
شهدت سماء محافظة جدة غرب السعودية 
على م��دى ال��ث��اث��ة أي���ام امل��اض��ي��ة ع��روض��اً 
جوية حتت شعار “همة التسعني”، ابتهاجاً 
مبناسبة اليوم الوطني ال�90، حيث شملت 
العروض تقدمي تشكيات تدل على التاحم 

والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره.
وأوض��ح قائد فريق الصقور السعودية 
املقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي أن فريق 

ال��ص��ق��ور ال��س��ع��ودي��ة ش���ارك م��ع مختلف 
منظومات القوات اجلوية امللكية السعودية 
من طائرات مقاتلة ومساندة بشعار اليوم 
الوطني وبعبارة “هّمه حتى القمة”، وفق 

وكالة األنباء السعودية “واس”.
كما أض��اف السلمي أن اخلطوط اجلوية 
العربية السعودية حظيت أيضاً باملشاركة 
في تقدمي هذه العروض بطائرتني من نوع 

بوينغ درمي الينر “طائرة األحام” و”بوينغ 
777”، وط��ي��ران ن��اس ب��ط��ائ��رة إي��رب��اص 

A320neo، وشركة الطائرات املروحية.
إلى ذلك أفاد بأنه مت رفع أكبر علم للمملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ع��ن ط��ري��ق ط��ائ��رة 
م��روح��ي��ة م��ن ش��رك��ة ال��ط��ائ��رات املروحية 
“THC”، تتجاوز مساحته “2000 متر 

مربع” .
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سعودي يركب األصوات 
على طريقة دبلجة 

األفالم الوثائقية
فكرة تصويرية، قادت شاباً سعودياً إلى قيامه 
بتصوير مشاهد فيديو بأسلوب األفام الوثائقية 
املدبلجة، والتي ظهرت من خالها روح احلبكة 
اإلخراجية، وتوافق احلديث مع املشهد، والتي 
راجت تلك املقاطع في منصات التواصل لدى الكثير 

من املتابعني.
وعشق ال��ش��اب “الحق عبدالله املازني” مع 
رفاقه الستة،  أسلوب التقليد وح��اول��وا م��راراً 
اإلخراج والتصوير وتركيب األصوات على املشاهد 
واحل��رك��ة، حتى أتقنوا العديد من الفيديوهات 

املخرجة بأسلوب األفام الوثائقية املدبلجة.
وقال الحق ذو ال�29 عاماً في حديثه ل�”العربية.
نت”: “أطلقت قناة على اليوتيوب وسّميتها 
باسمي، فاالسم غريب وج��ذاب نوعا ما، ويحقق 
رواجاً جيدا، ونحن نحصل على األصوات املدبلجة 
من اليوتيوب، بعد اختيار املشاهد املراد التركيب 
عليها، وتسجيلها بحسب امل��دة التي تأخذنا في 
عالم التصوير، ورمبا تأخذ بعض املشاهد يوما 

كاما”.
وأض���اف: خطتنا القادمة عمل وإن��ت��اج أف��ام 
وثائقية كاملة م��ن إن��ت��اج وتصوير وتعليق، 
وبحكم أني أعيش في قرية ريفية “بني مازن” 
فأنا أك��ره املدينة وأض��واءه��ا، لذلك سأركز على 
جانب الريف في إنتاجي للعديد من األفام القادمة، 
وأنا متواصل في تقدمي كل إنتاجي على منصات 
التواصل، كما أقدم يومياتي بدون تكلف أو سفر 
ألجل التصوير، ولكن أحياناً تأخذنا األق��دار إلى 

بعض األماكن اجلميلة وأقوم بتصويرها.

عروض جوية زينت سماء »جدة«
ابتهاجًا باليوم الوطني لـ »السعودية«

 في الصـميم
تبني أن الرياضة للمتباعدين من أفيد األمور التي ميارسها 
اإلنسان وقت انتشار األوبئة مثل كورونا، وفي مثل هذه 
األوق��ات التي ما زالت فيها احل��رارة مرتفعة ميكن اسغال 
فترة املساء للمشي على شاطئ البحر، أو استغال املجمعات 
التجارية املكيفة مع األخذ بعني االعتبار ارتداء الكمام حفظاً 
للسامة..  املاحظ أن الشباب وبسبب التدخني ال يقوون 
على ممارسة الرياضة، فاألفضل لهم اإلقاع عن هذا الباء 
الذي يدمر الصحة ويضعف األبدان..  كفانا الله من شر هذا 

الباء، إنه نعم املولى ونعم احلفيظ.

  

@Alwasatkuwait
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FSASQ8@ فاديه �صعد العبدالـله ال�صباح
نتائج الثانوية العامة هذا العام ال تبشر بخير ابدا...وكيف مت القبول 

بها هكذا؟ بدون مراجعة دقيقة الثارها،؟
مؤشر سئ جدا عن وضع املنظومه التعليميه ،اص��وات كثير من 
املخلصني بحت لتصحيح املسار والدي هو االمل االكبر لنا بالتفاؤل 

مبستقبل الكويت والتنميه فيها.. والعكس لالسف ان استمر هكذا...

Musaed Al hajery @Musaed_Alhajery
اجلمعيات التعاونية تشكل 60 % مو السوق، احلل الوحيد للعبث 
اللي قاعد يحدث في أغلبها  إنك حتولها شركة مساهمة عامة، تخلق 
وظائف بالهبل للكويتيني بعيدا عن املسخرة اللي قاعده تصير فيها 
من فساد، وربحها راح يتضاعف للمساهمني كافة مو مجموعة تنهبها 

ومتشي بال حساب..

        @Mr1993A مغردة كويتية
فلسطني عربية و عاصمتها القدس مهما تغيرت اخلرائط فهي 

خارطتنا وارضنا التاريخية أرجوكم علموا أبنائكم فقط للتاريخ

fatmaaltabbakh@فاطمة،الطباخ
قناعة ان كلمه طيبه تأتي في وقت احلزن او االنفعال أو الغضب 
أو السخط لها قدرة على تهدئة اآلخرين وجتبر بخاطرهم حيث ان 
قوتها تأتي من توقيتها  املناسب اثناء االنفعال والشعور كالسحر على 
اجلسد وتصبه بصاعقة السكينة املفاجئةقلب أخضرنظرية صحيحة 

رمز املائة نقطة 100 ٪

dr_dalradaan@د. دلل الردعان
التطبيقي واجلامعة ....أزم��ة قبول  وتأخير تخريج للطلبة تلوح 

باألفق....بسبب تخفيض ميزانية الصيفي

abdulmajeed alshatti @bosammy
نحتاج وجوه جديدة نظيفة تقود العملية السياسة ،، ملينا من الكالم 
االنشائي ٠ الكويت تزخر بالشباب الوطني الطموح امتنى منهم ان 

يبدوا رأيهم بدون خوف و ال استحياء ،، مستقبل الكويت مستقبلكم ٠

Fadhel Alballam @AlballamFadhel
٢٠ الف مواطن كويتى تضرروا من النصب العقارى والسبب 
تقاعس واهمال وزارة التجاره فى مراقبتها والتدقيق على املشاريع 
املقدمه لهم من شركات العقار لطرحها باملعارض !! واملشاريع كلها 
مخالفه ؟؟؟؟؟ كيف متت املوافقه للشركات على مشاريع مخالفه ؟؟؟ 

فساد ورشاوى!!!!

ms_haifa313@ هيفاء بهبهاين
طفل في االبتدائي كيف سينتبه للمعلم بدون فتح الكاميرا؟ من الذي 

أشار عليكم بهذه الالئحة املتهالكة؟!
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»روبوتات« تالحق فيروس 
كورونا في قطارات لندن!

جتوب أجهزة روب��وت ق��ادرة على قتل فيروس كورونا 
املستجد “كوفيد19-” باستخدام األشعة فوق البنفسجية، 
محطة سانت بانكراس إنترناشونال، إحدى أكبر محطات 
السكك احلديدية في لندن، الستعادة ثقة العماء في سامة 
النقل. وتلقت احملطات ضربة الثاثاء، عندما نصح رئيس 
ال��وزراء البريطاني بوريس جونسون الناس، بالعمل من 
املنزل كلما أمكن، وأم��ر املطاعم واحلانات بإغاق أبوابها 

مبكرا في مواجهة موجة ثانية من عدوى كوفيد19-.
وتشير أح��دث بيانات سنوية ص��ادرة عن هيئة السكك 
احلديدية والطرق في بريطانيا إل��ى أن ع��دد م��رات دخول 
احملطة واخلروج منها خال العام املنتهي في مارس 2019 
وصل إلى 34.6 مليون، لتصبح بذلك محطة سانت بانكراس 

إنترناشونال تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما في الباد.
وقالت الهيئة إن اجلائحة أسفرت عن تراجع ح��اد في 

اإلقبال على السكك احلديدية.
وق��ال ج��اي نيوتن رئيس العمليات وهندسة احملطات 
في خط ه��اي سبيدوان تشانيل للسكك احلديدية: “نحن 
أول محطة قطارات جتلب هذا النوع من التكنولوجيا ألننا 
نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار ب��أم��ان.. 
والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي”. وقالت احملطة 
إن الروبوتات تستخدم األشعة فوق البنفسجية لتمشيط 

مناطق واسعة دون احلاجة إلى املواد الكيماوية املطهرة.

3 أشهر 14 كيلوغرامًا في  »سبعينة« صينية تخسر 
متضي اجل��دة الصينية تشني جيفانغ 
البالغة 70 عاماً، ساعتني يومياً في صالة 
الرياضة، وباتت مثاال يحتذى به في الباد 
التي تطلب فيه السلطات من شعبها ممارسة 

الرياضة ورفع لياقتهم البدنية.
وأصبحت اجل��دة التي تعيش في مدينة 
شنغهاي مشهورة في بادها خال األشهر 
األخيرة بعد أن احتل حبها اجلديد واملفاجئ 
مل��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ف��ي ال��ق��اع��ات عناوين 

الصحف احمللية.
م��ن��ذ أن ب���دأت ب��زي��ارة ص��ال��ة اللياقة 
البدنية في ديسمبر 2018، خسرت تشني 
14 كيلوغراماً في ثاثة أشهر وهي تركز 
متارينها اآلن على املعدة املسطحة وإب��راز 

العضات التي يطمح إليها اليافعون.
كما ب��ات��ت لديها جماهير على مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، إذ يتابعها قرابة 
410 آالف شخص على تطبيق “تيك توك” 

اخلاص بالفيديوهات.
إذ شوهد منشور عبر التطبيق نشرته 
تشني وه��ي ت��ق��وم مبجموعة سريعة من 
حركات القرفصاء )سكواتش( وغيرها أكثر 
من مليون مرة. وبالنسبة لتشني التي عملت 
في شركة أغذية قبل تقاعدها، فإن ممارسة 

الرياضة جاءت في وقت متأخر من حياتها.
وب���دأت مب��زاول��ة ال��ري��اض��ة بعد لقائها 
صدفة مع مدرب بدني شخصي، ومدفوعة 
مبخاوفها بشأن ت��ده��ور صحتها وزي��ادة 
ال����وزن. لكنها متكنت م��ن التخلص من 
الشحوم وتقول إن العام املاضي أك��د لها 
االطباء أن صحتها جيدة، بعد أن عانت في 

السابق من مشكات دهون في الكبد وارتفاع 
ضغط الدم وإعتام عدسة العني.

وعلى الرغم من أسلوب حياتها النشط، 
ال تتمتع تشني بخلفية رياضية وتقول إنها 
بالكاد كانت تنهض من السرير عندما كانت 
ابنتها صغيرة في العمر ألن جسدها كان 

ضعيفا للغاية بسبب اإلجناب.

اجلدة الصينية تشني جيفانغ

إرسل كلمة  »اشتراك«


