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لندن ـ يو.بي.أي: صدم عمال مطعم )برغر كينغ( للوجبات 
السريعة حني طلب منهم زبون شطيرة برغر، واشترط أن 

يضعوا عليها 1000 شريحة إضافية من اجلبنة الصفراء.
وقالت صحيفة »ديلي ستار« إن شطائر اجلبنة اإلضافية 

حتتوي على 45.661 سعرة حرارية، أي أكثر بـ 18 مرة من 
متوسط السعرات احلرارية التي يستهلكها أي رجل في 

اليوم.
وأضافت أن الرجل قام بتصوير نفسه وهو يحمل شطيرة 
البرغر العمالقة التي حتتوي على 1000 شريحة من اجلبنة 

على صينية قبل أن يبدأ في التهامها، وكأنه مشارك في 
مسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل بدأ أكل شطيرة البرغر 
من األعلى، لكنه وجد صعوبة في التعامل مع شرائح اجلبنة 

كونها شكلت كرة ضخمة فوق البرغر، مما دفعه على 
تقسيمها إلى أجزاء أصغر لكي يتمكن من ابتالعها.

وقالت إن الرجل فشل على ما يبدو في مهمته، وغادر مطعم 
)برغر كينغ( بعد أن أخذ ما بقي من شطيرة البرغر العمالقة 

ليكمل عليها في وقت آخر.

لوس أجنيليس - يو.بي.
اي: تصدرت النجمة األميركية 
أنچلينا چولي، الئحة مجلة 
»فوربس« األميركية للممثالت 
األكث���ر جني���ا لألرب���اح في 
هوليوود متفوقة بذلك على 
الش���ابات  جنمات هوليوود 
الالتي اكتس���حن الشاشات 

منذ سنوات قليلة.
وذك���رت املجلة أن چولي 
املرك���ز األول على  احتل���ت 
الئحتها للممثالت األكثر جنيا 

لألرباح، حيث طلبت مبلغ 15 
مليون دوالر مقابل املشاركة 
في فيلم ماليفيش���نت، الذي 
يعرض في صاالت السينما 
الصيف املقبل، كما جمعت بني 
يونيو 2012 ويونيو 2013 نحو 

33 مليون دوالر.
واحتل���ت النجمة چنيفر 
لورانس املركز الثاني إذ جنت 
26 مليون دوالر، متقدمة على 
املمثلة األميركية كريس���ن 
س���تيوارت، التي جمعت 22 

مليون دوالر.
النجمة األميركية  وحلت 
املركز  چنيفر أنس���تون في 
الرابع وقدرت أرباحها خالل 
هذه الفترة ب�20 مليون دوالر، 
في حني كان املركز اخلامس من 
نصيب املمثلة إميا ستون التي 

جمعت 16 مليون دوالر.
وحل���ت في املراك���ز ال� 5 
األخرى على التوالي كل من 
تشارليز ثيرون سادسة )15 
مليون دوالر(، وساندار بولوك 

س���ابعة )14 مليون دوالر(، 
وناتالي بورمتان ثامنة )14 
مليون دوالر(، وميال كونيس 
تاس���عة )11 مليون دوالر(، 
وجوليا روبرتس عاشرا )11 

مليون دوالر(.

طلب شطيرة برغر عليها 
1000 شريحة جبنة

الزبون يحاول تفكيك األلف شطيرة جبنة شطيرة البرغر ذات األلف جبنة

3:383:30

5:076:41

11:548:07

حالة الطقس

حالة البحر

شديد احلرارة والرياح 
شمالية غربية مثيرة 

للرمال.
 45-20 س���رعتها 

كم/س

أعلى مد: 
7:25 - 5:27
أدنى جزر: 

12:07ص - 11:00م

زوجان أميركيان مولودان في نفس اليوم يفارقان احلياة في يومني متتالينيالعظمى: 44   الصغرى: 31

أنچلينا چولي تهزم النجمات الصغيرات.. وتتفوق

لوس أجنيليس )د ب أ(: 
لقد عاش���ا حياتهما بالكامل 
تقريبًا معًا، »هيلني« و»ليس 
براون« ولدا في نفس اليوم 
وعاشا معا كزوجني ملدة 75 
عاماً وتوفيا في يومني متتاليني 

في كاليفورنيا عن عمر ناهز 
94 عامًا. وتوفيت هيلني في 16 
يوليو املاضي جراء إصابتها 
بسرطان في املعدة، وتوفي 
زوجها املصاب بالشلل الرعاش 

بعدها بيوم.

وقال ابنهما األصغر دانييل 
في تصريحات لصحيفة »لوجن 
بيت���ش بريس-تيليجرام« 
األميركي���ة، »والدت���ي كانت 
إنه���ا ال تريد  تقول كثي���راً 
أن ترى وال���دي ميتا، بينما 

كان يقول هو إنه ال يريد أن 
يعيش بدونها«. ونشر املوقع 
اإللكترون���ى ملجلة »بيبول« 
األميركية صورة للزوجني. وقد 
ولد الزوجان في 31 ديسمبر 
عام 1918 وتعرفا على بعضهما 

في املدرسة، وتزوجا ضد رغبة 
آبائهما عام 1937.

وتنحدر هيلني من أسرة 
عاملة، بينما ينحدر ليس من 
عائلة أغن���ى، وقال أبناؤهما 
في تصريح���ات للصحيفة، 

إن والديهما كان���ا مختلفني 
بش���دة، فاألم صارمة واألب 
أكثر بساطة. وعاش الزوجان 
حياتهما في مدينة لوجن بيتش 
بوالية كاليفورنيا، ولديهما 

سبعة أحفاد.

انچلينا چولي 


