
رح���ل ال��ص��ح��ف��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي 
األمريكي السير هارولد إيفانز عن 
عمر 92 عاما بعد حياة مهنية مفعمة 
على مدار 70 عاما بالطموح والعمل 
اجل��اد عمل خاللها في التحقيقات 
االستقصائية وأس��س مجلة كما 
عمل ناشرا للكتب ومؤلفا مما جعل 
منه أحد أكثر الشخصيات اإلعالمية 

تأثيرا في جيله.
وقالت زوجته تينا ب��راون إنه 

توفي في نيويورك بأزمة قلبية.
وإي��ف��ان��ز رئ��ي��س حت��ري��ر سابق 
لصحيفة صنداي تاميز البريطانية 
كما كان يعمل صحفيا حرا لرويترز 
قبيل وفاته، وترك بصمة فريدة في 

مجال الصحافة االستقصائية.
فقد دافع هو وفريق العاملني معه 
ع��ن قضايا إم��ا تعرضت لإلهمال 
أو اإلن��ك��ار وكشفوا عن انتهاكات 
حلقوق اإلنسان وفضائح سياسية 
كما أيدوا سياسات تهدف إلى نقاء 

الهواء.
وكشف واحد من أشهر حتقيقاته 
ع���ن م��ح��ن��ة م���ئ���ات م���ن األط���ف���ال 
البريطانيني الذين ولدوا بتشوهات 
بسبب عقار ثاليدوميد ولم يحصلوا 
على أي تعويض. فقد نظم إيفانز 
حملة على الشركات املصنعة للعقار 
وهو ما أدى في نهاية املطاف إلى 
نيل تعويضات ألسر األطفال بعد 

مرور أكثر من عقد.
وق���ال ف��ي مقابلة م��ع صحيفة 
اإلن��دب��ن��دن��ت ف��ي 2014 ”كل ما 
حاولت فعله وما أملت في فعله هو 

تسليط بعض الضوء“.
وأض��اف ”وإذا أدى ه��ذا الضوء 

إلى منو حشائش ضارة فعلينا أن 
نحاول اقتالعها“. وبعد 14 عاما من 
العمل في صحيفة صنداي تاميز، 
أصبح إيفانز رئيس حترير تاميز 
أوف لندن بعد وقت قصير من شراء 
قطب اإلع��الم روب��رت م��ردوك لهذه 
الصحيفة في عام 1981. واستقال 
إيفانز بعد عام واحد بسبب خالف 
مع م��ردوك على استقالل السياسة 

التحريرية.
وانتقل إيفانز بعد سنوات قليلة 
إل��ى ال��والي��ات املتحدة مع زوجته 
وه���ي صحفية ورئ��ي��س��ة حترير 
واستمر زواجهما نحو 40 عاما. 
وواصل حياته املهنية مؤلفا وناشرا 
ومحاضرا جامعيا. وألف عدة كتب 
منها ”القرن األمريكي“ )ذا أميريكان 
سينشري( في ع��ام 1998 وتتمة 

له هو كتاب ”هم صنعوا أمريكا“ 
)ذاي ميد أميريكا( في 2004 كما 
ألف قصيدة عن الكتابة الرصينة 
عنوانها ”هل كالمي واضح؟“ )دو 

آي ميك ماي سيلف كلير؟(.
وانضم إيفانز إل��ى روي��ت��رز في 
2011. وأدار خ��الل عمله معها 
حوارات مع صناع اخلبر في قطاعي 
األعمال والسياسة مثل توني بلير 
وم���ارك كيوبان وآل ج��ور وج��ون 
ك��ي��ري وه��ن��ري كيسنجر وجيم 

ماتيس وساتيا ناديال.
وق��ال ستيفن جيه. أدل��ر رئيس 
حترير وكالة رويترز ”كان هاري 
إي��ف��ان��ز م��ص��در إل��ه��ام، ليس فقط 
كصحفي عظيم وإمنا كرجل رائع. 
كان يتمتع بعقل نهم وإصرار هائل 

ومبادئ رفيعة وقلب معطاء“.

أعلنت عائلة املغنية واملمثلة 
الفرنسية ال��ش��ه��ي��رة جولييت 
غريكو، عن وفاتها عن عمر يناهز 

93 عاما.
وق��ال��ت ال��ع��ائ��ل��ة ف��ي رس��ال��ة 
نقلتها وكالة “فرانس برس”، إن 
“جولييت غريكو فارقت احلياة 
م��ح��اط��ة ب��امل��ق��رب��ني ف��ي منزلها 
الذي لطاملا أحبته، في راماتويل 
)جنوب شرقي فرنسا(. وكانت 

حياتها استثنائية”.
وأض��اف��ت أن غريكو “كانت 
ال ت����زال ت��ض��يء ع��ل��ى األغ��ن��ي��ة 
الفرنسية رغم بلوغها 89 عاما”، 
في إش��ارة إل��ى تعرضها جللطة 

دماغية عام 2016.
يذكر أن جولييت غريكو ولدت 
ف��ي  جنوب فرنسا ع��ام 1927. 
وف���ي ال��ث��الث��ي��ن��ات ان��ت��ق��ل��ت إل��ى 
ب��اري��س، حيث أصبحت راقصة 
 Opéra“ باليه في دار األوب���را

.”Garnier
وخالل سنوات احلرب العاملية 
الثانية، غادرت عائلتها باريس، 
واستقرت ف��ي اجل��ن��وب مجددا، 
وكانت ناشطة في حركة املقاومة 
ل��الح��ت��الل ال���ن���ازي. واعتقلت 
جولييت غريكو من قبل الشرطة 
السياسية األملانية ع��ام 1943، 

وجتنبت اإلرس��ال إلى معسكرات 
املوت النازية ألن عمرها كان 16 

سنة فقط.
وبعد احل��رب أصبحت غريكو 
من أكبر جنوم الغناء الفرنسي. 
وأدت ال���ع���دي���د م���ن األدوار 
السينمائية، مب��ا فيها ف��ي فيلم 
“ Orphée” م��ن إخ���راج جان 
 The Night of the ”كوكتو، و
Generals” من إخراج أناطول 

ليتفاك.

وكان من بني أصدقائها الكتاب 
والفالسفة الفرنسيني املشهورين 
مثل جان بول سارتر وألبير كامو 

وبوريس فيان وغيرهم.
وكتبت عنها ع��م��دة ب��اري��س، 
آن هيدالغو في “تويتر”: “إنها 
مغنية وممثلة موهوبة وام��رأة 
ح���رة م��ع ص���وت مم��ي��ز، ونحن 
سنفتقدها كثيرا. شكرا جلولييت 
غ��ري��ك��و وأف���ك���اري م��ع عائلتها 

وأقربائها”.

أجرى علماء الفلك من الهند مسحا 
طويل امل��دى للتغيرات الضوئية 
ملجموعة مفتوحة ُت��ع��رف باسم 

.NGC 559
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، اك��ت��ش��ف��وا 70 
جنما متغيرا جديدا في مجال هذه 
املجموعة. ومت عرض هذه النتائج 
ف��ي ورق���ة بحثية ُن��ش��رت ف��ي 15 

.arXiv سبتمبر في مجلة
وتعرف النجوم املتغيرة بأنها 
تلك التي يتباين ضوؤها بشكل قوي 
وملحوظ، بسبب بعض التغيرات 
التي حتدث في باطن النجم ما يؤدي 

إلى تغير ضيائه وحجمه.
وتوفر العناقيد النجمية فرصا 
مم��ت��ازة ل��دراس��ة التطور النجمي 
ألنها مجموعات م��ن النجوم ذات 
اخل��ص��ائ��ص املماثلة، على سبيل 
امل��ث��ال، العمر واملسافة والتكوين 

األولي.

وع��ل��ى وج��ه اخل��ص��وص، غالبا 
ما يبحث علماء الفلك عن النجوم 
املتغيرة ف��ي مجموعات األع��م��ار 
الصغيرة واملتوسطة، والتي ميكن 
أن تكون حاسمة ف��ي تطوير فهم 
جن���وم م��ا ق��ب��ل ال��ن��س��ق األس��اس��ي 
)PMS(، وبالتالي املراحل األولية 

من التطور النجمي.
ويقع NGC 559 على بعد نحو 
7900 سنة ضوئية م��ن األرض، 
وهو عبارة عن جتمع مفتوح يقدر 

عمره بحوالي 224 مليون سنة.
ونشر فريق علماء الفلك بقيادة 
ي��وغ��ي��ش س��ي غ��وش��ي، م��ن معهد 
أري��اب��ه��ات��ا ألب��ح��اث ع��ل��وم الرصد 
)ARIES( ف���ي ال��ه��ن��د، نتائج 
دراس��ة قياس ضوئي طويلة املدى 
ل�NGC 559 ك��ج��زء م��ن حملة 
مراقبة أوس��ع لبعض املجموعات 
امل��ف��ت��وح��ة ال��ص��غ��ي��رة ومتوسطة 

العمر املدروسة بشكل سيئ. ولهذا 
ال��غ��رض، استخدموا تلسكوبات 
مختلفة من فئة متر إلى مترين تقع 
في الهند. وأدت املالحظات، التي 
استمرت ألكثر من ثالث سنوات، إلى 
اكتشاف عشرات املتغيرات اجلديدة 

.NGC 559 في
وكتب علماء الفلك ف��ي الورقة 
البحثية: “يقدم ه��ذا العمل أول 
مسح ضوئي طويل املدى للتغيرات 
ال��ض��وئ��ي��ة للمجموعة املفتوحة 
متوسطة العمر NGC 559. قمنا 
بحملة واس��ع��ة ال��ن��ط��اق متعددة 
املواقع جلمع بيانات قياس ضوئي 
للنطاق اخلامس حلقل العنقود في 
40 ليلة متتد على مدى أكثر من ثالث 

سنوات”.
وإج��م��اال، اكتشفت ال��دراس��ة 70 
جنما متغيرا جديدا، منها 67 متغيرا 
دوري��ا )يتغير ملعانها بثبات( مع 

دورات تتراوح من ثالث ساعات إلى 
41 يوما. ومعظمها لديها اختالف 
صغير نسبيا. وال��ن��ج��وم الثالثة 
املتبقية هي أجسام ذات تغيرات غير 

منتظمة في السطوع.
ومن بني جميع املتغيرات الدورية 
امل��ذك��ورة في ال��ورق��ة، مت تأكيد 30 

جنما مصنفا كأعضاء عنقودية )مع 
كتل تقديرية بني 1.72 و3.6 كتلة 
شمسية(، بينما ينتمي 37 جنما إلى 
مجموعة جمهرة النجوم )مجموعة 
من النجوم داخل املجرة التي تشبه 
بعضها البعض في التوزيع املكاني، 
والتركيب الكيميائي واملعدنية، 

ولها نفس العمر(. ومت تصنيف 11 
جنما على أنها متغيرات غير نابضة، 
وخمسة كمتغيرات دورانية، وثالثة 
كنجوم من النوع B النابض ببطء، 
واثنان على أنهما متغيرات من النوع 
FK Comae Berenices، وواحد 
 ،Algol على أنه جنم ثنائي من نوع

وواحد كنجم متشرد أزرق محتمل، 
في حني ما تزال طبيعة سبعة جنوم 

أخرى غير محددة.
وه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى مالحظات 
ضوئية وطيفية إضافية إللقاء مزيد 
من الضوء على طبيعة هذه األجسام 

الفضائية.

علماء الفلك الهنود يكتشفون
70 جنمًا متغيرًا جديدًا  

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية
جولييت غريكو

alwasat.com.kw5

وفاة هارولد إيفانز أحد رواد
92 عامًا الصحافة العاملية عن 

Vivo تعلن عن أحدث هواتفها  شركة 
بتقنيات تصوير ممتازة

متيزت شركة Vivo الصينية في 
السنوات األخيرة بطرح تقنيات جديدة 
غيرت عالم األج��ه��زة الذكية بشكل 
كبير، ومؤخرا أعلنت عن هاتف جديد 
طورته ليكون منافسا قويا لهواتف 

سامسونغ من الفئة املتوسطة.
 Vivo V20 Pro وي��أت��ي ه��ات��ف
بهيكل أنيق من املعدن والبالستيك 
وال���زج���اج، م��ق��اوم للماء وال��غ��ب��ار، 
ومحمي بطبقات من الزجاج املضاد 

للصدمات واخلدوش، يزن 170 غ.
وزود ه����ذا ال���ه���ات���ف ب��ش��اش��ة 
AMOLED مب��ق��اس 6.4 بوصة، 
بدقة عرض )1080/2400( بيكسل، 
متأل كامل مساحة واجهته األمامية 
تقريبا باستثناء مساحة صغيرة 

مخصصة للكاميرات األمامية.
ويضمن األداء املمتاز ل��ه معالج 
ثماني   Snapdragon 765G
النوى، ق��ادر على العمل مع شبكات 
اجل��ي��ل اخل��ام��س اخل��ل��وي��ة، وذاك���رة 
وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة 
تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة 

للتوسيع.
ك��م��ا ح��ص��ل ع��ل��ى ب��ط��اري��ة بسعة 
4000 ميلي أم��ب��ي��ر، ميكن شجنها 
بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 

واطا، وعلى نظام تشغيل “أندرويد-
 Funtouch OS 10” مع واجهات

.11

واأله��م من كل ما سبق هو ق��درات 
التصوير املمتازة لهذا الهاتف والتي 
تضمنها كاميرتان أماميتان بدقة 

)44+8( ميغابيكسل، وك��ام��ي��را 
أس��اس��ي��ة ث��الث��ي��ة ال��ع��دس��ة ب��دق��ة 

)64+8+2( ميغابيكسل.
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_ جولييت غريكو

هارولد إيفانز

عرض ثوب زفاف 
األميرة بياتريس

بقلعة وندسور 
ع���رض ال��ث��وب ال����ذي ارت���دت���ه األم��ي��رة 
البريطانية بياتريس في حفل زفافها الصغير 
قبل شهرين على اجلمهور أمس اخلميس في 
قلعة وندسور حيث أقيمت مراسم ال��زواج 

”السرية“ كما وصفها البعض.
وج��رت مراسم زواج بياتريس، حفيدة 
امللكة إليزابيث، على إدواردو مابيلي موتسي 
في القلعة الواقعة غربي لندن في يوليو 
مت��وز ف��ي حفل خ��اص ل��م يشهد الفخامة 
والصخب املصاحبني ع��ادة ل���زواج أف��راد 

العائلة املالكة.
وك���ان ال��زوج��ان يخططان ل��ل��زواج في 
م��اي��و أي���ار لكن ال��ع��زل ال��ع��ام ال���ذي فرض 
بسبب جائحة فيروس كورونا وأدى لتقليل 
عدد املدعوين أجبرهما على تعديل املوعد 
وتنظيم حفل م��ح��دود اقتصر على أف��راد 
العائلة املقربني وفي مقدمتهم امللكة التي 

تبلغ من العمر 94 عاما.
وارتدت بياتريس في احلفل ثوبا عاجي 
اللون من التفتا من تصميم نورمان هارتنل. 
وأعيد تصميم الثوب الذي ارتدته أوال امللكة 
إليزابيث في الستينات وأقرضته حفيدتها 

الرتدائه يوم الزفاف.
وسيعرض أيضا في القلعة احلذاء الذي 
استخدمته بياتريس في احلفل وه��و من 
صنع فالنتينو، وكذلك باقة زهور مطابقة 
لتلك التي كانت متسك بها. لكن تاج امللكة 
م��اري املرصع ب��األمل��اس ال��ذي استخدمته 
امل��ل��ك��ة إل��ي��زاب��ي��ث ف��ي ح��ف��ل زف��اف��ه��ا ع��ام 
1947 وأقرضته بياتريس لن يكون بني 

املعروضات.
وبياتريس )32 عاما( هي االبنة الكبرى 
لألمير آن��درو، ثاني أبناء ملكة بريطانيا، 
وس��ارة دوقة ي��ورك. وترتيبها التاسع في 

والية عرش بريطانيا.

قيمة جائزة نوبل تزيد
110 آالف دوالر

ق��ال رئ��ي��س املؤسسة التي 
تشرف على منح جوائز نوبل 
أم���س اخل��م��ي��س إن الفائزين 
باجلائزة هذا العام سيتلقون 
مليون كرونة إضافية )110 

آالف دوالر(.
وذك���رت صحيفة )داجنس 
إن��دس��ت��ري( اليومية أن قيمة 
اجل��ائ��رة س��ت��زي��د إل���ى عشرة 

ماليني كرونة هذا العام.
وقال الرش هيكنسنت رئيس 
مؤسسة نوبل للصحيفة ”اُتخذ 
هذا القرار ألن الصلة بني نفقاتنا 
ورأس امل��ال مستقرة على نحو 

م��خ��ت��ل��ف مت��ام��ا ع���ن أي وق��ت 
مضى“. وكان مخترع الديناميت 
ألفريد نوبل ق��د ت��رك نحو 31 
مليون كرونة -وهو ما يساوي 
حوالي 1.8 مليار كرونة وفقا 
للمؤسسة- لتمويل اجل��وائ��ز 

التي متنح منذ عام 1901.
واخ��ت��ل��ف��ت ال��ق��ي��م��ة امل��ادي��ة 
ل��ل��ج��ائ��زة ع��ب��ر ال��س��ن��وات، إذ 
ب��دأت بنحو 150 أل��ف كرونة 
ووصلت إلى مليون كرونة في 

عام 1981.
ث��م ش��ه��دت قيمة اجل��ائ��زة 
زي��ادات كبيرة في الثمانينيات 

والتسعينيات حتى وصلت إلى 
تسعة ماليني ك��رون��ة ف��ي عام 
2000 وعشرة ماليني بعد ذلك 

بعام.
لكن األزم��ة املالية العاملية 
ف���ي 2008 أحل��ق��ت أض����رارا 
باستثمارات امل��ؤس��س��ة التي 
استعانت بهيكنسنت، الذي كان 
رئيسا للبنك املركزي من قبل، 

لضبط أوضاعها املالية.
وج������رى ت��خ��ف��ي��ض ق��ي��م��ة 
اجلائزة في 2012 إلى ثمانية 
ماليني كرونة ثم عادت لتصبح 

تسعة ماليني في 2017.


