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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
صواب الموت
ُ

ماريا غابرييال إيسلر
( )1988هي ثالثة
فنزويلية تضع تاج
ملكة جمال الكون خالل
السنوات الست املاضية.
بعد منافسة حامية
بني  86صبية ،جلست
أوليفيا إيسلر على العرش
خالل املسابقة التي
ّ
استضافتها موسكو للمرة
األولى .الشابة املجازة في
إدارة األعمال والتسويق،
تعمل أيضًا مقدمة برامج
في قناة Venevision
املحلية .وحلت ملكة
جمال إسبانيا ،باترشيا
رودريغوز ،وصيفة أولى،
واإلكوادورية كونستانزا
بايز كوصيفة ثانية.
وكان بني لجنة التحكيم
مغني الروك ستيفن تايلر
من فرقة «إيروسميث»
األميركية ،فيما تابع
االحتفال نحو بليوني
مشاهد حول العالم.
(ألكساندر نيمينوف ــ
أ ف ب)
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سامي عنان في طوفان الـ«فوتوشوب»
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

سيارات PODS
ال سائق وال وقود

سنة حلوة
يا «شحرورة»

ستفسح مدينة ميلتون كينز
البريطانية (شمال لندن)
شوارعها للسيارات بدون سائق
وال وقود عام .2017
ومن املقرر البدء بتجربة
السيارة  PODSعام  ،2015قبل
إطالق أسطول ّ
مكون من 100
سيارة عام  .2017السيارة التي
تعمل على الكهرباء ،ستكون
قادرة على حمل راكبني فقط.
ً
أما سرعتها فـ  12ميال في
ّ
ومزودة بجهاز
الساعة فقط،
لتحديد املواقع لتسهيل التحكم
بها ،إضافة إلى «شرائح
لالستشعار» بقدرة عالية
لتجنب أي عوائق على الطريق.
وقالت الحكومة البريطانية
ّ
أخيرًا إنها ستوفر حوالى 2.4
مليون دوالر أميركي لتمويل
املشروع املشترك بني شركة
«آروب» الهندسية وجامعتي
«أكسفورد» و«كامبريدج».

احتفلت األسطورة صباح
( )1927أمس بعيد ميالدها،
ّ
وغصت مواقع التواصل
االجتماعي باملعايدات التي
أطلقها نجوم الفن واإلعالم
اللبنانيون أمثال نوال الزغبي،
ورزان املغربي ،وليليان نمري
وغيرهن .وكانت املخرجة
كلودا عقل ،ابنة شقيقة
«الشحرورة» ،قد كتبت على
صفحة «الصبوحة» الرسمية
على فايسبوك SABAH THE
ّ
 ،LEGENDإن االحتفال بعيد
ميالدها تم في منزل السيد
جورج فياض في بعبدا السبت
ّ
املاضي .وأضافت أن السهرة
«جاءت عفوية .أحيينا العيد
ّ
ومميزة مع
ضمن أجواء راقية
عدد من أصدقاء الشحرورة
املحبني ،وكانت جلسة ممتعة
في أحضان الطبيعة والهواء
الطلق» .عقبال ّ
املية «صبوحة»!

ّ
ال بد أن سامي عنان ،رئيس أركان الجيش املصري إبان «ثورة يناير» ،كان يتوقع
ّ
ردود فعل غاضبة فور إعالن نيته الترشح للرئاسة قبل أسابيع ،خصوصًا
بعد تراجع شعبيته بسبب الطريقة التي أدار فيها املجلس العسكري في الفترة
االنتقالية األولى بعد سقوط حسني مبارك .لكن عنان وفريق حملته االنتخابية
لم يتوقعا بالطبع الطريقة التي رد من خاللها نشطاء مواقع التواصل االجتماعي
على أولى الصور اإلعالنية .عنان الذي نادرًا ما يتحدث لإلعالم ،طرح نفسه
للشارع املصري جالسًا في حديقة قصره يقرأ الجريدة وعلى الصورة عبارة
«سامي عنان رئيسًا ملصر  .»2014بداية ،استبدل معارضوه العبارة بـ«سامي
عنان رئيسًا لحي النزهة» ،في إشارة إلى عدم قدرته على الحكم .لكن سرعان ما
تواترت الصور ،وظهر الرئيس املؤقت عدلي منصور والفريق ّأول عبد الفتاح
السيسي يقفان خلف عنان ،قبل أن يظهر ّ
مزين شعر يصفف شعر األخير .صورة
أخرى ،أظهرت املمثلة عبلة كامل إلى جواره تقرأ الجريدة ضمن كادر فيلمها «كلم
ماما» .ووصلت مواهب املصريني في برنامج «فوتوشوب» إلى إخراج عنان من
قصره ليجلس في محل حالقة ،وفرح شعبي ،ومترو األنفاق ،ومدرجات مالعب
أوروبية ،قبل أن يضعوه وهو يقرأ الجريدة داخل كادرات من أفالم أجنبية
ومصرية قديمة وعلى
الجنيه املصري أيضًا.
بعد انتهاء الطوفان،
تداول النشطاء
تصميمًا مزيفًا تشكر
فيه شركة Adobe
(صاحبة )photoshop
عنان ملساهمته
في نشر برنامجها
الخاص بتعديل
الصور بني الشعب
املصري .هي إذًا ّأول
حملة سخرية مصرية
افتراضية بالصور!

توت عنخ آمون
مات بحادث سير؟
ّ
يعتقد علماء بريطانيون أنهم
ّ
حلوا لغز وفاة الفرعون توت
ّ
عنخ آمون ،مرجحني أنه قتل
ّ
في حادث عربة ،وأن الحروق
التي أصابت مومياءه ناتجة
من أخطاء في التحنيط وفق
وثائقي بثته أمس قناة channel
 4البريطانية .وحصل فريق
العلماء الذي ُيشرف عليه
عالم املصريات كريس نوتون،
على مالحظاته بعد «تشريح»
افتراضي للمومياء بواسطة
مسح إشعاعي ،كما ارتكزوا
على عينة من جلد الفرعون
ّ
تعود إلى عام  .1968يذكر أن
الفرعون مات في عام  1324قبل
امليالد عن  19عامًا ،بعدما حكم
مصر ملدة  9سنوات ،وكان سبب
ّ
وفاته محل خالف ونسجت
له فرضيات عدة كأن أصيب
باملالريا ،أو بفقر الدم املنجلي
أو بمرض كوهلر.

