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جرمية مروعة في روسيا.. أم حترق طفليها وتتابع املنظر
أقدمت روسية على حرق ابنها البالغ من العمر 
4 سنوات وابنتها الرضيعة، داخل منزلها، متذرعة 

بأنها قد “سئمت منهما«. 
ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن وسائل 
إعالم روسية قولها، إن األم )28 عاما( أغلقت باب 
املنزل، ملنع الصغار من الهرب، ووقفت لتشاهد ما 
حدث لهما.وبحسب حتقيقات الشرطة في باراكويفو 

الواقعة وسط روسيا، فإن األم، التي لم يكشف عن 
اسمها، ق��ررت التخلص من طفليها بعد أن رفض 
زوجها وضع األطفال في دار لأليتام. وأشعلت األم، 
التي كانت حتت تأثير املشروبات الكحولية، النار في 
أثاث املنزل املصنوع من اخلشب بعد أن صبت كميات 
كبيرة من البنزين عليه، وهرعت إلى اخلارج وأغلقت 

الباب خلفها.

وفور مشاهدة ألسنة النيران والدخان األسود، 
هرع أحد اجليران إلنقاذ الطفلني، في حني كانت األم 
تقف خارجا وتشاهد النيران املستعرة دون أن تفعل 

شيئا.
ومتكن الشاب من إنقاذ الطفلة وحملها للخارج، في 
حني لم يعثر على الطفل اآلخر بسبب الدخان الكثيف، 

ليفقد بعدها املنقذ وعيه.
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ف��ر س��ج��ني من��س��اوي م��ن محبسه ق��ب��ل 10 
سنوات، وجنح في الوصول إلى جزر الكناري، 
حيث ع��اش خ��الل تلك امل���دة على تلك اجل��زر 
الساحرة، لكنه أقدم مؤخرا على خطوة مفاجئة، 

يصعب على كثيرين تصور إمكانية وقوعها. 
وذك��رت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرجل 
البالغ من العمر )64 عاما( عاد إلى بالده، وذهب 
إل��ى مركز الشرطة ف��ي محطة السكة احلديد 

مبدينة سالزبورغ.
وأض��اف��ت أن ال��رج��ل الستيني أب��ل��غ رج��ال 
السلطة أنه سجني ه��ارب وصل للتو من مطار 
ميونيخ في أملانيا املجاورة،  حيث سلم نفسه 

لسبب غريب من نوعه. ونقلت عن الشرطة قولها 
في بيان أن الرجل أخبر عناصر الشرطة أنه 
قضى السنوات العشر ونصف السنة املاضية 
على جزيرة تينيريفي، وه��ي جزيرة شهيرة 

لقضاء العطالت في أرخبيل الكناري.
وبحسب الشرطة، أراد الرجل الذي لم تكشف 
هويته ال��ع��ودة إل��ى ال��دي��ار، ودخ���ول السجن 
مجددا، ألن “تينيريفي ليست لطيفة كما كانت 
في السابق، وقد عاش هناك لفترة كافية”، وقد 

سئم العيش فيها.
وتتحقق الشرطة من أنه فر من سجن بشرق 

النمسا، كما مت نقله إلى سجن في سالزبورغ.

ي��ح��ظ��ى م��س��ل��س��ل “صراع 
أوف  “غيم  أو  العروش” 
ثرونز”، مب��ت��اب��ع��ة واس��ع��ة 
ح��ول العالم، ويحرص ماليني 
املعجبني بالعمل الفني على 
تعقب أخبار النجوم املشاركني، 
ال سيما األجور التي يتقاضونها 

مقابل األداء املبهر. 
وفي 17 من أبريل اجل��اري، 
بدأت محطة HBO عرض اجلزء 
الثامن واألخ��ي��ر م��ن املسلسل، 
وبلغت معدالت املشاهدة ذروتها 
ب��امل��وس��م ال��س��اب��ع مبتوسط 
فاق 30 مليون مشاهد للحلقة 

الواحدة على مختلف منصاتها.
وفي احللقة األول��ى بدأ أكثر 
من 16 مليون شخص مشاهدة 
مسلسل “صراع العروش” منذ 

اللحظة األولى.
وف��ي امل��وس��م ال��س��اب��ق، كان 
البطالن إمييليا كالركي وكيت 
هارينغتون، يتقاضيان نصف 
مليون دوالر عن كل حلقة، لكن 

بعض التقارير الفنية أش��ارت 
إلى أن النجمني طلبا زيادة قدرها 

200 ألف دوالر عن كل حلقة.
ويعد 700 أل��ف دوالر أكبر 
أج��ر يتقاضاه ممثل ع��ن حلقة 

واحدة من عمل فني حاليا.
ل��ك��ن ه���ذا امل��ب��ل��غ ال يشمل 
العائدات التي يجنيها العمل 

عن طريق منصات أخ��رى مثل 
أق���راص “دي ف��ي دي” و”بلو 

راي«.
وتقدر ث��روة املمثلة كالركي 
في الوقت احلالي ب�13 مليون 

دوالر.
وفي املنحى ذاته، يتلقى كيت 
ه��اري��ن��غ��ت��ون، نحو 700 ألف 

دوالر كل حلقة، وهذا األجر يتم 
دفعه أيضا للمثلة لينا هيديز 
التي كانت تتلقى 300 ألف دوالر 

عن احللقة في املوسم السابق.
وف��ي امل��ق��اب��ل، تتلقى ليزي 
وليامز التي تبلغ من العمر 22 
سنة، 300 أل��ف دوالر ع��ن كل 
حلقة، أما نيكوالي كوستر والدو 

فيتحصل على 700 ألف دوالر.
ويبدو أن املسلسل يساوي 
ب��ني أغ��ل��ب ال��ن��ج��وم ال��ك��ب��ار في 
مسألة األج��ر، فبيتر دينكالجي 
يتلقى أيضا 700 أل��ف دوالر، 
ل��ك��ن امل��م��ث��ل��ة س��وف��ي ت��ورن��ر 
تتقاضى 200 أل��ف دوالر عن 

احللقة الواحدة.

مبشاركة عدد من الفنانني التشكيليني

»2 »أوملبيا« يحتضن »أطياف من الكويت 

ق�����ال أب����ط����ال وم���خ���رج���ا ف��ي��ل��م 
“املنتقمون: لعبة النهاية” )أفنجرز: 
إند غيم( املقرر عرضه هذا األسبوع، 
إن شركة والت ديزني املنتجة للفيلم 
جنحت ف��ي احل��ف��اظ على س��ي��اج من 
السرية البالغة كانت فرضته على 

حبكة الفيلم. 
وقال جو روسو الذي أخرج الفيلم 
اجلديد باملشاركة مع شقيقه أنتوني، 
إن الفيلم ميثل نهاية قصة امتد سردها 
عبر 22 فيلما لست شخصيات من 

أفالم عالم مارفل السينمائي.
واتخذت مارفل إج��راءات إضافية 
للحفاظ ع��ل��ى س��ري��ة الفيلم أث��ن��اء 
تصويره، وقال كثير من أبطاله إنه ال 
علم لديهم حتديدا مبا ستكون عليه 

قصة الفيلم في النهاية.
وسيبدأ عرض الفيلم في عدد من 

الدول بأنحاء العالم يوم األربعاء.
ووصفت بري الرسون التي تلعب 
دور البطلة اخلارقة كابنت مارفل في 
ه��ذا الفيلم بأنه “األكثر سرية على 

اإلطالق«.
وقالت إنها كانت متثل كل مشهد 
على حدة دون أن أي نص استرشادي.

كما أكد مارك رافالو، الذي لعب دور 
الرجل األخضر، أنه لم يقرأ نصا كامال 
للفيلم وال يعرف كيف ستكون نهايته.

وعبر كريس إي��ف��ان��ز، ال��ذي لعب 
شخصية كابنت أميركا، عن ثقته بأن 
عالم مارفل السينمائي سيقدم فيلما 

“تكون نهايته رائعة للغاية«.

تسجيل أعلى معدل إصابة بـ»العدوى فرض سياج من السرية على حبكة فيلم »أفنجرز« األخير
املميتة« في الواليات املتحدة

كم يتقاضى جنوم 
»غيم أوف ثرونز«؟

ق��ال مسؤولو صحة احت��ادي��ون االثنني، 
إن الواليات املتحدة سجلت 71 حالة إصابة 
جديدة باحلصبة األسبوع املاضي بزيادة 13 
في املئة فيما تواجه البالد ثاني أكبر تفش 

للمرض منذ حوالي 20 عاما. 
وقالت املراكز األميركية ملكافحة األمراض 
والوقاية منها، إنها سجلت 626 حالة إصابة 
باملرض الشديد العدوى واملميت أحيانا في 
22 والية حتى 19 أبريل، وهو أعلى معدل 

إصابة في خمس سنوات.
وسجلت املراكز في السابق 555 حالة في 
20 والية في الفترة من أول يناير حتى 11 

أبريل.
وقالت املراكز إن التفشي احلالي سيتجاوز 

على األرجح التفشي الذي حدث للحصبة في 
2014 في عدد احلاالت.

وانضمت واليتا أي��وا وتنيسي إلى قائمة 
املراكز حلاالت اإلصابة اجلديدة.

وكان أكثر من نصف احلاالت املسجلة هذا 
العام في مدينة نيويورك.

ويأتي التفشي األميركي في إط��ار زي��ادة 
عاملية في املرض الذي مت القضاء عليه تقريبا 

يوما ما.
وذك��رت منظمة الصحة العاملية األسبوع 
املاضي أن احلاالت العاملية زادت بنحو أربعة 
أمثال في الربع األول من 2019 إلى 112163 
ح��ال��ة مقارنة م��ع الفترة نفسها م��ن العام 

املاضي.

عانت شركة “سبيس إكس” انتكاسة 
كبيرة ف��ي جهودها إلط��الق رواد فضاء 
تابعني لوكالة ناسا إلى امل��دار هذا العام، 
فيما أدى احلادث األخير للكبسولة “كرو 

دراغون” إلى زيادة األزمة. 
وخالل نهاية األسبوع، غمرت الكبسولة 
“كرو دراغون”، التي حلقت إلى محطة 
الفضاء الدولية الشهر املاضي، بالدخان 

والنار على منصة اختبار احملركات.
وقالت “سبيس إكس” إنها كانت تختبر 
نظام إجهاض اإلطالق في كبسولة دراغون 
بكيب كانافيرال في فلوريدا، عندما وقع 

حادث السبت املاضي.

وذك���رت الشركة أن منطقة االختبار 
كانت خالية ولم يصب أحد.

وكان من املفترض أن تستخدم الكبسولة 
في اختبار إجهاض اإلطالق في يونيو، مع 
قيام كبسولة أخرى بأول رحلة مأهولة في 

أوائل يوليو.
وذك��رت وكالة ناسا، االث��ن��ني، أن��ه من 
امل��ب��ك��ر ج���دا م��راج��ع��ة ت��واري��خ اإلط���الق 

املستهدفة.
وف��ي وق��ت سابق من الشهر اجل��اري، 
أعلنت ناسا عن تأجيالت كبيرة للرحالت 
التجريبية لكبسولة “بوينغ ستارلينر” 

املأهولة.

انتكاسة لـ»سبيس إكس«.. وناسا تدخل على اخلط
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حت��ت رع��اي��ة مجمع أومل��ب��ي��ا وح��ض��ور 
الشيخة سهيلة سالم الصباح وأصغر سيدة 
أعمال سلفانا دلشاد ود.جاسم املضف، أقام 
ن��ادي الصحافة والنجوم معرض ومتحف 
الفنانني )أطياف من الكويت 2( وذل��ك في 
مجمع أوملبيا بالساملية وعلى م��دى ثالث 
أيام مبشاركة عدد من الفنانني التشكيليني 
وبعض املبادرات الكويتية الشابة ومتحف 

عتيج
للمعارض التراثية واحلرفية ، وبعض 

الفرق التطوعية املنجزة وذل��ك ي��وم أمس 
األثنني وصاحب هذه املعرض أضخم متحف 
فريد من نوعه للكابنت الدولي املعتزل سعد 
احل��وط��ي ال���ذي ع��رض مقتنيات رياضية 
خاصة خالل مشواره الكروي وال��ذي كان 

أضافة للحدث .
وعلى هامش هذه االحتفالية قال جمال 
العدواني صاحب فكرة معرض )أطياف من 
الكويت2( ل للصحافة قائالً: »يضم املعرض 
العديد من االركان فمثالً: الركن األول بعنوان 

متحف للكابنت الدولي سعد احلوطي حيث 
ق��دم لنا مقتنيات خاصة ج��دا تستعرض 
أهم احملطاته الرياضية في املالعب احمللية 
واخلليجية والدولية ومشاركته في كأس  
العالم وهذه املقتنيات تعتبر مبثابة ثروة 
قومية ال تقدر بثمن ، . وأيضاً العديد من 
املجالت القدمية التي تبرز اجليل الرياضي 

الذهبي
والركن الثاني يضم مجموعة من الفنانني 
التشكيليني بقيادة الفنان التشكيلي أسعد 

بوناشي وم��ش��ارك��ة مميزة للفنان  ع��ادل 
املشعل والركن الثالث مشاركة من متحف 
عتيج من االعمال التراثية القدمية واملقتنيات 
اخلاصة بهم للباحث التراثي يعقوب عبدالله 

.
أم��ا ال��رك��ن ال��راب��ع واألخ��ي��ر ه��و الفرق 
التطوعية حيث يشتمل على أكثر من 10 
ف��رق قدمون اجنازاتهم لكن أبرزهم فريق 
فكرة التطوعي وفريق زوم التطوعي أضافة 
مشاركة فعالية من فندق السفير الفنطاس 

ون��اش��ط ال��ب��ي��ئ��ي خ��ال��د احل��س��ن وبعض  
املشاريع الصغيرة

تعد هذه املبادرة مبناسبة احتضان مجمع 
أوملبيا املواهب الكويتية الشابة ودعمهم 
في كل املياديني واملجاالت احلياة وأضافة 
يضم املعرض نخبة من الكوادر والطاقات 
الشبابية الكويتية، تعد ه��ذه امل��ب��ادرة 
الثانية في الكويت ونتطلع ال��ى مستوى 
اخلليج العربي قريباً. أض��اف العدواني 
قائالً: »املعرض استمر على مدى ثالث أيام 

وحظى بحضور وتفاعل اجلمهور بشكل فاق 
التوقعات ومن خاللكم نشكر إدارة املجمع 

وكافة املشاركني لنجاح هذه االحتفالية
وع��ل��ى ه��ام��ش  االحتفالية اع��رب��ت الت 
أصغر سيدة أعمال العراقية  سلفانا دلشاد 
عن سعادتها مبشاركتها بهذا احلدث الكويتي 
الشبابي التطوعي خاصة وأنها أت��ت من 
العراق للمشاركة واحلضور فعاليات في 
الكويت ومتنت بأن تكرر الزيارة قريبا ألنها 

أحبت الشعب الكويتي املضياف .

سجني هرب إلى جزر الكناري..
ثم فعل »ما ال يتخيله أحد«


