
ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
ألول مرة منذ إغالق البالد قبل 10 أسابيع 
بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي متتطي 

حصانا في قلعة وندسور.
ويعتقد أن قلعة وندسور هي املقر امللكي 
املفضل للملكة البالغة من العمر 94 عاما، 
وقد مت تصويرها خالل عطلة نهاية األسبوع 
وهي على ظهر حصان، وفق ما ذكرت صحية 

»ديلي ميل« البريطانية.
وتعد امللكة إليزابيث من محبي اخليول 
ومن املولعني بسباقاتها وركوبها، لكنها لم 
تعد على ما يبدو متارس هذه الرياضة كما 

كان سابقا.

وارتدت ملكة بريطانيا منديال ملونا على 
رأسها مع سترة وقفازات، وذلك لالستمتاع 
بالطقس املشمس في قلعة وندسور، في ظل 

اإلغالق املفروض في البالد.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن امللكة 
إليزابيث ال تصطحب أي من حراساها أو 
مساعديها إلى اسطبالت اخليول، وهو إجراء 
احترازي لتجنب عدوى اإلصابة بفيروس 

كورونا.
وق���د مت ال��ت��ق��اط آخ���ر ص����ورة للملكة 
إليزابيث، بعد انتقالها من قصر باكنغهام 
إلى منزلها في قلعة وندسور، في 19 مارس 
املاضي، ومنذ ذلك احلني لم تخرج للعلن إال 

من خالل الصور التي نشرتها وسائل إعالم 
بريطانية، األحد.

وقامت امللكة بواجبات رسمية قبل يوم 
م��ن مغادرتها املخطط ل��ه��ا، لكنها عقدت 
اجتماعها األس��ب��وع��ي م��ع رئيس ال���وزراء 
ب��وري��س جونسون على الهاتف، ب��دال من 

وجها لوجه كاملعتاد.
وقبل مغاردتها قصر باكنغهام بسبب 
جائحة كورونا، ألقت ملكة بريطانيا خطابني 
متلفزين إلى األمة خالل فترة اإلغالق، األول 
لطمأنة البريطانيني بأنه سيتم التغلب 
على فيروس كورونا، والثاني مبنسبة يوم 

النصر في أوروبا.

على ظهر حصان.. أول ظهور مللكة 
بريطانيا منذ »إغالق كورونا«

تونس.. كورونا يطيح مهرجان قرطاج
أع��ل��ن��ت ت��ون��س إل��غ��اء دورة 2020 من 
مهرجان قرطاج ال��دول��ي، على أن تستأنف 
النشاطات الثقافّية في البالد تدريجّياً بعد 

توّقفها بسبب فيروس كورونا.
وأوض���ح���ت وزارة ال���ش���ؤون الثقافية 
التونسية، األح��د، أن��ه في ض��وء »تداعيات 
هذه األزمة )جائحة كوفيد- 19(، مت تأجيل 
مهرجان قرطاج الدولي واملهرجان الدولي في 
احلمامات إلى عام 2021«، مشيرة إلى »عودة 
مختلف األنشطة بالنسبة للجمعيات الثقافية 
ومتعهدي احل��ف��الت وال��ف��ض��اءات الثقافّية 

العمومّية واخلاّصة بالتدريج«.
ودأبت تونس على تنظيم مهرجان قرطاج 
بني شهري يوليو وأغسطس من كل سنة، منذ 

نشأته قبل 56 عاماً. ودأب املسرح الروماني 
األث��ري في قرطاج، في الضاحية الشمالية 
للعاصمة تونس، على احتضان نشاطات 
املهرجان التي تشمل عروضاً تونسية وعربية 

وأجنبية وأفريقية متنوعة.
ويتسع املسرح األثري لنحو 9 آالف متفرج.
وي��ت��وق��ع أن ت��س��ت��أن��ف ال��ن��ش��اط��ات في 
الفضاءات الثقافّية املغلقة »اعتباراً من 15 
يونيو، على أن ال يتجاوز عدد احلضور 30 
شخصاً كحد أقصى« و«التظاهرات الكبرى 
واملهرجانات في الفضاءات املفتوحة بداية 
من منتصف يوليو بطاقة استيعاب ال تتجاوز 
األل��ف ش��خ��ص«، بحسب م��ا أوض��ح املصدر 

نفسه.

مجددا يثور جدل واس��ع يرتبط باسم 
النجم املصري محمد رمضان، رغم أن األمر 
تعلق هذه املرة بشقيقته وحتديدا مبراسم 
حفل زفافها الذي أقيم مساء األحد وحضره 

املمثل البارز.
وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف 
شقيقته إمي��ان، بحضور ع��دد من أق��ارب 
العروسني واألص��دق��اء املقربني، بإحدى 
الفيالت بطريق ال��ق��اه��رة- اإلسكندرية 
ال��ص��ح��راوي، ح��ني وقعت ت��ط��ورات غير 

متوقعة.
وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطاًرا 
بإقامة حفل زف��اف مبنطقة الشيخ زاي��د، 
جنوب القاهرة، لتنتقل ق��وات األم��ن إلى 
م��وق��ع احل��ف��ل، و«ت��ف��ض ال��ف��رح وتنقل 
أصحابه إلى قسم الشرطة«، على خلفية 
عدم التقيد ب��اإلج��راءات االحترازية التي 

يفرضها فيروس كورونا.
وأض���اف امل��ص��در األم��ن��ي ف��ي تصريح 
نقلته »جريدة الشروق« أنه بعد التحقيق 
مع أصحاب حفل الزفاف مت صرفهم من 

قسم الشرطة.

وأقر ال��زوج أن حفل الزفاف كان داخل 
فيلته، واقتصر على أسرة العروسني فقط 

مع مراعاة اإلجراءات االحترازية.
ونشر النجم املصري لقطات من احلفل 
وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، 

على موقع »فيسبوك«.
وفيما أظهرت بعض الصور املتداولة 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي أن 
العروسني وع��ددا من الضيوف التزموا 
بوضع الكمامات، فقد أظهرتهم صور أخرى 

من دونها.
وأص����در رئ��ي��س ال������وزراء امل��ص��ري، 
مصطفى مدبولي، قبل أي��ام، ق��رارا يلزم 
ال��ع��ام��ل��ني وامل���ت���رددي���ن ع��ل��ى األس����واق 

وامل��ن��ش��آت احلكومية وال��ب��ن��وك وأث��ن��اء 
الوجود بجميع وسائل النقل اجلماعية، 
س���واء ال��ع��ام��ة أو اخل��اص��ة، باستخدام 
الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 
4000 جنيه )254 دوالرا( على املخالفني.

وان��ت��ق��دت وس��ائ��ل إع���الم م��ص��ري��ة ما 
وصفته بعدم التزام رمضان وضيوف حفل 
زفاف شقيقته بارتداء الكمامات، في ظل 

أزمة فيروس كورونا املستجد.
واعتبر ذلك أمرا غير مقبول السيما في 

ظل زيادة أرقام اإلصابات بالفيروس.
وسجلت مصر، األح���د، أعلى ع��دد من 
حاالت اإلصابة والوفاة اليومية بفيروس 
كورونا، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث 
بلغ عدد حاالت اإلصابة 1536، إلى جانب 

46 حالة وفاة.
وتطبق مصر إج���راءات ع��زل ع��ام منذ 
م���ارس امل��اض��ي، شملت إغ���الق امل���دارس 
واجلامعات واألندية الرياضية واملقاهي 
وأماكن التجمعات الكبيرة، كما  تفرض 
حظر جتول جزئيا، ملواجهة تفشي وباء 

»كوفيد 19«.

شقيقة محمد رمضان.. حفل زفاف ينتهى في قسم الشرطة

alwasat.com.kw

امتَلك العشرات منها.. شاب يدفع ثمنا باهظًا جدًا لولعه باألفاعي
دفع شاب يبلغ من العمر 27 عاما، ثمنا باهظا جدا 
لولعه بتريبة األفاعي، حيث لقي مصرعه من جراء 
لدغة قاتلة. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
تفاصيل القصة امل��أس��اوي��ة، مشيرة إل��ى أن الشاب 
اإلسباني املقيم مبدينة اجلزيرة اخلضراء جنوبي 

مدريد كان ميلك أكثر من 27 ثعبانا وأفعى.

وخ��الل مداعبته لها، تلقى لدغه ثعبان س��ام من 
فصيلة »احلريا« اخلطيرة، ليتم نقله إلى املستشفى، 
اجلمعة، وهناك ح��اول األط��ب��اء مساعدته بانتظار 
وصول الترياق املناسب من العاصمة مدريد، إال أن 
جهودهم  باءت بالفشل. وثعابني احلريا الذي تعرف 
أيضا باسم »ذوات املنشار« سمها قاتل أكثر من سم 

أفعى الكوبرا 5 م��رات، وأكثر سمية ب�16 ضعفا من 
أفاعي فصيلة راسيل. ويعتبر ثعبان احلريا املسؤول 
عن وفاة معظم من يتعرضون للدغات األفاعي السامة 
في قارة آسيا، فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 
600 نوع من األفاعي السامة، من أصل حوالي 3500 

فصيلة معروفة من هذه الزواحف.
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ق��ال رئ��ي��س ج��ن��وب أفريقيا، 
سيريل رامافوسا، األحد إن الصني 
تعهدت بتوفير 30 مليون أداة 
اختبار كوفيد19- شهرًيا للدول 
األفريقية التي تواجه نقًصا في 

املواد الالزمة الختبار الفيروس.
وص��رح رام��اف��وس��ا، الرئيس 
احل���ال���ي ل���الحت���اد األف��ري��ق��ي، 
للصحفيني بأن الرئيس الصيني 
تشي جينبينغ تعهد ب��أن تتيح 
ال���ش���رك���ات ال��ص��ي��ن��ي��ة أدوات 
االختبار باإلضافة إلى 10000 
جهاز تنفس اصطناعي شهرًيا، 

و80 مليون كمامة شهرًيا للبلدان 
األفريقية.

ولم يحدد رامافوسا ما إذا كان 
سيتم التبرع بهذه األدوات أو 
بيعها للبلدان األفريقية، وفق ما 

نقلت »أسوشيتد برس«.
وواجهت جنوب أفريقيا، التي 
تشهد أكبر عدد من حاالت اإلصابة 
املؤكدة بكوفيد19- في القارة، ب� 
30967 حالة إصابة و643 حالة 
وف��اة، نقًصا في أدوات االختبار 

واملعدات األخرى.
ومي��ث��ل ال��ن��ق��ص ف���ي أدوات 

االخ���ت���ب���ار وأج���ه���زة التنفس 
االص��ط��ن��اع��ي مشكلة بالنسبة 
جل��م��ي��ع ب��ل��دان أف��ري��ق��ي��ا، التي 
اض��ط��رت للتسابق م��ع ال���دول 

األكثر ثراًء على املعدات.
وي��ن��ت��ش��ر ف��ي��روس ك��ورون��ا 
بثبات وب��طء نسبًيا عبر القارة 
ال���س���م���راء، ح��ي��ث س��ج��ل��ت 54 
دول��ة في القارة 141535 حالة 
إصابة و4069 حالة وفاة، وفًقا 
لإلحصاءات التي قدمتها املراكز 
األف��ري��ق��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة األم����راض 

والوقاية منها.

  من الصني إلى أفريقيا..
»أدوات باملاليني« ملواجهة كورونا

ف��ي ح���ادث م��أس��اوي، غ��ري��ب من 
ن��وع��ه، توفي مسن بعد أن هاجمه 
قطيع م��ن األب��ق��ار ف��ي إح��دى بلدات 

اململكة املتحدة.
وقالت شرطة شمال يوركشاير 
إن الرجل البالغ من العمر 82 عاما 
وزوجته كانا يسيران في إيفيسكار، 
بالقرب من إنغلتون، وهي بلدة تقع 
في شمال يوركشاير بشمال البالد، 
ح��وال��ي ال��س��اع��ة 1.45 م��س��اء يوم 

السبت.
وأعلن عن وفاة الضحية في مكان 
احلادث، بينما نقلت زوجته البالغة 
م��ن العمر 78 عاما إل��ى املستشفى 

بواسطة اإلسعاف اجلوي.
وقالت متحدثة باسم الشرطة: 

»إن رجال يبلغ من العمر 82 عاًما من 
فولريدج توفي أمس بعد أن هاجمه 

قطيع من األبقار«.
وأض����اف����ت: »ه���رع���ت خ��دم��ات 
ال��ط��وارئ مل��ك��ان احل����ادث.. لألسف 

توفي الرجل في مكان احلادث«.
وأص��ي��ب��ت امل�����رأة، ال��ب��ال��غ��ة من 
العمر 78 ع��ام��اً، برضوض شديدة 
وُنقلت إلى مستشفى النكستر امللكي 

بواسطة اإلسعاف اجلوي«.
وتقول السلطة التنفيذية للصحة 
وال���س���الم���ة، ب���ن���اًء ع��ل��ى ع���دد من 
احلوادث كل عام، أن األبقار هي أخطر 
احليوانات في اململكة املتحدة، حيث 
يقع عمال امل���زارع وامل��ش��اة ضحايا 

بشكل أساسي لهذا احليوان الضخم.

بهجوم غادر.. »قطيع أبقار« يقتل مسنًا في بريطانيا

بطريقة ب��دائ��ي��ة، ح���اول رج��ل 
أم��ي��رك��ي ي��ب��دو أن���ه ان���زع���ج من 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي جت��ت��اح مدنا 
عدة، معاقبة املتظاهرين، لكنه لقي 
رد فعل غاضبا انتهى بإصابته 

وحتطيم سيارته.
ففي مدينة سولت ليك بوالية 
ي��وت��ا غ��رب��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
التقطت كاميرات املتظاهرين رجال 
يدعى براندون ماكورميك، استخدم 

قوسا وسهما إليقاف احملتجني.
وف��ي مقطع فيديو ميكن سماع 
سيدة ت��ص��رخ: »ان��ظ��روا إل��ى ه��ذا. 
هل تسمي نفسك أميركيا؟«، فيما 
ي���رد عليها وه���و يحضر سالحه 
قائال: »نعم أنا أميركي. كل األرواح 

مهمة«.
وفيما حاول الرجل إطالق أسهمه 
جتاه املتظاهرين، قالت له املرأة: »ال 
جترؤ«، وشوهد متظاهر وقد سقط 
أمام ماكورميك، لكن لم يتضح ما إذا 

كان أصيب بسهم الرجل.
ل��ك��ن ف��ج��أة ارت��ف��ع��ت أص���وات 
م��ن��ب��ه��ات ال��س��ي��ارات وص��رخ��ات 
احملتجني الذين انقضوا على الرجل 

وأوسعوه ضربا وحطموا سيارته.
وانتهى األمر بالرجل، الذي كان 
ميتلك سكينا كبيرا أيضا، في قبضة 

ال��ش��رط��ة، حسبما أف���ادت تقارير 
صحفية أميركية.

وظ��ه��ر م��ك��ورم��ي��ك ف��ي مقابلة 
صحفية بينما ك��ان وجهه ملطخا 
بالدماء، قائال: »في البداية تعرضت 
للضرب عندما صرخت )كل األرواح 
مهمة(، ثم سحبت سالحي لكنني 
تعرضت للضرب أكثر. أمسك بي 

رجال الشرطة«.
ومت�����وج م����دن أم��ي��رك��ي��ة ع��دة 
باحتجاجات ع��ارم��ة، على خلفية 
مقتل ج��ورج فلويد، األميركي من 
أصل إفريقي، بعد معاملة عنيفة من 
رجل شرطة في مدينة مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا.
ومت�����وج م����دن أم��ي��رك��ي��ة ع��دة 
باحتجاجات ع��ارم��ة، على خلفية 
مقتل ج��ورج فلويد، األميركي من 
أصل إفريقي، بعد معاملة عنيفة من 
رجل شرطة في مدينة مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا.
وأجبرت االحتجاجات العنيفة 
قوات احلرس الوطني على تسيير 
دوري��ات في م��دن ع��دة، األح��د، كما 
فرض حظر للتجول في واشنطن، 
بعد خ��روج تظاهرات جديدة قرب 
البيت األب��ي��ض، غ��داة ليلة شهدت 

أعمال شغب في مناطق مختلفة.

حاول وقف »مظاهرات فلويد« بقوس وسهم.. 
فلقي ما لم يتوقعه

E 3708 الثالثاء 10 شوال 1441 ه�/2 يونيو 2020 - السنة  الثالثة عشرة  - العددTuesday 2nd June 2020 - 13 th year - Issue No.E 3708

عواصف رعدية »تؤذي« تاج محل    

أحلقت عواصف رعدية قوية أضرارا مبعلم 
ت��اج محل الهندي الشهير ط��اول��ت املدخل 
وس��وري��ن منخفضني، وذل��ك بعدما أودت، 
اجلمعة، بحياة 13 شخصا في منطقة أغرا في 

شمال الهند، على ما أعلن مصدر رسمي األحد.
وال ي��زال تاج محل، إح��دى عجائب العالم 
املعاصر السبع، وأب���رز املعالم السياحية 
الهندية، مغلقا أمام الزوار منذ منتصف مارس 

بسبب وباء كوفيد19-.
وبّينت صور، األحد، انهيار جزء من سور 

بالكامل.

وقال رئيس هيئة اآلثار في الهند، فاسانت 
ك��وم��ار س��وارن��ك��ار ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس 
إن »س���ورا منخفضا ك��ان ج���زءا م��ن البنية 
األساسية للمعلم تضرر«، فضال عن »سور 
آخر أح��دث عهدا وسقف مستعار في منطقة 
االنتظار اخلاصة بالسياح ودعامة املدخل 

الرئيسي للموقع«.
وف��ي املقابل، لم يلحق أي ض��رر بالبنية 
األساسية للضريح ال��ذي شيده اإلمبراطور 
املغولي شاه جهان، تكرميا لذكرى زوجته 

ممتاز محل التي توفيت العام 1631.


