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كشفت   - ف ب(  )أ   2020-2-26 لندن, 
قرارها  أن  دافي  الويلزية  املغنية 
املوسيقية  الساحة  من  االنسحاب 
2011 أتى بعدما تعرضت  في العام 
واالحتجاز  والتخدير  "لالغتصاب 
مدة أيام عدة". وكانت دافي أعلنت 
"أخذ استراحة" من   2011 العام  في 
في  كتبت  وقد  العامة.  نشاطاتها 
بخير  "أنا  "إنستغرام"،  عبر  رسالة 
اآلن وأشعر باألمان. لكنني احتجت 
املغنية  وأكدت  طويل".  وقت  إلى 
األمر  بهذا  "البوح  عاما   35 البالغة 
أقول  أن  يمكنني  لكن  سهال.  ليس 
لكم إنني خالل العقد األخير قطعت 
وعدا على نفسي بأن أشعر مجددا 
وباتت  قلبي.  في  تسطع  بالشمس 

الشمس االن تسطع في داخلي".
ِلَم لم اختر أن  وأوضحت "تسألون 
أملي؟  عن  للتعبير  شهرتي  استغل 
في  الحزن  للعالم  أظهر  أن  أشأ  لم 
كيف  نفسي  أسأل  وكنت  عينّي. 
عساني أغني وقلبي محطم؟ إال أن 

قلبي تعافى بهدوء".
مؤلفة  وهي  املغنية  وحازت 
غرامي  جائزة  أيضا،  موسيقية 
العريقة  األميركية  املوسيقية 
ألفضل ألبوم بوب مغنى العام 2008 
 ،2009 العام  وفي  "روكفيري".  عن 
أوارد  "بريت  جوائز  بثالث  فازت 

"املوسيقية البريطانية.
جانب  إلى  ظهرت   ،2013 العام  في 
في  الفرنسيني  الفنانني  من  الكثير 
تكريما  نيويورك  في  أقيمت  حفلة 

إلديت بياف.

املغنية الويلزية دافي تكشف أنها تعرضت لالغتصاب

باريس- نيويورك- )أ ف ب( - تضاعفت 
غاالكتيك«  »فيرجن  شركة  حجوزات 
تخطط  التي  الفضائية  للسياحة 
الفضاء  إلى  زبائنها  أول  إلرسال 
بحلول صيف العام 2020 منذ نهاية 
أيلول/سبتمبر، وباتت قائمة االنتظار 

تضم راهنا 7957 شخصا.
بيع  عن  توقفت  قد  الشركة  وكانت 
تجربة  أول  بعد  رسميا  التذاكر 
فضائية لها في كانون األول/ديسمبر 

.2018
غاالكتيك«  »فيرجن  تسجيل  بعد  لكن 
بسعر  دولة   60 من  حجوزات   603
للتذكرة،  دوالر  ألف   250 إلى  يصل 

استمرت الشركة في تلقي الطلبات.
وتستعد الشركة التي يملكها ريتشارد 
من  جديدة  سلسلة  لعرض  برانسون 
كل  وعلى  األربعاء،  للبيع  التذاكر 
شخص يطمح لزيارة الفضاء أن يدفع 

ألف دوالر مسبقا.
أنها  الثالثاء  املجموعة  كشفت  كذلك، 
529 ألف دوالر  حققت إيرادات بلغت 
 2019 العام  من  األخير  الربع  في 
مليون   72,7 قدرها  خسارة  مسجلة 
خسرت  العام،  مدار  وعلى  دوالر. 
مليون   211 مجموعه  ما  املجموعة 

دوالر.
والشركة في منافسة مباشرة مع »بلو 
أوريجني« الشركة التي أسسها جيف 

بيزوس صاحب شركة »أمازون«.
  فيما  طلبت شبكة علماء فلك أوروبية 

من الجمهور مساعدتها ملعرفة أصول 
الفضاء  في  رصدت  مركبة  أجسام 
قد  والتي  راديوية،  تلسكوبات  بفضل 
ضخمة  سوداء  بثقوب  مرتبطة  تكون 
وغامضة موجودة في وسط املجّرات.

يطلق على البرنامج العلمي التشاركي 
الجديد اسم »لوفار - راديو غاالكسي 

لديه  شخص  أي  »يمنح  وهو  زو«، 
األوساط  مساعدة  إمكانية  حاسوب 
التي  البيانات  تفسير  في  العلمية«، 
من  »لوفار«،  التلسكوب  عبر  تجمع 
خالل مجموعة من الهوائيات املنتشرة 
في  جاء  ما  على  أوروبا،  أنحاء  في 
بي   - »باريس  مرصد  عن  بيان صادر 

سي إل« الذي يدير الجزء الفرنسي من 
الشبكة.

املوجات  يراقب  الذي  »لوفار«  ويعمل 
وضع  على  الفضاء،  في  الراديوية 
الصور  تشبه  ال   ، لها  شاملة  صورة 
البصري،  التلسكوب  يلتقطها  التي 
واملجّرات  النجوم  رؤية  يمكن  ال  إذ 

مجهولة  مركبة  أشكاال  بل  مباشرة، 
املصدر.

الفيزياء  عالم  تاس  سيريل  ويقول 
»نالحظ  برس  فرانس  لوكالة  الفلكية 
من  تنشأ  راديوية  موجات  أن 
الظواهر  تنتجها  مشحونة  جسيمات 
الثقوب  والسّيما  عنيفة  الفيزيائية 
يكون  عندما  وبالتالي  السوداء«. 
ال  وناشطًا،  كبيرًا  األسود  الثقب 
تظهر عبر التلسكوب الراديوي سوى 
عبارة  وهي  ينتجها،  التي  الجزئيات 
املجرة.  من  بعيدًا  يرميها  غازات  عن 
يحتاج العلماء اآلن إلى تحديد الثقوب 
املضيفة«،  »مجّرتها  ومعرفة  السوداء 
قبل  تكونها  سيناريو  لرسم  كمقّدمة 
السنوات،  مليارات  حتى  أو  ماليني 
ثقوب  وجود  »أسباب  لفهم  وذلك 
وفقًا  املجّرات«،  كّل  سط  في  سوداء 

لعالم الفيزياء الفلكية.
من هنا أتت فكرة إطالق موقع علمي 
كميات  »لوفار«  ينتج  إذ  تشاركي، 
هائلة من البيانات التي ال يمكن لـ200 

عالم فلك أن يفّسروها وحدهم.
مصور،  تعليمي  برنامج  وباستخدام 
الصور  يطابق  أن  مشارك  لكل  يمكن 
البصرية،  الصور  مع  الراديوية 
وبالتالي العثور على املجّرة املضيفة 
استبعاد  يمكن  األسود...أو  للثقب 
أن  األسود خصوصًا  الثقب  سيناريو 
تنتج  أن  يمكن  الراديوية  الجزئيات 

أيضًا عن عمليات انفجار النجوم.

علماء الفلك يطلبون مساعدة اجلمهور لتتبع الثقوب السوداء
 ثمانية آالف شخص على قائمة االنتظار للسفر إلى الفضاء 

امرأة  توّصلت   - ب(  ف  انجليس-)أ  لوس 
أمام  صدرها  عن  بالكشف  متهمة  أميركية 
منزلية،  بأعمال  قيامها  خالل  زوجها  أوالد 
إلى اتفاق مع النيابة العاّمة، أقّرت بموجبها 
أمام  الحياء  يخدش  عمل  ارتكاب  بذنب 

شخص بالغ وهو زوجها.
وكان على تيلي بوكانان إبرام هذه االتفاقية 
الغريبة لتجّنب املثول أمام املحكمة وإدانتها 
في  وإدراجها  الجنسي  االنحراف  بتهمة 
قالت  ما  على  جنسيا،  املنحرفني  سجل 
يوتا  والية  في  اإلعالم  لوسائل  محاميتها 
هذه  واصفة  املتحدة(،  الواليات  )غرب 

القضية بأنها »خيالية«.
بعد  قضائية،  ملالحقات  بوكانان  وتعرضت 
زوجها  أطفال  أمام  الصدر  عارية  رؤيتها 
و13   9 بني  أعمارهم  تراوح  الذين  الثالثة 
ببعض  الزوجني  قيام  خالل  وذلك  سنة، 

األعمال في مرآب املنزل.
ومع أن زوجها كان أيضًا عاري الصدر، إال 
شرح  وقد  نفسها.  بالتهمة  يالحق  لم  أنه 
ال  كي  مالبسهما  نزع  قّررا  أنهما  الزوجان 

أخبر  الحقًا  التنظيف.  عملية  خالل  تتسخ 
الحادثة، وتم توجيه  األطفال والدتهم بهذه 
االتهام إلى بوكانان في العام 2019. حاولت 
عن  متساءلة  نفسها،  عن  الدفاع  بوكانان 
عاري  بالعمل  لزوجها  يسمح  الذي  السبب 

الصدر فيما يمنع ذلك عليها.
من  األمر  يّر  لم  العام  املدعي  مكتب  أن  إاّل 

املرأة  إظهار  أن  واعتبر  نفسه،  املنظار 
صدرها يخدش الحياء في املجتمع األميركي 
املدعي  مكتب  مع  مفاوضات  وبعد  الحالي. 
العام، اعترفت تيلي بوكانان الثالثاء بأنها 

كانت عارية الصدر أمام شخص بالغ.
في  عام  غضون  في  االتهام  هذا  وسيسقط 

حال لم ترتكب أي فعل آخر.

امرأة أميركية تعترف بتهمة الكشف
عن صدرها أمام زوجها
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شهدت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
األميركية  املوسيقى  صناعة 
نموًا زاد عن 10 % للسنة الرابعة 
مليار   11,1 التوالي محققة  على 
ويعود   ،2019 العام  في  دوالر 
الفضل في ذلك إلى خدمات البث 

التدّفقي.
بنسبة  املوسيقى  مبيعات  قفزت 
على   2019 العام  خالل   %  13
السنوي  التقرير  في  جاء  ما 
انداستري  "ريكوردينغ  ملنّظمة 
اإليرادات  وبلغت  أميركا".  أوف 
البث  خدمات  عن  الناتجة 
دوالر،  مليارات   8,8 التدّفقي 
مجمل  من   %  80 يشّكل  ما  وهو 
أن  املنّظمة  وقالت  اإليرادات. 
االشتراكات املدفوعة في منّصات 
"سبوتيفاي"  مثل  التدّفقي  البث 
مساهمة  األكثر  هي  و"تايدل" 
اإليرادات،  هذه  تحقيق  في 
املشتركني في  أن عدد  خصوصًا 
هذه الخدمات وصل إلى أكثر من 
هذه  وباتت  شخص،  مليون   60
 %61 بحوالى  تساهم  الخدمات 
من أرباح التسجيالت املوسيقية 

في الواليات املتحدة.
أرباح  ارتفعت  ذلك،  إلى 
التدّفقي  البث  منّصات 

مثل  اإلعالنات،  من  املمّولة 
املّجانية  والنسخة  "يوتيوب" 
 %  20 بنسبة  "سبوتيفاي"،  من 
باملقارنة مع العام 2018، ولكنها 
لم تحّقق سوى 908 ماليني دوالر.
وتبث هذه الخدمات أكثر من 500 
مليار أغنية ألكثر من 100 مليون 
مستمع أميركي، ولكنها ال تشّكل 
اإليرادات  مجمل  من   %  8 سوى 

في العام 2019.
انخفضت  نفسه،  السياق  وفي 
مبيعات  من  الناتجة  األرباح 
 %  12 بنسبة  املدمجة  األقراص 
وبلغت 614,5 مليون دوالر. علمًا 
متوقعًا،  كان  االنخفاض  هذا  أن 
لكّنه لم يكن أسرع من انخفاض 
التي  الرقمي  التنزيل  إيرادات 
وصواًل   %  18 بنسبة  تراجعت 
للمّرة  دوالر  مليار  من  أقل  إلى 
محّققة   ،2006 العام  منذ  األولى 

856 مليون دوالر فقط.
مبيعات  شهدت  املقابل،  في 
للعام  نمّوًا  الفينيل  اسطوانات 
إذ  التوالي،  على  عشر  الرابع 
 ،%  19 بنسبة  إيراداتها  ارتفعت 
دوالر،  ماليني   504 إلى  وصواًل 
ما يجعل العام 2019 األفضل لها 

في خالل ثالثة عقود.

خدمات البث التدفقي تستمر  بتعزيز صناعة املوسيقى األميركية

فرانكفورت-)أ ف ب( - قضت أعلى محكمة في 
أملانيا األربعاء بأن القانون الذي أقر في العام 
طبية  بمساعدة  االنتحار  يحظر  والذي   2015
مخالف للدستور ألنه يسلب مرضى مصابني 
قرار  اتخاذ  في  "الحق  مستعصية  بأمراض 

املوت".
إن الحق  أندرياس فوسكوهله  القاضي  وقال 
"الحرية في قتل شخص نفسه وطلب  يشمل 

املساعدة للقيام بذلك".
للمرضى  كبيرا  انتصارا  الحكم  هذا  ويعد 
ومنظمات  واألطباء  قاتلة  بأمراض  املصابني 
رفعوا  الذين  االنتحار  على  الطبية  املساعدة 

a.القضية
بالقول  املوجودين  املحكمة  فاجأت  كما 
صراحة إن الحق في املساعدة على االنتحار ال 
ينبغي أن يقتصر على املرضى الذين يعانون 

من مرض خطير أو غير قابل للشفاء.
املوت  اختيار  حرية  أن  الحكم  في  وجاء 

"مكفولة في كل مراحل حياة الشخص".
الفقرة  باسم  املعروف  الحالي  القانون  وكان 
217 الذي أقره املشرعون في العام 2015، يهدف 
بشكل أساسي إلى منع الجمعيات املخصصة 
من  املوت  يريدون  الذين  املرضى  ملساعدة 

القيام بهذا األمر.
املجال  في  العاملني  أن  أيضا  يعني  وهذا 
أدوية  وصف  تهمة  يواجهون  كانوا  الطبي 
اليقني  عدم  حالة  تفاقمت  وقد  الوفاة.  تسّرع 
في  ابتدائية  محكمة  قضت  عندما  القانوني 
رفض  للمسؤولني  يمكن  ال  بأنه   2017 العام 
الحاالت  في  املوت  على  يساعد  دواء  وصف 

املرضية القصوى، ما أثار بلبلة بني األطباء.

محكمة أملانية تلغي 
احلظر على االنتحار 

مبساعدة طبية

عائشة  قدمت   - ب(  ف  )أ  باريس- 
الشيشاني  الرئيس  ابنة  قديروفا 
مجموعة  الثالثاء  قديروف  رمضان 
ملاركة  اإلسالمية  املالبس  من 
عرض  خالل  تملكها  التي  »فردوس« 
في  الشانيزيليزيه  جادة  قرب  أزياء 
 80 نحو  وشاركت  باريس.   وسط 
سوداء  طويلة  بفساتني  عارضة 
عن  فضال  أخرى  وبألوان  وخمرية 
»لو  دار  في  بيضاء  أعراس  فساتني 
وسط  في  الفخمة  الخاصة  ماروا« 
أنغام  على  الفرنسية  العاصمة 

موسيقى شيشانية تقليدية.
للصحافيني  قديروفا  عائشة  وقالت 
لي.  بالنسبة  جدا  مهم  يوم  »هذا 
ثقافتنا  غنى  الجميع  يرى  أن  أريد 
وأضافت  منها«.  جزء  املوضة  وأن 
من  أنه  تدرك  املسلمات  »النساء  أن 
مع  ثقافتهن  تقاليد  احترام  املهم 
فساتني  أنوثتهن.  على  املحافظة 
وحضر  وفخمة«.  أنيقة  +فردوس+ 

األزياء  عرض  شخص  مئة  من  أكثر 
وقد  ختامه.  في  بحرارة  وصفقوا 
الزعيم  زوجة  قديروفا  مدني  أسست 
لألزياء  »فردوس«  دار  الشيشاني 
عائشة  ابنته  تولت  وقد   .2009 في 
»أمسية  وأتت   .2016 العام  إدارتها 
إطار  في  هذه  الشيشانية«  املوضة 
مبادرة »مواسم روسية« التي تهدف 
األوروبي  الجمهور  تعريف  إلى 
 400 حوالى  مع  الروسية  بالثقافة 
فعالية مقررة طوال السنة في فرنسا 

وبلجيكا ولوكسمبورغ.
مدير  ليبيديف  أليكسي  وأوضح 
»ندعم  بيان  في  روسية«  »مواسم 
لالزياء  فردوس  دار  مبادرة  بفرح 
الهادفة إلى تعريف الباريسيني بإرث 

الشعب الشيشاني الثقافي«.
موسمها  روسية«  »مواسم  وباشرت 
الرابع بعد فعاليات في اليابان العام 
وفي   2018 في  إيطاليا  وفي   2017

أملانيا العام املاضي.

ابنة الرئيس الشيشاني 
تقدم عرضًا لألزياء 
اإلسالمية في باريس

أعلنت   - ب(  ف  )سويسرا(-)أ  لوزان 
)»كاس«(  الرياضية  التحكيم  محكمة 
طلب  رسميا  سجلت  أنها  األربعاء 
مانشستر  نادي  به  تقدم  استئناف 
االتحاد  قرار  ضد  اإلنكليزي  سيتي 
األوروبي لكرة القدم )ويفا( استبعاده 
عن املشاركة في مسابقاته ملدة عامني، 
ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف. 
»سجلت  »كاس« في بيان لها  وقالت 
محكمة التحكيم الرياضية استئنافا 
لكرة  سيتي  مانشستر  نادي  قدمه 
لكرة  األوروبي  االتحاد  ضد  القدم 

القدم«.
موجه  »االستئناف  البيان  وأضاف 
ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة 
املراقبة املالية لألندية الصادر في 14 
أنه  موضحا   ،»2020 شباط/فبراير 
الحالي  الوقت  في  املمكن«  غير  »من 

تحديد موعد اتخاذ القرار.
الحكم  إصدار  يستغرق  ان  ويتوقع 

في القضية أشهرا عدة.
بمواجهة  سيتي  مانشستر  وتعهد 
عليه  »ويفا«  فرضها  التي  العقوبة 
هذا الشهر بسبب »خروقات خطيرة 

النظيف«،  املالي  اللعب  لقواعد 
من  لعامني  استبعاده  شملت  والتي 
املسابقات القارية وتغريمه بمبلغ 30 
الدوري  بطل  ويواجه  يورو.  مليون 
املوسمني  في  املمتاز  اإلنكليزي 
خسائر  تكّبد  احتمال  املاضيني، 
مالية بماليني الجنيهات االسترلينية 

سيحرم  لكونه  استبعاده،  جراء  من 
توفرها  التي  الكبيرة  اإليرادات  من 
املشاركة القارية، بما يشمل الجوائز 
التلفزيوني  البث  وعائدات  املالية 
والرعاية. ويقدر  املباريات  ومداخيل 
الناجمة  املالية  أن تتجاوز الخسائر 
األوروبية  الساحة  على  الغياب  عن 

سنويًا،  يورو  مليون   100 لعامني 
ويتوقع ان تنعكس سلبا على النادي 
اململوك من الشيخ اإلماراتي منصور 

بن زايد آل نهيان.
إلى  أيضا  االستبعاد  يؤدي  وقد 
رحيل العبني عن الفريق الذي يدربه 
غوارديوال،  جوسيب  اإلسباني 
السيما وان هؤالء يضعون املشاركة 
القارية نصيب عينيهم في كل موسم.
سوريانو،  فيران  اإلسباني  وقال 
سيتي  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
األسبوع  مقابلة  في  القدم،  لكرة 
للنادي،  الرسمي  املوقع  مع  املاضي 
من  استئنافه  قبول  يأمل  األخير  ان 
أبطال  دوري  انطالق  قبل  »كاس« 
ان  واعتبر  املقبل.  املوسم  أوروبا 
باملبالغة  سيتي  ضد  ويفا  اتهامات 
الرعاية  عقود  مداخيل  تقدير  في 
 2012 بني  للفترة  حساباته  في 
صحيحة«.  غير  »ببساطة  و2016، 
ريال  األربعاء  مساء  سيتي  ويواجه 
النهائي  الدور ثمن  مدريد في ذهاب 
لدوري األبطال على ملعب سانتياغو 

برنابيو في العاصمة اإلسبانية.

)كاس( تسجل طلب
استئناف مانشستر سيتي ضد )ويفا(

حفلة  إلى  مدعوين  تقل  حافلة  انحرفت   - ف ب(  )الهند(-)أ  جايبور 
زفاف عن مسارها وسقطت في نهر في والية راجستان في غرب الهند 
ما أسفر عن مقتل 24 راكبا منهم 10 نساء، على ما أعلنت الشرطة.

شخصا   28 تقل  كانت  التي  الحافلة  على  السيطرة  السائق  وفقد 
بوندي  مقاطعة  شرطة  مدير  أوضح  ما  على  يعبر جسرا  كان  فيما 
تنقل  الحافلة  »كانت  فرانس برس  لوكالة  شريفاج مينا. وقال مينا 

وقد  الجسر«.  عن  سقطت  وقد  كوتا.  من  زفاف  حفلة  إلى  مدعوين 
أظهرت صور بثت من مكان الحادث السكان املحليني وعمال اإلنقاذ 
الحافلة مقلوبة  كانت  بينما  النهر  انتشال جثث من  وهم يحاولون 
في املياه. وتسجل الهند أكثر من 150 ألف حالة وفاة كل عام ناجمة 
عن حوادث السير ويتم إلقاء اللوم فيها خصوصا إلى عدم صيانة 

املركبات بشكل جيد والقيادة املتهورة.

24 قتيال في سقوط حافلة زفاف في نهر 


