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تصريح واحد أو تلميح سريع أو اشارة عابرة ، بشأن 
موقف سياسي أوروبي أو دولي أو كما يحصل حول 
االتحاد  من  البريطاني  والخروج  بريكست  عملية 
االوروبي يدفع بالعمالت القوية الى التذبذب والهبوط 
الذي تجري  العراقي  بالدينار  الحال   الفجائي، فكيف 
قربه كل هذه التداعيات االقتصادية الهائلة  والمدوية، 
دفع  عن  عجزها  صراحًة  الدولة  إعالن  فيها  بما 
الرواتب واالتجاه الى االقتراض الداخلي، ال من أجل 
واّنما  االقتصاد،  على  بالنفع  تعود  استثمارية  حاجات 
مالي  أفق  وجود  دون  من  الموظفين،  رواتب  لدفع 

تعويضي.
العام  منذ  المعلن  سعره  حول  استقر  العراقي  الدينار 
٢٠٠٣ ألسباب سياسية فقط، وبقوة الوصاية االمريكية 
اّن  ذلك  العراقي،  النفط  لبيع  المالية  االيرادات  على 
االقتصاد العراقي ضائع في مهب ريح الفساد منذ سبع 

عشرة سنة.
واالمني  السياسي  االستقرار  عدم  من  طويلة  سنوات 
والمدني، نتاج اوضاع شاذة معروفة مللنا من تكرار 
في  يقترب  األسوأ  انَّ  ببساطة  يعني  وهذا  ذكرها، 
السياسية،  المكاسب  في  االنغماس  وانَّ  الطريق، 
سيقود  ومصالحه،  وترابه  بالبلد  لها  صلة  ال  التي 
بعد  واالقتصادية  المالية  القطاعات  في  مفاجآت  الى 
ألول  العراقيين  وقّسَم  الماليين  جراح  في  أوغل  أن 
إذا  ،السيما  ونازحين  مقيمين  بين  التاريخ  في  مّرة 
عدة  نواح  من  السريع  أو  التدريجي  االرتباط  فك  تّم 
احتالله  بعد  البلد  تركت  التي  المتحدة  الواليات  مع 
تحت رحمة الورقات الثالث التي يلعبها المتناحرون 
المعّقدون المشوشون التابعون و الخائضون في بحر 

األوهام والمآسي.
دينار  هو  االن  وهن  من  عليه  بما  العراقي  الدينار 
الذي  بالزمن  التكهن  يستطيع  أحد  ال  لكن   ، سياسي 

سيظل فيه صامداً أو شبه صامد.
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باريس-  طوكيو )أ ف ب( - خرجت خدمات 
"جيميل"  اإللكتروني  البريد  فيها  مبا  غوغل 
التسجيالت  ملشاركة  "يوتيوب"  ومنصة 
من  واسعة  أنحاء  في  اخلدمة  عن  املصورة 

العالم االثنني جّراء عطل كبير.
قبل  من  العطل  عن  تقارير  ترد  وبدأت 
مستخدمي اإلنترنت من مناطق مختلفة في 
العالم حوالى الساعة 11,50 ت غ، بحسب 

موقع "داون ديتيكتر" املتخصص.
التواصل  وفي غضون دقائق، غّصت مواقع 
االجتماعي بوسوم تتحّدث عن توقف غوغل 
ويوتيوب في وقت حاول ماليني مستخدمي 
خدمة  إلى  الوصول  جدوى  بال  اإلنترنت 

أن  إلى  غوغل  وأشارت  األميركية.  البحث 
العطل أّثر على جميع خدماتها لدى "معظم" 

املستخدمني.
أعلنت  غ،  ت   12,30 الساعة  بحلول  لكن 
بعض  لدى  تعود  بدأت  خدماتها  أن  غوغل 
قريبا  ستعود  أنها  إلى  مشيرة  املستخدمني 

لدى كافة املستخدمني.
الرئيسية  غوغل  خدمات  جميع  أن  وبدا 
غوغل  وخرائط  جيميل  فيها  مبا  تأّثرت 

وغوغل درايف ويوتيوب.
كافة  على  يؤثر  لم  العطل  أن  يبدو  لكن 
أن  إلى  البعض  أشار  إذ  املستخدمني 

اخلدمات لم تتوقف عن العمل لديهم.

االثنني  علماء  أعلن  اخرى   جهة  من  فيما 
ُعثر  قد  كان  بالرمل  شبيها  أسود  غبارا  أن 
عليه في كبسولة أعادها إلى األرض مسبار 
البعيد  الكويكب  مصدره  ياباني،  فضائي 

ريوغو.
وجرى إعالن هذا االكتشاف بعد ثمانية أيام 
كبسولة  "هايابوسا2-"  املسبار  إلقاء  من 
صغيرة هبطت في السادس في كانون األول/
ديسمبر في الصحراء األسترالية بعد رحلة 

طويلة في الفضاء.
ونشر مسؤولون في وكالة الفضاء اليابانية 
االثنني صورة لتكتل صغير من املادة داخل 
علبة معدنية، في حملة أولى عن نتائج مهمة 

غير مسبوقة استمرت ست سنوات للمسبار 
"هايابوسا2-".

وأكدت الوكالة أن عينات من كويكب ريوغو 
مضيفة  الكبسولة،  حاوية  في  موجودة 
السوداء  اجلزيئات  أن  التأكيد  "ميكننا 

الشبيهة بالرمل مصدرها الكويكب ريوغو".
ويأمل العلماء أن تكون الكبسولة حتوي ما 
املأخوذة  املادة  من  ميليغرام  مئة  إلى  يصل 
مليون   300 من  أكثر  بعد  على  ريوغو،  من 
أن يساهم  يأملون  كما  األرض.  كيلومتر من 
أصل  غلى  اإلضاءة  في  املادة  هذه  حتليل 
مليارات   4,6 قبل  الكون  ونشوء  احلياة 

سنة.

غبار أسود على كبسولة مسبار عائد من الكويكب ريوغو

عطل كبير يطال خدمات غوغل في العالم

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6838 السبت 28 من ربيع ثاين 1442 هـ 15 من ديسمرب )كانون أول( 2020

علي السوداني

وفاة جون لو كاريه ملك روايات التجسس البريطاني.. 
مبيعات كتبه 60 مليون نسخة

رمز التباعد اجلسدي 
كلمة العام في اليابان

)أستراليا(-)أ  )هولندا(-بريزبني  إتني-اور 
ومناطق  املتحدة  الواليات  شهدت    - ب(  ف 
حرائق   2020 في  الشمالية  القطبية  الدائرة 
االنبعاثات  أن  غير  مسبوقة"،  "غير  غابات 
الناجمة عن هذه احلرائق حول العالم واصلت 
"كوبرنيكوس"  هيئة  أعلنت  ما  على  التراجع، 
التغير  شؤون  في  املتخصصة  األوروبية 
املناخي. وكتبت خدمة مراقبة الغالف اجلوي 
في "كوبرنيكوس" في تقومي أجرته عبر األقمار 
كانون  من  األول  بني  للحرائق  االصطناعية 
الثاني/يناير و7 كانون األول/ديسمبر 2020 
"مناطق مثل الدائرة القطبية الشمالية وغرب 
الواليات املتحدة شهدت حرائق قوية تسببت 
هولندا.  مسبوقة,.وفي  غير  بانبعاثات 
عندما تخّلى ياب كورتيفيخ عن اللحم وأسّس 
نباتية  بدائل  توفير  بهدف  اخلاصة  شركته 
حملّبي اللحوم، ظّن أقرباؤه أنها مجّرد صيحة 
عابرة، لكن جهود هذا املزارع الهولندي كّللت 

بالنجاح.
شركته  النباتي"  "القصاب  مؤسس  باع  فقد 
سنة  "يونيليفر"  الغذائية  الصناعات  لعمالق 
البريطانية  اجملموعة  وضعت  2018.وقد 
قلب  في  اجلديد  املشروع  هذا  الهولندية 
سنوية  مبيعات  لتحقيق  طامحة  أولوّياتها، 
النباتية  األغذية  هذه  من  يورو  مليار  بقيمة 

املصدر التي تغزو سوقا قيد االزدهار.
لوكالة  تصريحات  في  كورتيفيخ  ويقول 
يونيليفر  في  املقبلة  "اخلطوة  برس  فرانس 
كثيرة  أمواال  يستثمرون  وهم  بالفعل.  مذهلة 
واسعة  ويتمّتعون مبعارف  املشروع  هذا  في 

وبقدرة على تطوير املاركة أينما كان".
املراعي  منزله  فيه  يشّيد  حقل  وسط  ويردف 
حلم  "هو  العشب  يغّطيه  سقف  مع  للبيئة 
استحال حقيقة". ويخبر املزارع أنه كان "من 
كبار مستهلكي اللحوم" قبل أن يعتمد نظاما 

غذائيا نباتيا منذ 20 سنة.
كي  حان  الوقت  أن  "رأيت  قائال  ويستذكر   

أتوقف. فقد سئمت من هذا النظام الذي يسّخر 
اللحوم"، مقّرا بأن  احليوانات للحصول على 

األمر "لم يكن سهال".

 100 مليار دوالر 
سخرية  من  بدوره  كورتيفيخ  ياب  ويضحك 
القدر الذي شاء أن يفتح ابن فّلاح ترّبى "وسط 

البقر" في الريف الهولندي "ملحمة نباتية" في 
الهاي في 2010.

وشقيقاتي  وشقيقي  عائلتي  "لكن  ويقول 
املؤسسة  ويدعمون  التحّول  هذا  يؤّيدون 
املقاول  طّور  طهاة،  ومبساعدة  اجلديدة". 
بدائل نباتية حتاكي طعم اللحوم، من نقانق 

وإسكالوب وكرات حلم وغيرها.

أكبر  "كان هدفي أن أصبح  ويخبر كورتيفيخ 
قصاب في العالم في أسرع وقت. وكان الناس 
كانوا  ما  ألنهم  الوقت  ذاك  في  مّني  يهزأون 
يأخذون أقوالي على محمل اجلّد"، مشيرا "أما 

أنا، فكنت أريد تقدمي بديل للحم الصناعي".
صورة  من  مستفيدة  املؤسسة  توّسعت  ما   
ياب  لها  رّوج  التي  النباتي"  "القصاب 

النباتية  املوجة  األخير  ركب  وقد  كورتيفيخ. 
التي راحت تنمو بدفع من االعتبارات املناخية 
امللّحة، إذ يعّد قطاع تربية املواشي من األكثر 
تلويثا في العالم. وبحسب "جي بي مورغان"، 
"اللحوم" النباتية املصدر 100  قد تبلغ سوق 

مليار دوالر في غضون 15 عاما.

أكبر مبئة مّرة"
النباتي"،  "القصاب  منافسي  أبرز  ومن 
قطب  فيها  استثمر  التي  فودز"  "إميباسيبل 
برانسون  ريتشارد  البريطاني  األعمال 
امللياردير  من  جزئيا  املمّولة  ميت"  و"بيوند 

بيل غيتس.
في  منتجاتها  تباع  التي  الشركة  وأبرمت 
قرابة 20 ألف نقطة بيع في 30 بلدا بحسب 
كينغ"  "برغر  سلسلة  مع  عقدا  "يونيليفر" 
الشهير  البرغر  من  نباتية  نسخة  لتوفير 
"وابر"، في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

"القصاب  لشركة  "يونيليفر"  شراء  ويندرج 
اّتخذتها  التي  املبادرات  جملة  في  النباتي" 
اجملموعة العمالقة املتعّددة اجلنسيات خالل 
السنوات األخيرة، نزوال عند رغبة املستهلكني 
وعلى  البيئة  عل  حرصا  أكثر  باتوا  الذين 

صّحتهم.
في  اإلطفاء  عناصر  سيطر  اخرى،  جهة  من 
على  أتى  غابات ضخم  حريق  على  أستراليا 
على  املدرجة  فريزر  جزيرة  نصف  من  أكثر 
األمم  ملنظمة  للبشرية  العاملي  التراث  قائمة 
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(، 

بعد حوالى شهرين على اندالعه.

جائحة  سّرعت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
لدى  سنوات  منذ  برز  توجهًا  كوفيد19- 
عن  التخّلي  إلى  األميركية  الصحف 
احتفاظها  رغم  حتريرها،  وقاعات  مكاتبها 
الدافع  لّكن  فيها،  العاملني  بالصحافيني 
هو  مما  أكثر  مالي  اخلطوة  لهذه  الفعلي 
نيوز"  ديلي  "نيويورك  وبادرت  صحّي. 
أخيرًا  صن"  و"بالتيمور  هيرالد"  و"ميامي 
رسميًا  مكاتبها  إيجار  عقود  فسخ  إلى 
إلى مالكيها في األشهر األخيرة،  وأعادتها 

ومثلها فعلت نحو عشر صحف أخرى.
بابليشينغ"  "تريبيون  مجموعة  وبررت 
قرارها  الصحف  هذه  من  عددأ  متلك  التي 
فيروس  مواجهة  في  الضروري  "احلذر"  بـ 
رسمي  ناطق  وأكد  املستجد.  كورونا 
في  أخرى  مرة  "ستفكر  اجملموعة  أن 

احتياجاتها العقارية" بعد الوباء.
قابلتهم  الذين  الصحافيني  معظم  لكن 
بأن  اعتقادهم  أبدوا  برس  فرانس  وكالة 
حتريرها.  قاعات  فتح  تعيد  لن  الصحف 

تغطي  التي  النقابية  الصحافية  وقالت 
كارنت"  "هارتفورد  في  السياسية  الشؤون 
على  تعليقًا  ألتيماري  دانييال  )كونيتيكت( 
التحرير  قاعة  بابليشينغ"  "تريبيون  إغالق 
األول/ديسمبر  كانون  مطلع  في  رسميًا 
بالوباء،  مرتبط  األمر  أن  أعتقد  "ال  اجلاري 
بغّض النظر عما إذا كنا أظهرنا أن بإمكاننا 

العمل من املنزل وما زلنا نصنع صحيفة".
هي  التحرير  "قاعة  أن  بحزن  وأضافت 
الصحافة  إن  بأن  مذّكرة  األفكار"،  مصنع 
من  تنشأ  األفكار  أن  إذ  عضوية،  "عملية 

تبادل الصحافي األحاديث مع زمالئه".
جامعة  في  اإلعالم  اقتصاديات  أستاذ  أما 
أن  فالحظ  بيكارد  فيكتور  بنسلفانيا 
كماكالتشي  الصحافية  "اجملموعات 
وتريبيون تستغل الفرصة خلفض أكالفها".

في السينما والتلفزيون 
على مدى عقود، اهتمت األعمال السينمائية 
والتلفزيونية بتقدمي صورة عن اجلو الذي 

غالبًا ما يكون ساحرًا في قاعات التحرير، 
إلى  من"  بريزيدنتس  ذي  "أول  أبرزها  ومن 

"سبوتاليت" إلى "بنتاغون بيبرز".
بي"  "موديستو  محررة  والحظت 
الصحافيني  نقابة  رئيسة  )كاليفورنيا( 
"وجود  أن  روالند  ماريجكي  الوالية  في 
ُيحِدث  واحدة  قاعة  في  معًا  صحافيني 
واضافت  الكيميائي".  التفاعل  يشبه  ما 
وأكثر  لالهتمام  إثارة  أكثر  شيء  ِمن  "ما 
حيوية وغرابة في بعض األحيان من أسرة 
وخصوصًا  كبيرة،  خسارة  إنها  التحرير. 

للصحافة احمللية" في املدن والواليات.
"نيويورك  مثل  من  العمالقة  الصحف  أما 
ستريت  و"وول  بوست"  و"واشنطن  تاميز" 
جورنال"، فسُتبقي على قاعاتها التحريرية، 
االقتصادي  تغيير منوذجها  في  إذ جنحت 
لتعويض االنخفاض في عائدات اإلعالنات 
الورقية  نسخها  مبيعات  في  واالنهيار 

نتيجة لزيادة اإلقبال على تلك الرقمية.
"الصحف  أن  بيكارد  فيكتور  ورأى 

خالل  من  أرباح  حتقيق  في  تخفق  التي 
كل  أي  اإلنترنت(،  )عبر  االشتراكات 
الصحف تقريبًا باستثناء الصحف الوطنية 
الثالث، ال ميكنها أن تفعل الكثير" لتحسني 
أوضاعها، ولذلك "سيستمر )أصحابها( في 

خفض التكاليف".

تأمني املستقبل
أن  من  خشيتها  روالند  ماريجكي  وأبدت 
تصبح صيغة االستغناء عن قاعة التحرير 
وسائل  على  املهيمن  و"النموذج"  القاعدة 

اإلعالم األميركية املكتوبة.
الصحف  "اكتفاء  تثّمن  ذلك،  مع  أنها،  إال 
باالستغناء عن املباني ال عن الصحافيني"، 
"موديستو  مالكة  "ماكالتشي"،  بأن  معترفة 
بداية  منذ  عملها  فريق  على  أبقت  بي"، 

اجلائحة.
في  النحو  هذا  على  ليست  احلال  لكّن 
فـ"هارتفورد  الصحافية.  املؤسسات  كل 
كارنت" خسرت أكثر من ربع موظفيها منذ 

نقابة  لعضو  وفقًا  الثاني/يناير،  كانون 
التي تعتبر أن  الصحافيني إميلي بريندلي 
منوذج الصحيفة من دون قاعة حترير "غير 

مقبول".
اجملموعات  جلأت  نفسه،  اإلطار  وفي 
األشهر  في  أيضًا  الكبيرة  الصحافية 
األخيرة إلى دمج الصحف وخفض توزيعها 

أو وتيرة صدورها وإقفال مطابع.
وما زاد من حدة هذا التوجه بروز صناديق 
تنتهج  اإلعالمي  القطاع  في  استثمارية 
أساليب متشددة، ومنها مثاًل "ألدن غلوبال 
صحيفة   100 نحو  ميلك  الذي  كابيتال" 
بابليشينغ"،  "تريبيون  عينيه  نصب  ويضع 
ماجنمنت"  آست  "تشاتهام  صندوق  وكذلك 
"ماكالتشي"  على  أخيرًا  استحوذ  الذي 

بعدما أشهرت إفالسها.
وأشارت إميلي بريندلي إلى أن االستحواذ 
قبل  من  يكون  أن  ميكن  الصحف  على 
وهو  احملليني،  املستثمرين  من  مجموعات 
راهنًا.  كارنت"  "هارتفورد  عليه  تعمل  ما 

إيسترن"  "نورث  جامعة  في  األستاذ  ورأى 
املناطقية  الصحف  لدى  أن  كينيدي  دان 
"الناس  أن  وهي  منها  تفيد  أن  ورقة ميكن 
يثقون بها أكثر مما يثقون بوسائل اإلعالم 

الصادرة على املستوى الوطني".
حتّول  وهو  ممكن،  آخر  مخرج  وثمة 
الصحف شركات غير ربحية أو انضواؤها 

حتت لواء جمعيات أو مؤسسات.
رغبة  رهن  تبقى  التحوالت  هذه  مثل  لكّن 
مستقبل  "تأمني  في  احلاليني  املالكني 

للصحيفة" ، على ما قال دان كينيدي.
وأسف األكادميي لكون "اجملموعات الكبيرة 
ليك  "سولت  أن  إلى  مشيرًا  تكترث"،  ال 
تريبيون" و"فيالدلفيا إنكوايرر" أمثلة نادرة 

على حتوالت من هذا النوع.
أما فيكتور بيكارد فشّدد على أن اللجوء في 
أمر  احلكومية  اإلعانات  إلى  املطاف  نهاية 
ضروري. وقال "ال أعتقد أن السوق سيكون 
قادرًا على أن يدعم )ماليًا( مستوى الصحافة 

الذي يحتاجه اجملتمع الدميقراطي."

العواصف تساعد في احتواء حريق جزيرة والنار تنشب في القطب الشمالي

قصاب نباتي في قلب خطة للتحول البيئي في هولندا

تطور في مشهد العمل الصحفي في أمريكا:
الصحف تغلق قاعات التحرير...مصنع األفكار
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لندن-)أ ف ب( - توفي جون لو كاريه ملك 
روايات التجسس البريطاني عن 89 عاما 
على  حاد  رئوي  بالتهاب  إصابته  جراء 
ما قال وكيل أعماله وعائلته. وقال جون 
براون"  "كورتيس  مجموعة  رئيس  غيلر 
املوقع  عبر  بيان  في  لندن  في  ومقرها 
"بحزن  الفنية  الوكالة  لهذه  اإللكتروني 
كبير أعلن وفاة ديفيد كورنويل املعروف 
في العالم بأسره باسم جون لو كاريه بعد 
بكوفيد19-(  مرتبط  )غير  قصير  مرض 
في  السبت  مساء  كورنويل  منطقة  في 
12 كانون االول/ديسمبر 2020. كان في 
أفكارنا  تتجه  والثمانني.  التاسعة  سن 
وزوجته  وعائالتهم  األربعة  أبنائه  إلى 

العزيزة جاين".
وكيل  نشرها  رسالة  في  العائلة  وأكدت 
الشهير  الروائي  وفاة  كاريه،  لو  أعمال 
من "التهاب رئوي حاد مساء السبت بعد 
جون  وكتب  املرض".  مع  قصيرة  معركة 
مذكرات  ومجموعة  رواية   25 كاريه  لو 
 .2016 سنة  تانل"  بيجن  "ذي  بعنوان 
أكثر من 60 مليون كتاب حول  وهو باع 
لو  أعمال  من  الكثير  واقُتبس  العالم. 
أو  الكبيرة  الشاشة  إلى  الناجحة  كاريه 
التلفزيون، بينها "تينكر تايلور سولدجر 
املمثل  بطولة  من   2011 في  سباي" 

البريطاني غاري أولدمان.
في  أوسكار  جائزة  احلائز  املمثل  وقال 
بيان إن "شخصياته كانت عميقة ومبنّية 

كان  سمايلي  جورج  دور  أداء  بحرفية... 
من احملطات األبرز في مسيرتي. كثيرون 
استلهم  وهو  بالكثير".  له  مدينون  منا 
كعميل  عمله  من  األدبية  مسيرته  في 
سري الذي توقف بعدما وشى به العميل 
إلى جهاز  فيلبي  كيم  املزدوج  البريطاني 
مواطنني  مع  السوفياتي  االستخبارات 
آخرين له. واضطر جون لو كاريه يومها 

إلى االستقالة من جهاز "ام آي 6".
"لقد فقدنا رمزا كبيرا  وقال وكيل أعماله 
بـ"روحه  مشيدا  اإلنكليزي"،  األدب  في 
الفكاهة"  و"حس  و"لطفه"  العظيمة" 
الكاتب  وجه  كذلك  لديه.  و"الذكاء" 
األميركي ستيفن كينغ، أحد أبرز األسماء 
في روايات الرعب، حتية عبر تويتر إلى 
بأنه  إياه  واصفا  كاريه  لو  جون  روح 
"عمالق أدبي" و"ذو روح إنسانية". وأبدى 
الكاتب واملؤرخ البريطاني سامين سيباغ 
مونتيفيوري عبر تويتر أيضا "حزنه" إزاء 

وفاة "عمالق األدب اإلنكليزي".
"المع وشعبي"

عاملية  شهرة  كاريه  لو  جون  عرف  وقد 
سباي  "ذي  الثالثة  روايته  صدور  مع 
)اجلاسوس  كولد"  ذي  فروم  إن  كامي  هو 
التي   1964 العام  في  البرد(  من  اآلتي 
"امللل  كان  حني  الثالثني  سن  في  كتبها 
في  كدبلوماسي  نشاطاته  جراء  ينهشه" 
املانيا.  في  بون  في  بريطانيا  سفارة 
"ذي  صحيفة  عبر  كاريه  لو  جون  وكتب 

الرواية حصلت  أن  غارديان" سنة 2013 
بعدما  السرية  األجهزة  من  إذن  على 
من  بحت  "خيالي  عمل  أنه  إلى  خلصت 
إلى  أشار  لكنه  النهاية".  وحتى  البداية 
متاما  مغاير  رأي  لها  كان  الصحافة  أن 
فحسب  حقيقيا  "ليس  النص  أن  رأت  إذ 
بل هو أشبه برسالة ذي دالالت واضحة 
آتية من اجلانب اآلخر". وبيعت أكثر من 
20 مليون نسخة من الرواية التي تروي 
بريطاني  عميل  وهو  ليماس  أليك  قصة 
وقد  الشرقية.  املانيا  إلى  انتقل  مزدوج 
بطولة  من  سينمائي  فيلم  إلى  حول 
تعاون  بداية  وشكل  بورتن  ريتشارد 
والتلفزيون.  السينما  أوساط  مع  طويل 
ووصف الروائي روبرت هاريس لو كاريه 
بأنه "أحد املؤلفني الذي ميكن وصفه بأنه 
دخل  إنه  بل  فحسب  المعا  كاتبا  ليس 

الشعبية، وهو  الثقافة  أيضا في 
أمر نادر جدا".

"سكاي  حملطة  هاريس  وقال 
سباي  "ذي  رواية  إن  نيوز" 
كولد"  فروم ذي  إن  كامي  هو 
وعميقة  آسرة  "قصة  هي 
أدخلت  وقد  للغاية، 
روايات  كتابة  في  حتّوال 
قدّمت  وهي  التجسس. 
سيكولوجيا  جتسيدا 
التجسس  عن 
وتراجع  واخليانة 

آخر  وفي  البريطاني".  النفوذ 
تشرين  في  الصادرة  رواياته 

األول/أكتوبر 2019، قدم 
املؤيد  كاريه  لو  جون 
األوروبي،  لالحتاد 
عن  الذعة  صورة 
جونسون  بوريس 
هذا  في  صّور  الذي 
أنه  على  العمل 
جاهل"،  "خنزير 
خروج  واصفا 

االحتاد  من  بريطانيا 
األوروبي بأنه "ضرب من 

اجلنون".

طوكيو-)أ ف ب( - اختيرت كلمة "ميتسو"، 
كاجني  رموز  لغة  مصطلحات  من  وهي 
أبرز  ألحد  شعارا  استحالت  اليابانية 
احملاذير خالل األزمة الصحية احلالية، أي 
التقارب اجلسدي، االثنني كلمة العام 2020 
في اليابان إثر تصويت من العامة.

املصطلح  وتصدر 
السباق مع 14 , من 
بلغ  التي  األصوات 
عددها 208 آالف في 
إثر مسابقة  البالد 
سنويا  تنظمها 
تروج  مؤسسة 
كاجني،  للغة 
رموز  وهي 

صينية 

مستخدمة في الكتابات اليابانية.
مقلقة،  جديدة  إصابات  موجة  ورغم 
من  اإلفالت  في  نسبيا  اليابان  جنحت 
مقارنة مبناطق  للجائحة  الفتاكة  التبعات 
البالد  تفادت  كما  العالم.  حول  أخرى 
مستعيضة  القسرية،  اإلغالق  تدابير 
تفادي  إلى  الناس  بدعوة  خصوصا  عنها 
"ميتسو"  فيما بات شعار  املكتظة،  األماكن 
التباعد اجلسدي هذا. وحقق  رمزا ملفهوم 
املصطلح انتشارا كبيرا اعتبارا من نهاية 
حاكمة  من  استخدامه  بفعل  آذار/مارس 
في  واستوحي  كويكي،  يوريكو  طوكيو 
اليابانية  املتحركة  الرسوم  من  مقاطع 
أو  التكنو  توليفات ملوسيقى  )مانغا( وفي 
عام،  كل  في  وكما  فيديو.  لعبة  في  حتى 
إعالن  مباشرة  التلفزيون  قنوات  نقلت 
الرمز الفائز والذي يرسمه راهب من معبد 

كيوميزو في كيوتو غرب اليابان.

جنوب  يشهد  ب(:  ف  )أ  )تشيلي(  بوكون 
يثير  ما  لألمطار،  متواصال  هطوال  تشيلي 
الفلكية  الظواهر  هواة  من  آالف  لدى  خيبة 
والعلماء الذين كانوا يأملون متابعة كسوف 
للشمس مرتقب عند الساعة 13,00 بالتوقيت 

احمللي )16,00 ت غ(.
بحيرة  قرب  السياحية  بوكون  مدينة  وفي 
الساعة  عند  تهطل  األمطار  كانت  فياريكا، 
مراسلو  أفاد  ما  وفق  غ(،  ت   14,30(  11,30

وكالة فرانس برس في املكان.
للجم  التنقالت  على  املفروضة  القيود  ورغم 
 300 حوالى  جتمع  كوفيد19-،  وباء  تفشي 
بعد  على  أروكانيا  منطقة  في  شخص  ألف 
العاصمة  من  اجلنوب  إلى  كيلومتر   800
ظل  مسار  عند  الكسوف  ملتابعة  سانتياغو، 
القمر، وهو نطاق ضيق بطول 90 كيلومترا 
سيغرق في ظالم دامس لدقيقتني وتسع ثوان.
الفلك  علم  هواة  أو  العلماء  عشرات  ووصل 
منذ أيام إلى املنطقة حيث أقاموا تلسكوباتهم 

عند سفح بركان فياريكا.
بقية اخلبر على بقية )الزمان(

األمطار تنغص فرحة 
محبي ظواهر الفلك خالل 

انتظار كسوف الشمس 


