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«سوق احلواسيب أسوأ من املتوسط»
ليزا سو، املديرة األميركية 
التايوانية لشــركة إيه ام دي، 
انهيار االنتعاش  تعلن توقعها 
الذي طال أســواق احلواسيب 

اإللكترونية خالل اجلائحة.

«قتلته املخدرات»
تاكر كارلسون، مذيع فوكس 
نيوز، يقول إن األميركي جورج 
فلويــد مــات جــراء تعاطيه 
املخدرات، ولم ميت حتت أقدام 
الشرطي ديريك شوفني، ويؤكد: 
لكن علينا أن نتظاهر بأنه مات 

مقتوالً.

«اخلاليا اجلذعية تشــفي عجوزًا
من السرطان واإليدز»

جانا ديكتر، طبيبة مبستشفى 
مدينة األمــل األميركية، تؤكد 
شــفاء حالة مصــاب باإليدز 
وسرطان الدم معا، عقب عالجه 
بخاليا جذعية من شخص من 
أقربائــه يتمتع مبقاومة  غير 

طبيعية للسرطان واإليدز.

«غرامة وتعليق مبارياتها»
العبــة  راوزي،  رونــدا 
املصارعــة األميركية، حتصد 
قرارا بالغرامة النفعالها وقيامها 
بتثبت أكتاف احلكم األميركي 
دان اجنلر، حتى استســالمه، 
بنفس حركة اإلخضاع التي لم 
لها عندما أخضعت  يحتسبها 

بها منافستها في املباراة.

أبعد من الكلمات

مخرجا «باتغيرل» العربي وفالح 
مصدومان من قرار عدم عرضه

لوس اجنيليس - أ.ف.پ: أعرب مخرجا فيلم «باتغيرل» 
األربعاء عن ذهولهما بقرار استديوهات «وورنر براذرز 
ديســكوفري» عدم عرض عملهما مع أنهما شــارفا على 

إجنازه بتكلفة بلغت ٩٠ مليون دوالر.
وارتأت «وورنر براذرز ديسكوفري» تعليق عرض فيلم 
البطلة اخلارقة «الفتاة الوطواط» الذي انتهى تصويره، 
ال في دور السينما وال عبر منصتها «إتش بي أو ماكس» 

التي كان من املفترض أن تتيحه في الواليات املتحدة.
وتؤدي ليســلي غريــس دور البطولة في هذا الفيلم 
املقتبس من مغامرات شــخصية «دي ســي كوميكس»، 
فيما يتولى مايكل كيتــون مجددا دور الرجل الوطواط 

(بامتان) الشهير.
وكتب املخرجان البلجيكيان عادل العربي وبالل فالح 
عبر إنستغرام «نشعر باحلزن والذهول من هذه األخبار، 

وال نزال عاجزين عن تصديقه».
وأشاد عادل العربي وبالل فالح اللذان سبق أن أخرجا 
أفالما أخرى من أبرزها «باد بويز فور اليف» بـ «املمثلني 

الرائعني» الذين شاركوا في الفيلم.
وفاجــأ قرار االســتديو األوســاط الهوليوودية التي 
أكدت أن أي إلغاء مماثل لفيلم كاد ينتهي العمل به وكلف 

الكثير من املال لم يسبق أن حصل.

ليسلي غرايس

إخالء ٢٠٠ ألف ياباني بعد 
فيضانات سببتها أمطار غزيرة

طوكيو ـ أ.ف.پ: انهارت جسور وفاضت أنهار أمس 
اخلميــس بعد هطــول أمطار غزيرة في شــمال اليابان، 
حيث طلب من ٢٠٠ ألف شخص إخالء املناطق املتضررة.
وقال الناطق باســم احلكومة هيروكازو ماتســونو 
للصحافيني إن هناك مفقودين، فيما حذرت السلطات من 

زيادة خطر حدوث انزالقات تربة وفيضانات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية كتلة موحلة من األشجار 
املقتلعة جتتاح منطقة سكنية جبلية، فيما أظهرت صور 
أخرى منازل غمرتها مياه نهر فائض وجسرا منهارا متاما.

وأفادت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية «إن إتش كيه» 
أنه طلب من ٢٠٠ ألف شخص يقيمون في خمس مقاطعات 
يابانية هي نيغاتا وياماغاتا وفوكوشــيما وإيشــيكاوا 
وفوكــوي إخالؤها. وأوقفــت بعض القطــارات العالية 
السرعة (شينكانسن) عن العمل في املناطق املتضررة.

في العام ٢٠٢١، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انزالق 
تربة هائل في منتجع أتامي الســاحلي (وسط اليابان) 

أسفر عن مقتل ٢٧ شخصا.

سيارة سقطت إثر انهيار أحد الطرق في مقاطعة وياماغاتا     (رويترز)

فرنسي ينهي جولة حول العالم في ٣ سنوات بقارب شراعي صغير
تريبــوردن ـ أ.ف.پ: وصل البحار 
الفرنسي يان كينيه مساء الثالثاء إلى 
اليابسة في بريتاني غرب فرنسا، منهيا 
جولة على العالم دامت ثالث ســنوات 
على منت القارب «بالوشــون» الذي ال 
يتعدى طوله أربعة أمتار وتولى بنفسه 
تصميمه وتصنيعه بتكلفة بلغت ٤٠٠٠ 

يورو.
ووصل القارب الصغير نحو الساعة 
السابعة مســاء بالتوقيت احمللي إلى 
تريبــوردن وحتديدا إلــى ميناء كوت 
دارمور شــمال بريتانــي، في ظل حر 

شديد كان يسود املنطقة.
وردا على ســؤال طرح عليه أثناء 
وجوده على منت القارب الذي استغرق 
بناؤه ٤٠٠ ساعة وغير املجهز مبحرك 
أو بأي تقنية تتيح لركابه التواصل مع 
سكان اليابسة، قال كينيه املتحدر من 
بريتانــي «كانت هذه الرحلة حلما لي 
منذ مدة طويلة واستطعت حتقيقه».

وعبر لوكالة فرانس برس عن «حزن 
بسيط» يشعر به بسبب انتهاء جولته 

العاملية، لكنه أعرب في الوقت نفســه 
عن سعادته بلقاء أسرته مجددا.

وانطلــق الرجــل اخلمســيني في 
ربيــع ٢٠١٩ بجولة عبــر فيها احمليط 
األطلسي ثم احمليط الهادئ ليصل إلى 
جزر ماركيســاس. وبعد وصوله إلى 
تاهيتــي وكاليدونيــا اجلديدة، خطط 
البحار للتوقف في نيوزيلندا وأستراليا. 
لكــن خطته تغيرت بســبب اجلائحة 
واضطــر نتيجــة إغالق احلــدود إلى 
التوجه مباشرة من نوميا في كاليدونيا 
اجلديدة إلى جزيرة ريونيون الفرنسية 
الواقعة قرب مدغشقر، واستغرقت هذه 
الرحلة ٧٧ يوما أمضاها كينيه في البحر.
ومن أبرز التحديــات التي واجهها 
العامليــة هــي  البحــار فــي جولتــه 
احتياطيات الغــذاء وحتديدا املياه، إذ 
حرص على ملء قمرة القيادة عند كل 
إقالع بعبوات من املياه كان يســتلقي 
وســطها ليرتاح. وأشــار إلى أنه كان 
يحتاج خالل جولتــه إلى ليترين من 

املياه يوميا.

كريسي تيغن تواصل نشر خصوصياتها بإعالن حملها
لوس اجنيليــس ـ أ.ف.پ: أعلنت 
عارضة األزياء كريسي تيغن واملغني 
جون ليجنــد األربعاء أنهما ينتظران 
مولودا، بعد نحو سنتني على تعرض 

تيغن إلجهاض تلقائي.
وكتبت العارضة عبر «انستغرام» 
فــي منشــور أرفقته بصــورة تظهر 
بطنهــا املنتفخ نشــرها كذلك ليجند 
«إن السنوات األخيرة كانت مضطربة 
بالنســبة إلينا لكن الفــرح عاد ليمأل 

منزلنا وقلوبنا مجددا».
وأضافت تيغن التي يتابع حسابها 
عبــر «انســتغرام» نحــو ٤٠ مليون 

مستخدم «ننتظر مولودا آخر».
وفي أكتوبر ٢٠٢٠، أعلنت تيغن في 
منشــورات عدة عبر مواقع التواصل 
أنها خسرت طفال لها، مشيرة إلى «ألم 
كبير» شعرت به نتيجة هذه احلادثة.
ونشرت حينها صورة تظهر فيها 
مستلقية على سرير بأحد املستشفيات 
وهي تعانق طفلها الذي ولد ميتا فيما 

يظهر زوجها إلى جانبها.
والقت منشورات النجمة ترحيبا من 
شخصيات وعدد من مستخدمي شبكات 
التواصل، معتبرين أنها ســاهمت من 
خالل ما نشرته بكسر أحد املواضيع 
احملظورة. إال أن تيغن تعرضت كذلك 
النتقادات الذعة من آخرين اعتبروا أنها 
تشارك تفاصيل في غاية اخلصوصية 

عبر مواقع التواصل.
وكانت تيغن (٣٦ سنة)، وهي مقدمة 
برامج ومؤلفة كتاب عن الطبخ، أعلنت 
كذلــك أنها تخضع لعــالج للخصوبة 

كريسي تيغنلديها.

مطلوب متذوق سكاكر للعمل بـ ١٠٠ ألف دوالر!
مونتريال - (أ.ف.پ): نشر 
متجــر «كاندي فــان هاوس» 
اإللكترونــي لبيــع الســكاكر 
إعالنا يشير فيه إلى رغبته في 
توظيف «مدير عام للسكاكر» 
يتولى تــذوق أكثر من ٣٥٠٠ 
حبة ســكاكر شــهريا، مقابل 
تلقيــه ١٠٠ ألــف دوالر كندي 

كراتب سنوي.
وتتمثــل مهــام املوظــف 
بـــ «إدارة سياســة  اجلديــد 
تصنيع الســكاكر لــدى «فان 
هاوس» وتوجيه عمل متذوقي 
السكاكر الثالثة» الذين وظفتهم 

الشركة.
الناطقــة باســم  وقالــت 
متجــر «كاندي فــان هاوس» 
فانيســا جاناكيجيفســكي-

عن مدير عام للسكاكر ليكون 
مسؤوال عن عمل املتذوقني». 
وسيتولى املوظف املستقبلي 
مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته 
على املنتجات اجلديدة وعقد 
اجتماعات للقسم املسؤول عن 

السكاكر، باإلضافة إلى دوره كـ 
«مدير للمتذوقني»، وتوليه كل 
ما يتعلق بـ «األمور املسلية» 
في الشركة. وعرض العمل هذا 
متاح ألي شخص يعيش في 
أميركا الشمالية ويتخطى عمره 

اخلمس سنوات.
التوظيف  ويشــير إعالن 
إلــى ان املتقدم إلــى الوظيفة 
ينبغي طبعا أن يتمتع بحس 
تذوق رفيع وان يكون شغوفا 
بالســكاكر. وذكــر املتجر أنه 
تلقى في غضون أسبوعني أكثر 
مــن ١٠٠ ألف طلــب توظيف. 
وقالــت جاناكيجيفســكي-

ريبيلو إن «غالبية هؤالء هم 
من البالغني لكن حوالي ٢٥٪ 

منهم يشكلون أطفاال».

على املتقدم للعمل أن يكون شغوفاً بالسكاكر

ريبيلــو لوكالة فرانس برس 
«في بداية العــام الفائت، كنا 
نبحث عن متذوقي ســكاكر، 
وهم املسؤولون األساسيون 

عن التذوق لدينا».
وأضافت: «نبحــث حاليا 

طوارئ وحتذيرات في آيسلندا بسبب بركان ريكيانيس
ريكيافيك - وكاالت: تواصل 
أمس اخلميس تدفق احلمم بعد 
ثوران بركاني على شبه جزيرة 
ريكيانيس، التي تقع على بعد 
نحو ٣٠ كيلومترا إلى الغرب من 
العاصمة اآليسلندية ريكيافيك.
هــذا، وقــررت الســلطات 
فــي آيســلندا تفعيــل خطط 
الطوارئ بعد بدء ثوران البركان 
األربعاء قرب جبل فاجرادال، 
وقال مسؤولون محليون إنهم 
قاموا بتفعيل خطط طوارئ. 
ونصحت الشــرطة املواطنني 
بتجنب منطقة ثوران البركان. 
وقالــت إدارة احلماية املدنية 
والطوارئ في بيان إنه يتعني 
على السياح واملقيمني جتنب 
املنطقة بسبب الغازات السامة، 
رغم عــدم وجود خطر فوري 
بوقوع أضرار بالبنية التحتية 

احلمم تتدفق من فوهة البركان في شبه جزيرة ريكيانيس     (أ.ف.پ)احليوية.

«كوريوسيتي» يستكشف 
منطقة جديدة على «املريخ»

تولوز (فرنسا) - (أ.ف.پ): ينتقل الروبوت اجلوال 
«كوريوسيتي» التابع لوكالة الفضاء األميركية «ناسا» 
إلى منطقة جديدة من املريخ ملواصلة مهامه االستكشافية 
بعد ١٠ سنوات من هبوطه على سطح الكوكب األحمر.

وبعدما كان مقررا أن يعمل لسنتني من تاريخ وصوله 
في ٦ أغسطس ٢٠١٢، ينجز الروبوت اجلوال مهام ضمن 
فترة إضافية، إذ مددت «ناسا» مهلة نشاطه مجددا حتى 
سبتمبر ٢٠٢٥. وخالل هذه الفترة التي سيمضيها الروبوت 
علــى املريخ، يتهيأ الستكشــاف منطقــة تتكون تربتها 
بشكل أساسي من الكبريتات، وهو ما لم يتول الروبوت 
درســه بعد. وأوضح املســؤول الفرنسي عن أداة «شيم 
كام» الفرنسية- األميركية املثبتة على الروبوت العالم 
أوليفييه غاسنو أن «هذه املنطقة التي تالحظ كثيرا على 
املريــخ تبني وجود حتول مناخي نحو اجلفاف والقحل 

نشهده حاليا».

ملشاهدة الڤيديو


