كلب يسبح  220كيلومتر ًا قبل إنقاذه
أنقذ عمال منصة نفط في خليج تايالند ،كلبا
متكن من السباحة ملسافة تزيد عن  220كيلومترا
من الساحل ،وأعادوه ساملا إلى اليابسة.
وق��ال فيتيساك بايالو ،وه��و عامل في منصة
النفط التابعة ،عبر صفحته في «فيسبوك» ،إنه
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مت رصد الكلب ،اجلمعة ،بينما كان يسبح باجتاه
املنصة.
ومتكن طاقم املنصة من إنقاذ الكلب بواسطة
حبل عقدوه على رقبته قبل رفعه.
وأضاف بايالو أن الطاقم توقع أن يكون الكلب

سقط من سفينة صيد ،وأطلق عليه اس��م «بون
رود» أو «الناجي».
ومت نقل الكلب ،قبل يومني ،إلى ميناء جنوبي
تايالند ،وأعلن أنه في حالة جيدة بعدما مت تسليمه
إلى منظمة تعمل في مجال حماية احليوانات.
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عادات خاطئة تدمر شعرك وأنت ال تدري!
يلجأ الكثيرون إل��ى غسل شعورهم كل
ي��وم ،ويستخدمون في ذلك أنواعا عدة من
الشامبو ،التي قد تكون مدمرة لفروة الرأس،
وحترم الشعر من الزيوت الصحية الالزمة
له.
ويختلف شعر إنسان عن آخر ،وتختلف
معه طريقة العناية به أو غسله ،وه��و ما
يجعل ع��دد م��رات غسل الشعر الضرورية
تختلف من شخص إلى آخر ،بحسب اجلهد
الذي يبذله والعرق الذي يخرج من اإلنسان.
ويقول جوليان فاريل ،اخلبير في تصفيف
الشعر ،إنه ال توجد قاعدة محددة لعدد مرات
غسل الشعر ،لكنه ينصح بعدم استخدام
الشامبو والبلسم بشكل يومي.

في ه��ذه احلالة أن تستخدم الشامبو مرة
واح���دة أسبوعيا ،أو م��رت�ين على األك��ث��ر،
وينطق األمر نفسه على الشعر اجلاف.
لكن ال يزال بإمكانك ترطيب شعرك ،دون
غسله بالشامبو ،بانتظام وبشكل يومي إن
أحببت ،بحسب اخلبير فاريل.
أما إذا كنت مت��ارس التمارين الرياضية
وتشعر بالقلق من أن تفوح من شعرك رائحة
العرق ،فيمكنك شطفه باملاء اجل��اري فقط،
دون استخدام الشامبو ،لكي يبقى نظيفا.
وينصح فاريل باستخدام الشامبو املصمم
ل��ن��وع ش��ع��رك ،س���واء ك��ان مرطبا للشعر
اجلاف ،أو املخصص إلصالح الشعر التالف
أو اللطيف اخلاص بالشعر امللون.

وأضاف« :إذا كنت تستخدم الشامبو كل
ي��وم ،فسوف جترد ف��روة ال��رأس من جميع
زيوتها الطبيعية ،وميكن أن يؤدي ذلك إلى
تقصف الشعر وحتويله إلى جاف وهش»،
وفقما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية،
األربعاء.
وينصح فاريل بغسل الشعر مرة واحدة
كل يومني أو ثالثة أيام ،وذلك للحفاظ على
الدهون الطبيعية التي متد الشعر بالنضارة
وجتعله حيويا والمعا لفترات أطول.
وأوضح أنه إذا أصيب شعر املرأة بأضرار
بالغة بسبب ك��ث��رة التصفيف ،ال سيما
باستخدام مجفف الشعر ،فستكون بحاجة
إلى العناية به على نحو خاص ،لكن عليها

«رمسيس راح فني» يُتوج بجائزة
مهرجان اإلسماعيلية

تُ���وج الفيلم التسجيلي «رم��س��ي��س راح
فني» للمخرج عمرو بيومي باجلائزة الكبرى
ملهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم التسجيلية
والقصيرة في دورته احلادية والعشرين التي
اختتمت أمس االول في مصر.
يدور الفيلم عن متثال امللك رمسيس الثاني
األثري الذي كان يزين قلب القاهرة ورحلة نقله
عام  2006لوضعه باملتحف املصري الكبير في
اجليزة.
وق���ال���ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م م��س��اب��ق��ة األف��ل�ام
التسجيلية الطويلة في حيثيات منح اجلائزة
إن الفيلم «متكن من ربط تاريخ شخصي مركب
بتاريخ بلد بأكمله ،موثقا حلدث غير عادي».
ومنحت اللجنة جائزتها اخل��اص��ة لفيلم
«النسمة الزرقاء» وهو إنتاج برتغالي فنلندي
فرنسي مشترك ،كما نوهت اللجنة بفيلم «مايكل
ودانيال» من تأليف وإخ��راج األوكراني أندريه
زاجدانسكي .وفي مسابقة األف�لام التسجيلية
القصيرة ،فاز باجلائزة الكبرى فيلم «بعيدا» من
إخ��راج بيجم زولدوباي من قرغيزستان بينما
حصل الفيلم املصري «اجلحيم األبيض» على

جائزة جلنة التحكيم.
وفي مسابقة األفالم الروائية القصيرة ،فاز
باجلائزة الكبرى الفيلم املكسيكي «أركاجنيل»
للمخرج أجنليس ك��روز .وف��از بجائزة جلنة
التحكيم الفيلم الهندي «م��ون��ول��وج السمك»
للمخرجة سوبورنا سينجوتي توشي.
وفي مسابقة أف�لام التحريك ،فاز باجلائزة
الكبرى الفيلم السويسري «أط��ف��ال» للمخرج
مايكل فري بينما منحت جلنة التحكيم جائزتها
اخل��اص��ة للفيلم البولندي «ت��اجن��و احلَ نني»
للمخرجة مارتا سزميايسكا.
واقتنص فيلم «تأتون من بعيد» للمخرجة
املصرية أم��ل رمسيس جائزتي جلنة حتكيم
ال��ف��ي��درال��ي��ة األف��ري��ق��ي��ة للنقد السينمائي
وجلنة حتكيم االحت��اد الدولي لنقاد السينما
«الفيبريسي».
واملهرجان الذي ينظمه سنويا املركز القومي
للسينما ف��ي مصر ه��و األك��ب��ر واألق���دم محليا
وعربيا مبجال األف�ل�ام غير التجارية ويعد
نافذة مفتوحة على األعمال األولى للسينمائيني
الشبان.

بعد الكارثة« ..مصدر غير متوقع»
لترميم كاتدرائية نوتردام
في وقت حتتدم فيه املنافسة
بني أغنياء فرنسا للمساهمة
في ترميم كاتدرائية نوتردام
التاريخية ،توقعت مصادر
صحفية اللجوء إل��ى خدمات
«مصدر غير متوقع» للمساعدة
في إجناح العملية.
وقال املصدر إن لعبة الفيديو
ال��ش��ه��ي��رة «Assassin>s
 »Creed Unityمي��ك��ن أن
ت��س��اه��م ب���ق���وة ف���ي اجل��ه��ود
امل��ب��ذول��ة إلرج���اع كاتدرائية
نوتردام إلى وضعها الطبيعي،
بعد الدمار الذي شهدته ،جراء
احلريق املهول الذي اندلع فيها،
مساء االثنني.
ودم��ر احلريق الهائل الذي
دام ألكثر من  12ساعة البرج
يصب برجي
والسقف ،لكن لم ِ
اجل���رس اللذين ي��ع��ودان إلى
القرون الوسطى بأي ضرر.
كما جنحت ج��ه��ود اإلن��ق��اذ
احملمومة في إنقاذ «أثمن كنوز»
هذا األثر التاريخي ،مبا في ذلك
«إكليل الشوك» الذي يزعم أن
املسيح كان يلبسه ،حسبما أفاد
مسؤولون الثالثاء.
وأوض����ح م��وق��ع «بيزنس
إن���س���اي���در» أن ال��ع��دي��د من
مشاهد لعبة «Assassin>s
 »Creed Unityالتي خرجت
إل��ى ال��وج��ود ف��ي أواخ���ر عام
 ،2014جتري داخل كاتدرائية
ن��وت��ردام ،مضيفة« :استغرق

أح���د مصممي اللعبة عامني
ف��ي البحث ع��ن تفاصيل هذه
ال��ك��ات��درائ��ي��ة ب��ه��دف إن��ش��اء
تصوير دقيقة ق��در اإلم��ك��ان
للتحفة املعمارية».
وق��ال��ت ك��ارول�ين موسيه،
املصممة بشركة «يوبيسوفت»
املطورة للعبة« :صنعت بعض
تفاصيل اللعبة ،لكن  80باملئة

م��ن وق��ت��ي خصصته إلن��ش��اء
تصميم شبه حقيقي لكاتدرائية
نوتردام».
وت����اب����ع����ت« :ذل�������ك ألن
ال��ك��ات��درائ��ي��ة تعتبر م��ن أهم
م��ح��اور ال��ل��ع��ب��ة ،ح��ي��ث ميكن
لالعبني استكشافها من الداخل
واخل���ارج والتعرف على أدق
تفاصيلها».

سرعة بديهة عامل تنقذه من موت محقق
رصد مقطع فيديو ،نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،جناة
عامل بأعجوبة من املوت ،بعد اشتعال النيران في سلك كهرباء بوالية
نيوجيرسي األميركية.
وبينما كان العامل يحاول تنظيف سلك كهرباء مرتبط بإشارة مرور،
اندلع احلريق في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح االثنني.
وأوضح املسؤول األمني في بلدة مانشستر ،كريستوفر هيمهوسر:
«اعتقدنا أنه مت إلغاء تنشيط السلك ،وذلك ما كان يظهر على العامل
أيضا ،حيث لم يكن يدري أنه يلعب بالنار».
وميكن رؤية العامل في مقطع الفيديو ،ممسكا السلك قبل أن يفلت من
يديه ويرتطم باألرض ،مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع.
وذكر معلقون على الفيديو أن سرعة البديهة عند العامل أنقذته من
املوت احملقق.
وق��ال هيمهوسر «ه��ذا الفيديو ميثل تذكيرا وحت��ذي��را في الوقت
نفسه من خطورة الكهرباء .كان ميكن أن يلقى العامل حتفه بسبب هذا
السلك».
وأشار ممثل عن الشركة ،التي يشتغل فيها العامل «ندقق في الفيديو
الذي توصلنا به ،كجزء من التحقيق الذي جنريه في احلادث ،ملعرفة
األسباب وراءه» ،معبرا عن سعادته بعدم تعرض العامل ألية إصابة.

وال يعرف بعد ما إذا كانت
ش��رك��ة « »Ubisoftستقدم
معلوماتها ب��ش��أن تفاصيل
ت��ص��م��ي��م ال��ك��ات��درائ��ي��ة إل��ى
احلكومة الفرنسية أم ال.
وك���ان ال��رئ��ي��س الفرنسي
إميانويل ماكرون أطلق حملة
جلمع التبرعات للبدء في أعمال
البناء والترميم ،مشيرا إلى أن

العملية ستستغرق  5سنوات.
وتعهد امللياردير الفرنسي،
فرانسوا هنري بينو ،في بيان،
ب��ت��ق��دمي  100م��ل��ي��ون ي��ورو
إلع��ادة بناء الكاتدرائية ،كما
ص��در ب��ي��ان مم��اث��ل ع��ن عائلة
امل��ل��ي��اردي��ر ال��ف��رن��س��ي ب��رن��ار
أرنو ،التي قررت التبرع بـ200
مليون يورو.

علق داخل سيارته أسفل شاحنتني
 ..وجنا بأعجوبة

عامل نظافة صيني يتبرع مبعظم أمواله لـ«هدف نبيل»
كرمت السلطات الصينية أح��د عمال
نظافة الشوارع ،البالغ من العمر  58عاما،
باعتباره «بطال» ،بعد أن دأب على مدار
سنوات ع��دة على التبرع بجزء كبير من
رات��ب��ه امل��ت��واض��ع ،على ال��رغ��م م��ن وضعه
املعيشي الصعب.
وذكر موقع «أوديتي سنترال» ،أن تشاو،
وهو عامل نظافة من شنيانغ في مقاطعة
لياونينغ شمال شرقي الصني ،تبرع بأكثر
من  180ألف يوان ( 27ألف دوالر) لعشرات
األطفال الفقراء خالل الثالثني عاما املاضية.
وك��ان تشاو يحصل على رات��ب شهري
قدره  2000يوان فقط ،أي ما يعادل 300
دوالر أم��ي��رك��ي ،ويعيش أس��ل��وب حياة
مقتصدة للغاية ،إذ كانت معظم وجباته
تتكون من شعرية مغلية باملاء.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��رج��ل ل��م يشتر
مالبس جديدة منذ حوالي  30عاما ،ويعيش

هو وعائلته في منزل متواضع للغاية .فإنه
كان على ما يبدو في غاية السعادة ألنه كان
يساعد األطفال الفقراء.
وعاش تشاو لسنوات طويلة في الفقر،

وهذا رمبا ما يبرر تكريسه العقود الثالثة
األخيرة من حياته ملساعدة األطفال الفقراء،
إلى جانب االعتناء بأسرته.
وتوفي وال��د تشاو عندما ك��ان صغيرا

للغاية ،وعانت والدته من مشاكل عقلية،
لذلك اعتمد على لطف وكرم اآلخرين طوال
معظم طفولته.
ومكنته ه���ذه ال��ط��ف��ول��ة الصعبة من
التعرف على كل شيء عن الفقر والعجز،
األمر الذي دفعه الحقا إلى مساعدة األطفال
الفقراء العاجزين عن العيش.
وكانت زوجته تسأله دائما عن سبب
إعطائه املال للغرباء ،في حني أن أسرته في
أشد احلاجة إليه ،فأخذها إلى قرية جبلية
لرؤية األطفال الذين كان يتبرع لهم ،وبعد
أن اطلعت على ظروف معيشتهم متكنت من
فهم األسباب.
وق��ال تشاو« :لقد اعتدت أن أك��ون مثل
ه��ؤالء األط��ف��ال ،لم يكن ل��دي ما يكفي من
ال��ط��ع��ام وش��ع��رت بالعجز ف��ي كثير من
األوقات» .وأضاف« :أريد أن أساعدهم على
تغيير مصيرهم».

في مشهد صادم ،أظهر مقطع فيديو نشرته
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،جناة رجل
م��ن امل��وت بأعجوبة ،بعد أن احتجز داخ��ل
سيارته ،التي علقت أسفل شاحنتني.
وشهد أح��د ش��وارع البرازيل ح��ادث سير
مروع ،إذ قامت شاحنة بتغيير مسارها دون
إعطاء إش��ارة للشاحنة التي تسير خلفها،
مم��ا دف��ع سائق الشاحنة اخللفية للضغط
على املكابح ب��ق��وة ،وال��س��ي��ارة التي تسير
وراءه للقيام باملثل ،فيما لم تتمكن الشاحنة
خلف السيارة من تخفيف سرعتها في الوقت
املناسب.
وف��ي ث���وان م��ع��دودة ،ص��دم��ت الشاحنة
األخيرة السيارة التي أمامها ،وصعدت فوقها،
لتبقى السيارة الصغيرة وسائقها عالقة في
تلك الوضعية املخيفة أسفل الشاحنتني.

وكانت املفاجأة ،أن الشخص الذي كان في
السيارة ،ال يزال على قيد احلياة وقادر على
الكالم مع األشخاص الذين جتمعوا في املكان،
حملاولة إنقاذه.
وبعد أن حطم بعض األش��خ��اص نافذة
السيارة إلنقاذه ،أخرج الرجل يده ليعلمهم
بأنه ما زال في وعيه ،لكنه بقي عالقا في
الداخل .ومع وصول عمال اإلنقاذ ،مت إخراج
الرجل بسالم ونقله جوا ألحد املستشفيات،
حيث ق��ال األطباء إن��ه يعاني من إصابات ال
تهدد حياته ،ومن املتوقع أن يتعافى بالكامل
من احلادث .وأوضح عمال اإلنقاذ ،أن السبب
وراء جناة الرجل من هذا احلادث املميت ،هو
أنه سقط في املنطقة املخصصة للقدمني أسفل
مقعد السائق ،وهي املنطقة الوحيدة التي لم
تُدمر بالكامل من قبل الشاحنة.

