
ت��وف��ي��ت املمثلة األمريكية 
 Lynn - الشهيرة لني كوهني
Cohen، عمر ناهز 86 عاما، 
فى مقر إقامتها بوالية نيويورك 
األمريكية، وفقا لتصريحات 

ملدير أعمالها جوش بولتز.
ول��دت ل��ني ك��وه��ني، ي��وم 10 
أغ��س��ط��س 1933 ف���ى مدينة 
كانساس سيتى بوالية ميسورى 
األمريكية، بدأت مشوارها الفنى 
 Without عام 1983 فى فيلم
a Trace، اشتهرت بتجسيد 
شخصية »ماجدة« مدبرة املنزل 
 Sex and« واملربية فى مسلسل
the City« ال��ذى ع��رض على 
إح��دى الشبكات التلفزيونية 
األمريكية، ثم حت��ول بعد ذلك 

إلى سلسلة أفالم.
كما جسدت كوهني، شخصية 
 The Hunger« م��اج��س ف��ى
 ،»Games: Catching Fire
وظهرت فى الفيلم الرومانسى 
 ،»Ross the Universeé«
فضال عن أدوارها فى مسلسالت 
 Law« ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة م��ث��ل
 The« وم��س��ل��س��ل »& Order

.»Marvelous Mrs Maisel
وت��ع��ت��ب��ر امل��م��ث��ل��ة ال��راح��ل��ة 
ذات ت��اري��خ ف��ى امل��س��رح، حيث 
شملت أدواره���ا املسرحية فى 
ب�����رودواى، مسرحية الكاتب 
 Orpheus« تينيسى ويليامز
Descending« ومسرحية 
»Ivanov« للكاتب املسرحى 

الروسى أنطون تشيخوف
وفاة لني كوهني، هى الثانية 

ألح���د جن���وم ه���ول���ي���وود، ه��ذا 
األسبوع، التى تأتى بعد وفاة 
املمثل األمريكى روبرت كونراد، 
بطل مسلسل اخل��ي��ال العلمى 
فى الستينات »ذى وايلد وايلد 
ويست«،  عمر يناهز 84 عاما، 
وقال جيف باالرد، الناطق باسم 
عائلة كونراد ملجلة »بيبول«: 
»ع����اش ح��ي��اة ط��وي��ل��ة رائ��ع��ة 
وتشعر عائلته بحزن بسبب 
غ��ي��اب��ه إال أن���ه ح��ى ف��ى قلوب 

أفرادها«.
 ووفق ما ذكرت وسائل إعالم 
أمريكية، عمل كونراد بداية فى 
بيع احلليب، ثم غنى فى نواد 
ليلية قبل أن تنطلق مسيرته 
التمثيلية فى العام 1959 عندما 
انضم إلى البرنامج التلفزيونى 
»ه���اواي���ني آى« ب��ع��دم��ا انتقل 
للعيش فى لوس أجنلوس، على 

ما ذكرت املجلة.
 ب�����ني ال����ع����ام����ني 1965 
و1969 لعب دور العميل فى 
االستخبارات األمريكية جيمس 
ت. فى مسلسل »ذى وايلد وايلد 
وي��س��ت« ال���ذى يستكشف فيه 
مع شريكه أرتيموس جوردون 
غ��رب ال��والي��ات املتحدة خالل 

رئاسة أوليسيس س. جرانت.
 وشكل هذا املسلسل أساسا 
لفيلم »وايلد وايلد ويست« العام 
1999 ال��ذى لم يحقق النجاح 
امل��رج��و، وك��ان من بطولة ويل 
سيمث وكيفني كالين، وشارك 
كونراد فى برامج ومسلسالت 
تلفزيونية أخرى خالل مسيرته، 
فضال عن أفالم سينمائية منها 
»م����ور واي��ل��د واي��ل��د وي��س��ت« 
املقتبس عن املسلسل، وشارك 

العام 2002 فى آخر عمل له.

أفراح خداده والرفاعي

وفاة املمثلة األميركية لني كوهني بطلة
86 عامًا »Sex and the City« عن عمر 

ش��ارك عامل بناء هندي ف��ي سباق 
رياضي »غريب« ملسافة 100 متر قطعها 
ف��ي 9.55 ثانية، ليسجل زمنا أفضل 
من ذلك ال��ذي سجله أسطورة جامايكا 
أوسني بولت، وحطم خالله الرقم العاملي 

للسباق عام 2009، البالغ 9.58 ثانية.
ف��ه��ل ي��ك��ون ع��ام��ل ال��ب��ن��اء الهندي 
سرينيفاسا غ��ودا، البالغ من العمر 28 
عاما، من منطقة كانتاكا في الهند، أسرع 
من بولت؟ على األقل هذا ما يطمح إليه 
الهنود، الذين يطالبون بتبني هذا الرجل 
من أجل أن يحرز لبالدهم ميدالية ذهبية.

لكن مشاركة غودا لم تكن في سباق 
100 متر ببطولة ألعاب القوى، وإمنا من 
خالل سباق يطلق عليه اسم »كمباال«، 
في مسار داخل حقول األرز مغطى باملاء 
واألوح���ال، حيث يتم سحب املشاركني 

فيه بواسطة اجلاموس.
وفي السباق، ركض غودا مسافة 145 
مترا في 13.62 ثانية، مما يعني أنه قطع 
مسافة 100 متر في 9.55 ثانية، وفقا ملا 

ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وعموما، فقد استغرق األمر من عامل 
البناء 13.62 ثانية فقط لقطع املسافة 

اإلجمالية للسباق البالغة 142.4 مترا.
وبعد أدائ��ه املدهش أم��ام املئات من 
املتفرجني، زعم أن غودا قد مت استدعاؤه 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي جت����ارب ال��س��ب��اق��ات 
ال��ق��ص��ي��رة، لكنه ص��رح مل��وق��ع »آسيا 
نيوز إنترناشيونال« قائال: »الناس 
يقارنونني بالعداء أوس��ني بولت. إنه 
بطل عاملي، أنا أرك��ض وأع��دوا فقط في 

حقل أرز قذر«.
ونشر الوزير في احلكومة احمللية 

بالوالية كيرين ريجيجو، صورة غودا 
أثناء السباق، وتعهد بأن يدربه أفضل 

املدربني في البالد.
وكتب في حسابه على »تويتر« يقول: 
»ات��ص��ل ب��ه م��س��ؤول��ون م��ن السلطات 
الرياضية في الهند. واستخرجوا له 
تذكرة سفر خاصة به وسيصل إلى املقر 
الرئيسي للسلطات الرياضية في البالد 

يوم االثنني«.
وأض�����اف أن���ه س��ي��ج��ل��ب ل���ه أف��ض��ل 
املدربني إلج��راء التدريبات الرياضية 
بشكل صحيح، وأنهم سيبذلون قصارى 

جهدهم خلدمة املوهبة اجلديدة.
 وع��ل��ق امل��ت��اب��ع��ون ع��ل��ى وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي على الفيديو الذي 
يبني سرعة غودا، بالقول إنه قد ينتهي 
ب��ال��ف��وز مبيدالية ذهبية ف��ي بطولة 

األلعاب األوملبية.
وقال أحدهم: »هذا الرجل سيحصل 
لنا بالتأكيد على امليدالية الذهبية 
في األل��ع��اب األوملبية«، وأض��اف آخر: 
»هذا رائع. إذا كان التوقيت دقيقا، فهذا 

اكتشاف رائع«.
وقال غودا لهيئة اإلذاعة البريطانية 

)ب���ي ب��ي س���ي( إن���ه ك���ان يتنافس في 
»سباق كمباال« ملدة 7 سنوات، مشيرا 
إلى أن اهتمامه بهذا السباق بدأ خالل 

أيام دراسته.
وم���ع ذل���ك، ف��ق��د ح���ذرت السلطات 
الرياضية املنظمة لسباق »كمباال« من 
املقارنة مع بولت، وق��ال كاي غوناباال 
كادامبا رئيس أكادميية كمباال: »ال نود 
االنغماس في أي مقارنة مع اآلخرين. 
لديهم )م��راق��ب��و األح����داث األومل��ب��ي��ة( 
أساليب أكثر علمية ومعدات إلكترونية 

أفضل لقياس السرعة«.

»السباق الغريب«.. فيديو لعامل هندي
100 متر يكسر رقم بولت في 

alwasat.com.kw7

باتت الطفلة األوكرانية آنا 
س��اك��ي��دون، البالغة م��ن العمر 
8 س��ن��وات، أصغر حالة وف��اة 
ملريض ب�«الشيخوخة املبكرة«، 
التي يعانيها 160 شخصا فقط 

حول العالم.
وك��ان��ت آن���ا ت��ع��ان��ي مرضا 
وراثيا نادرا يعرف علميا باسم 
»بروغيريا«، حيث إنها كانت 
تبدو في عمر الثمانني، بينما 

عمرها احلقيقي 8 سنوات فقط.
ووف��ق ما ذك��ر موقع »فولني 
24« األوك����ران����ي، ف���إن وزن 
الطفلة ك��ان في ح��دود السبعة 
كيلوغرامات، علما أنها توفيت 
بسبب تلف أص��اب العديد من 
أعضائها الداخلية لتقدمها في 

السن »فسيولوجيا«.
 وت��ع��ادل ال��س��ن��ة ال��واح��دة 
بالنسبة ملن يعانون هذا املرض 
النادر 10 أع��وام، وتنمو عظام 
املصابني ب��ه بشكل بطيء في 
ال��وق��ت ال��ذي يكون فيه تطّور 

باقي األعضاء سريعا.

ووفق أخصائيني، فإن وفيات 
مرضى »الشيخوخة املبكرة« 
غالبا ما تكون بسبب السكتات 
الدماغية واجللطات، ويعاني 

املصابون به خالل حياتهم من 
الشلل.

ويشير بحث حديث أجري في 
هولندا، أن »بروغيريا« يصيب 

ش��خ��ص��ا ف��ي ك��ل 20 م��ل��ي��ون، 
وب��أن تعداد املصابني باملرض 
املسجلني حول العالم حاليا، هو 

160 فقط.

وفاة »الطفلة املسنة«..
80 عامًا 8 سنوات وعمرها  ولدت قبل 
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الزميل غنيم املطيري مهنئاً

احتفل اسماعيل الياس خداده بزفاف جنله علي ، على كرمية املرحوم سيد عباس سيد رجب الرفاعي وسط حضور األهل واألصدقاء 
الذين امتألت بهم صالة مبارك احلساوي مبنطقة النزهة مساء اخلميس املاضي.

أصدق التهاني للمعرس بحياة زوجية سعيدة

أحمد حلمى يسقط أرضًا في أول 
فيديو له على »تيك توك«

سقط النجم أحمد حلمى، فى أول 
فيديو يبثه عبر حسابه الشخصى 
بتطبيق »تيك توك«، أثناء اإلعالن 

عن حسابه للجمهور.
وي��ظ��ه��ر ح��ل��م��ى وه���و يلتقط 
حلظاته األولى عن طريق املوبايل، 
وسرعان ما سقط أرضاً اثناء قوله 
»أزيكم يا جماعة عاملني إي��ه، دا 
حسابى على تيك ت���وك«، وبعد 
سقوطه أرضاً قال »مني اللى حط 
الكرسى دا هنا، املهم دا حسابى 
على تيك توك مش هتالقوا حساب 
تانى غيره، هتشوفه فيديوهات 

تانية كتير عليه«.
وف��ى سياق آخ��ر، يعمل حالياً 
أحمد حلمى فى سرية تامة على 
فيلمه اجل��دي��د، امل��ق��رر ال��ب��دء فى 
تصوير خ��الل الفترة املقبلة، إذ 
لم يستقر على املخرج حتى اآلن، 
بينما ميتلك مشروعاً سينمائياً 
يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى 
السابق. يشار إلى أن آخر أعمال 
أحمد حلمى فيلم »خ��ي��ال مآتة« 
وحقق 40 مليون جنيه فى شباك 
التذاكر، وشارك فى بطولته حسن 
حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، 
وع��دد كبيرمن الفنانني، تأليف 
عبد الرحيم كمال، وإخ��راج خالد 

مرعى.

يقدم متحف بوفالو للعلوم 
بأمريكا جتربة مثيرة، بعدما 
خصص غرفة مظلمة لعرض 
املومياوات املصرية القدمية 
وتوابيتها الفريدة من نوعها 
وم��ع��ه��ا ال��ض��م��ادات املطلية 
بالذهب، وق��ال القائمون على 
العرض، إن املومياوات تعود 
إلى العصر اليونانى الرومانى 
للثقافة امل��ص��ري��ة، وأوض��ح 
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ع��رض أن 
عمر القطع األثرية املوجودة 
ب��امل��ع��رض ي��رج��ع إل���ى 332 
ع��ام��ا ق��ب��ل امل��ي��الد، وبجانب 
ح����االت ع���رض امل��وم��ي��اوات 
توجد ش��اش��ات مل��س تفاعلية 
حيث ميكن ل��ل��زوار مشاهدة 
جميع الطبقات املخفية للبشر 
احمل��ن��ط��ون، وذل��ك بحسب ما 

.ubspectrum.c ذكر موقع
وتكشف عملية التصوير 
املقطعى عن مالمح لم يسبق لها 
مثيل من آثار البقايا القدمية، 
مب���ا ف���ى ذل����ك حل���م وع��ظ��ام 
املومياوات املصرية مجهولة 
الهوية التى كشف النقاب عنها 
فى املعرض، ويضم املعرض 

أيًضا عدة غرف عرض صغيرة 
تعرض أفالًما قصيرة تشرح 
املمارسات الثقافية املصرية 
واملعتقدات األسطورية، ويضم 
ع���دة غ���رف ع���رض صغيرة 
تعرض أفالًما قصيرة تشرح 
املمارسات الثقافية املصرية 

واملعتقدات األسطورية.
من جانبها أكدت إميي بيبر 
ك��ول��س��ون، م��دي��رة العالقات 
اخلارجية فى متحف بوفالو 
للعلوم، أهمية فهم ال���زوار 
للتاريخ والثقافة التى حتملها 
البقايا القدمية، وعندما تأتى 
إلى هذا املعرض سترى قطعا 
أث��ري��ة م��ن العصر اليونانى 
الرومانى ليس لها مثيل على 
اإلطالق تتحدث عن تلك الفترة 

الزمنية.
وك���ان ال��س��ك��ان احملليون 
ال��ذي��ن خ��رج��وا س��ع��داء أيًضا 
ب��أن القطع شهيرة من جميع 
أنحاء العالم قد قطعت طريقها 
إلى بوفالو. أدرك احلاضرون 
إمكانية قيام معارض تاريخية 
تصور تاريخ مصر القدمي فى 

متحف بوفالو.

املومياوات املصرية القدمية
تغزو متحف بوفالو للعلوم بأميركا


