
وضعت أم لها رحم مزدوج، توأمني يفصل 
بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة ال تكرر 

إال مرة واحدة من بني كل 50 مليون حالة. 
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
أن ليليا كونوفالوفا )29 عاما( من أورالسك 
فييي كييازاخييسييتييان، وضييعييت الييتييوأمييني على 

مرحلتني فصلت بينهما 11 أسبوعا.
فقد أجنبت األول فييي 24 مايو املاضي 
وكانت أنثى، في حني وضعت الثاني وكان 

ذكرا في 9 أغسطس الذي يليه.

ووفقا لييوزارة الصحة في كازاخستان، 
فإن احتمال حدوث والدة من هذا القبيل تبلغ 
واحييدا في كل 50 مليون والدة، وتعد ليليا 

هي احلالة األولى في البالد.
وليييدى األم حيياليية تييعييرف بيياسييم “رحم 
الديلفي”، مما يعني أن كل واحد من التوأمني 

كان في رحم منفصل.
وقالت ليليا: “لقد صدمت عندما علمت أن 
لدى هذه احلالة النادرة”، وأضافت األم، التي 
لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: “كنت 

قلقة للغاية على حياة طفلّي، خصوصا أنهما 
جاءا قبل األوان. لكن األطباء كانوا رائعني، 
ومييا فعلوه كييان معجزة. أظييهييروا أنفسهم 
كمحترفني حقيقيني«. ونقلت الصحيفة عن 
األطباء الذين أشرفوا على ليليا، قولهم إن 
حالتها “غير عادية«. وفي أواخيير ديسمبر 
عام 2018، دخلت أم بريطانية التاريخ في 
البالد عندما أجنبت توأميها بفراق 12 يوما 
بني األول والثاني، مما يجعل الرقم القياسي 

األطول لوضع التوائم في إجنلترا.

»معجزة«.. أم تضع توأمني 
11 أسبوعًا بينهما 

»مختبرات« مستشفى جابر 
يحتفي بفاطمة الشمري

احتفى قسم املختبرات مبستشفي جابر  
بالدكتورة فاطمة الشمري رئيس قسم  الفنيني 
، وذلك بفندق الهوليداي ان مبناسبة خروجها 
للتقاعد. وحضر االحتفال الدكتور سعود 

الدرعة مدير منطقة مبارك الكبير الصحية 
والدكتور طارق مندني رئيس قسم املختبرات 
وهناء البطي رئيس فنيي مختبرات مستشفي 

جابر، وعدد من األطباء والفنيني

تصّدر الفيلم الكوميدي “غود 
بويز” من إنتاج “يونيفرسال” 
صدارة شباك التذاكر في أميركا 
الشمالية خييالل عطلة نهاية 
األسبوع محققا 21 مليون دوالر، 
على ما أفييادت شركة “إكزبيتر 

ريليشنز” املتخصصة. 
وهذه املرة األولى التي يحتل 
فيها فيلم كوميدي مصنف للكبار 
صدارة شباك التذاكر في أميركا 
الشمالية منذ فيلم “ذي بوس” 
فييي أوائيييل الييعييام 2016، وفقا 

ملجلة “هوليوود ريبورتر«.
وييييروي فيلم “غود بويز” 
من إنتاج سيث رودجيين وإيفان 
غولدبرغ قصة 3 أوالد في الثانية 
عشرة من العمر يؤدي أدوارهييم 
برادي نون وجايكوب ترميبالي 
وكيييييث ل. وليييييامييز، يييحيياولييون 

جاهدين حضور حفلة تقبيل.
وتييراجييع فيلم “فاست أند 
فيوريوس بريزانتس: هوبز أند 
شو” من بطولة دواين جونسون 

وجايسون ستايثام ومن إنتاج 
“يونيفرسال”إلى املركز الثاني 
وحقق إيرادات بلغت 14 مليون 

دوالر.
وحافظ فيلم “اليني كينغ” 
)األسد امللك( بنسخته اجلديدة 

من إنتاج “ديزني” على املركز 
الييثييالييث محققا 11.9 مليون 

دوالر.
وحيييل فييي املييرتييبيية الييرابييعيية 
فيلم “ذي أنغري بيردز موفي 
2” اجلديد من إنتاج “سوني” 

بييإيييرادات بلغت 10.5 ماليني 
دوالر.

وذهيييب املييركييز اخلييامييس إلى 
فيلم الرعب “سكاري ستوريز 
تو تل إن ذي دارك” من إنتاج 
“الينزغايت” بييإيييرادات بلغت 

10.1 ماليني دوالر.
وهييو ييييروي قصة مراهقني 
في بلدة صغيرة يعانون جراء 
كييتيياب اسييتييحييصييلييوا عييليييييه من 
منزل مسكون في العام 1968، 
ويييشييارك فيييييه املييمييثييلييون زوي 
كوليتي ومايكل غارزا وغبريال 

راش.
وفي ما يأتي باقي األفالم في 

هذا التصنيف:
6 - ميتيرز داون: أنكايجد” 

مع 9 ماليني دوالر.
7   - دورا أنييد ذي لوست 
سيييييتييي أوف غولد” مييع 8.5 

ماليني دوالر.
8   - وانييس أبييون إيييه تامي 
إن... هوليوود” مع 7.6 ماليني 

دوالر.
9   - بالينديد باي ذي اليت” 

مع 4.5 ماليني دوالر.
10   - ذي آرت أوف رايسينغ 
إن ذي راين” مييع 4.4 مليون 

دوالر.

»غود بويز« يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

alwasat.com.kw

»قصة طيار ناجح« تنتهي مبوته وصحفية في حادث
لقيت مقدمة األخييبييار فييي تلفزيون والييية نيو 
أورليانز األميركية، نانسي باركر، احلاصلة على 
جائرز إميي، حتفها أثناء تغطية إخبارية في اجلو، 
بينما حتطمت الطائرة التي كانت جتري حتقيقا 

على متنها. 

وذكر موقع “إن بي سي نيوز” أن احلادث وقع، 
اجلمعة املاضية، عندما كانت باركر )53 عاما( 
جتري قصة صحفية عن طيار جنح في أداء حتليق 
مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضا مع الصحفية في 

احلادث.

وبحسب املسؤولني احملليني، ال تزال التحقيقات 
جارية بشأن سبب حتطم الطائرة.

وأضييياف “إن بييي سييي نيوز” أن بيياركيير حييازت 
على 5 جوائز إميي خالل مسيرتها املهنية، وأعرب 

زمالئها عن امتنانهم بالعمل معها.
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كييشييف خييبييراء فييي املييتييحييف الوطني 
البريطاني بالعاصمة لندن عن “رسومات 
خفية”، في لوحة رسمها أيقونة الفن 
اإليطالي ليوناردو دافنشي عام 1508، 

وتعرف باسم “عذراء الصخور«. 
وأظييهييرت الييرسييومييات املكتشفة في 
اللوحة التي يعود عمرها إلييى أكثر من 
500 عييام، تصميمات ورسومات أولية 
خفية تييصييور “املالك واملسيح” على 

خالف ما تظهر عليه اللوحة حاليا.
وجليييأ اخلييبييراء إليييى تقنية تصوير 
متطورة للكشف عيين الييرسييومييات غير 
الظاهرة للمالك واملسيح، باستخدام مادة 
الزنك التي أتاحت رؤية الرسم املخبأ عبر 
األشعة السينية واألشعة حتت احلمراء 

اجلديدة والتصوير الطيفي.
وأظييهيير التحليل اجلييديييد للوحة أن 
زاوية رأس الطفل يسوع تغيرت بحيث 
ميكن رؤيييية مييالمييحييه، فييي حييني أزيلت 
بييضييع خييصييل ميين شييعيير امليييالك املجعد 
في اللوحة النهائية، وفييق بيان صادر 
عيين املييعييرض الوطني فييي ليينييدن. وقييال 
املعرض في بيانه: “اآلن للمرة األولى، 
ميكن رؤييية تصاميم ليوناردو املبدئية 
للمالك واملسيح، التي تظهر اختالفات 
كبيرة حول كيفية ظهورهما في اللوحة 

النهائية«.
وأضييياف البيان أن “التصميم غير 
الظاهر يظهر الشخصيتني في مستوى 
أعلى باللوحة، بينما ينظر املييالك إلى 

الطفل املسيح، وكأنه يحتضنه«.
وهذه ليست املرة األولى التي يتم فيها 
استخدام التكنولوجيا حلل لغز مثل هذه 

التحف الفنية. ففي عييام 2005 كشف 
التصوير باألشعة حتت احلمراء رسما 
أوليا خفيا للسيدة الييعييذراء في إحدى 

لوحات دافنشي.
غير أنييه ميين غير الييواضييح مليياذا قرر 
دافنشي التخلي عن الرسومات األصلية 
في لوحة “عذراء الصخرة”، فيما قال 
املتحف الوطني البريطاني في لندن في 

بيانه إن هذا األمر “ال يزال لغزا«.
وأظهر حتليل اللوحة أيضا بصمات يد 
بشرية عليها، لكن اخلبراء لم يتمكنوا من 
معرفة صاحبها، مرجحني أن تكون ألحد 

مساعدي دافنشي خالل رسمه للوحة.
ودافيينييشييي فيينييان ومييخييتييرع إيطالي، 
شملت مييواهييبييه الييهيينييدسيية املييعييمييارييية 

والتشريح والنحت فضال عن الرسم.

»سر خفي« في لوحة رسمها دافنشي 
قبل أكثر من نصف قرن

سلمت السلطات األوكرانية، األحد، تاجر 
مخدرات إسرائيليا كان قد هرب في وقت 
سابق من مطار كييف أثناء عملية تسليمه 
إلى بلده.  وذكرت الشرطة اإلسرائيلية أن 
عاموس دوف سيلفر، وهو أميركي من أصل 
إسرائيلي، وصل إلى احملكمة في ريشون 
لتسيون قرب تل أبيب، األحد، بعد وصوله 

من أوكرانيا.
وقييالييت الييشييرطيية فييي بيييييان سييابييق، إن 
سيلفر أوقف في أوكرانيا في مارس، بتهمة 
استخدام منصته اإللكترونية “تلغراس” 
لبيع مخدر احلشيش، وقييد بلغت قيمة 
مبيعاته “مئات ميياليييني الشواكل” أي 

عشرات ماليني الدوالرات.

وشبكة “تلغراس” ميكن الوصول إليها 
عبر تطبيق “تلغرام” للرسائل املشفرة، 
ومت تأسيسها فييي 2017، وأطييلييقييت في 
البداية في إسرائيل قبل أن تتوسع دوليا 
الحقا. وتتيح هذه الشبكة للراغبني بشراء 
احلشيش عبر اإلنترنت الييدخييول، ببضع 
نييقييرات على هواتفهم الييذكييييية، إلييى عالم 
كامل من البائعني الذين ينشرون صورا 

ملنتجاتهم.
وبعدما يستقر املشتري على املنتج الذي 
نال إعجابه، ميكن له أن يرسل رسالة إلى 
البائع، متحى بعد ذلييك من تلقاء ذاتها، 
لالتفاق على مكان وزمان شراء املخدر بأقل 

خطر ممكن.

نهاية قصة تاجر مخدرات حّير أوكرانيا وإسرائيل

تكرمي الدكتورة فاطمة الشمري

جانب من االحتفال

تييدشيين أيسلندا األحيييد لييوحيية تذكارية 
مخصصة ألوكيوكول، وهو أول نهر جليدي 
اندثر في اجلزيرة بسبب التغير املناخي، 
في خطوة تهدف إلييى تسليط الضوء على 

تداعيات الظاهرة البيئية املقلقة. 
ومن املرتقب إزالة الستار عن اللوحة في 
موقع النهر اجلليدي سابقا، غربي أيسلندا، 

حوالى الساعة 14،00 بتوقيت غرينيتش.
وميين أبييرز املشاركني فييي هييذه املييراسييم، 
رئيييييسيية الييييييوزراء األيييسييليينييدييية كيياتييرييين 
ياكوبسدوتير، ومييفييوضيية األمم املتحدة 

السابقة حلقوق اإلنسان ماري روبنسون.
وقالت ساميني هو، األستاذة احملاضرة في 
األنثروبولوجيا في جامعة رايس األميركية 
القائمة على هذه املييبييادرة: “هو أول نصب 
يوضع إحياء لذكرى نهر جليدي اندثر بسبب 

التغيرات املناخية في العالم«.
ومن خالل هذه اللوحة التي كتب عليها 
بأحرف مذهبة باإلجنليزية واأليسلندية 
“رسالة للمستقبل”، يأمل الباحثون تعزيز 
الييوعييي فييي أوسييياط السكان إزاء انحسار 

األنهار اجلليدية وتداعيات التغير املناخي.
وحتمل اللوحة أيضا عبارة “415 جزءا 
من املليون من ثاني أكسيد الكربون”، في 
إشييارة إلييى املستوى القياسي املسجل في 
مايو املاضي لتركز ثاني أكسيد الكربون في 

الغالف اجلوي.
وقالت هو في بيان: “نسعى من خالل 
اسييتييذكييار نهر جليدي مندثر إلييى تسليط 
الضوء على كل ما هو في طور االندثار في 
العالم أجمع، ولفت االنتباه إلى الدور الذي 
يؤديه اإلنييسييان في هييذا الصدد وهييو ليس 

مدعاة للفخر«.

وتخسر أيسلندا كل سنة حوالى 11 مليار 
طيين ميين اجلليد، ويخشى العلماء اندثار 
حوالى 400 نهر جليدي في هذه اجلزيرة في 

غضون 200 سنة.
كييان أوكيوكول ميتد على 16 كيلومترا 
مربعا عام 1890، قبل انحسار مساحته إلى 
0.7 كيلومتر مربع سنة 2012، حسبما أفاد 

تقرير صدر عن جامعة أيسلندا سنة 2017.
وفي عام 2014، تقرر أن أوكيوكول لم 
يعد نهرا جليدا، بل إنييه مجرد “جليد غير 
صييالييح ال يتحرك ميين مكانه”، وفييق عالم 
اجليولوجيا أودور سيغوردسون الييذي 
درس املنطقة. وفييي تلك الييسيينيية، لييم يعد 

أوكيوكول مصنفا في عداد األنهر اجلليدية 
في البلد، في خطوة كانت األولى من نوعها 
فييي أيسلندا. وإلدراج موقع مييا فييي قائمة 
األنهر اجلليدية، ينبغي أن تكون كتلة اجلليد 
والثلج “كثيفة مبا فيه الكفاية ليتسنى للمرء 
التنقل عليها”، أي بسماكة تتراوح بني 40 

و50 مترا، وفق ما أوضح العالم.
 وقد تفقد نصف املواقع املدرجة في قائمة 
الييتييراث العاملي أنهارها اجلليدية بحلول 
2100، إذا ما استمرت انبعاثات غييازات 
الدفيئة على هييذا امليينييوال، حسبما جيياء في 
دراسة نشرها االحتاد الدولي للطبيعة في 

أبريل املاضي.

بلوحة تذكارية..
أيسلندا توثق وداع أول نهر جليدي


