية السعودية، حيث 
تعمل هناك إلــى بالدها عبر قطر، وكانت 
حامال في الشــهور األخيرة وعلى وشــك 

الوالدة، وفق «بي بي سي العربية». 
وُولدت الطفلة، في األسبوع ٣٥، بصحة 

جيدة، وُســميت «معجزة عائشــة»، على 
اســم الطبيبة التي ســاعدت في وصولها 
إلى العالم. وكانت الدكتورة اخلطيب، التي 
كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل 
الشــاق في تورنتو ملواجهة أزمة تفشــي 
ڤيــروس كورونا، تســتمتع بإجازتها في 

احملطة الثالثة من رحلتها.
وقالت عائشــة اخلطيب لـ«بي بي سي 
نيوز»: «أفضل جزء في القصة أنها قررت 

تسمية الطفلة على اسمي».
وأعطت د.عائشة قالدة ذهبية للطفلة 
كانت ترتديها مكتوب عليها اســم عائشة 

باللغة العربية.
وعن هذا قالت: «اعتقدت أنني سأعطيها 
لها كذكرى رمزية من الطبيبة التي أتت بها 
إلى الدنيا على ارتفاع ٣٥ ألف قدم في الهواء 

أثناء حتليقها فوق نهر النيل».

نشــرت ســيدة األعمــال والنجمة 
األميركيــة پاريس هيلتــون عددا من 
الصــور من آخر محطات رحلة شــهر 
العسل مع زوجها اجلديد رجل األعمال 

كارتر ريوم، والتي كانت في دبي.

وكانــت الرحلة شــملت قبــل ذلك 
عــددا من الوجهــات الســياحية وهي 
لندن وجزيرة بور بورا في بولينيزيا 
الفرنسية وجزيرة أنغويال في منطقة 

الكاريبي وكذلك لندن واملالديڤ.

وقــد وثقت الصور وجود الزوجني 
(كالهما في ســن الـــ ٤٠) في صحراء 
دبي، وقيامهما برحلة على ظهر اجلمال، 
باإلضافة إلى أنشــطة ترفيهية أخرى 

قاما بها في بر دبي.

پاريس هيلتون على ظهر جمل في صحراء دبي وبجوارها كارتر ريوم

پاريس هيلتون وشهر عسل 
في صحراء دبي 

مع البعارين
مصرية تنهي دراستها اجلامعية 

في أميركا بعمر ١٢ عامًا
أصبحت الطالبة املصرية سوسن أحمد األصغر سنا بني 
خريجي كلية بروارد األميركيــة على مدار تاريخها، حيث 
أنهت دراستها اجلامعية في سن ١٢ ربيعا. وقد هنأت السفارة 
األميركية في القاهرة أمس الطالبة سوســن أحمد، البالغة 
١٢ عاما، قائلة إنها أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية 
بروارد اجلامعية على مدار ٦١ عاما! وأوردت السفارة مقولة: 
«وجه طموحك للعال وال تقلل من شأن نفسك»، موضحة انها 
نصيحة سوسن للشباب أصحاب األهداف الكبيرة، متمنية 
استمرار النجاح لسوسن وهي متضي في دراسة الطب في 
جامعة فلوريدا! وحصلت سوســن على البكالوريوس في 
العلوم البيولوجية مع مرتبة الشرف الكاملة في ديسمبر 
املاضــي، إذ حصلت علــى ٤ من ٤، أي ما يعــادل ١٠٠٪ في 
أنظمة تعليمية أخرى. وكانت الطفلة النابغة في التاسعة 

من عمرها فقط عندما حصلت على الثانوية العامة.

سوسن أحمد

العلماء يسجلون حلظة تسجيل الذكريات بالدماغ
متكــن فريــق بحثــي في 
جامعة جنوب كاليفورنيا من 
تصوير أدمغة حية ألســماك 
الزرد وذلك بهدف إظهار كيفية 
معاجلــة الدمــاغ للذكريــات 

وتخزينها.
الفريــق مــن  واســتطاع 
الباحثني في هذه في الدراسة 
الرائدة، مبساعدة مجهر مصمم 
خصيصــا، تســجيل كيــف 
أضاءت خاليا دماغ األسماك 
التي تتميز بالشــفافية عند 
صغار الســن، وفق صحيفة 

«ديلي ميل». 
وأوضحت الدراسة، التي 
رسمت خريطة التغيرات في 
الدماغ، في االكتشاف املفاجئ 
أن صنــع الذكريات يبدو أنه 
يخلق نقاط تشــابك عصبية 
جديدة - وصالت بني اخلاليا 
العصبية - أو جعلها تختفي 
متاما. لم تكن النظرية املقبولة 
على نطاق واسع بأن التعلم 
والذكريات يقويان املشــابك 

العصبية غير واضحة.
ومن خالل السماح للعلماء 
التغييرات املشــبكية  بتتبع 
وتسميتها، قد تساعد التجربة 

(PTSD) وأمــراض التنكــس 
العصبي.

ووجد أن الذكريات السلبية 
تبدو وكأنها تتشكل في جزء 
مختلف من الدماغ عن معظم 
الذكريات األخرى - اللوزة، 
املســؤولة عن االســتجابات 
العاطفيــة مبا في ذلك القتال 

واســتخدمت  الهــروب.  أو 
الدراســة أســماك الــزرد ألن 
أدمغتها مشــابهة لتلك التي 
لدى البشــر، على املستويني 
اجلينــي واخللــوي، لكــن 
األسماك الصغيرة شفافة - 
ما يســمح بإلقــاء نظرة غير 
متغيرة على أدمغتها احلية.

الدراسة كشفت أن صنع الذكريات يخلق وصالت بني اخلاليا العصبية

فــي إظهــار كيفيــة تشــكل 
الذكريــات وملاذا تكون أنواع 
معينة من الذكريات أقوى من 

غيرها.
أن  الباحثــون  ويعتقــد 
هــذا ميكــن أن يقــدم طفرة 
فــي عالجات جديدة ملتالزمة 
الالحــق للصدمــة  اإلجهــاد 

ملشاهدة الڤيديو

مسدسات «ذكية» في أميركا متنع 
املجرمني واألطفال من استخدامها

واشنطنـ  أ.ف.پ: تدخل مسدسات «ذكية» 
مصممة لتحديد من ميكنه الضغط على الزناد 
سوق األسلحة األميركية املزدهرة هذا العام، 
والهدف منها احلد من عدد ضحايا األسلحة 
النارية، فيما يواجه املشرعون الفيدراليون 
طريقا مسدودا بشأن تنظيم حمل السالح.

وتثير فائــدة هــذه التكنولوجيا ومدى 
موثوقيتها باإلضافة إلى املعارك السياسية 
حول تنظيم حمل األسلحة النارية، جدال منذ 
عقود، لكن مؤيديها يقولون إنها فرصة ملنع 
األطفال واملجرمني واألشخاص الذين لديهم 
ميول إليذاء النفس، من الضغط على الزناد.
لكــن هل ســيقدم املشــترون علــى هذه 
األسلحة الذكية؟ وهل ستنجح التكنولوجيا 
في عالم الواقع وتوفر مزيدا من الســالمة؟ 
إنهما ســؤاالن قد يبقيان بال جواب حاســم 

على مدى سنوات.
يســتخدم النظــام الــذي تقدمه شــركة 
«ســمارت غانز» التي ميلكهــا رائد األعمال 
توم هوالند رقائق «رفيد» (بطاقات حتديد 
الترددات الالسلكية)، على غرار الشارات التي 
يستخدمها كثر في سياراتهم لدفع الرسوم 

اإللكترونية، مثبتة داخل حلقات.
وعندما ميســك صاحب السالح مسدسه 
بيده التي يضع فيهــا حلقة متصلة، تفتح 

آلية أمان ما ميكنه من إطالق النار.
وصممت شركة هوالند هذه التكنولوجيا 
خصوصا للشرطيني الذين يخشون من أن 
يســتولي مشــتبه به على مسدســهم فيما 
يقبضون عليــه، واألهالي الذين يخشــون 
من أن يعثر أطفالهم على أسلحتهم النارية 

ويستخدمونها. (أ.ف.پ) جتربة أحد املسدسات الذكية في أيداهو  

حريق غابات باألرجنتني مستمر 
منذ شهر ودمر ٦ آالف هكتار

باريلوتشي (األرجنتني) - (أ.ف.پ): في ظل درجات 
حرارة تقترب من ٤٠ درجة، حشد رجال اإلطفاء في نهاية 
هذا األسبوع ملواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل 
٢٣ محافظــة في األرجنتني، واحد منها نشــط منذ أكثر 
من شهر ودمر نحو ٦٠٠٠ هكتار من الغطاء النباتي، من 
دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخالء حتى اليوم.

وكان نحو ١٠٠ من رجال اإلطفاء وأفراد الدعم، مبؤازرة 
٥ طائرات و٤ مروحيــات، يواجهون أكثر هذه احلرائق 
شــدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل 
هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية 
(١٥٠٠ كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس)، وفقا خلدمة 
إدارة احلرائق الوطنية. وقالت مديرة العمليات في خدمة 
إدارة احلرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة فرانس برس 
في موقع احلريق املستمر منذ ٦ ديسمبر بسبب البرق، 
«إنه واحد من أخطر احلرائق التي شهدناها في املنطقة».

(أ.ف.پ) ألسنة النيران على بعد ٥٠ كم من باريلوتشي  
ملشاهدة الڤيديو

اكتشاف بخار ماء في غالف 
الكوكب النادر سوبر نبتون

وكاالت: كشــفت وكالة الفضاء األميركية «ناسا» عن 
رصد «بخار ماء» في الغالف اجلوي للكوكب النادر سوبر 
نبتون.  ويدور الكوكب حول جنم قزم يقع على بعد ١٥٠ 
سنة ضوئية من األرض ويبلغ حجمه نحو ثالثة أرباع 
حجم الشــمس. وتعادل الســنة الضوئية ٦ تريليونات 
ميل (أو ٩٫٧ تريليونات كيلومتر). ويدور سوبر نبتون 
حول جنمه الصغير والبارد نسبيا بإحكام شديد، ويكمل 
دائرة كاملة في أقل من يومني، فيما يستغرق نبتون نحو 
١٦٥ عاما إلكمال رحلته حول الشــمس. ويبلغ حجم هذا 
الكوكب نحو ١٫٣ ضعف حجم كوكب نبتون، ومبا يعادل 
٢٥ ضعف كتلة األرض، أي انه أكبر من كوكبنا ٤٫٧ مرات.
ويــدور هذا الكوكب حول جنمه فــي أقل من يومني، 

وتبلغ درجة حرارته نحو ١١٠٠ فهرنهايت.

رسم توضيحي لكوكب سوبر نبتون


