
بعد الواقعة التي هزت العالم بأسره، 
ألقت الشرطة الهندية اجلمعة القبض على 
رج��ل متهم بالتسبب في نفوق أنثى فيل 
حبلى، إثر التهامها ثمرة أناناس محشوة 

مبفرقعات نارية انفجرت في فمها.
وقال سوريندرا كومار مسؤول الغابات 
في والية كيراال، إن أنثى الفيل البالغة من 
العمر 15 عاما،لم تتمكن من تناول الطعام 
بعد اإلصابة، ونفقت في نهر في باالكاد 
بالوالية الواقعة جنوبي البالد في 27 مايو 

املاضي.
وك����ان س��وري��ن��درا ق��د ق���ال ف��ي وق��ت 
سابق: »انفجرت فاكهة األناناس املليئة 
باملفرقعات في فمها، مما تسبب بتعرضها 

إلصابات خطرة، أدت إلى نفوقها الحقا«.
وأعلنت إدارة غابات الوالية عن اعتقال 
املشتبه فيه، وقالت إنها حتقق فيما إذا كان 

صيادا أو مزارعا أراد قتل أنثى الفيل ملنعها 
من إتالف احملاصيل.

وتعد »القنابل الطعم« املصنوعة من 
املواد الغذائية احملشوة باملتفجرات شائعة 
في الهند خاصة في الواليات اجلنوبية، 
وتستخدم غالبا الصطياد اخلنازير البرية.

وتسبب نفوق الفيل في غضب نشطاء 
حماية احليوان ومرتادي مواقع التواصل 
االجتماعي حول العالم، ووصفت مانيكا 

غ���ان���دي، ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة م��ن ح��زب 
بهاراتيا جاناتا احلاكم، نفوق الفيلم بأنها 
»عملية مروعة«، وطالبت بعقوبة شديدة 

للمسؤولني عن احلادثة.
وأدى تقلص م���وارد الطعام وارت��ف��اع 
ع��دد األف��ي��ال البرية ف��ي السنوات ال�15 
املاضية إلى دخول أفيال جائعة إلى القرى، 
حيث تتسبب في بعض األحيان في إتالف 

احملاصيل وتهاجم السكان.
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توفي اإلعالمي السعوي الشاب، علي حكمي، غرقا في 
مياه البحر األحمر مبنطقة جازان، مما سبب صدمة كبيرة 

لدى معجبيه ومحبيه.
وكشف بعض أصدقائه أن الراحل لقي مصرعه مساء 
ي��وم اجلمعة غرقاً في شاطئ جزيرة املرجان في ج��ازان 
أثناء ممارسته السباحة، دون أن يتم الكشف عن مزيد من 

التفاصيل بشأن احلادث.
 وبحسب صحيفة »عاجل« السعودية، كتب حكمي في 
آخر مشاركة له »سنرحل يوما دون وداع، سنترك خلفنا كل 
ما نريد وما ال نريد، ذلك هو الرحيل البعيد، لذا اللهم ارزقنا 
حسن احلياة وحسن الرحيل وأرزقنا مبن يدعو لنا بعد 
املوت«.وقال اإلعالمي زياد الشهري: »قبل أقل من ٣ ساعات 
كان يصور سناب وسعيد باألمطار، واألن هو في ذمة الله! 

احلياة قصيرة جدا جدا جدا. الله يغفر لك ويرحمك«.
واع��ت��اد اإلع��الم��ي ال��راح��ل أن ي��ع��رف ع��ن نفسه عبر 
حسابه على تويتر ب�«أخوكم علي حكمي ... إعالمي ومقدم 
برامج،شاعر، كاتب صحفي، مدير عالقات عامة لعدة جهات، 
حاصل على جائزة احلوار االعالمي لعام ٢٠١٨، مشارك في 
عدة مناسبات وفعاليات، عضو في اكثر من جهة تطوعيه، 

األهداف كبيرة والقادم أجمل«.

أقيلت وزيرة التربية والتعليم 
في مدغشقر بعد إعالنها خطة 
ل���ش���راء ال��س��ك��اك��ر ل��ل��ت��الم��ي��ذ، 
لتخفيف م��رارة مشروب عشبي 
روج له رئيس البالد ملكافحة 

فيروس كورونا املستجد.
وأع��ل��ن مجلس ال����وزراء في 
مدغشقر، اخلميس، ع��ن إقالة 
ريغاسوا أندريامانانا، بعد أيام 
قليلة من إعالنها عن خطة لشراء 
السكاكر لطالب املدارس، لتخفف 

مرارة شاي اقترحه رئيس البالد 
أندري راغولينا ملواجهة الوباء.

وأعلنت أندريامانانا، األسبوع 
املاضي، عن طلبها من احلكومة 
في مدغشقر توفير سكاكر بقيمة 
مليوني يورو، لتحلية املشروب 
الذي أثار استغراب كثير بشأن 
فعاليته ف��ي مكافحة فيروس 

كورونا.
وق��ال��ت ال���وزي���رة ل��وس��ائ��ل 
إعالم محلية: »إن شراء السكاكر 

مب��ع��دل 3 ل��ك��ل ش��خ��ص، ك��ان 
مخططا بهدف تقدميه مع شاي 
)كوفيد أورغانكس( للتالميذ«، 
موضحة أن طعم هذا املشروب 

»مر«.
ولم يتم التحقق من الفوائد 
احملتملة لهذا ال��ش��اي العشبي 
حتى اآلن في أي دراس��ة علمية، 
كما لم تسجل دالئل عملية على 
فعاليته ف��ي مكافحة فيروس 

كورونا.

كيت بالنشيت تؤكد 
تعرضها لـ»حادث 

منشار آلي«

»حتدث عن الرحيل قبل ساعات«..
صدمة بعد وفاة إعالمي سعودي شاب

مليونا يورو لتحلية »شاي الرئيس« 
تطيح وزيرة في مدغشقر
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كشفت املمثلة األسترالية كيت 
ب��الن��ش��ي��ت ع��ن ت��ع��رض��ه��ا حل��ادث��ة 
مبنشار آل��ي ف��ي منزلها، أدت إلى 

إصابتها ب�«ندوب طفيفة«.
وحت��دث��ت املمثلة احل��ائ��زة على 
ج��ائ��زت��ي أوس���ك���ار ع��ام��ي 2005 
و2014 عن دوريها في »ذي أفيايتر« 
و«ب��ل��و ج��ازم��ن«، ع��ن ه��ذه احلادثة 
خ���الل م��ح��ادث��ة األس��ب��وع امل��اض��ي 
عبر مدونتها الصوتية مع رئيسة 
احلكومة األسترالية السابقة جوليا 
غيالرد. وقالت كيت بالنشيت: »أنا 
بخير. لقد تعرضت حلادثة بسيطة 
أمس لدى استخدامي املنشار اآللي، 
ما قد يبدو مخيفا للغاية لكن لم يكن 

األمر كذلك«.
وأضافت: »لم أتعرض ألي سوء 
باستثناء ندوب طفيفة في الرأس«، 

وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
من جانبها، ردت جوليا غيالرد 
التي ترأست احلكومة األسترالية 
بني 2010 و2013، بالقول: »كوني 
شديدة احلذر لدى استخدام املنشار 
اآلل��ي. أنت وجه مشهور للغاية وال 
أظن أن الناس يرغبون برؤية ندوب« 

على الرأس.
واستطردت املمثلة التي تعيش 
مع عائلتها ق��رب مدينة تانبريدج 
ويلز مبنطقة كنت البريطانية، في 
احلديث عن طبيعة احلياة في ظل 

أزمة فيروس كورونا املستجد.
وأوضحت أنها ساعدت ابنها البكر 
على املذاكرة في املنزل، بعد أن أرجأت 
امتحاناته بسبب الوباء، مشددة على 
أنها أصبحت تكن »احتراما كبيرا« 
للمدّرسني بعد هذه التجربة، معتبرة 

أنهم ال يتقاضون أجرا منصفا.

مصر.. ميدان التحرير
يتحول إلى حتفة فنية مبهرة

نشرت رئاسة ال���وزراء في مصر 
على صفحتها الرسمية على موقع 
فيسبوك، م��الم��ح م��ي��دان التحرير 
»اجل���دي���د«، ح��ي��ث جت���ري املرحلة 
النهائية إلض��اءت��ه، في إط��ار عملية 

التطوير التي يتم تنفيذها هناك.
وتفقد رئ��ي��س ال����وزراء املصري 
مصطفى مدبولي، مساء اخلميس، 
املرحلة النهائية مل��ش��روع إض��اءة 
امل��ي��دان، بعد انتهاء شركة »مصر 
ل���ل���ص���وت وال����ض����وء وال��ت��ن��م��ي��ة 
السياحية« من أعماله بصورة كاملة.

وأك��د مدبولي أنه يتم العمل على 
تطوير م��ي��دان التحرير، ال��ذي يعد 
أشهر امليادين في مصر، »ليظهر في 
أبهى صورة له وليكون مزارا ضمن 
امل���زارات األث��ري��ة والسياحية التي 

حتظى بها مصر«.
يأتي ذلك في إطار املشروع العام 
لتطوير القاهرة اخلديوية، الذي كلف 
به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي 
سيشمل تطوير جميع مناطق القاهرة 

التاريخية.
وخ��الل تفقده للمرحلة األخيرة 
مل��ش��روع إض����اءة امل���ي���دان، ح��رص 
رئيس ال��وزراء املصري على متابعة 
م��ا مت تنفيذه م��ن مالحظات أبداها 
خ��الل جولته السابقة  هناك، التي 
تتعلق باإلنارة اجلمالية للواجهات 
اخل���ارج���ي���ة ل��ل��م��ت��ح��ف امل��ص��ري 
بالتحرير، واحل��دي��ق��ة امللحقة به 
اخلاصة بالعرض املتحفي املفتوح، 
إل��ى ج��ان��ب نظم إض���اءة ال��ع��ق��ارات 
التراثية املطلة على امليدان، واملسلة، 

والنافورة، واملوقع العام.
كما تفقد مدبولي، عناصر اإلضاءة 
التي متت إضافتها للعقارات املطلة 
على امليدان، لتبدو بشكل متناغم مع 
إضاءة املتحف املصري، وكذلك مجمع 

التحرير.
ومت�����ت أي���ض���ا إزال�������ة ج��م��ي��ع 
»التشوهات البصرية« واإلعالنات 
من أعلى العقارات املطلة على امليدان، 
ح��ت��ى يتسنى أن  ي��ص��ب��ح م��ي��دان 
التحرير في رونقه التراثي، ليحاكي 
أشهر ميادين العالم، وف��ق ما ذكر 

البيان على صفحة رئاسة الوزراء.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن��ه مت تزيني 
امليدان بإحدى املسالت الفرعونية، 
و4 كباش، إضافة إلى أعمال الزراعة 

وتنسيق املوقع.

متكنت عصابة من 4 أشخاص من سرقة آالف 
ال��دوالرات، خالل عملية سطو على أحد املتاجر في 
جنوب إفريقيا، وفقما ذكرت وسائل إعالم محلية 
قبل يومني. وارتدى أفراد العصابة املسلحة، الذين 
اقتحموا امل��ك��ان األرب��ع��اء امل��اض��ي، أدوات تعقيم 
ومعدات للوقاية، مثل التي يرتديها العاملون في 
مجال الرعاية الصحية ه��ذه األي��ام، للحماية من 

فيروس كورونا املستجد.
واقتحم أفراد العصابة سوبرماركت »تشيكرز« 
في م��ول »سكوتسفيل« في مدينة دي��رب��ان، ثالث 
أكبر مدينة من حيث عدد السكان في جنوب أفريقيا، 
وسيطروا على أموال للمعاشات في صندوق داخل 
السوبرماركت. وارت��دى أف��راد العصابة األربعة، 
الذين التقطت كاميرات املراقبة صورا لهم، أقنعة 
واق��ي��ة بالستيكية وك��ام��ات وق��ف��ازات وقمصانا 
بيضاء طويلة، وبدوا كأنهم فريق طبي يتحقق من 

اإلجراءات املتبعة داخل املكان.
وسرقت العصابة، التي تبني أنها حتمل أسلحة، 
أكثر من 200 ألف راند جنوب إفريقي، أي ما يعادل 
نحو 12 ألف دوالر أميركي، من صندوق مخصص 

للمعاشات التقاعدية داخل السوبرماركت.
ودخلت العصابة إلى املركز التجاري من بوابته 
الرئيسية التي تطل على ش��ارع رئيسي، وقامت 

بعملية السطو بينما ك��ان ع��دد م��ن املتقاعدين 
يصطفوا خارج املكان الستالم معاشاتهم.

ول��م يطلق أي من أف��راد العصابة أي رصاصة 
خ��الل عملية السطور، كما لم يبلغ عن وق��وع أي 
إص��اب��ات من ج��راء احل��ادث ال��ذي فتحت الشرطة 

حتقيقا ملعرفة تفاصيله.
وهذه ليست احلادثة األول��ى التي يستغل فيها 
اللصوص أدوات وم��ع��دات العاملني ف��ي املجال 
الصحي من أجل السرقة، خصوصا هذه األيام، فقد 
كشفت شرطة والية واشنطن بالواليات املتحدة عن 

عملية مشابهة مطلع مايو املاضي.
فقد دأب���ت لصتان ت��رت��دي��ان زي العاملني في 
املجال الطبي على سرقة شرفات منازل املواطنني، 
مستغلتني خلو الشوارع من الناس، وحالة التضامن 
الواسعة مع األطقم الطبية في مواجهة فيروس 
كورونا. وتقوم السيدتان بتتبع سيارات توصيل 
الشحنات والبريد عبر سيارتهما، وما أن يقوم عامل 
البريد بوضع الشحنة في الشرفة، تترجالن من 
السيارة وتسرقان الطرد. ورصدت كاميرات املراقبة 
في إحدى الشرفات عملية السرقة التي قامت بها 
السيدتان اللتان كانتا ترتديان زي ممرضات لونه 
أزرق، وتعلقان في عنقيهما بطاقات عمل، بل وتلبس 

إحداهن قفازين واقيني.

عصابة »الفريق الطبي«
تسرق متجرًا في جنوب إفريقيا

الفيل واألناناس املفخخ.. أول اعتقال 
بالواقعة التي هزت العالم


