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واحد أبواللطف

»أســتطيع القول إن بريطانيــا جزء من 
جينات الرئيس ترامب«

الصحافي البريطاني روبرت هاردمان 
يؤكــد أن ترامب يعتبــر بريطانيا 
شقيقة أميركا، وانه لن يهتم بالتالي 

بأي احتجاجات قد يواجهها خالل زيارته الرســمية لها 
األسبوع املقبل.

»هذه قصة ال حتتمل أميركا سماعها«
هذا ما يقوله أنصار داعية احلقوق 
املدنية الشــهير مارتــن لوثر كينغ 
التحقيق  بعدما ذكرت ملفات مكتب 
الفيدرالي، التي مت نشرها مؤخرا، أنه 

كان يتحرش بالنساء. 

»لم أكن بحاجة للكثير من اإلقناع للمشاركة
في املسلسل«

جنمة هوليوود ميريل ستريب تكشف 
أنها لم تقرأ نــص اجلزء الثاني من 
مسلســل »أكاذيب صغيرة كبيرة« 

للموافقة عليه القتناعها ببراعة كاتبي السيناريو. 

»من الواضح أنها تريد استعراض ثرائها«
تعليق للصحافة بعدما ارتدت جنمة 
تلفزيون الواقع كيلي جينر ثوبا ثمنه 
2300 دوالر لتتجول بسيارتها البالغ 
ثمنها 400 ألف دوالر من طراز رولز 

رويس.
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بركان جبل اغونغ يثور 
مجدداً في بالي

أ.ف.پ: ثار بركان في جزيرة بالي االندونيسية اجلمعة 
مطلقا سحابة من الرماد والدخان جتاوز ارتفاعها ألفي متر.
ويثــور بركان جبل اغونغ، على بعد 7٠ كلم عن مدينة 
كوتا الســياحية، من فترة إلى أخرى منذ اســتعاد نشاطه 
في ٢٠١7 متسببا أحيانا بإلغاء رحالت ومجبرا األهالي على 
مغادرة منازلهم. وقبيل ظهر اجلمعة، أطلق سحابة من الرماد 
البركاني في السماء دون أن يتسبب في إلغاء رحالت، وفق 

الوكالة اجليولوجية اإلندونيسية.
وال يزال نشــاط بركان اغونغ في درجة اخلطر الثانية، 
ومنعت السلطات االقتراب منه حتى مسافة أربعة كيلومترات.
الصيف املاضي ألغيت عشــرات الرحــالت اجلوية بعد 
ثوران البركان. كما فر عشرات آالف األهالي إلى مراكز إيواء 

عند ثورانه عام ٢٠١7.
والثــوران الكبير األخير للبركان كان عام ١٩63 وقضى 

فيه قرابة ١6٠٠ شخص.
تقع إندونيســيا على »حــزام النار« في احمليط الهادئ، 
وهي منطقة واسعة تشهد عدم استقرار جيولوجي وتسجل 
تصادما للطبقات التكتونية بســبب الزالزل والنشــاطات 

البركانية املتكررة.

)أ.ف.پ( سحب الرماد تتصاعد من البركان  

موظف ساخط يقتل 12 من زمالئه في العمل

ناسا تستعد إلرسال جتهيزات 
إلى القمر في 2020

فرجينيــا بيتــش )فرجينيــا( - 
رويترز: أطلق موظف ساخط في املرافق 
العامة النار على زمالئه في العمل في 
مكاتب املدينة في فرجينيا بيتش بوالية 
فرجينيــا األميركية بعد ظهر اجلمعة 
فقتل ١٢ شخصا وأصاب عدة أشخاص 

آخرين قبل أن تقتله الشرطة.
وقال جيمس سيرفيرا قائد شرطة 
فرجينيا بيتش إن إطالق النار العشوائي 
في تلك املدينة الساحلية بدأ مع دخول 

املسلح مبنى األشغال واملرافق العامة 
في مركز بلدية املدينة »وإطالق النار 
على الفور وبشــكل عشوائي على كل 
الضحايا«. وأضاف سيرفيرا فيما بعد، 
أن اجلاني اشتبك في »معركة طويلة 
باألســلحة الناريــة« مع قــوات إنفاذ 
القانون بعد تصدي الشرطة له داخل 
املبنى. وقال إن ضابط شرطة أصيب 
في إطالق النار ولكن ســترته الواقية 

من الرصاص أنقذت حياته.

واشنطن - أ.ف.پ: سترسل الواليات املتحدة جتهيزات 
إلــى القمر في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ للمرة األولى منذ الســبعينيات 

على ما أعلنت وكالة الفضاء األميركية )ناسا(.
واختارت ناســا ثالث مركبــات قادرة على الهبوط على 
ســطح القمر تطورها شركات أميركية هي »استروبوتيك« 
و»إنتويتيف ماشينز« و»أوروبيت بيوند« إلرسال معدات 
وجتهيــزات علمية إلى القمر حتضيرا لعودة رواد الفضاء 

املتوقعة في العام ٢٠٢٤ في إطار برنامج »أرتيميس«.
واملركبات الثالث بأحجام وأشكال مختلفة وستنقل إلى 

سطح القمر نحو عشرين قطعة ستوفرها ناسا.
ويتوقع أن حتط املركبة األولى )أوربيت بيوند( في بحر 
األمطار )ماري إميبرومي( في ســبتمبر ٢٠٢٠ بعد أن تطلق 
بواسطة صاروخ »فالكون ٩« من إنتاج شركة »سبايس اكس«.

وستتوجه مركبة شركة »إينتويتيف ماشينز« إلى القمر 
في يوليو ٢٠٢١ لتحط في محيط العواصف )أوســيانوس 

بورسيالروم(. وستطلقها شركة »سبايس اكس« أيضا.
أما »أســتروبوتيك« فســتحط على الفوهة الكبيرة في 
بحيرة املوت )الكوس مورتيس( في يوليو ٢٠٢١ بواسطة 

صاروخ لم يتم اختياره بعد.

إحدى العامالت بالشرطة في 
موقع إطالق النار  )أ.ف.پ(
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