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 1400عسكري و 300حصان في احتفال
ميالد الملكة إليزابيث الـ93
احتفلت العائلة امللكية الربيطانية بعيد ميالد امللكة
�إليزابيث الثانية الـ ،93وتابع �أفرادها من �رشفة ق�رص
باكينغهام العر�ض الع�سكري الذي �شارك فيه 1400
ع�سكري و 300ح�صان.
وح�رضت دوقة �ساك�س ميجن ماركل مع زوجها الأمري
هاري ،ودوقة كامربيدج كيت ميدلتون مع زوجها الأمري
ويليام ،ودوقة كورنوال كاميال مع زوجها الأمري ت�شارلز
و�أبنائها �أندرو و�إدوارد والأمرية �آن ،مرا�سم «تروبينج ذي

كولر» يف و�سط لندن ،وهو االحتفال الـ 70الذي يقام
مللكة بريطانيا .ولدت �إليزابيث الثانية يوم � 21أبريل
 ،1926وهي حتتفل بعيد ميالدها مرتني :الأول��ى يوم
والدتها يف �إطار عائلي ،والأخرى يف مرا�سم ر�سمية تقام
يف يونيو مبوجب تقليد قدمي لتجنب تقلبات الطق�س.
وحتتفل امللكة �إليزابيث بعيد ميالدها ر�سميا ب�إقامة
ا�ستعرا�ض ع�سكري ،وهو تقليد اتبعه ملوك بريطانيا
منذ �أكرث من  250عاما ،و�أن�ش�أه امللك جورج الثاين.

• أثناء العرض العسكري بحضور حشد شعبي كبير

• امللكة إليزابيث في العربة امللكية

ميالنيا ترامب تقلِّد إطالالت ميغان ماركل
جذبت �سيدة �أمريكا الأولى ميالنيا
ترامب الأنظار خالل الأ�سبوع املا�ضي،
�أثناء زيارتها �إلى بريطانيا ب�صحبة
زوجها الرئي�س دونالد ترامب� ،إذ
نال مظهرها الأنيق ق��در ًا كبري ًا من
االهتمام ،واملقارنة مع �إط�لاالت
زوجة الأمري هاري ،املمثلة الأمريكية
ميغان ماركل.
ميالنيا ترامب بف�ستان «دي��ور»..
وكيت تخطف الأنظار بتاج ديانا
واخ��ت��ارت ميالنيا �أث��ن��اء تناول
الع�شاء يف منزل ال�سفري الأمريكي يف
�إنكلرتا ،ف�ستان ًا �أحمر طوي ًال من دار
الأزياء الفرن�سية «جيفن�شي» ،بتوقيع
املديرة الفنية للدار ،كلري وايت،
وهي �أي�ض ًا م�صممة �أزي��اء الزفاف
امللكي مليغان ماركل ،بح�سب موقع
«فان بيدج» الإيطايل.الف�ستان الذي
مت ّيز بتف�صيلة الأك��م��ام املفتوحة
واملن�سدلة من الأكتاف لينزل من
اخللف على �شكل «كاب» طويل ،ما
منحه طابع ًا ملكي ًا �أنيق ًا ،ت�شابه ب�شكل
كبري مع الف�ستان الأزرق الذي ارتدته
ميغان ماركل ،دوقة �سا�سك�س� ،أثناء
زيارتها جزيرة «فيجي» مع زوجها
الأمري هاري يف �أكتوبر املا�ضي� ،إذ
ت�ألقت بف�ستان طويل باللون الأزرق
بزي طويل من اخللف ،من
الزاهي
ّ
ت�صميم «.»SAFiYAAK
ومل تكتف �سيدة �أمريكا الأولى بف�ستان

• األمير هاري وزوجته ميغان ماركل

واحد ي�شبه �إطالالت ميغان ماركل� ،إذ
ظهرت يف اليوم الأخري من الزيارة التي
ا�ستمرت � 3أيام ،يف منا�سبة االحتفال
بالذكرى الـ 75ليوم �« D-Dayإنزال

النورماندي» يف بورت�سموث ،مرتدية
ف�ستان ًا �أبي�ض بحزام على اخل�رص من
توقيع دار «جيفن�شي» ،املعروف
ّ
املف�ضلة.
ب� َّأنها دار دوقة �سا�سك�س

قداس بعد الحريق
كاتدرائية نوتردام تقيم أول ّ
حتتفل كاتدرائية ن��وت��ردام يف
ب��ق��د ا���س غ�ير مفتوح
ب��اري�����س
ّ
�أم��ام العموم م�ساء ال�سبت 15
يونيو احلايل ،بعد �شهرين على
احلريق الذي حلّ بها ،وفق ما
�أعلنت �أبر�شية باري�س.وقالت
القدا�س �سري�أ�سه
الأبر�شية � ّإن
ّ
�أ�سقف باري�س املطران مي�شيل
�أوب���وت���ي ،و���س��ي��ق��ام ع��ل��ى �أح��د
مذابح الكاتدرائية «بح�ضور عدد
حمدود من الأ�شخا�ص ،لأ�سباب
�أمنية وا�ضحة» ،و�سي�شارك فيه
ع����شرون �شخ�صا ف��ق��ط ،بينهم
رهبان وكهنة الكاتدرائية.
وت�������ض�رر ج������زء ك���ب�ي�ر م��ن
الكاتدرائية التي متثّل رمز ًا
يف قلب العا�صمة الفرن�سية،
�إث���ر تعر�ضها حل��ري��ق يف 15
قدا�س
�إبريل املا�ضي .و�سيكون ّ
ال�سبت ا لأول منذ وقوع احلريق،
و���س��ي�����ص��ادف ت��اري��خ��ه يف 16
يونيو ،ذك��رى تكري�س مذبح
ال��ك��ات��درائ��ي��ة.و �أ���ش��ار امل�صدر

• كاتدرائية نوتردام من اخلارج

نف�سه �إل��ى � ّأن قناة تلفزيونية
ال���ق���د ا����س مب���ا يتيح
���س��ت��ن��ق��ل
ّ
للم�سيحيني امل�شاركة ،وقالت

ا لأبر�شية � ّإن «املطران �أوبوتي
يريد �أن يعلن للكاثوليك � ّأن
الكاتدرائية هي مكان عبادة».

فنزويال بال أدوية ...واحتجاجات لألطباء والممرضين

• جانب من االحتجاجات الفنزويلية

نظم االملون بقطاع ال�صحة يف فنزويال،
االثنني ،احتجاجات للمطالبة باملزيد من
امل��وارد للقطاع املتعرث ،يف ظل تقارير
حتدثت عن نق�ص الأدوي��ة يف البلد الغني
بالنفط.
ويطالب الأطباء واملمر�ضون وغريهم من
العاملني يف الرعاية ال�صحية بتح�سني
�أو�ضاع العمل� ،إذ ي�شتكون من نق�ص املواد
الأ�سا�سية مثل القفازات وال�شا�ش.
وذك���رت تقارير م��ن احت��اد ال�صيادلة يف
فنزويال �أن  %90من الأدوية واملواد الطبية
الأ�سا�سية بلغت م�ستويات العجز يف البالد،
كما �أن هناك نق�صا يف  %75من الأدوي��ة
والعالجات عالية التكلفة.
مع االرتفاع ال�شديد يف م�ستوى الت�ضخم يف
البالد م�ؤخرا ،يقول املحتجون �إنه مل يعد
يف مقدور املواطن العادي حتمل تكلفة �رشاء
الأدوية.
وا�ستغل الرئي�س ال�سابق هوجو ت�شافيز،
انتعا�ش �إيرادات النفط لبناء عيادات للعالج
املجاين يف الأح��ي��اء الفقرية ،وحت�سنت
حينها م�شكالت �صحية مثل معدل وفيات
الأمهات �أثناء �أو بعد الوالدة.

ون�سقت ميالنيا �إطاللتها الأنيقة
َّ
بقبعة مطابقة للف�ستان من توقيع
 ،Philip Treacyالط َلّة التي ت�شبه
�أن��اق��ة ميغان ماركل يف احتفال

• ميالنيا

 Trooping the Colorالعام
امل��ا���ض��ي ،وال��ت��ي ارت���دت قبعة
للم�صمم نف�سه �أي�ض ًا.
وذك����رت �صحيفة «»express

الربيطانيةَّ � ،أن �أحد خرباء املو�ضة
الربيطانيني قال � َّإن ال�سبب وراء
تقليد ميالنيا ترامب لأ�سلوب �إطالالت
دوقة �سا�سك�س ،هو �أن ميغان ماركل

تظهر دائم ًا بكامل �أناقتها وال ت�شوبها
�شائبة ،لذا فهي امل�صدر املثايل
لإلهام املو�ضة ل�شخ�صيات بارزة
مثل �سيدة �أمريكا الأولى.

 2500جمجمة في «سرداب العذاب» بإنكلترا
ك�شفت اختبارات �أجريت على جماجم
تعود للع�صور الو�سطىُ ،وج��دت يف
�رسداب من القرن الثالث ع�رش يف كني�سة
ب�إنكلرتا ،عن حاالت عنف �شديد كانت
موجودة يف ذلك الوقت ،ت�رضر منها عدد
كبري من ال�صغار والكبار ذكورا و�إناثا.
واختار العلماء  5جماجم من بني 2500
جمجمة لدرا�ستها ،و�أكدوا وجود عينات
عن واحدة منها فيها ك�سور �شديدة نتجت
عن �رضب قوي على الر�أ�س ما �أدى �إلى
ت�رضرها ب�شكل كبري وبالتايل الوفاة،
بح�سب هيئة الإذاعة الربيطانية «بي بي
�سي».
وقالت الدكتورة ليزي كريج �أتكينز ،من
جامعة �شيفيلد الربيطانية� ،إن حقيقة
العثور على �إ�صابة واحدة فقط تعني �أن
من غري املرجح وقوع «مذبحة».
و�أ���ض��اف��ت :ي��ع��ود ت��اري��خ اجلماجم
والعظام املخزنة حتت الكني�سة من عام
� 1250إلى عام  ،1900ومت حتديد ذلك
با�ستخدامالكربونامل�شع.
يف املقابل ،يعتقد خرباء �آثار �أن �آثار
العنف الوا�ضحة على اجلماجم ترجح
�أن يكون �أ�صحابها قد تعر�ضوا لتعذيب
جماعي عنيف ،و�سط تكهنات ب�أنها
مور�ست �ضد طائفة �أو جماعة عرقية
بعينها ،نظر ًا لتفاوت �أعمار ال�ضحايا
من ال�صغار والكبار ،وتنوعهم من
الرجالوالن�ساء.
ومت العثور على اجلماجم يف كني�سة
الثالوث املقد�س يف روثويل ،و�ضم
امل�رشوع خرباء يف جمموعة وا�سعة من
املجاالت من جامعة �شيفيلد وجامعة
يورك وجامعة �أوك�سفورد.
ويف  ،2017قدم علماء �آث��ار �أدل��ة عن
�شكل احلياة يف بريطانيا خالل الع�صور
الو�سطى قبل  700عام ،وذلك من خالل
الكاهن ريت�شارد دي وبتني ،الذي
عرث على عظامه يف دير ثورنتون يف
لينكولن�شاير.
و�أو�ضح العلماء �أنهم فح�صوا جمجمة
الكاهن من خالل �أجهزة ثالثية الأبعاد،
فتبني �أنه تويف وعمره ما بني � 35إلى
عاما ،وعند وفاته تعر�ض لهجوم
ً 45
عنيف ،حيث �أظهر اجلزء اخللفي من
جمجمته تعر�ضه ل�رضب مربح ،وهو
ما يت�سق مع النتائج الأولية لفح�ص
اجلماجم التي ع�ثر عليها بكني�سة
الثالوث املقد�س يف روثويل.

• عدد من اجلماجم التي مت العثور عليها وبها آثار تعذيب

• كنيسة الثالوث املقدس في روثويل

