
تطلق السعودية هذا األسبوع الدورة 
الثالثة والثالثني من املهرجان الوطني 
للتراث والثقافة »اجلنادرية« مبشاركة 
عدد من ال��دول من بينها ضيف الشرف 

إندونيسيا.
وامل��ه��رج��ان ال����ذي تنظمه وزارة 
احلرس الوطني يعد هو األكبر واألشمل 
بالسعودية، ويتضمن أنشطة ثقافية 
وفنية وترفيهية ورياضية من أبرزها 
سباق الهجن السنوي الكبير وحفل 

العارضة.
ويرفع املهرجان الذي يقام على مدى 
ثالثة أسابيع هذا العام شعار “وفاء 
ووالء”. وفسر وزي��ر احل��رس الوطني 
األمير خالد بن عبد العزيز بن عياف 
شعار املهرجان قائال “والء ل��أرض، 
والء للتاريخ، والء ل��والة األم��ر، الذين 

ال يألون جهدا في عمل كل ما في إمكاننا 
ألن ن��ق��رب البعيد ألب��ن��اء ه��ذا الوطن 

وأجياله القادمة«.
وقال في مؤمتر صحفي   ، إن فعاليات 
املهرجان ستبدأ غ��دا اخلميس القادم 
20 ديسمبر كاملعتاد بسباق الهجن 
السنوي الكبير »ال��ن��واة األول���ى لهذا 
احملفل الوطني« كما سيحضر العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
وض��ي��وف املهرجان مساء ذات اليوم 
احلفل اخلطابي والفني، والذي يتضمن 

أوبريت »تدلل يا وطن«.
وأض��اف أن املهرجان سيكرم عددا 
م��ن الشخصيات ال��س��ع��ودي��ة “نظير 
إس��ه��ام��ات��ه��ا وم��ن��ج��زات��ه��ا وخدماتها 
للمواطن وال��وط��ن ف��ي ع��دة مجاالت” 
لتنطلق بعد ذل��ك فعاليات املهرجان 

املتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.
وأش���ار إل��ى أن العاهل السعودي 
س��ي��رع��ى ك��امل��ع��ت��اد ح��ف��ل ال��ع��رض��ة 
السعودية ال��ذي سيقام في الصاالت 
الرياضية بطريق الدرعية يوم الثالثاء 
25 ديسمبر “كأحد السمات األصيلة 

والعريقة لبالدنا«.
وحت���ل إن��دون��ي��س��ي��ا ض��ي��ف ش��رف 
ال����دورة الثالثة وال��ث��الث��ني ملهرجان 
اجلنادرية. وحضر املؤمتر الصحفي 
إلعالن تفاصيل املهرجان األحد مبعوث 
الرئيس اإلندونيسي لشؤون الشرق 

األوسط علوي عبد الرحمن شهاب.
وقال شهاب “كلنا نعلم أن اجلنادرية 
ت��ع��د مناسبة س��ن��وي��ة ت��اري��خ��ي��ة لها 
أهميتها ال��ق��ص��وى، وجتمع ب��ني ث��راء 
ال��ت��راث الثقافي ال��ق��دمي م��ع إجن���ازات 

التقدم للمملكة العربية السعودية 
بشكل خاص والدول احمليطة بها بشكل 

عام، لذا إنه ليس من الغريب أن يزور 
ه��ذا املهرجان دائ��م��ا ماليني الزائرين 

وك��ذل��ك يعتبر أك��ب��ر م��ه��رج��ان ثقافي 
سنوي ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط«.

ويستمر م��ه��رج��ان اجل��ن��ادري��ة حتى 
التاسع من يناير.
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33 ينطلق في السعودية  اجلنادرية 
حتت شعار »وفاء ووالء«

اح��ت��ل فيلم ال��رس��وم املتحركة 
اجل��دي��د »س��ب��اي��در م���ان: إن��ت��و ذا 
سبايدر فيرس« ص��دارة إي��رادات 
السينما األميركية محققا 35.4 
مليون دوالر ف��ي أول ث��الث��ة أي��ام 

لعرضه.
أخ��رج الفيلم ب��وب بيرسكيتي 
وبيتر رامسي، وقام باألداء الصوتي 
شاميك مور وجيك جونسون وهيلي 

شتيفيلد.
وج����اء ف��ي��ل��م احل���رك���ة اجل��دي��د 
“املهرب” )ذا م��ي��ول( ف��ي املركز 
الثاني بإيرادات 17.2 مليون دوالر. 
الفيلم من إخ��راج وبطولة كلينت 
إي��س��ت��وود، وش����ارك ف��ي بطولته 

برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

وتراجع فيلم الرسوم املتحركة 
“ذا غرينتش” من املركز الثاني إلى 
الثالث مسجال 11.58 مليون دوالر.

وت��راج��ع أي��ض��ا فيلم ال��رس��وم 
املتحركة “رالف يحطم اإلنترنت” 
)رالف بريكس ذا إنترنت( صاحب 
الصدارة في األسبوع املاضي إلى 
املركز الرابع هذا األسبوع مببيعات 

تذاكر 9.85 مليون دوالر.
وحل فيلم اخليال العلمي اجلديد 
“محركات فتاكة” )مورتال إجنينز( 
في املركز اخلامس بتسجيل 7.5 

مليون دوالر.
ال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ه��ي��ال هيلمار 
وروبرت شيهان وإخراج كريستيان 

ريفرز.

سبايدر مان يتصدر إيرادات السينما األميركية .. 
3 أيام 35 مليون دوالر في 

فيسبوك »يعاقب« نتانياهو
بعد استهداف املسلمني

عاقب موقع »فيسبوك« للتواصل االجتماعي 
ابن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو، 

يائير، بسبب نشره »أفكارا معادية للمسلمني«.
وذكر يائير، في تغريدة نشرها على حسابه في 
تويتر، أن فيسبوك حظر صفحته ملدة 24 ساعة 
بسبب نشره تدوينات تتضمن أف��ك��ارا معادية 

للمسلمني، مضيفا “فيسبوك ديكتاتوري«.
وذكرت صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية أن ابن 
نتانياهو نشر عددا من التدوينات، التي اعتبرها 

فيسبوك، مسيئة للديانة اإلسالمية، لذلك قام 
بحذفها من حسابه ثم حظره ملدة يوم واحد.

وم��ع��ل��وم أن سياسة أك��ب��ر م��وق��ع للتواصل 
االجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، حيث 

مينع نشر أفكار مضللة ومعادية للدين والعرق.
وك��ان النجل األكبر لرئيس وزراء إسرائيل 
نشر، اخلميس املاضي، على صفحته في فيسبوك 
ت��دوي��ن��ة ي��دع��و فيها “املسلمني إل���ى م��غ��ادرة 

إسرائيل«.

تستغرق ال��ع��روس وق��ت��ا ط��وي��ال من 
أج��ل التحضير لليلة العمر، في حني ال 
يتطلب األم��ر من العريس سوى اختيار 
البذلة وبعض أشياء صغيرة أخ��رى، إال 
أن تقليعة جديدة ظهرت قد تغير الكثير 

بالنسبة للرجال.
ويتوجب على العروس البحث جيدا 
عن فستان يليق بيوم الزفاف، فضال عن 
حتضير نفسها لوضع مساحيق التجميل 
وتصفيف الشعر، والبحث عن باقة الورد 
املناسبة التي ستحملها في اليوم املنتظر، 
لكن ع��دد من العرسان اجل��دد ارت���أوا أن 

يشاركوا في األمر األخير.
وابتكر عدد من العرسان طريقة جديدة 
في التزيني، تتمثل في وض��ع ورود في 
حلاهم الطويلة، حتى تبدو وكأنها باقة 
ورمب��ا حديقة، على ما أوردت صحيفة 

“صن” البريطانية، االثنني.
وق��ال��ت الصحيفة إن ه���ذه امل��وض��ة 
ب��دأت في الظهور على منصة التواصل 
االجتماعي “إنستغرام”، وظهر في بعض 
الصور عريس وقد وضع ورود معدودة 
صفراء وزهرية اللون، فيما عمد آخر إلى 
االستعانة بعشرات ال���ورود التي بدت 

كحديقة في وسط حليته.
وال يضع العرسان هذه الورود بالطبع 
أث��ن��اء حفل ال��زف��اف، ب��ل خ��الل جلسات 
التصوير التي توثق اقترانهما وتسبق 

حفل الزفاف.
وقال عدد من العرسان الذين طبقوا هذه 
التقليعة، إن السبب يعود إلى أن الورود 

تضفي أناقة أكبر عليهم.

ل��ك��ن صحيفة “صن” البريطانية 
استدركت قائلة إن ه��ذه املوضة ليست 
واسعة االنتشار، كما يعتقد البعض، إذ لم 

يبد كثيرون رغبتهم أو وإعجابهم بها.

حلى بالورود.. موضة مجنونة للعرسان
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أضرار صحية للزميل »الوقح«

من املعروف أن ضغوط العمل، خاصة تلك 
الناجتة عن الزمالء الوقحني، تؤثر على صحة 
املوظفني، لكن دراسة جديدة كشفت آثارا أخطر 

لهؤالء الزمالء.
وذك��رت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، 
األحد، أن األزواج الذين يعملون في نفس مكان 
العمل الذي يوجد فيه شريكهم، يتأثرون سلبا 

مبا يتعرضون له، إلى درجة احلرمان من النوم.
وي��ش��رح الباحثون املتخصصون ف��ي علم 
النفس بجامعة بورتالند األميركية، أن املوظفني 
ال��ذي��ن يتعرضون مل��واق��ف صعبة ف��ي العمل، 
مييلون إلى التفكير بها في املنزل، وهذا يؤدي 
إلى إصابتهم ببعض أعراض األرق، مثل صعوبة 
اخللود إل��ى النوم أو االستيقاظ في منتصف 

الليل.
وإذا كان الزوجان من احلقل ذاته، فمن املرجح 
أن يناقشا معا ظروف العمل واملواقف الصعبة، 

على أمل أن يكون ذلك دعما لبعضهما البعض.

لكن الدراسة التي فحصت سلوك 305 أزواج 
من وظائف متنوعة، وج��دت أن ه��ذا السلوك 
ي��ؤدي إل��ى قلة النوم لكال الشريكني، إذ يقلق 
الشخص ال��ذي ي��روي معاناته مع الوقحني، 

ويقلق اآلخر بشأن شريكه لكونه متعاطفا معه.
وت��ق��ول الباحثة الرئيسية ف��ي ال��دراس��ة، 
شارلوت فريتز، إن األزواج الذين يعملون في 
احلقل ذات��ه لديهم فهم أفضل ملشاكل بعضهم 
البعض، لكن لذلك تأثير سلبي على الزوجني معا.

وأضافت أن ع��دم التطرق إل��ى ما يحدث في 
العمل أو ع��دم تقدمي الدعم للزوج ليس حال، 
قائلة: “ميكن احلديث عن العمل والتنفيس عن 

النفس، لكن ينبغي تخطي هذا األمر«.
وألن ال��ف��رار م��ن مصاعب العمل أم��ر شبه 
مستحيل، اقترحت الباحثة األميركية عدة طرق 
لتالفي الضغط الذي يؤثر على نوم الزوجني، 
مثل ممارسة الهوايات وقضاء مزيد من الوقت 

مع األصدقاء أو ممارسة التأمل.

»مزاد فضائي« يشهد بيع
حذاء بآالف الدوالرات

بيع ح��ذاء ارت��داه رائ��د الفضاء األميركي نيل 
أرمسترونغ في مزاد علني متخصص ب�«تذكارات 
الفضاء«، أقيم ببوسطن األميركية، مقابل 49 ألف 

دوالر أميركي.
ولم يرتد أرمسترونغ احل��ذاء في رحلته إلى 
القمر، ولكن يعتقد أن��ه استخدمه ف��ي رح��الت 
أخرى، أو احتفظ به كحذاء احتياطي خالل سفره 

للفضاء اخلارجي.
ومن بني األشياء التي عرضت في امل��زاد، بدلة 
فضائية روسية، وصورة خاصة بأرمسترونغ، 
ومجموعة من دليل التعليمات الهندسية اخلاصة 

باملركبة “أبولو 11«.
وبلغت عائدات امل��زاد وفق ما ذك��رت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية 110 آالف دوالر.

تتنوع استخدامات الطابعات ثالثية 
األبعاد بني إمكانية استعمالها في صناعة 
األطراف االصطناعية واألبنية واألسلحة 

النارية، وصوال إلى فتح قفل الهاتف.
وتتبنى العديد من الهواتف املتوفرة 
في األس��واق تقنيات التعرف على الوجه 
حلماية بيانات املستخدمني، إال أن اختبارا 
أج���راه موقع “فوربس” م��ؤخ��را، كشف 
إمكانية تعرض تلك البيانات الختراق 
“الهاكرز” )قراصنة(، مبجرد حصولهم 

على منوذج مطبوع ثالثي األبعاد يطابق 
وج��ه املستخدم. واخ��ت��ب��رت “فوربس” 
إمكانية فتح منوذج لرأس مطبوع بالتقنية 
ثالثية األبعاد خلمسة هواتف، 4 منها تعمل 
 G7 بنظام التشغيل آندرويد وهي إل جي
ThinQوسامسونغ إس 9 ونوت 8 وون 
 .X بلس 6، باإلضافة إلى هاتف أبل آيفون
واستخدم في التجربة رأس طبع من قبل 
شركة “باك فيس” البريطانية، باستخدام 

طابعة متطورة ثالثية األبعاد.

 X وكشفت االختبارات عن مناعة آيفون
مقارنة بباقي الهواتف، التي لم تصمد أمام 
النموذج املطبوع، وفتحت القفل اخلاصة 
بها، لتمكن الشخص الذي قد يكون مخترق 
أنظمة، من الوصول إلى البيانات املخزنة 

فيها.
ونبه العاملون على التجربة املستخدمني 
إلى ض��رورة اعتماد وسائل حماية أخرى 
غير التعرف على الوجه، أو تعزيز هذه 

امليزة بتخصيص إعدادات أقوى.

3D« قادرة على اختراق هاتفك مكمل غذائي »واحد« »وجوه 
خلفض الكوليسترول

يتأثر ارت��ف��اع الكوليسترول الضار 
ف��ي ال���دم بعوامل وراث��ي��ة والعمر ومنط 
ال��غ��ذاء، مما ينذر مبتاعب صحية كبيرة، 
مثل اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب التاجية أو 
التعرض جللطة دم��اغ��ي��ة، إال أن دراس��ة 
وج��دت أن مكمال غذائيا ق��ادر على خفضه 

بصورة كبيرة.
وقال موقع “إكسبريس” البريطاني إن 
النظام الغذائي غير الصحي من األسباب 
الرئيسة الرت��ف��اع نسبة الكوليسترول 
في ال��دم، خصوصا إذا كانت جل وجبات 
اإلنسان حتتوي على مستويات عالية من 

الدهون املشبعة.
وينصح اخل��ب��راء غالبا باتباع نظام 
غذائي صحي وم��ت��وازن للحد من مخاطر 
الكوليسترول، إال أن دراسة حديثة كشفت 
حال جديدا إلع��ادة مستوى الكوليسترول 

إلى وضعه الطبيعي.
وأوض����ح “إكسبريس” أن فيتامني 
B5 ميكن أن يساعد على السيطرة على 
ال��ك��ول��ي��س��ت��رول، ب��اإلض��اف��ة إل���ى خفض 

مستويات الدهون الضارة في الدم.
وأج��ري��ت دراس���ة، ف��ي ك��ن��دا، على 214 
شخصا يعانون من هذه املشكلة، حيث مت 
إعطاؤهم مكمالت غذائية، عبارة عن فيتامني 

“بي 5” يوميا على مدى 16 أسبوعا.
وتوصلت النتيجة إل��ى أن مستويات 
الكوليسترول في ال��دم “انخفضت عندهم 

بشكل ملحوظ«.
ويعرف “بي 5” بقدرته على احلماية من 
عدة أم��راض، مثل التهاب املفاصل وفقدان 

الشعر والربو وتشتت االنتباه.


