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تصل لـ4000 جنيه..
 تفاصيل وأسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز األول 

لها في مصر

أعلنت النجمة األمريكية جينيفر لوبيز، عن إحياء 
أغسطس   9 في  وذلك  مصر،  في  األول  حفلها 

المقبل، في الساحل الشمالي.

التذاكر،  “ticketegypt”لحجز  موقع  ونشر 
جنيه،   2000 من  وتبدأ  الحفل،  تذاكر  أسعار 
الذهبية،  الدائرة  في  للحضور  جنيه  و3000 
وبالنسبة لتذكرة الـ”Vip” فيبلغ سعرها 4000 
اإلعالمية بوسي شلبي،  قد نشرت  جنيه. وكانت 

تتحدث  “إنستجرام”،  على  حسابها  على  فيديو 
رسالة  خالله  من  وجهت  حيث  “لوبيز”،  فيه 
أنها  عن  وأعلنت  مصر،  في  جمهورها  إلى 
الصيف.  هذا  50 معهم  الـ  ميالدها  بعيد  ستحتفل 
حفلها  أن  األمريكية،  البوب  نجمة  وأشارت 
موقع  وأوضح  المقبل،  أغسطس   9 في  سيقام 
مدينة  في  سيعقد  الحفل  أن   ،”ticketegypt“

العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

“لوكهيد مارتن” تكشف عن طائرة ركاب خارقة 
أسرع من الصوت

عن  األمريكية،  مارتن”  “لوكهيد  شركة  شفت 
تصميم طائرة أسرع من الصوت، تعتبر ثورة في 

عالم السفر الجوي فائق السرعة.
 Quiet“ اسم  تحمل  الجديدة  والطائرة 
طائرة  وهي   ،”Supersonic Technology
نفاثة بمحركين، تستوعب على متنها 40 راكًبا، 
 1900 1.8 ماخ )قرابة  إلى  تحلق بسرعة تصل 

كيلومتر/الساعة(، وفًقا لـسي إن إن”.
من  األولى  المرحلة  في  الشركة  تزال  وال 
االختبارات، وعلى بعد خطوات من بداية التصنيع، 
“ناسا”  وكالة  المشروع  من  ستستفيد  والتي 
السرعة  تكنولوجيا  على  اعتماًدا  طائرة  لصناعة 

 Quiet Supersonic“ الهادئة الصوتية  فوق 
وقال   .”X-59“ طراز  من   ”Technology
إن  بونانو،  مايك  للشركة،  الطيران  مهندس 
تكنولوجيا السرعة فوق الصوتية الهادئة جاهزة 
للبدء ودخول العالم هذا العصر بمجرد إثبات نجاح 

الفكرة من برنامج “X-59” التابع لـ”ناسا”.
توفير  الجديدة  الطائرة  تستطيع  أن  المقرر  ومن 
مدة 4 ساعات ونصف لرحلٍة من لندن إلى طوكيو 

تبلغ مسافتها 5190 ميال

بوابات تقنية في شركة Delta لفحص جواز السفر

عن   Delta األمريكية  الطيران  شركة  أعلنت 
السفر،  جوازات  لفحص  جديدة  تقنية  تنفيذ  بدء 

ولتحسين تجربة االنتظار قبل الصعود للطائرة.

الشركة  فإن  جورنال،  ستريت  الوول  وبحسب 
تعمل على تطبيق نظام جديد سيدخل العمل بشكل 
سيعتمد  حيث  األسبوع،  هذا  من  بداية  فعلي 
بالذكاء  تعمل  تقنية  بوابات  على  الجديد  النظام 
االصطناعي، يمكنها تحديد هوية المسافر والتأكد 
من تطابق جواز سفره، دون الحاجة إلى الوقوف 

إن  القول  ويمكن  الطائرة.  بوابة  عند  طابور  في 
هذا النظام سيقضي على واحدة من العادات التي 
والذين  الجوية،  الخطوط  في  المسافرين  تؤخر 
في  الطائرة  بوابات  عند  االنتظار  إلى  يضطرون 
المسئولين  قبل  من  سفرهم  جواز  فحص  انتظار 
ذلك  سيصبح  النظام  ذلك  تطبيق  فبعد  ذلك،  عن 

التقليد جزءًا من الماضي.

عاش ركاب طائرة Lion Air لحظات من الرعب 
متن  على  معهم  عقرب  بوجود  تفاجأوا  أن  بعد 
ولحسن  اإلندونيسية،  بانتن  مدينة  إلى  رحلتهم 
بعد هبوط  إال  العقرب  أحد وجود  يلحظ  لم  الحظ، 
الطائرة، عندما خرج من كابينة األمتعة بعد قيام 

أحد الركاب بفتحها إلخراج حقيبته.
وقال أحد الركاب في تصريحات صحفية أنه كان 
بجوار زوجين مسنين وعندما  مقعده  في  يجلس 
الحظ خروج العقرب من الكابينة، هرع مبتعدًا عن 
الطائرة  طاقم  واستدعى  الزوجين،  برفقة  المكان 
لمساعدته في اإلمساك بالعقرب، لكن تأخر أفراد 
الطاقم في االستجابة سمح للعقرب بالهروب ولم 

يستطع أحد العثور عليه مرة أخرى.
الغابات  لعقارب  ينتمي  العقرب  أن  الركاب  وأكد 

اآلسيوية، وهو أحد أكثر أنواع العقارب عدوانية 
خمسة  إلى  طوله  يصل  حيث  إندونيسيا،  في 
الشرطة  باسم  المتحدث  أكد  بينما  بوصات، 
األرضية  الخدمة  وخبراء  ضباط  أن  اإلندونيسية 
مكثفة،  بحث  بعملية  الفور  على  قاموا  بالمطار 
الركاب  خروج  بعد  للطائرة  شاملة  ومعالجة 

والبضائع، لكن لم يتم العثور على أي شئ.

ركاب طائرة Lion Air لحظات من الرعب بعد أن 
تفاجأوا بوجود عقرب معهم


