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اّن كثيرًا من  انتقال املعلومات معضلة بني الدول ، ذلك   حرية 
بني  التمييز  عمد  عن  ترفض  او  بسهولة  تميز   ال  الحكومات 
ذات  سواها  وبني  الوطني  االمن  ألسباب  املحظورة  املعلومات 

الطبيعة الخدمية والسياسية والصحية والعلمية .
تداول  الى تشريعات تضمن حرية  تفتقد اساسًا  العربية  الدول 
الحكومات  اجتهادات  به  تسمح  ما  هو  املتاح  وكل  املعلومات، 

واملكرمات التي تمن بها زعامات معينة في مناسبات محددة .
 وفي العالم التوجد اتفاقات تتيح خاصية تبادل املعلومات عند 
الطلب وعبر مسارات حرة بسبب املحاذير العسكرية والحقوق 
التجارية والصناعية للعمالقة الكبار . وشهدت الربع االخير من 
اتفاقات  الحالي  القرن  من  االخيرين  والعقدين  العشرين  القرن 
والتنظيمات   ، االرهاب  يخص  فيما  استخبارية  معلومات  تبادل 
االسالمية ومنها داعش على االغلب . واشتكت كثير من الدول 

من ضعف انسيابية التعاون حتى في هذا املجال .
االتهامات  تبادلت   ، املستجد  كورونا  فيروس  تفّشى  ان  بعد   
الواليات املتحدة والصني حول اخفاء الحقائق  وانضمت الحقًا 
اليهما ايران ، في حني كانت الصني تعلن عن مئات الحاالت من 

الوفيات وكان العالم يتفرج كأنه غير معني .
 واذكر هنا مثااًل واحدًا ، إذ نشرت جريدة الدولة االيطالية الرسمية 
تصريحًا لوزير الصحة االيطالي كان بمثابة الصرخة التحذيرية 
منذ شهر يناير املاضي داعيًا ملباشرة الحجر واالحترازات  في 
الفيروس قد  أن كان  بعد   ، بالكارثة  تأثرًا  االكثر  الدولة  ايطاليا 
االقطاب  اّن  غير   ، الصينية  ووهان  مدينة  اكتساحه  لتوه  باشر 

السياسية  في روما لم تعر له االهمية الواجبة.
 املعلومات كانت متاحة ألجهزة االستخبارات الكبرى في العالم 
من مصادر سهلة ألن الكارثة في الصني كانت واضحة للعيان 

حتى لو لم تكن االرقام دقيقة بشأن الخسائر .
 ، الدول  الكبير والصغير من  الجائحة  أن أصابت  بعد   ، االن   
الدراسة والتنفيذ لعقد  العالم أمام استحقاق جديد واجب  بات 
برتوكوالت تعاون متحررة من األطر الضيقة ذات املحاذير االمنية 
قد  وتأثيرًا  عمقًا  اكثر  مستقبلية  كوارث  لتفادي   ، فيها  املبالغ 
تشمل التسرب النووي مثاًل ، وذلك أمر ال يعرف الحدود املغلقة 

أيضًا .

الدميقراطية العراقية
بعد إعتصامات استمرت لعدة شهور أعطى املعتصمون فيها مئات 
قرابني  الجرحى  وآالف  واملغدورين  املخطوفني  وعشرات  الشهداء 
العيش  بأساسيات  ينعم  وشعب  حر  وطن  أجل  من  الثالث  للطرف 
والبقاء. إعتقد الكثيرون أن املحاصصة واملغانمة قد انتهت والطبقة 
السياسية انزوت لتفتح املجال للتغيير على أساس املواطنة والعيش 
السياسية  الطبقة  عادت  عندما  صادمة  املفاجئة  وكانت  الكريم. 
العراقي  بقضها وقضيضها لتفرض نفسها على الوضع السياسي 

مجددا عند تكليف أول مرشح لرئاسة الوزراء.
أثبتت  املاضية  أشهر  وبضعة  السنة  عبر  السياسية  التجربة  إن 
االنتخابية  الدوائر  تحديد  من  االنتهاء  الى  ماسة  حاجة  هناك  أن 
وتصديق قانون االنتخابات ليعكس البرملان رأي الشعب بكل شفافية 
حاجة  هناك  وكذلك  الحالي  الوضع  في  البرملان  دور  الغاء  من  بدال 
ماسة لتفعيل قانون األحزاب فيما يتعلق بمصادر التمويل واألجنحة 
املسلحة وتطويره وكذلك التأكيد على نزاهة املفوضية ان تطلب االمر.
واالتفاقيات  الثالثة  الرئاسات  كانتخاب  املصيرية  القضايا  ترك  إن 
الدولية الهامة حسب أمزجة الطبقة السياسية  األمنية والسياسية 
ومصالحها وانتماءاتها أضاع مصلحة العراق االقتصادية واألمنية 

ومكن الجهات غير املنتخبة بالسيطرة على البرملان عن بعد.
في ضوء ثورة تشرين وما رافقها من تأييد معلن من الطبقة السياسية 
التي أصبحت تمقت املحاصصة بقدرة قادر وتحارب الفساد وتتبنى 
مطالب املحرومني باشر املكلف السيد محمد توفيق عالوي بتشكيل 
واملغانمة  فاملحاصصة  يتغير  لم  شيئا  أن  بواقع  ليصطدم  وزارته 
في  النصاب  لتوفير  عدة  محاوالت  بعد  التكليف  من  وخرج  بخير 

البرملان املسيطر عليه عن بعد.
ليأتي بعده املكلف عدنان الزرفي ابن العملية السياسية والذي بدى 
أن  يريد  التي  للمهمة  وفاهما  وقويا  واقعيا  أنه  الناس  من  للكثير 
يتصدى لها  وكان في واقع الحال شيئا جديدا لم يألفه العراقيون 
كاريزما وكياسة ورباطة جأش ودبلوماسية  ويبدوا أن هذا املكلف 
مع  املتناغم  برنامجه  نفعا  يجده  ولم  مواصفاته   بجريرة  أخذ 
طلبات الشعب أو إكمال كابينته الوزارية قبل املوعد   ومشاوراته 
املاراثونية مع كل الكتل والجهات التنفيذية والدبلوماسية. ومع ذلك 
بأن  السياسية  للطبقة  قدم خدمة جليلة  قد  أنه  يبدوا  يقال،  والحق 
جمع شملها وأعاد بوصلتها الى املرشح املعروف منذ البداية السيد 
أنهم  وخوفنا  العراقي  املخابرات  جهاز  رئيس  الكاظمي  مصطفى 
سيكتشفون أنه يحمل بعض مواصفات السيد الزرفي الواضح منها 

لحد اآلن الوسامة والكاريزما والحبل على الجرار.
أقتنى سيارة جيب صغيرة  األربعينات  الشيوخ في  أن أحد  يحكى 
للمدينة. وذات  الطينية  قلعته شبه  لتقله من  أمريكية   نوع  وايلي 
يوم انقطع القايش في الطريق وعطلت السيارة نزل السائق ليرى 
قال  الطريق وطلب املساعدة.  االمر وأوقف باص خشبي مر في  ما 
سائق الباص له ال يوجد قايش لهذه السيارة حتى في املدينة ولكن 
العقال  السائق  بالفعل وضع  عكالك.  إستعمل  للموضوع  هناك حل 

بدل القايش واشتغلت السيارة دون أن يخبر الشيخ بشيء.
الشيخ من سائقه:  استفسر  يوم  الحدث وذات  أيام على هذا  مرت 
لكن تستهلك عكل  السيارة؟ عليوي  عمي كلش زينة  عليوي شلون 
هواي.نتمنى للمكلف الجديد كل توفيق ونلفت 
انتباهه الى أن هذه الطبقة السياسية تستهلك 

مكلفني هواية.

تونس-)أ ف ب( - استقر الزوجان الفرنسيان 
باستيان وأودري لوران في جزيرة جربة في 
الجنوب التونسي لقضاء أيام الحجر الصحي 
بدون أن يعلما تاريخ ومكان الوجهة القادمة 
على غرار أمثالهم من الرحالة الذين يجوبون 
العالم فيما دخلت دول عديدة في فترة إغالق 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانون  منتصف  في  "وصلنا  أودري  تقول 
وكانت  إيطاليا  ُجبنا  ان  بعد  الثاني/يناير 
الجائحة قد بدأت للتو". يسافر الزوجان برفقة 
ابنيهما )سبعة وتسعة أعوام( منذ العام 2017 
بعد أن باعا كل شيء يملكانه و قّررا الدخول 
مع  آخر.  الى  بلد  من  الترحال  مغامرات  في 
كوفيد19-  فيروس  بدأ  تونس  الى  وصولهما 
في  رحلتهما  وانطلقت  أوروبا  في  بالتفشي 
في  الساخنة  املياه  ينابيع  بزيارة  تونس 
جزيرة  سواحل  ثم  )شرق(  "قربص"  مدينة 
التونسية  الصحراء  الى  وصوال  "قرقنة" 
على  نشراها  بصّور  الرحلة  ووثقا  بالجنوب 
ذلك،  مع  باملوازاة  هنا".  نحن  "ها  موقعهما 
تدابير  بأخذ  التونسية  السلطات  شرعت 
وقائية تدريجية للتوقي من انتشار املرض في 
البالد بغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية 
العائدين  اخضاع  وفرض  التجمعات  وحظر 

من الخارج الى الحجر الصحي ألسبوعني.
معقدة  أصبحت  الترحال  حياة  ان  "أدركنا 
لذلك عدنا الى جرية" الجزيرة السياحية التي 

غادرها السياح حيث وجدا أصدقاء.
تفرض  ان  قبل  العودة  "قررنا  أودري  تقول 
نريد  ال  ألننا  الصحي  الحجر  الحكومة 
حاملني  نكون  ان  فرضية  وهناك  املواصلة 

للفيروس وامكانية نشره في مناطق".
عن  يدافعون  الذين  األوائل  من  "نحن  وتتابع 
فوائد السفر، لكن يجب ان ندرك متى نتوقف".

ال مجال للتذمر
من  بالقرب  متواضعا  بيتا  الزوجان  استأجر 
تشدد  ان  قبل  باملاء  التزود  لضمان  البحر 
الحكومة التونسية اجراءات التنقل للحد من 

انتشار العدوى في 22 آذار/مارس الفائت.
مقاطع  نشر  على  تحرص  التي  أودري  تقول 
الفيديو، إن مكان سكنها املقابل لزرقة البحر 
مجال  ال  صراحة  "رائع  املتوسط  األبيض 
"ألول  أنه  باستيان  يرى  بدوره  للتذمر". 
املكان  نفس  في  طويال  وقتا  سنقضي  مرة 

وسنواصل العيش في الخارج والنوم معا".

في  تونس  مغادرة  الفرنسيني  من  اآلالف  قّرر 
رحالت خاصة وينتظر بضعة عشرات آخرين 
رحالت  هناك  يعد  لم  ألنه  بصعوبة  دورهم 
مبرمجة وال سفرات بحرية. تؤكد أودري "نحن 
ال نرغب في ترك العربة، كما أننا ال نملك بيتا 
جدا  نشطة  التونسية  فرنسا...السلطات  في 
الصحية  املؤسسات  أحصت  يطمئننا".  وهذا 
في البالد أكثر من 600 إصابة بفيروس كورونا 
وتوفي 24 شخصا ولكن عدد الفحصوات يبقى 

محدودا. 
خطوة تضامنية

يقضي عدد من الرحالة فترة الحجر الصحي 
ويتشاركون  العالم  أنحاء  من  عدد  في 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  قصصهم 
وكذلك  واملغرب  اسبانيا  في  استقر  من  منهم 
تايالند  جنوب  وفي  والبيرو  اندونيسيا  في 

الى  الرجوع  آخرون  فضل  وأستراليا.بينما 
مسقط الرأس على غرار كيم مصمّم الغرافيك 
وماريان املترجمة واللذان يعيشان في شاحنة 
في  البقاء  وخّيرا   2017 العام  منذ  مجهزة 

جنوب فرنسا بالقرب من العائلة.
صفحة  في  الناشطة  ميدينا  ماريان  وتقول 
"السفر طيلة الوقت" في موقع يوتيوب "نفكر 
أيلول/سبتمبر  في  املغرب  الى  الذهاب  في 

القادم، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك".
الى  تضامنية  خطوة  في  وماريان  كيم  بادر 
فيها  وضعوا  األوروبية  للدول  خارطة  إعداد 
لتمكني  الشاغرة  واألماكن  التنقل  عروض 
الحصول  من  مشاكل  يواجهون  الذين  الرحل 
التي  األماكن  خصوص  في  معلومات  على 

يمكن االستقرار فيها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

رّحالة يقضون احلجر في تونس:حياة الُرّحل 
أصبحت معقدة وال معنى لها 

 عبد الهادي كاظم احلميري

الكاثوليكية  الكنيسة  تحتفل   - ب(  ف  )أ  الفاتيكان- 
تقليدية  غير  بطريقة  الفصح  بعيد  العام  هذا 
لكن  االنترنت،  عبر  تبث  مؤمنني  دون  من  بقداديس 
الذات،  جلد  إلى  القطط  قتل  من  الغابرة  تقاليدها 
قرون  قبل  األوبئة  تفشي  في  رئيسيًا  سببًا  شكلت 
خلت. وخالل هذا األسبوع الذي يرتدي أهمية كبرى 
في السنة الطقسية املسيحية، أحيا البابا فرنسيس 
قداس خميس الغسل وحيدًا من دون مؤمنني. وهذا 
ما سيفعله بالنسبة لقداس عيد الفصح الذي يترأسه 
أمام  املغلقة  بطرس  القديس  كاتدرائية  في  األحد 
الزوار. غابرًا وقبل أن يتطور الطب ليصل إلى ما هو 
عليه اليوم، كان ينظر إلى األوبئة على أنها "انتقام 
بالكاثوليكية  املختص  املؤرخ  يذكر  ما  وفق  إلهي"، 
كريستوف ديكيه لوكالة فرانس برس. ويلفت الخبير 
إلى أنه "حتى في حقبة تفشي االنفلونزا اإلسبانية 
)1919-1918(، كان هناك شعور بأن املرض جاء عقابًا 
على الخطايا منتشرًا في األرياف". في القرن التاسع 
 ،)1823-1829( الثاني عشر  ليون  البابا  عشر، عارض 
التفتيش  بمحاكم  العمل  إعادة  خلف  كان  الذي 
اليهود  معازل  وأنشأ  الهراطقة  بمعاقبة  الخاصة 
في إيطاليا، التلقيح ضد مرض الجدري على أساس 

أن في ذلك خلفية شيطانية.  مع انتشار اإليدز في 
الكنيسة  موقف  أن  تبني  املاضي،  القرن  ثمانينات 
تركز في املقابل "بوضوح على معاناة املرضى، رغم 
بعض التصريحات املعزولة لرجال دين حول األصل 
تحولت  اليوم،  ديكيه.  بحسب  للمرض"،  اإللهي 
مستشفى  إلى  نيويورك  وسط  ضخمة  كاتدرائية 

ميداني ملعالجة مرضى كوفيد19-، صورة ال يفترض 
أن تثير استياء البابا األرجنتيني الذي دعا بنفسه 
رجال الدين إلى التحلي "بالشجاعة والخروج لرؤية" 
الكنيسة  وتدير  املستجد.  كورونا  فيروس  مرضى 

العديد من املؤسسات الطبية في العالم.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

من قتل القطط إلى قداديس رقمية
هكذا واجهت الكنيسة األوبئة على مر القرون

باريس- )أ ف ب( - في 15 نيسان/أبريل 1980، توفي 
الفيلسوف والكاتب الفرنسي جان بول سارتر في 

باريس جراء وذمة رئوية، عن 75 عاما.
مقبرة  إلى  اآلالف  شيعه  أيام،  أربع  وبعد 
مونبارناس حيث دفن بصورة موقتة. كانت هذه 
وداعا  الفرنسية  العاصمة  فيها  مرة شهدت  آخر 

حاشدا بهذا الحجم ملفّكر.
في ما ياتي الريبورتاج الذي نشرته وكالة فرانس 
برس في تلك املناسبة في 19 نيسان/أبريل 1980، 

وهو بقلم غي روزيه.

-مسيرة لثالثة كيلومترات 
لم  خشوع  ووسط  متلّبدة،  واجمة  سماء  "تحت 
يقطعه أي حادث يذكر، واكب اآلالف جثمان جان 
بول سارتر من مستشفى بروسيه حيث كان يرقد 
حصل  حيث  مونبارناس  مقبرة  إلى  وفاته،  منذ 

تدافع في بعض األحيان نظرا إلى طبيعة املكان.
سارتر الرافض للتقاليد والثائر على األعراف لم 

يشّيع في جنازة كسائر الجنازات.
فالحشد، بعفويته وبساطة تكريمه وصمته املسّلم 
التي  الروح  املناسبة  على  أضفى  الحدث،  بوقع 
بال  جنازة  إلى  دعت  إذ  سارتر،  عائلة  تمّنتها 

أّبهة وال عظمة، بإمكان كل من يود املشاركة فيها 
الحضور "بصفة شخصية".

التنظيم  غياب  وسط  املشاركني  اختالط  ومع 
التام، كان من الصعب تمييز +الشخصيات+ بني 
+األصدقاء+  )...( غير أن جميع  جموع املشاركني 
فرنسوا  أمثال  ومغنني  ممثلني  من  حضروا، 
وسيمون  مونتان  وإيف  سيريغ  وديلفني  بيرييه 
فرق  وزينت  فيريه.  وليو  ومولودجي  سينيوريه 
موديرن"  تان  "لي  ومجلة  "ليبيراسيون"  صحيفة 
وحضر  باألزهار.  النعش  للنشر،  غاليمار  ودار 
حشد من الكتاب مثل كلود مورياك وميشال فوكو 
وأندريه غلوكسمان وفرنسواز ساغان... وسارت 
 )...( تقل  سيارة  مباشرة  األمامية  العربة  خلف 
بوفوار، شريكة حياة سارتر، وأرلني  دو  سيمون 

القايم ابنة الكاتب بالتبني.

ورد وزنبق وسوسن 
الساعة  في  املستشفى  من  النعش  خروج  عند 
مئات  هرع  إذ  الضيق  الطريق  بلبلة  عّمت   14,20
املصّورين  إلى  لينضموا  الهواة  املصورين 
الصحافيني، سعيا منهم لتخليد تلك اللحظة. لكن 
باتجاه  الدائرية  الجادة  إلى  املوكب  وصول  مع 

بوابة أورليان، شكل شبان طوقا حول السيارات 
ملنع حصول تدافع، فبادرتهم سيمون دو بوفوار 

بابتسامة شكر.
 كان النعش مكسوا بالورود والزنبق والسوسن، 
باقة  أو  قرنفلة  يحملون  املشيعني  بعض  وكان 
الناشطني  بعض  وباستثناء  نرجس.  أو  ليلك 
الشرطة  )...(غابت  شارات  يضعون  كانوا  الذين 
إلى  املوكب  وصول  ومع   )...( املوكب  عن  تماما 
 ،14,45 الساعة  من  اعتبارا  أليزيا  حّي  مشارف 
وصل  أن  إلى  تتزايد  فيه  املشاركني  أعداد  بدأت 
إلى ساحة "دانفير روشرو" حيث أحتل عدد كبير 
الشهيرة.  بلفور"  "أسد  منحوتة  األشخاص  من 
إلى  ينضم  املشيعني  من  متزايد  عدد  وكان 
بلغ  أن  إلى   )...( بها  يلحق  أو  فيتقدمها  املسيرة 
20 ألف شخص، بحسب عدة  إلى   15 الناس  عدد 
على  أهلهم  يحملهم  أطفال  هناك  كان  مراقبني. 
األكتاف )...( وتحلق شبان في مجموعات صغيرة 
وكان  سارتر،  مزايا  خفيض  بصوت  يناقشون 
العديد من املشاركني يحملون نسخة من صحيفة 
تأسيسها،  في  سارتر  ساهم  التي  "ليبيراسيون" 

أو حتى أحد كتب الفيلسوف الوجودّي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عودة إلى وداع باريس لفيلسوفها بعد 40 عامًا

اجتاحها  دول  أربع  سلطات  الجمعة  حذرت   - ب(  ف  )تونغا-)أ  الوفا  نوكي 
في  مواطنيها  بني  األمراض  انتشار  من  الهادئ  املحيط  في  هارولد  اإلعصار 
الوقت الذي تكافح فيه الخدمات الصحية العبء اإلضافي املتمثل في فيروس 

كورونا املستجد.
ما دمره اإلعصار  للبدء سريعا في إصالح  إن هناك حاجة  وقال مسؤولون 
للوقاية من تفشي املالريا وحمى الضنك. وأودى اإلعصار بحياة 29 شخصا 
وشرد اآلالف بعدما ازداد شدة على مدى سبعة أيام من إعصار من الفئة األولى 
وفانواتو  سليمان  بجزر  عندما عصف  الخامسة  الفئة  من  هائلة  عاصفة  إلى 
وتخريب  املحاصيل  واتالف  املنازل  بتدمير  اإلعصار  وتسبب  وتونغا.  وفيجي 

املزارع فيما غطيت الطرق بالحطام بما في ذلك العديد من القوارب املحطمة.
الى  مباشرة  املوج  دفع  اإلعصار  ان  برس  فرانس  لوكالة  مافي  وقال سامي 
الداخل.  في  عائلته  فيما  تونغا،  في  املالحة  فانغاوتا  بحيرة  من  بالقرب  منزله 

وقال مافي »لم يكن املطر بل البحر هو الذي دخل علينا. ضرب املوج املنزل 
هارولد  مع وصول  الداخل«.  في  يسبحون  عائلتي  أفراد  وكان  الباب  وانفتح 
مصحوبا بمد عارم في تونغا، سحب قارب صيد مافي مسافة 200 متر إلى 
الداخل حيث عثر عليه مقلوبا وسط كومة من الحطام. ووصف مدير اتصاالت 
الصليب األحمر ملنطقة املحيط الهادئ كارل غوستاف لورنتزن األضرار التي 
لحقت باملنطقة بأنها »هائلة«، لكنه قال إن األمر قد يستغرق بضعة أيام قبل 
إيصال أية مساعدات مالية إليها. وقال لورنتزن إن العديد من املناطق ستبقى 
من دون كهرباء ملدة أسبوع على األقل، وفي بعض الجزر النائية في فانواتو، 
»لقد تضررت  الكهرباء.  وأضاف  األمر أسبوعني قبل استعادة  قد يستغرق 
كل املحاصيل بنسبة %100 ودمرت املنازل ونواجه بعض التحديات في توفير 

املأوى في تلك املناطق«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خشية من ظهور أمراض جديدة إثر اعصار اجتاح أربع دول 

باريس-)أ ف ب( - حلق القمر االصطناعي »بيبي كولومبو« 
واستغل  الجمعة  األرض  فوق  عطارد  املكرس الستكشاف 
رحلته  ومواصلة  مساره  توجيه  إلعادة  الجاذبية  قوة 

الطوية إلى أقرب الكواكب إلى الشمس.
)إيسا(  األوروبية  الفضاء  وكالتي  مسبارات  ومرت 
القمر االصطناعي على مسافة  )جاكسا( داخل  واليابانية 
 4,25 الساعة  في  األرض  سطح  من  كيلومتر   12700
بتوقيت غرينتش فوق نصف الكرة الجنوبي قبل انطالقه 
على  تساعده  مناورة  ختام  في  النهائية  وجهته  إلى 

اإلستفادة من قوة الجاذبية.
األول/أكتوبر  تشرين  في  كولومبو«  »بيبي  مهمة  أطلقت 
على  منذ سنة  الشمس  مدار حول  في  يدور  وهو   ،2018
عن  األخيرة  هذه  تفصل  التي  للمسافة  مشابهة  مسافة 
في  عطارد  املدار حول  في  يوضع  أن  املقرر  ومن  األرض. 
2025 في نهاية مسار معقد، ألنه من الصعب جدا  العام 

الوصول إلى أصغر الكواكب في النظام الشمسي.
وقالت إلسا مونتانيون التي تدير العمليات من مركز وكالة 
الفضاء األوروبية في دارمشتات في أملانيا لوكالة فرانس 
نحو  مباشرة  االصطناعي  القمر  إطالق  تم  لو  إنه  برس 
عطارد، لكان وصل إلى الكوكب »بسرعة يتحتم معها إجراء 
مناورة عمالقة لكبح السرعة بهدف النجاح في وضعه في 

عملية  وكانت  القوية«.  الشمس  جاذبية  إلى  نظرا  املدار، 
ملركبة  الوقود  من  كبيرة  كمية  إلى  لتحتاج  هذه  الكبح 
في  توجيهه  خيار  كان  هنا،  ومن  الحجم.  بهذا  فضائية 
لألرض  الطبيعية  الجاذبية  واستخدام  مباشر  غير  مسار 
ثم لكوكب الزهرة ما سيسمح للقمر االصطناعي بالتباطؤ 
التي  األولى  املناورة  وخالل  رحلته.  خالل  »الطبيعي« 
أدى  ما  الفضائية  املركبة  الجمعة، جذبت األرض  حصلت 
إلى »فقدان نسبة من قوتها« االمر الذي سمح لها بالفرملة، 
التحليق  أن  مضيفة  العمليات  مديرة  أوضحت  ما  وفق 
كورومبو«  »بيبي  ودخل  جيد«.  بشكل  »سار  األرض  فوق 
بعد ذلك في مرحلة كسوف لحوالى ثالثني دقيقة في ظل 
األرض، وهي فترة دقيقة لكنها سارت بشكل جيد، على حد 
عندما  جدا  املقلق  »من  وأوضحت  مونتانيون.  إلسا  قول 
تكون أشعة الشمس محجوبة عن األلواح الشمسية ملركبة 
فضائية . عندما رأينا أن الخاليا الشمسية انطلقت مجددا 
لتوليد تيار كهربائي، علمنا أن +بيبي كولومبو+ خرجت 
أخيرا من ظل األرض وباتت مستعدة ملواصلة رحلتها بني 
الراهن  الوقت  في  االصطناعي  القمر  ويتجه  الكواكب«. 
العام،  فوقه مرتني هذا  الذي سيحلق  الزهرة  نحو كوكب 

قبل أن يدفع بنفسه نحو وجهته النهائية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

قمر مكرس الستكشاف عطارد 
يحلق فوق األرض

- قد يكون االقتصاد االميركي تباطأ وتوقفت الحياة الطبيعية، لكن هذا الجمود  واشنطن-)أ ف ب( 
لم يطل بصيالت الشعر، والبعض في الواليات املتحدة يطرح السؤال التالي: هل نقص شعرنا أو 
ال نقصه في زمن الكورونا؟ وكان الجواب واضحا بالنسبة إلى رئيسة بلدية شيكاغو لوري اليتفوت 

»فكرت ان أقوم بذلك بنفسي لكنني أدركت أنها ستكون كارثة«.
»فيسبوك« منشورا  وهي اعترفت بقص شعرها بعدما كشف أمرها عقب نشر مصففة شعرها على 
جاء فيه أنها سرت بتسريح شعر رئيسة البلدية، ما أثار موجة من االنتقادات على مواقع التواصل 
االجتماعي. ودفاعا عن نفسها، قالت اليتفوت إن مصففة الشعر كانت تضع قناعا، لكن ذلك لم يحل 
دون تدفق االتهامات بالخظوة والنخبوية. ويجد األميركيون املعزولون في منازلهم، أن شعرهم الذي 
اعتادوا أن يهتموا به ينمو بال توقف في الوقت الذي ال يستطيعون فيه الذهاب إلى الحالق بسبب 
إجراءات اإلغالق. لكن بدال من اليأس والقنوط جراء هذا الوضع، يسرح كثر شعرهم بطرق مضحكة 

وينشرون صورا لهم عبر االنترنت ، ومنهم من يعطي بعض املعلومات والنصائح املفيدة.
»طريقة  تشرح  مقاالت  نشرها  من خالل  املبادرات  هذه  في  تايمز« شاركت  »نيويورك  حتى صحيفة 
العناية بشعرك في املنزل« و« طريقة صبغ جذور شعرك في املنزل«. لكن لم يحقق الجميع النجاح، بما 
فيهم بعض املشاهير. ويبدو أن املمثل ريز أحمد من فيلم »روغ وان: إيه ستار وورز ستوري« لم ُيفلح 
في هذه املهمة. وهو كتب على »تويتر« مرفقا منشوره بصورة ملظهره الجديد بتعابير بائسة »هل هناك 
أي شخص آخر خرجت مهمة قص شعره بنفسه عن السيطرة؟ مضيفا » أشعر حاليا بوجود شخص 

آخر هنا عندما أنظر في املرآة«. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

هل تنجو بصيالت الشعر
في زمن الكورونا؟

انفصال  على  عاما   50 مرور  بعد   - ب(  ف  لندن-)أ 
أعضائها، ما زالت فرقة »بيتلز« البريطانية تتمتع بشعبية 
البوب.  موسيقى  أوساط  على  كبيرا  تأثيرا  وتملك  عاملية 
في  املنفصلة  طرقهم  »بيتلز«  فرقة  أعضاء  سلك  بعدما 
أنه بعد نصف قرن من  يتوقع كثر  لم  السبعينات،  مطلع 
وقال  بقوة.  وحاضرة  حية  الرائدة  الفرقة  ستظل  ذلك، 
مارك لويسوين املؤرخ املتخصص بالفرق لوكالة فرانس 
+قصة حب+ في  أعظم  كانت  بيتلز  فرقة  إن  »قيل  برس 
الظاهرة  هذه  أن  أحد  يتصور  لم  لكن  العشرين،  القرن 
االستثنائية ستمتد حتى القرن التالي«.  وأضاف مؤلف 
»تيون إن« وهو الجزء األول من ثالثية »ذي بيتلز: آل ذيز 
فرقة  تبقى  االنفصال،  على  عاما   50 مرور  »بعد  ييرز«، 
بيتلز قمة الفن تقود مبدعني في كل العالم إلى ساحة لعب 
ال حدود لها ومفتوحة للجميع« في 10 نيسان/أبريل 1970، 
مكارتني  بول  أعلن  له،  منفرد  ألبوم  أول  إصدار  وقبيل 
خالل مقابلة معه أن الفرقة قد تتوقف عن إنتاج األغاني 

والعروض، فبدا يومها إرث فرقة »بيتلز« غير أكيد.
 وبعدما سئل عما إذا كان سيستأنف شراكته في كتابة 
األغاني مع زميله في الفرقة جون لينون، فكان رده »ال« 

من دون ان يؤكد رسميا انفصال الفرقة.
عنوانها  في  وقتها  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وكتبت 

الرئيسي »مكارتني ينفصل عن فرقة بيتلز«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إرث فرقة بيتلز حّي 
برغم نصف قرن على 

انفصال أعضائها
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