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كاريكاتري

افتتح��ت وزارة اآلث��ار المصري��ة مقبرت��ي
إي��دو وق��ار بالجبان��ة الش��رقية بمنطق��ة آث��ار
الهرم للزيارة بعد االنتهاء من أعمال الترميم
بهما .يأتي ذلك بالتزامن مع إغالق مقبرتي
«سش��م نفر الراب��ع» و»خوفو خف إف» للبدء
ف��ي أعم��ال الترمي��م بهم��ا ،حي��ث تتب��ع وزارة

اآلث��ار سياس��ة عملي��ة فتفت��ح بع��ض المقابر
للزيارة مقابل إغالق أخرى للترميم.
وأوض��ح مدي��ر ع��ام منطق��ة آث��ار اله��رم،
أش��رف محي��ي الدي��ن ،أن أعم��ال الترميم في
مقب��رة قار ش��ملت تنظي��ف المقب��رة بالكامل
تنظيف��ا ميكانيكي��ا ،وتدعي��م س��قفها عن��د
المدخ��ل ،ومل��ئ الفجوات الموج��ودة بالجزء
العل��وي م��ن ج��دران الصالة الرئيس��ية .وتقع
ه��ذه المقب��رة ش��رق اله��رم األكب��ر بالجبانة
الش��رقية ،وه��ي مقب��رة منحوت��ة ف��ي الصخر،
يع��ود تاريخه��ا لألس��رة السادس��ة م��ن الدول��ة
القديم��ة ،لعه��د المل��ك بيب��ي األول ،وم��ن
ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي

ناب من ذهب ينهي معاناة نمر
«يأكل بصعوبة»
ف��ي عملي��ة جراحي��ة
أجري��ت عل��ى مرحلتي��ن ،زرع
متخصص��ون ناب��ا ذهبي��ا في
ف��م نم��ر ضخ��م ،عوض��ا ع��ن
س��نه األصل��ي التال��ف ال��ذي
سبب له معاناة كبيرة.
وذكرت صحيفة (صن)
البريطاني��ة ،أن ق��رار العلماء
ه��ذا ج��اء بعدم��ا اكتش��فوا
أن أح��د أني��اب النم��ر يعان��ي
ش��قوقا كبيرة ،وقد ينكس��ر ف��ي أي وقت .وأجري��ت العملية الجراحية
األول��ى للنم��ر الذي يزن  60كيلوغرام��ا ،في مركز مخصص للنمور
في ألمانيا في أغسطس الماضي ،وشارك فيها فريق من المتخصصين،
واستغرقت نحو ساعتين ،أما العملية الثانية فامتدت إلى حوالي ساعة
ونص��ف الس��اعة .وق��ال الجراح��ون إن زراع��ة الن��اب الذهب��ي وتثبيت��ه،
كانت ضرورية لوقف معاناة الحيوان الضاري أثناء تناول الطعام.
ومنح البيطريون النمر طعاما من اللحوم من دون عظام كإجراء
احتياط��ي ،حت��ى يس��تقر الن��اب ف��ي مكانه .ويبل��غ عمر النم��ر  6أعوام،
واس��مه كارا ،وج��رى نقل��ه إل��ى المركز المتخصص ف��ي ألمانيا بعد
مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا عام .2016

خوف��و ومن��كاورع الهرميتي��ن ،مفت��ش الكهنة
المطهري��ن له��رم خف��رع والمش��رف على هرم
بيبي األول .أما بالنس��بة لمقبرة إيدو ،فأش��ار
محي��ي الدي��ن إل��ى أنه��ا خضع��ت للتنظي��ف
الميكانيك��ي وتم��ت تقوي��ة بعض األج��زاء في
الس��قف ،كم��ا ت��م تدعي��م وتقوي��ة األج��زاء
الضعيف��ة لقوال��ب الط��وب اللب��ن بالصال��ة
الخارجية للمقبرة.
وتق��ع ه��ذه المقب��رة بجان��ب نظيرته��ا
الس��ابقة ،وتع��ود ل��ذات التاري��خ ،وصاحبه��ا
ه��و اب��ن ق��ار ومن وظائف��ه الكاهن به��رم بيبي
األول والمش��رف على الكتب��ة ومفتش الكهنة
المطهرين لهرمي خوفو وخفرع.

مخبأ نووي للبيع بـ 400ألف دوالر وشرط وحيد
قال��ت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن مخبأ نوويا ،كان
يحتض��ن أكب��ر ص��اروخ باليس��تي عاب��ر للق��ارات ف��ي الوالي��ات
المتحدة ،جرى طرحه للبيع.
وأوضح المصدر أن المخبأ ،الذي يوجد تحت األرض ،يمكن
الوص��ول إلي��ه م��ن خ�لال س��لم طول��ه نحو  12مت��را ،مضيف��ا أنه
مصمم لمقاومة أي هجوم نووي.
ويوج��د المخب��أ ،الذي توقف عن العمل منذ مدة ،في جنوب
والي��ة أريزون��ا األميركية ،وكان في أح��د األيام موطنا لصاروخ
( ،)Titan IIال��ذي كان يع��د أكبر صاروخ باليس��تي عابر للقارات
يملكه سالح الجو األميركي.
وذك��ر مال��ك المخب��أ ،ري��ك إلي��س ،أن��ه قرر عرض��ه للبيع
ألن��ه (يش��عر بالملل) ،مضيفا أنه اش��ترى في األص��ل هذا المكان
لتحويل��ه إل��ى مرك��ز تج��اري لتخزي��ن البيان��ات (لك��ن الخط��ة
ألغيت بسبب الركود االقتصادي).
وكش��فت (الغاردي��ان) أن��ه على المش��ترين المهتمين إثبات
اس��تعدادهم لدف��ع  395أل��ف دوالر مقابل ش��راء العقار ،باإلضافة
إل��ى توقي��ع (تن��ازل ع��ن المس��ؤولية) ،قب��ل ن��زول الس��لم ،للقي��ام
بجولة في المخبأ.
وتابعت (بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون توفير األوراق
الالزمة للقيام بجولة في العقار ،فقد جرى تصميم جولة ثالثية
األبعاد للمستودع).

األسوأ في  50عاما ...البندقية واجهت «حدث استثنائي»
تعرضت مدينة البندقية اإليطالية لموجة مد استثنائية أخرى ،يوم
األحد ،بعدما تس��ببت في حدوث أس��وأ فيضانات بالمدينة منذ  50عاما.
وقال��ت وكال��ة (رويت��رز) إن الفيضان��ات تس��ببت في أضرار ق��درت بأكثر
م��ن ملي��ار دوالر وغ��رق س��احة القدي��س مرق��س بمي��اه بلغ منس��وبها 100
س��نتيمتر ،مش��يرة إل��ى أن مركز البندقية لرصد األم��واج ،ذكر أن المد
قد يصل إلى  160سنتيمترا بعد ظهر األحد.
ولفتت الوكالة إلى قول لويجي برونيارو ،رئيس بلدية البندقية ،في
مؤتمر صحفي (سيكون يوما صعبا ،لكننا متأهبون).
وبلغ المد يوم الثالثاء  187سنتيمترا ،مقارنة بالرقم القياسي البالغ
 194سنتيمترا والمسجل عام .1966
وفي الظروف العادية ،تعد األمواج التي تتراوح بين  80و 90سنتيمترا
مرتفعة لكن يمكن السيطرة على الوضع خاللها.
وق��ال رئي��س البلدي��ة أن قيم��ة األض��رار تقدر بنح��و مليار ي��ورو (1.1
مليار دوالر) ،بينما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البندقية ،يوم الخميس ،وخصصت  20مليون يورو لمواجهة األضرار .وقالت إيمانويال كارباني ،المشرفة
عل��ى األعم��ال الفني��ة واألبني��ة التاريخية في البندقية ،خالل المؤتمر الصحفي ،إن المياه المالحة غمرت نصف كنائس المدينة البالغ عددها  120كنيس��ة
يوم الثالثاء وإنها أحدثت تلفيات بأرضياتها المزخرفة .وتعرضت المدينة ،هذا األس��بوع ،لثالث أمواج مد تجاوزت  140س��نتيمترا ،مما يجعل عام  2019األس��وأ
بالبندقية من حيث أمواج المد منذ عام  ،1872عندما بدأ تسجيل اإلحصاءات الرسمية.

اطالق
دراجات
نارية طائرة

جم��ع حوال��ي  2ملي��ون دوالر ف��ي الوالي��ات المتح��دة إلنش��اء
النموذج األولي من الدراجة النارية الطائرة .ووفقا للمطورين ،فإن
الدراجة س��تطير على ارتفاع يصل إلى  4.5متر وتصل س��رعتها إلى
 640كم في الساعة ،بينما مدة الطيران من  10إلى  22دقيقة.
ووفق��ا لصحيف��ة (ديل��ي مي��ل) البريطاني��ة ،ف��إن الش��ركة
المصنع��ة تن��وي تطوي��ر نموذج خفيف وس��يتم طرح��ه للبيع ،حيث
تصل سرعة هذه الدراجة إلى  96كم في الساعة فقط ،وفي الوقت
نفسه لن يحتاج الشخص إلى رخصة طيران لقيادتها .ولكن يتعين
على الش��خص الذي يريد اقتناء الدراجة الطائرة ،أن ينهي برنامج
تدريبي خاص.
وتريد الش��ركة أن تعرض نس��خة دراجاتها الطائرة المتطورة لوزارة الدفاع والس��لطات الحكومية ،حيث يس��تطيع
فق��ط طي��ار محت��رف قيادة هذه الدراجة .ويش��ار إل��ى أن الدراجة الطائرة س��تتمتع بميزة الهبوط واإلق�لاع العموديين،

والدة  3نمور فارسية مهددة باالنقراض في لشبونة البرتغالية
كش��ف مس��ؤولون ع��ن والدة ثالث��ة
أش��بال م��ن النم��ور الفارس��ية الن��ادرة ،ف��ي
حديق��ة حيوان��ات لش��بونة ،وه��ي ج��زء م��ن
برنام��ج أوروب��ي لتكاث��ر األن��واع المه��ددة
باالنقراض.
وق��د ول��دت األش��بال الثالث��ة ف��ي
العاصمة البرتغالية في مايو ،لكن لم يعلن
عن هذا األمر من قبل .وقال مدير البرنامج
خوس��يه دياس فيريرا( :شهدت كل حدائق
الحيوان��ات المش��اركة ف��ي ه��ذا البرنام��ج
بش��كل س��نوي ح��االت والدة له��ذه األن��واع،
لكنه��ا الحال��ة األول��ى الت��ي تحص��ل ف��ي
لشبونة منذ سبع سنوات).
وحتى منتصف القرن العش��رين ،كان
النمر الفارسي منتشرا على نطاق واسع في
المناط��ق الجبلية عبر القوقاز ،لكن أعداده
انخفض��ت بش��كل كبي��ر ،حتى أن��ه اختفى
تمام��ا ف��ي بع��ض المناط��ق ،ويع��ود الس��بب
ف��ي ذل��ك بش��كل أساس��ي إل��ى النش��اطات
البش��رية .وأطل��ق برنامج إلع��ادة تكاثر هذه
الس��نوريات إل��ى القوق��از ف��ي الع��ام .2016

مئات الدرونات
في سماء الصين تنفذ
عرضا مثيرا لإلعجاب
ش��هد زوار مع��رض الطي��ران الس��نوي
في مدينة نانتش��انغ الصينية ،عرضا جويا
مثي��را للغاي��ة حيث حلقت مئ��ات الطائرات
دون طيار ،لتكوين أشكال ثالثية األبعاد في
السماء.

واتخ��ذت نح��و  800طائ��رة دون طي��ار،
أش��كال طائ��رة عمالق��ة ،وطائ��رة مروحي��ة،
وطائ��رات أخ��رى مقاتل��ة ،كونه��ا م��زودة
بمصابيح مش��رقة كبيرة ،ما جعلها تخلق
ف��ي س��ماء اللي��ل عرض��ا متوهج��ا مثي��را
لإلعجاب ،خالل مؤتمر نانتش��انغ الس��نوي
للطيران لعام  ،2019وهو معرض يكشف عن
آخ��ر ابت��كارات الصين في تقني��ات الطيران
والفض��اء والطائرات دون طي��ار (الدرونات).
وحلق��ت الدرون��ات في تناس��ق ت��ام ،وأظهرت
لقط��ات الفيدي��و الت��ي نش��رتها وكال��ة
(ش��ينخوا) لألنب��اء ،ي��وم الس��بت الماض��ي،
الدرون��ات وهي تحلق بش��كل متزامن مثالي
لتغيير شكلها فوق الماء ،ما يوهم المشاهد
بوجود أشكال مزدوجة.

وس��تبقى ه��ذه األش��بال م��ع والدته��ا حت��ى
تبل��غ م��ا بي��ن  18و 24ش��هرا ،ليت��م إرس��الها
الحق��ا إل��ى حدائ��ق حيوانات أخ��رى لتكون
جزءا من البرنامج األوروبي.

وأف��اد فيري��را ب��أن هن��اك حوال��ي أل��ف
نم��ر فارس��ي تعي��ش حالي��ا ف��ي البري��ة400 ،
منه��ا ف��ي إيران والبقية موزع��ة بين أرمينيا
وجورجيا وأذربيجان .اعداد :كبري اميري

ضحية جديدة للسيلفي في تايالند
توف��ي س��ائح فرنس��ي في الثالثين��ات من عمره ،عندما ح��اول التقاط صورة (س��يلفي) بالقرب من
شالل في إحدى جزر تايالند السياحية.
وقالت الشرطة في تايالند ،الجمعة ،إن سائحا فرنسيا لقي حتفه ،بعد ظهر الخميس ،إثر سقوطه
من أعلى شالل ،بينما كان يحاول التقاط صورة سيلفي.
ووفق��ا لتقاري��ر ،فق��د وقع��ت الحادث��ة في جزي��رة (كوه س��اموي) التايالندية ،التي تعد ش��واطئها
الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح.
وأوضح المسؤول في الشرطة السياحية التايالندية أن السائج الفرنسي ،البالغ من العمر  33عاما،
سقط من شالل (نا موييانغ  ،)2وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في يوليو الماضي.
وق��ال لوكال��ة فران��س ب��رس ،خ�لال اتص��ال هاتف��ي( :اس��تغرق األمر س��اعات عدة النتش��ال جثته
ألن الش�لال زلق وش��ديد االنحدار) ،مش��يرا إلى أن المكان أغلق ووضعت الفتة تحذر الس��ياح من خطر
االقتراب.
وأوضح المسؤول في الشرطة أن صديق السائح القتيل قال إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي،
لكنه انزلق وسقط.
الجدي��ر بالذك��ر أن تايالن��د تعتب��ر وجهة آمنة للس��ياح إلى حد كبير ،وتس��تقطب أكثر من 35
ملي��ون زائ��ر كل ع��ام ،غي��ر أن ه��ذا القطاع تعرض لصفعة قوية ع��ام  ،2018إثر غرق عبارة تقل س��ياحا
صينيين في جنوب البالد ،األمر الذي نجم عنه مقتل  47شخصا.

