امللكة إليزابيث حتتفل بعيد ميالدها الـ93
احتفلت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا ،وهي أطول
ملوك العالم جلوسا على العرش وأكبرهم سنا ،بعيد
ميالدها الثالث والتسعني األحد بحضور قداس عيد
القيامة التقليدي في قلعة وندسور.
وحضرت إليزابيث القداس الذي أقيم في كنيسة
سانت ج��ورج برفقة أف��راد من عائلتها من بينهم
حفيداها األمير وليام واألمير هاري وكاثرين زوجة
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باحلصول على مبلغ يصل إلى
مليون دوالر تعويضا عن وفاة
ابنها.
وج�������اء ف����ي ال����دع����وى
القضائية أن املياه حتتوي
على الظروف املالئمة لنمو

هذا النوع من األميبا.
وقال املنتجع إنه قام بوضع
نظام ترشيح وتنقية مياه جديد
بعد اكتشاف مصدر التلوث.
غ��ي��ر أن ص��اح��ب املنتجع
س��ت��ي��وارت ب���ارس���ون���ز ،ق��ال

منر نادر يهاجم حارسة
جمعته «صدفة سيئة» بها

قال مسؤولون إن منرا من فصيلة نادرة هاجم
حارسة في حديقة حيوان مدينة توبيكا بوالية
كانساس األميركية السبت ،ف��أص��اب رأسها
ورقبتها قبل أن ينجح عاملون آخرون في إغواء
احليوان بالطعام لالنصراف عنها.
وقالت مولي هادفيلد املتحدثة باسم املدينة
عبر الهاتف ،إن احل��ارس��ة كانت في حالة من
الوعي عندما نقلت إلى املستشفى الذي وصف
حالتها باملستقرة.
وأشار برندن وايلي مدير حديقة احليوان في
مؤمتر صحفي ،إلى أن الضحية ،وهي حارسة
النمور الرئيسية ف��ي حديقة ح��ي��وان ومركز
الرعاية في توبيكا ،كانت في منطقة مفتوحة
خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم.
وأضاف أن النمر السومطري البالغ من العمر
سبع سنوات ،ويدعى ساجنيف ،دخل املنطقة
بطريقة أو بأخرى وهو ما يفترض أال يحدث أبدا
عندما يكون هناك شخص في الداخل.
وق��ال واي��ل��ي “هناك خطأ م��ا هنا” مضيفا
أن الواقعة قيد التحقيق .وتابع “شهد بعض

زمالئنا أمورا ترجو أال تشهدها أبدا خالل حياتك
املهنية» .وأوضح أن بعض زوار حديقة احليوان
رأوا ساجنيف وهو يهاجم احلارسة التي أصيبت
بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة كما
أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.
وقال وايلي إن عاملني في احلديقة متكنوا بعد
عشر دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء
للدخول في قفص.
وأغلقت احلديقة ملدة  45دقيقة بعد الهجوم
وأبقى احل��راس على النمور الستة فيها داخل
القفص مبا في ذلك ساجنيف وصغاره األربعة.
وسمح جلميع النمور بدخول املنطقة املفتوحة
باستثناء ساجنيف.
وقال وايلي “تصرف ساجنيف بالطريقة التي
يتصرف بها أي منر عندما يدخل أحد منطقته”
مضيفا أنه ال يوجد على اإلطالق ما يدعو “لقتل
ساجنيف».
ومن���ور س��وم��ط��رة م��ع��رض��ة ب��ش��دة خلطر
االن��ق��راض وي��ق��ول الصندوق العاملي للحياة
البرية إن أقل من  400منها تعيش في البرية.

ردا على ال��دع��وى القضائية،
إن���ه ي��ش��ع��ر ب���األس���ى مل���ا حل
بفابريزيو ،لكن “الله وحده
يعلم أين أصيب باألميبا».
وتقول أس��رة فابريزيو إن
ابنها أصيب ب��األع��راض بعد

حتد مثير ..التهم هذه البيتزا
حتصل على  500دوالر فور ًا

عودته من املنتجع ،ونقل على
الفور إلى مستشفى مجاور في
نيوجيرسي.
في املستشفى مت تشخيص
إص��اب��ت��ه ع��ل��ى أن��ه��ا “التهاب
السحايا” ،وب��دء بعالج هذا
امل���رض ،لكن اس��ت��م��رار ت��ردي
حالته دفع األطباء إلى البحث
عن سبب آخر للمرض.
وبعد  4أيام مت إبالغ العائلة
ب��ال��س��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي مل��رض
فابريزيو ،لكنه توفي في اليوم
التالي.
ويعتقد أنه أصيب باألميبا
عندما كان يسبح في املنتجع،
وأن األميبا آكلة الدماغ وصلت
دماغه عبر األنف.
وأغ��ل��ق��ت أب����واب املنتجع
ب��ض��ع��ة أي����ام ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق في
التلوث ،وخلصت دائرة الصحة
في مقاطعة واكو ماكلني إلى أن
فابريزيو أصيب باألميبا على
األرج��ح في املنتجع ،ومشيرة
إلى أن هناك إخفاق في معاجلة
املياه في املنتجع وأنه لم تعالج
املياه بكمية كافية من الكلور.

أطلق مطعم متخصص في البيتزا مبدينة
كاتي ،الواقعة في والي��ة تكساس األميركية،
حتديا من نوع خاص ،القى إقباال واسعا ،وفق ما
ذكر موقع “أي بي سي .»13
وقال املصدر إن التحدي يقضي بتناول “بيتزا
ضخمة” قطرها يتجاوز  70سنتمترا خالل مدة
زمنية ال تتجاوز  60دقيقة ،مضيفا أن كل من
ينجح في األمر ستتم مكافأته بـ 500دوالر.
وكشف أول الفائزين بالتحدي ،املعروف
بـ”كالرك” ،أن��ه ك��ان يفكر ف��ي ت��ن��اول “بيتزا
النقانق لكنها ستتطلب مجهودا أكبر في املضغ”،
فاختار لذلك بديال هو بيتزا الزيتون.

س��ي��ارة كهربائية فائقة السرعة تعتبر
مذهلة بكل املقاييس ،خصوصا في مجالي
السرعة واحلفاظ على البيئة ،مت الكشف عنها
مؤخرا في نيويورك ،بحسب صحيفة ذي صن
البريطانية.
وبحسب املعلومات املتوفرة عن سيارة
“بينيفارينا باتيستا” ،ف��إن ه��ذه السيارة
الكهربائية فائقة السرعة ميكنها أن تصل من
السكون إلى سرعة  97كيلومترا في أقل من
ثانيتني.
وه��ي بذلك تتفوق على سيارات سباقات
ال��ف��ورم��وال وان ،وميكنها أن ت��ص��ل من

وأض��اف “قالوا لي إن��ه يجب أن أتناول كل
شرائح البيتزا في أسرع مدة زمنية ممكنة ،كما
أن الذهاب إلى احلمام ممنوع خالل فترة األكل».
وللمشاركة في التحدي ،يجب دف��ع رسوم
املشاركة البالغة  50دوالرا (شاملة قيمة البيتزا
إضافة إلى مشروب غازي) ،على أن يحصل كل
فائز على  500دوالر.
وك��ش��ف “أي ب��ي س��ي  ”13أن ع����ددا من
األشخاص قصدوا املطعم للمشاركة في التحدي،
لكنهم فشلوا ،بسبب احلجم الكبير للبيتزا،
الذي يصعب تناوله دون أي مساعدة من طرف
أشخاص آخرين.

«لعنة اليورونا» يتصدر إيرادات
السينما األميركية
اح��ت��ل فيلم اإلث����ارة اجل��دي��د “لعنة
اليورونا” (ذا كيرس أوف الي��ورون��ا)
صدارة ايرادات السينما بأميركا الشمالية
محققا  26.5مليون دوالر.
يقوم ببطولة الفيلم ليندا كارديليني،
ورميوند كروز ،ويخرجه مايكل تشيفس.
وت��راج��ع فيلم احل��رك��ة وامل��غ��ام��رات
“شازام” ع��ن ال��ص��دارة ليحتل املركز
الثاني بتسجيل  17.3مليون دوالر.
وي��ق��وم ببطولة الفيلم زكاريليفي،
ودج��ي��م��ون هونسو ،وم���ارك سترونغ
ويخرجه ديفيد ساندبيرج.
وجاء الفيلم الدرامي اجلديد “انفراجة”
(بريكثرو) في املركز الثالث مببيعات
تذاكر جتاوزت  11مليون دوالر.

الفيلم بطولة كريسي ميتز ،وجوش
ل���وك���اس ،وم��ارس��ي��ل ري����وز وإخ����راج
روكسان داوسون.
وصعد فيلم احلركة واملغامرة “كابنت
مارفل” من املركز السادس إل��ى الرابع

مسجال  9.1مليون دوالر.
والفيلم بطولة بري الرسون وصمويل
جاكسون ومن إخ��راج آنا بودينورايان
فليك.
وت��راج��ع فيلم “صغيرة” (ليتل)

من املركز الثاني إلى الترتيب اخلامس
بإيرادات جتاوزت  8.4مليون دوالر.
قام ببطولة الفيلم ريجينا هول ،وإيسا
راي ،وم��ارس��اي مارتن وه��و من إخ��راج
تينا جوردن.

لرحلة ميمونة ..الصينيون يلقون بقطع نقدية في محرك الطائرة
ي��واص��ل امل��س��اف��رون الصينيون جوا
إل��ق��اء النقود املعدنية بعد صعودهم
سلم الطائرة ،باجتاه محركها“ ،من أجل
الفأل احلسن” ومن أجل رحلة آمنة ،رغم
التحذيرات الرسمية من خطورة مثل هذا
العمل.
فقد اعتقلت السلطات الصينية مؤخرا
امرأة ،االثنني ،حملاولتها إلقاء حفنة نقود

معدنية باجتاه محرك الطائرة ،بينما
ك��ان��ت ق��د اعتقلت ع��دة أش��خ��اص ف��ي 7
مناسبات خالل العام املاضي.
وأف��ادت تقارير أن السلطات اعتقلت
صباح االثنني املاضي ام���رأة ،تبلغ من
العمر  66عاما ،وكشف عن اسم عائلتها
وه��و “وانغ” ،بعد محاولتها إل��ق��اء 6
قطع نقدية ف��ي م��ح��رك ط��ائ��رة تابعة

لشركة “تياجنني إيرالين” قبيل إقالعها
بلحظات.
والح��ظ أح��د عمال املطار امل��رأة وهي
حتاول إلقاء القطع النقدية التي سقطت
على األرض ،حلسن احل��ظ ،ولم تقترب
من احملرك.
وبينما سمع عبر مكبرات الصوت نداء
يطالب الشخص املسؤول عن إلقاء النقود

سيارة كهربائية أسرع من املقاتلة إف 16
السكون إلى سرعة  290كيلومترا بأقل من
 12ثانية ،متفوقة بذلك على “الطائرة املقاتلة
إف .»16
وت��ب��ل��غ ال��س��رع��ة ال��ق��ص��وى ل��ل��س��ي��ارة
الكهربائية فائقة السرعة هذه ،التي مت الكشف
عنها مؤخرا في معرض نيويورك الدولي
للسيارات ،حوالي  350كيلومترا في الساعة.
وقالت الشركة إن هذه السيارة كهربائية
بالكامل ،ما يعني أنه ال ينبعث عنها أي غازات
سامة على اإلط�ل�اق ،وبالتالي فهي سيارة
سريعة صديقة للبيئة.
وأض���اف���ت ش��رك��ة ب��ات��ي��س��ت��ا ،مبتكرة
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«آكلة الدماغ» قتلته ببشاعة..
ووالدته تتحرك بعد  7أشهر

طالبت وال���دة رج��ل توفي
بسبب إصابته بنوع ن��ادر من
األميبا املنتجع الذي كان ينزل
فيه ف��ي  21سبتمبر املاضي،
بتعويض ضخم ،وفقا ملوقع
ميل أونالين البريطاني.
ووفقا للدعوى القضائية،
فقد توفي فابريزيو ستابيلي
( 29ع��ام��ا) وه���و م��ن مدينة
ن��ي��وج��ي��رس��ي ،ب��ع��د أص��ي��ب
بـ”األميبا آكلة الدماغ” ،بينما
كان في منتجع “بي أس آر كيبل
بارك آند سيرف” ،الذي يضم
حديقة مائية في تكساس.
ومت تشخيص حالته قبل
وف���ات���ه م��ب��اش��رة ب��إص��اب��ت��ه
باألميبا ال��ن��ادرة ،التي تسبب
بوفاة  98في املئة ممن يصابون
بها.
وأج��ري��ت فحوصا للمياه
في املنتجع أيضا ،وتبني أنها
حتتوي أدل��ة على وج��ود هذه
األميبا القاتلة ،على األقل في 4
أماكن في املنتجع.
وطالبت والدة فابريزيو ،في
الدعوى القضائية ضد املنتجع،

وليام .ولم حتضر ميغان زوجة األمير هاري القداس
إذ ينتظر الزوجان والدة طفلهما األول قريبا.
ونشر الزوجان ،اللذان تزوجا في الكنيسة نفسها
في مايو  ،2018تهنئة للملكة بعيد ميالدها على
حسابهما الرسمي على إنستغرام.
وكتبا “عيد ميالد سعيد جلاللتك ..يا سيدتي ..يا
جدتنا .نتمنى لك قضاء أجمل يوم! هاري وميغان».

وولدت إليزابيث في  21أبريل من عام  1926في
شارع بروتون في وسط لندن وتولت العرش عام
 1952وهي في اخلامسة والعشرين من عمرها مما
يعني أن ملكها مستمر منذ أكثر من  67عاما.
وهناك احتفال رسمي بعيد ميالد امللكة في يونيو
ويتم االحتفال به بعرض عسكري كبير في وسط
العاصمة البريطانية.

السيارة ،أن سيارتها ستكون “أول سيارة
كهربائية ف��اخ��رة فائقة ال��س��رع��ة م��ن فئة
السيارات السياحية ’جي تي‘ في العالم».
كذلك تصف الشركة هذه السيارة الفخمة
بأنها “أقوى سيارة “قانونية” على الطرقات
يتم تصميمها وتصنيعها في إيطاليا».
وقررت الشركة املصنعة لها أن تصنع 150
سيارة فقط من هذا النوع ،على أن يتم إرسال
 50منها إلى الواليات املتحدة ،و 50أخرى إلى
أوروب��ا وآسيا ،بينما تستقبل طلبات الشراء
على موقعها على اإلنترنت.
وتصل قوة احملرك ،في

السيارة التي ستطرح للبيع فعليا في العام
 ،2020إلى  1900حصان ( 1400كيلوواط)،
أما مداها ،في حال لم يعاد شحنها ،فيصل إلى
 450كيلومترا.
وميكن شحن ما نسبته  80في املئة من
البطارية خالل أقل من  40دقيقة.
يشار إلى أنه مت عرض منوذج
أول���ي للسيارة قبل نحو شهر
في معرض جنيف للسيارات،
لكن هذه هي املرة األولى التي
يتم الكشف عنها بصفة
رسمية.

أن يكشف عن نفسه ،رفضت وان��غ ذلك،
لكن مت حتديد هويتها بواسطة كاميرات
املراقبة.
واعتقلت السلطات امل���رأة ف��ي مطار
مقاطعة منغوليا الداخلية “هوهوت”،
ووض��ع��ت قيد احل��ج��ز االح��ت��رازي ملدة
 10أي��ام ،ويبدو أن هذه هي عقوبة من
يحاولون إلقاء النقود في محرك الطائرة.

زفاف أسطوري لولي العهد
املاليزي على «حسناء سويدية»

عقد ي��وم اجلمعة ،زف��اف ول��ي العهد املاليزي تنكو محمد
فايز بترا على السويدية صوفي لويس جوهانسون ،في حفل
أسطوري.
والتقت صوفي البالغة من العمر  32عاما مع األمير تنكو45 ،
عاما ،في إجنلترا بعد أن انتقلت خريجة علم االجتماع واللغة
اإلجنليزية احلسناء للعمل هناك كمربية ،وفق ما ذكر موقع
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأقيم الزفاف في قصر «أستانا
بااللي بيسار» األثري ،الذي بني في عام  ،1840وحضره 300
ضيف.
ووفق الصحيفة البريطانية ،فإن جميع هدايا الزفاف ستمنح
لدور األيتام واملتقاعدين واملنظمات اإلنسانية غير احلكومية.
ويأتي زف��اف ول��ي العهد املاليزي بعد شهور من زواج ملك
ماليزيا ،السلطان محمد اخلامس ،في نوفمبر املاضي ،من ملكة
جمال روسيا سابقا ،أوكسانا فويفودينا.

