
س����ادت ح��ال��ة م���ن الغضب 
امل���م���زوج ب��اخل��وف ب��ن رك��اب 
ط��ائ��رة ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ائ��دة من 
اليابان، بعدما مت إبالغهم بوجود 
5 مصابن بفيروس كورونا بن 

الركاب.
وذكرت شبكة »سكاي نيوز«، 
االث��ن��ن، أن ه��ذه األرق���ام ترفع 
إجمالي عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا في اململكة املتحدة إلى 

.13
واملصابون على منت الطائرة 

هم: 4 بريطانين وإيرلندي.
وتقول السلطات البريطانية 
إن فيروس كورونا، الذي يسبب 
التهابا رئويا ح��ادا، انتقل إلى 
ه���ؤالء بينما ك��ان��وا ع��ل��ى منت 
السفينة ال��س��ي��اح��ي��ة »أم��ي��رة 
األمل��اس«، التي أخضعت للحجر 

الصحي في اليابان. 

وكان خبراء في مجال األوبئة 
انتقدوا إج���راءات اليابان أثناء 
أزمة هذه السفينة، مدللن بذلك 
على تفشي اإلص��اب��ات باملئات 

بن رك��اب السفينة بعد احلجر 
الصحي، فضال عن وف��اة اثنن 

منهم.«
ويبدو أن نتائج االختبار التي 

أجريت على البريطانين بينما 
كانوا في اليابان، لم تظهر ما إذا 
كانوا مصابن بالفيروس عندما 

استقلوا الطائرة من اليابان.

لكن السلطات البريطانية 
اك��ت��ش��ف��ت ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج بعيد 

وصول املصابن إلى بالدهم.
ويظهر األمر، بحسب »سكاي 
نيوز«، تخبطا لدى السلطات، إذ 
قيل للركاب إن نتائج األشخاص 
الذين جرى إخالؤهم من السفينة 
السياحية كانت سلبية، وذلك 

قبل صعودهم على منت الطائرة.
وشاهدة مراسلة الشبكة عددا 
م��ن رس��ائ��ل تطبيق »وات��س��اب« 
املشتركة ب��ن رك���اب الطائرة 
تظهر حالة من الغضب إزاء ما 

جرى معهم.
وقالت إحدى الرسائل »قالوا 
لنا لن يصعد أح��د شخص على 
منت الطائرة ما لم تكن نتيجة 
اخ��ت��ب��اره سلبية )بخصوص 
ك��ورون��ا(. م��ن ال��واض��ح أن هذا 

لم يتم«.

لقي مخترع أميركي يوصف ب�»املتهور« 
مصرعه إثر حتطم صاروخ كان يلتصق به 

في صحراء والية كاليفورنيا.
وذك��رت شبكة »سكاي نيوز«، االثنن، 
أن مايك هيوز، املعروف أيضا ب�«املجنون« 
كان يحاول الطيران على ارتفاع 1500 متر 
في ال��ه��واء عبر االلتصاق ب��ص��اروخ يعمل 

بالطاقة البخارية.
وكانت قناة »ساينس« املتخصصة في 
ال��ش��ؤون العلمية ت��ص��ور إق���الع ص��اروخ 

هيوز، وذل��ك ضمن سلسلة أف��الم وثائقية 
تسمى »رواد فضاء ذاتين«.

وأك���دت القناة العلمية مقتل املخترع 
األم��ي��رك��ي، وق��ال��ت »ل��ق��د ك��ان دائ��م��ا حلمه 
االنطالق بهذا الشكل وقناتنا كانت موجودة 

لتوثيق هذه الرحلة« التي كانت األخيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
لقطات انطالق الصاروخ في الهواء لثوان 

معدودة قبل سقوطه وحتطمه.
وك��ان هيوز يأمل م��ن وراء جتربته أن 

يصل إلى ارتفاع 62 ميال في اجل��و، عندما 
يالمس الغالف اجلوي الفضاء.

ول��دى املخترع الراحل أفكار غربية، إذ 
يؤمن مثال أن األرض مسطحة.

وفي 2018، احتل هيوز عناوين األخبار 
في وسائل اإلعالم عندما متكن من التحليق 
في اجل��و على ارت��ف��اع 570 مترا بواسطة 
ص���اروخ اب��ت��ك��ره. وف��ي ع��ام 2002، دخل 
املخترع األميركي موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية، بأطول قفزة بسيارة ليموزين.

مخترع أمريكي التصق بصاروخ ليدخل 
التاريخ فلقي مصرعه على الفور

سوري عاد من أوروبا ليقتل 
زوجته »رجما باحلجارة«

أقدم مواطن سوري على قتل زوجته رجما 
باحلجارة، وذل��ك عقب عودتهما مع طفلهما 
من ال��دمن��ارك، وفقا ملا ذك��رت مواقع سورية 

محلية، األحد.
وذكرت التقارير أن الرجل أقدم أيضا على 
قتل طفله البالغ من العمر 10 أعوام، مشيرة 
إلى أن احلادثة وقعت في بلدة كوباني »عن 

العرب« في محافظة ريف حلب.
وأوض���ح م��وق��ع »أوري��ن��ت ن��ت« أن رجال 
أقدم مساء السبت على قتل زوجته وابنه في 

منطقة حراجية )غابة( غرب مدينة كوباني، 
اخلاضعة ل���إدارة ال��ذات��ي��ة التابعة لقوت 

سوريا الدميقراطية.
وبحسب موقع »شبكة أخ��ب��ار كوباني« 
قام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 
عاماً رجماً باحلجارة حتى املوت، دون معرفة 

أسباب إقدامه على تلك اجلرمية الشنعاء.
وق��د س��ارع القاتل إل��ى تسليم نفسه إلى 
سلطات اإلدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق 

في احلادثة.

كشفت صحف أن املمثل األميركي 
ال��راح��ل، ك��ي��رك دوغ���الس، ق��رر وهب 
ث��روت��ه الضخمة كلها، للمؤسسات 
اخليرية، بينما لم يترك شيئا البنه 

املمثل مايكل دوغالس.
وت���وف���ي امل��م��ث��ل ال��س��اب��ق ك��ي��رك 
دوغ��الس، عن عمر ناهز 103 أع��وام، 
مطلع الشهر احلالي، بعد صراع طويل 

مع املرض.
وقالت صحيفة »ميرور« البريطانية 
إن ك��ي��رك دوغ���الس ت��رك 61 مليون 
دوالر، ذهبت كلها ملؤسسات خيرية، 
س��ت��ش��رف ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه��ا مؤسسة 
»دوغ��الس اخليرية«، بينما لم يشمل 
كيرك ابنه مايكل، املمثل الشهير أيضا، 
ف��ي ال��وص��ي��ة. وم��ن ضمن املؤسسات 
اخليرية التي كشفت عنها الصحيفة، 
جامعة سان لورنس، ومعبد »ويست 
وود سيناي«، ومسرح كيرك دوغالس 
في كولفر سيتي، مستشفى األطفال في 

لوس أجنلوس، وفقا للصحيفة.
وكان مايكل )75 عاما( قد أعلن عن 
وف��اة وال��ده في 5 فبراير احلالي، عبر 
منشور مؤثر على صفحته بإنستغرام، 
وقال مايكل في تصريح حصري ملجلة 
بيبول »ب��ب��ال��غ احل���زن واألس���ى أعلن 
وأخوتي عن رحيل كيرك دوغالس عنا 

اليوم«.

وشارك دوغالس األب في أكثر من 90 
فيلما في مسيرة امتدت ألكثر من سبعة 
عقود وجعلته أفالم مثل )سبارتاكوس( 
و)ذا فايكينغز( واح��دا من أكبر جنوم 

الشباك في اخلمسينيات والستينيات.
ولعب أيضا دورا رئيسيا في كسر 

قائمة هوليوود ال��س��وداء، التي تضم 
مم��ث��ل��ن وم��خ��رج��ن وم��ؤل��ف��ن ج��رى 
تهميشهم مهنيا بسبب صالت باحلركة 
الشيوعية ف��ي اخلمسينيات. وق��ال 
دوغالس إنه فخور بهذا أكثر من فخره 

بأي فيلم قدمه.

61 مليون دوالر  وصية أسطورة هوليوود.. 
»للخير« وال شيء البنه
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املصنفات الفنية واملهن 
املوسيقية حترران 

محاضر ضد حمو بيكا 
بعد حفل سموحة

فى حتٍد صارخ للقانون واللوائح املنظمة 
لعمل املوسيقين قام حمو بيكا بإحياء حفل 
فنى داخ���ل اح��د ال��ف��ن��ادق ال��ك��ب��رى مبنطقة 
سموحة باإلسكندرية، وبناء عليه قامت 
إدارة الرقابة على املصنفات الفنية بعمل 
محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو 
بيكا، بعدما قام بإحياء احلفل دون احلصول 
على تصريح غناء من نقابة املهن املوسيقية 

أو تصريح من املصنفات الفنية.
كما ح��ررت نقابة املهن املوسيقية فرع 
اإلسكندرية ونقيبها املنتخب حديثا عالء 
امل��رض��ى بتحرير محضر ض��د حمو بيكا 
وال��ف��ن��دق ال���ذى اس��ت��ض��اف احل��ف��ل، وحمل 
احملضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير 2020، 
وذلك بناء على تعليمات املايسترو منصور 
هندي رئيس حلنة العمل الذي أكد ان النقابة 
لن تتوانى عن تطبيق القانون ال��ذي مينع 
أي شخص من الغناء إال بعد احلصول على 

تصريح من النقابة.
ي��ذك��ر أن ال��ف��ن��ان ه��ان��ي ش��اك��ر نقيب 
املوسيقين قرر خالل األي��ام املاضية، إعادة 
النظر في كافة تصاريح الغناء التي مت منحها 
ملطربي املهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة 
كبيرة منهم باالتفاقات وال��ش��روط  التي 
وضعتها النقابة من أجل تقدمي فن راق ومميز 

يليق باسم مصر.

من دون عينني وذيل غير عادي.. 
كائن غريب يحير املكسيكيني

ص��دم سكان أح��د امل��دن املكسيكية عندما 
اك��ت��ش��ف��وا مخلوقا غ��ري��ب��ا ن��اف��ق��ا ع��ل��ى أح��د 
الشواطئ، يشبه نوعا من الدالفن، لكنه من 

دون عينن وبخصائص أخرى غير مألوفة.
ولم يستطع السكان التعرف على الكائن 
الغريب، ال��ذي عثر عليه على ساحل احمليط 

الهادي في املكسيك، وفقا لصحيفة ميترو.
وبدا املخلوق الغريب برأس دلفن، وذيل 
صغير الضفدع »الشرغوف«، من دون أعن، 
باإلضافة ألسنان حادة، مما أدى إلى افتراض 
ق��دوم��ه م��ن أع��م��اق احمليط ال��ه��ادي، حيث ال 

حت��ت��اج امل��خ��ل��وق��ات ل��ألع��ن بسبب ال��ظ��الم 
الدامس.

واعتقد الناس بالبداية أن الكائن البحري 
كان دلفينا نافقا حتى اقتربوا وأدركوا أنه كائن 

مختلف متاما، وفقا للصحيفة.
ولم يستطع أي من السكان الذين قابلتهم 
وسائل اإلعالم احمللية أن يتذكروا أنهم رأوا أي 

شيء يشبه هذا الكائن من قبل.
وتوقع السكان أن يكون الكائن الغريب 
قد عاش في املنطقة املائية في بورتو فايارتا 
القريبة، وذلك ألن مياهها تصل لعمق ألف متر.

من السفينة إلى الطائرة.. كورونا يخترق
األجواء ويكشف السلطات

بيعت لوحة ملوناليزا صممها 
فنان ش��ارع فرنسي باستخدام 
330 من مكعبات الروبيك مببلغ 
480200 ي����ورو )520680 
دوالرا( في معرض للفن احلديث 
ف��ي ب��اري��س وق���ال املنظمون إن 
الثمن أكبر بكثير من توقعات ما 
قبل البيع التي وصلت إلى 150 

ألف يورو فقط.
ويستخدم العمل الفني الذي 
أب���دع���ه ف��ن��ان ال���ش���ارع إن��ف��ي��در 
املجهول في عام 3005 املربعات 
املصنوعة من البالستيك اخلاصة 
بألعاب األلغاز في عمل فسيفساء 

ملوناليزا وابتسامتها الشهيرة 
بألوان متوهجة.

وي���واك���ب ب��ي��ع ال��ع��م��ل الفني 
احل��دي��ث إغ���الق م��ع��رض للفنان 
ل��ي��ون��اردو داف��ن��ش��ي ف��ي متحف 
اللوفر القريب موطن موناليزا 
احلقيقية. وك��ان هذا املعرض قد 
أقيم مبناسبة الذكرى اخلمسمئة 
ل���وف���اة داف��ن��ش��ي ف���ن���ان عصر 

النهضة.
وي��رت��دي إنفيدر ال��ذي يعرف 
نفسه بأنه فنان حر غير معروف 
ق��ن��اع��ا ون������ادرا م���ا ي��ظ��ه��ر في 

التلفزيون.

لوحة ملوناليزا مبكعبات 
الروبيك تباع بأكثر من 
السعر املتوقع فى باريس عامل ينظم رحلة حليوانات الكنغر في 

أستراليا إلعادة دمجهم بحياة الغابة
بعد أن ب��دأ االستقرار يعود للغابات في 
استراليا نتيجة توقف احلرائق أعقب ذلك بداية 
عودة احلياة لطبيعتها بالنسبة للحيوانات 
التي كانت تعيش في هذه الغابات وهجرتها 
نتيجة وف��اة مالين احليوانات في احلرائق 
وإصابة الكثير أيضا، وتتوالى مشاهد عودة 
احليوانات إلى الغابات في مختلف واليات 
استراليا وظهرت حيوانات الكواال في العديد 
من الواليات وهي تعود حلياتها الطبيعة بحثا 

عن مساكن جديدة لها. وأظهرت لقطات فيديو 
جديدة عرضتها قناة ABC News األمريكية، 
اليوم األحد، أحد عمال الغابات وهو يصطحب 
مجموعة من حيوانات الكنغر الذين مت إنقاذهم 
من حرائق الغابات في الفترة املاضية، وظهرت 
في الفيديو احليوانات وهي تقفز في أراضي 
الغابة وأمامهم العامل الذين يصورهم فى 
رحلة صباحية حملاولة دمجهم في احلياة التي 

اعتادوا عليها في استراليا.


