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منذ  تفوح  نتنة  رائحة  كانت   - ب(  ف  بانغي-)أ 
مدة من الكورنيش في بانغي احملاذي ألكبر نهر 
في إفريقيا الوسطى وفي خالل أسبوع عثر على 
في  الذعر  أثار  ما  بأكياس،  ملفوفة  جثث  ثالث 
نفوس السّكان وأطلق العنان لتكّهنات شّتى. فقد 
ثالث جثث  انتشال  األول/أكتوبر  تشرين  في  مّت 
ومكّبلة  الرؤوس  مقطوعة  أوبانغي  نهر  مياه  من 
كشفت  ما  بحسب  بأكياس،  وملفوفة  األيدي 
مصادر تعمل في الشأن اإلنساني لوكالة فرانس 

برس، طالبة عدم اإلفصاح عن هوّيتها. وتصّدرت 
احمللية،  الصحف  عناوين  املرّوعة  األخبار  هذه 
باب  وفاحتة  السّكان  أوساط  في  القلق  مؤّججة 
الشائعات على مصراعيه، من جرائم ارتكبت في 
تصفية حسابات  وعمليات  تقليدية  سياق شعائر 
في  اجلثث  ترمى  عندما  لكن  أخرى.  وفرضيات 
هؤالء  التاليمبي،  هم  بهم  املشتبه  أّول  املياه، 
في  الذعر  ينشرون  الذين  التماسيح"  "األناس 
للبعض،  بالنسبة  عقود.  منذ  الوسطى  إفريقيا 

هم أناس يتحّولون إلى عظائيات، في حني يعتقد 
كانت  أّيا  لكن  مشعوذين.  مجّرد  أّنهم  آخرون 
ويقضي  عينه  هو  املعتمد  النهج  فإن  احلال، 
على  جزاء  لقتلها  املياه  إلى  الضحية  باستقدام 
معصية مفترضة. وغالبا ما تعزى أعمال التنكيل 
التي ترصد آثارها في جثث منتشلة من املياه إلى 
كثرة  على  للمعاقبة  يقطع  "فاللسان  التاليمبي، 
الكالم والعضو التناسلي من جّراء خيانة زوجية 
يخبر  ما  بحسب  اإلصغاء"،  عدم  بسبب  واألذن 

هوّيته.  عن  الكشف  عدم  طلب  بانغي  في  صّياد 
له من  "تقّدم" حكما  التمساح"  "اإلنسان  وضحّية 
املستائني.  األهالي  أحد  أو  اخلصوم  أحد  قبل 
فخرافة التاليمبي ما زالت تلقى صدى في اجملتمع 
"لضبط آداب السلوك واألخالقيات"، على ما تقول 
الباحثة أليكساندرا سيمبريك التي أعّدت دراسة 
باملياه  املتعّلقة  الرمزية  التمثيالت  حتّوالت  عن 

صدرت سنة 2011.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أوقفت   - ب(  ف  اجنليس,-)أ  لوس 
أنه  في  ُيشتبه  رجاًل  البريطانية  السلطات 
اختلس مئات آالف الدوالرات من عاملني في 
شخصية  انتحاله  خالل  من  السينما  مجال 
نساء نافذات في هوليوود، بحسب ما أفادت 
فرانس  وكالة  األميركية  الفدرالية  الشرطة 

برس.
وتبّين أن "ملكة االحتيال في هوليوود" هي 
احلادية  في  إندونيسي  رجل  الواقع  في 
هارغوبيند  يدعى  العمر  من  واألربعني 
تاهيلراماني يتقن تقليد األصوات النسائية 
الشرطة  من  مطلوبا  كان  وهو  واللكنات. 
عن  بحّقه  تهم  بعد صدور  أجمع  العالم  في 

الثاني/ تشرين  في  كاليفونيا  في  محكمة 
األميركية  السلطات  وتعتزم   .2019 نوفمبر 
أن تطلب من القضاء البريطاني أن يسّلمها 
باسم  ناطق  كشف  ما  وفق  به،  املشتبه 
آي(  بي  )اف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب 
اللواتي  النساء  بني  ومن  دييغو.  سان  في 
كايثلن  شخصياتهن،  تاهيلراماني  انتحل 
)املنتجة  فيلم"  "لوكاس  شركة  مديرة  كيندي 
املثال(  سبيل  على  النجوم"  "حرب  لسلسلة 
"سوني  لـ  السابقة  الرئيسة  باسكال  وإميي 
بيكتشرز" وشيري النسينغ املديرة التنفيذية 

السابقة الستوديوهات "باراماونت".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خرافة اإلنسان التمساح غطاء
يحتمي به اجملرمون في عمق إفريقيا 

ملكة االحتيال في هوليوود..رجل اختلس اموال جنوم السينما
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واشنطن-)أ ف ب( - جّرب علماء غرسات دماغية 
أشكال  برؤية  لها  سمحت  قرود  عند  زرعت 
متاحا  كان  أكبر مما  بدّقة  اصطناعيا  مستحدثة 
في السابق، في إجناز علمي من شأنه املساعدة 

على إعادة البصر إلى املكفوفني.
وطّورت هذه التقنية مببادرة من فريق في املعهد 
ونشرت  ان(  آي  )ان  العصبية  للعلوم  الهولندي 

تفاصيلها في مجّلة "ساينس".
وهو  عقود  منذ  شائع  فيها  املعتمد  واملفهوم 
يقضي بتحفيز الدماغ بالكهرباء حلّثه على "رؤية" 
نقاط المعة تسّمى "فوسفني"، غير أن قيودا تقنية 
الفريق  وطّور  الساعة.  حّتى  تطبيقه  دون  حالت 
كهربائيا وصلوها  قطبا   1024 من  مؤّلفة  غرسة 
بالقشرة البصرية في الدماغ عند قردين يبصران 
من  اجلزء  وهذا  عليهما.  مختلفة  أشكال  لعرض 
والقشرة  البصرية  املعلومات  يعالج  الدماغ 
بتلك  بعيد  حّد  إلى  شبيهة  البشر  عند  البصرية 

عند الرئيسيات األخرى.
أحرف  مثل  أشكال  "رؤية"  من  القردان  ومتّكن 
وعلم  احلركة.  قيد  ونقاط  وخطوط  األبجدية 
على  سابقا  القردين  دّربوا  ألنهم  ذلك  الباحثون 
تلك  رؤية  عند  محّدد  باّتجاه  أعينهما  حتريك 
هذه  تزال  وال  مكافأة.  على  للحصول  األشكال 
الساعة،  حّتى  وبسيطة  اللون  أحادية  األشكال 
الضبابية  للمشاهد  بالنسبة  كبير  تقّدم  لكنه 
الداكنة والفاحتة اللون التي تسّنى للبشر حملها 

سابقا بتقنيات شبيهة.
الهولندي  املعهد  مدير  رولفسيما  بيتر  وبعتبر 
لعلوم األعصاب أنه أثبت أن حشوة من هذا النوع 
من شأنها نظريا مساعدة املكفوفني املقّدر عددهم 

بأربعني مليون فرد في العالم.
بكاميرا  نّظارتني  تزويد  املبدأ  حيث  من  ويكفي 

حتّول الصور ثم تنقلها إلى الدماغ.
البشر  على  هذا  نظامهم  جتربة  العلماء  ويأمل 
بعد ثالث سنوات، لكن ال يخفى عليهم أن عراقيل 
الكهربائية  فاألقطاب  بانتظارهم.  تزال  ال  كثيرة 
تعمل ملّدة سنة قبل أن تصبح خارج اخلدمة بفعل 
منّو األنسجة حولها. ويقضي احلّل املثالي بنظام 
عند  إال  مفعوال  التقنية  هذه  جتدي  وال  السلكي. 
أو  مرض  بسبب  البصر  فقدوا  الذين  األشخاص 
إلى حتفيزها  فقط  بحاجة  القشرة  إن  إذ  حادث، 
فُيستخدم  مكفوفني،  ولدوا  من  عند  أما   . مجددا 

هذا اجلزء من الدماغ لوظائف أخرى.

امرأة  متكنت   - ب(  ف  مونبيلييه)أ  زغرب- 
على  التغلب  من  عاما   99 تبلغ  مسنة  كرواتية 
فيروس كورونا بعد التقاطها العدوى، ورفعت 
اخلميس ابهامها للمصورين حيث تقيم احتفاال 

بتماثلها للشفاء.
تعيش  التي  كراجنسيك،  مارغريتا  وخضعت 
في دار للمسنني في مدينة مارلوفاك في وسط 
نهاية  املستشفيات  احد  في  للعالج  البالد، 

بفيروس  اصابتها  بعد  األول/اكتوبر  تشرين 
كورونا، لكنها خرجت بعد ثالثة اسابيع.

عن  لست"  "فيتشرجني  صحيفة  ونقلت 
كراجنيسك قولها "انتهى األمر، اشعر اني بخير 
اآلن". وتقضي املرأة يومها في سريرها بسبب 
عامل السن والضعف اجلسدي، لكنها ال تعاني 

من أي مرض صحي خطير.
وقالت ستيفيكا مليناك مديرة املنزل إنها كانت 

من بني العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم 
بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض. 
وأضافت لفرانس برس "مع ضعفها وكبر سنها، 
لم  كورونا  فيروس  ان  كيف  حقا  املدهش  من 

يلحق بها أي ضرر".
ووصفت االمر بأنه "نبأ سار" وسط حالة القتامة 
التي  كرواتيا  وسجلت  الفيروس.  خلفها  التي 
يبلغ عدد سكانها 4,2 مليون نسمة نحو 140 

ألف إصابة بكوفيد 19- وألفي وفاة. فيما يبدو 
أن الدولي اجلزائري أندي ديلور مهاجم نادي 
فيروس  من  مستهدفًا  بات  الفرنسي  مونبلييه 
الثانية  للمرة  به  ألّم  الذي  املستجد  كورونا 
في  املشاركة  عن  وسيبعده  أشهر،  ثالثة  خالل 
بحسب  السبت،  جرمان  سان  باريس  مواجهة 
ما نشر الالعب عبر صفحته على تويتر. وكتب 
من  أعاني  االثنني.  منذ  عوارض  "لدي  ديلور 

فحصي  نتيجة  جاءت  لقد  للغاية.  كبير  إرهاق 
غضون  في  الثانية  للمرة  إيجابية  بكوفيد19- 
مونبلييه  مباراة  عن  سأغيب  لذا  أشهر.  ثالثة 
هدفني  ديلور، صاحب  وكان  جرمان".  سان  مع 
منذ  اجلزائر  مع  دولية  مباريات  عشر  في 
عشية  املستجد  بالفيروس  أصيب   ،2019
الفرنسي،  الدوري  من  اجلديد  املوسم  انطالق 
لفريقه  األولى  املباراة  عن  للغياب  اضطره  ما 

املاضي.  آب/أغسطس  في   )1-2( رين  أمام 
السالح  )29 عامًا(،  ديلور  القائد اجلديد  وُيعّد 
دير  ميشال  املدرب  فريق  هجوم  في  األساسي 
وأربع  أهداف  ستة  تسجيله  مع  زاكاريان، 
في نصف  يجعله شريكًا  ما  متريرات حاسمة، 
األهداف التي سجلها مونبلييه حتى اآلن )21 
هدفًا(. ونشر ديلور بعيد ذلك على تويتر فيديو 
الرياضية،  التمارين  ميارس  وهو  فيه  يظهر 

وكتب "سأعود قريبًا جدًا، أنا مصمم". وتفشى 
فيروس كوفيد19- مؤخرًا في صفوف الالعبني 
تصفيات  في  األخير  جتمعهم  منذ  اجلزائريني 
بوروسيا  العب  غرار  على  أفريقيا،  أمم  كأس 
سبعيني،  بن  رامي  االملاني  مونشنغالدباخ 
وياسني إبراهيمي من الريان القطري، وعيسى 
ماندي من ريال بيتيس اإلسباني، وآدم وناس 

من كالياري اإليطالي.

املسّدس  بيع   : ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
أّول  في  كونري  الذي حمله شون  الشهير 
فيلم جيمس بوند عرض في السينما، في 
مزاد بسعر 256 ألف دوالر، وفق ما أفادت 
دار املزادات "جوليينز أوكشنز" في بيفرلي 
عدم  فّضل  أميركي  هو  والشاري  هيلز. 

الكشف عن هوّيته.
في  توّفي  الذي  كونري  شون  حمل  وقد   
تشرين األول/أكتوبر املاضي عن 90 عاما 
في  بي"  بي  "فالتر  طراز  من  املسّدس  هذا 

فيلم "دكتور نو" سنة 1962.
العميل  يتلّقى  الطويل،  الفيلم  هذا  وفي   
البريطاني األمر باالستعاضة عن مسّدسه 
طراز  من  بآخر  "بيريتا"  ماركة  من  القدمي 
"فالتر". ويقال له في الفيلم إن "اخملابرات 

األميركية ال تستخدم سوى هذا الصنف".
اخملتلفة  بنسخاته  املسّدس  هذا  وبقي   
األفالم  في   007 للعميل  املفّضل  السالح 

الالحقة البالغ مجموعها 25.
القطع  إحدى  بي"  بي  "فالتر  وكان 
السينما  في  البارزة  اخلمسمئة 
"جوليينز  طرحتها  التي  الهوليوودية 

أوكشنز" في مزاد خاص اخلميس.
ومن بني هذه القطع، اخلوذة التي اعتمرها 
توم كروز في "توب غان" والتي بيعت في 

مقابل 108 آالف دوالر.
أفالم  من  املقبل  اجلزء  صدور  وأرجئ 
داي"  تو  تامي  "نو  بعنوان  بوند  جيمس 
الذي  والفيلم  كوفيد19-.  جائحة  بسبب 
يؤّدي فيه دانييل كريغ للمّرة األخيرة دور 
نيسان/أبريل  في  مرتقب   007 العميل 
كونري  شون  أن  كثيرون  ويعتبر   .2021
من  أفضل  هو 
جيمس  دور  أدى 
على  بوند 
وقد  الشاشة. 
كونري  اضطلع 
ست  الدور  بهذا 
عن  فضال  مّرات، 
املكّيفة  النسخة 
نيفر  ساي  "نيفر 

أغني".

غرسات دماغية قادرة على إعادة البصر
حتيي آمال املكفوفني

لندن- )أ ف ب( - كرم مجلس األزياء البريطاني 
من  جتارية،  وعالمة  شخصًا   20 اخلميس 

كونهم،   ، و"بوربوري"  "شانيل"  بينها 
بحسب هذه الهيئة املسؤولة عن الترويج 
للموضة البريطانية، "قادوا التغيير" في 

عام طغت عليه األزمة الصحية.
وأعلن اجمللس أسماء املكّرمني في مقطع 
أن  مالحظًا  اإلنترنت،  على  ُنشر  فيديو 

لكي  إنتاجها  "بّدلت  الفرنسية  "شانيل" 
تدعم إنتاج مستلزمات الوقاية الصحية"، 

حّولت  البريطانية  "بوربوري"  شركة  وأن 
)ترنش  اخلندق  ملعاطف  مصنعها  جهود 

كوت( إلى تصنيع بّزات طبية غير جراحية.
األزياء  أكثر من 800 شخص من قطاع  وشارك 

فئات.  أربع  في  الفائزين  اختيار  في  العالم  في 
تشوبرا  بريانكا  الهندية  املمثلة  من  كّل  وكان 

جوناس وسائق الفورموال 1 لويس هاميلتون من بني 
أبرز الذين تولوا تقدمي اجلوائز.

وضّمت الئحة الفائزين أيضًا املصمم مايكل هالبيرن، 
خالل  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملني  لتكرميه 
إنتاج  في  ومساهمته  لندن  في  املوضة  أسبوع 

معدات
وفي فئة املشاهير، شمل التكرمي املصممة أورورا 
جيمس التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، ويعود 
التجزئة  جتار  شجعت  كونها  إلى  اختيارها 
مساحة  من  املئة  في   15 تخصيص  على 
ميلكها  التي  التجارية  للعالمات  مبيعاتهم 

أشخاص من السود.
البريطانية  فكّرمت  البيئة،  فئة  في  أما 
ستيال مكارتني لكونها "رفعت سقف )...( 

اإلبداع واالستدامة" في قطاع اآلزياء.
جوناثان  البريطاني  املصمم  وفاز 
اإلبداع  فئة  في  بجائزة  أندرسون 
عروض  جلعل  سباًل  ابتكر  لكونه 
األزياء متكيفة "مع القيود املرتبطة 
بجائحة كوفيد19-"، وفقًا جمللس 

األزياء.

ألبرت  "رويال  مدير  أّكد   - ب(  ف  )أ  لندن- 
املوسيقية  احلفالت  قاعة  أن  اخلميس  هول" 
جائحة  رغم  "مصممة"  املرموقة  اللندنية 
بالذكرى   2021 سنة  االحتفال  كوفيد19-على 
الـ 150 لتأسيسها، معلنا أن عددا ًمن النجوم 
املشاركني  بني  ومن  املناسبة.  في  سيشاركون 
باتي  األميركية  الروك  كمغنية  كبيرة  أسماء 
سميث ومغني الراب البريطاني تايني ومغني 
األوبرا جوناس كوفمان. ومن املقرر إقامة حفلة 
موسيقية خاصة في 29 آذار/مارس 2021، اي 
القاعة،  افتتاح  على  بالضبط  عامًا   150 بعد 
خصيصًا  ألذفها  موسيقى  برنامجها  يشمل 
البريطاني ديفيد أرنولد، الذي وضع موسيقى 

خمسة من أفالم سلسلة جيمس بوند.
الشهيرة  القاعة  إقفال  اجلائحة  وفرضت 
تاريخها  في  فحسب  الثانية  للمرة  غرب  في 
بسبب  أولى  مرة  أغلقت  أن  إذ سبق  الطويل، 

احلرب العاملية الثانية.
كريغ  هول"  ألبرت  لـ"رويال  العام  املدير  وقال 
"مصممة"  القاعة  إن  للصحافيني  هاسال 
املئة  السنوية  بالذكرى  الكامل  االحتفال  على 
االثر  من  الرغم  "على  لتأسيسها  واخلمسني 
املفروضة  القيود  وتسببت  للجائحة".  املدمر 
للحد من تقشي فيروس كورونا املستجد بضرر 

التي  بريطانيا  في  املوسيقى  لصناعة  كبير 
مليارات   5,8 مببلغ  االقتصاد  في  تساهم 
وأدى  يورو(.  مليارات   6.5( إسترليني  جنيه 
الوباء إلى وفاة أكثر من 59 ألف شخص في 
اململكة. وأشار تقرير أصدرته "ميوزيك يو كيه" 
في تشرين الثاني/نوفمبر أن عائدات املسارح 

تراجعت بنسبة 85 في املئة هذه السنة.
وعانت القاعة اللندنية املرموقة التي افتتحتها 
اسم  على  عام 1871 وسميت  فيكتوريا  امللكة 
 27 قدرها  خسارة  من  ألبرت،  األمير  زوجها 
أثناء  اإليرادات  في  إسترليني  جنيه  مليون 
جنيه  مليون   7,5 من  أكثر  وردت  اجلائحة 

إسترليني ألشخاص اشتروا تذاكر حلفالتها.
احلجر  فترة  انتهاء  مع  القيود  تخفيف  وبعد 
قاعة  أعلنت   ، األربعاء  إنكلترا  في  الثانية 
باجلمهور  ترّحب  أنها  هول"  ألبرت  "رويال 
التزام  مع  االول/ديسمبر  كانون  في  مجددًا 

قواعد التباعد اجلسدي.
اجلمهور"  عودة  من  "واثق  إنه  هاسال  وقال 
دائم  بشكل  "ستتبع  القاعة  أن  إلى  مشيرًا   ،

التوجيهات احلكومية األخيرة".
مهتم  اجلمهور  بأن  مقتنعون  "نحن  وأضاف: 
جدًا بالعروض احلضورية ونتطلع إلى تلبية 

هذا املطلب".

شانيل و بوربوري
بني الفائزين بجوائز 

مجلس األزياء 
البريطاني

جنوم الروك والراب في احتفالية ملرور 150 عاما على قاعة  لندية

مسدس  في أول أفالم 
جيمس بوند بسعر 
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