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عام ترمب
يف 20 يناي����ر، اأ�صبح امللياردي����ر الأمريكي 
رئي�ًص����ا  عاًم����ا   70 البال����غ  ترم����ب  دونال����د 
للولي����ات املتحدة من خ����ال �صعار"اأمريكا 
اأول"، يف ولي����ة �صمم����ت انطاقتها �صبهات 

بالتاآمر مع رو�صيا.
تل����و  �صع����ى ترم����ب يف تغري����دة �صباحي����ة 
�صلف����ه  اإجن����ازات  اإبط����ال  اإىل  الأخ����رى 
فان�صح����ب  اأوبام����ا،  ب����اراك  الدميوقراط����ي 
اأو ه����دد بالن�صحاب من عدد م����ن التفاقات 
الدولي����ة )التب����ادل احل����ر، املن����اخ، الهج����رة 
ال�صح����ة، يون�صك����و(. ويف 6 دي�صمرب، اأثار 
�صدمة حول العامل معلًنا العرتاف بالقد�س 
عا�صم����ة لإ�صرائي����ل، م����ا ع����اد علي����ه باإدان����ة 

وا�صعة يف الأمم املتحدة.
يف 20 دي�صم����رب، حق����ق ترم����ب اأول تعديل 
ب����ارز للقوان����ن يف وليته ع����رب الت�صويت 

مل�صلحة تعديات �صريبية وا�صعة.

غليان يف ال�شرق الأو�شط
يف 5 يوني���و، قطعت الريا����س وحلفاوؤها 
بدع���م  واتهموه���ا  قط���ر،  م���ع  العاق���ات 
جمموع���ات اإ�صامية متطرف���ة، وبالتقارب 
م���ع اإي���ران، اخل�ص���م الأب���رز يف املنطق���ة 

لل�صعودية.
ال���وزراء  رئي����س  اأعل���ن  نوفم���رب،  ويف 
اللبناين �صعد احلريري ا�صتقالته )�صحبها 
لحًقا( من الريا�س، متهًما طهران بالتدخل 
يف �صوؤون بلده، و�صط احتدام التوتر بن 
ال�صعودي���ة واإيران. كما تعت���رب ال�صعودية 
اأن اإي���ران تق���ف وراء مت���رد احلوثين يف 
اليمن، الأم���ر الذي تنفيه طه���ران. وت�صهد 
اليمن"اأ�ص���واأ اأزم���ة اإن�صاني���ة يف العامل"، 

بح�صب الأمم املتحدة.
يف ال�صهر نف�ص����ه يف ال�صعودية، مت توقيف 
اأك����ر م����ن 200 �صخ�صي����ة ناف����ذة يف اإط����ار 
بينه����م  اململك����ة،  يف  الف�ص����اد  عل����ى  حمل����ة 
وزراء ووزراء �صابق����ون، يف حمل����ة تطهري 
غ����ري م�صبوق����ة يف اململكة.ولحًقا اأفرج عن 
معظمهم يف مقاب����ل ت�صديدهم اأمواًل اعترب 

اأنه مت ك�صبها بطريقة غري م�صروعة.
الأم����ري  ت�صري����ع  م����ع  التوقيف����ات  تزامن����ت 
ال�ص����اب تنفيذ خطت����ه القت�صادي����ة ال�صاملة 
الت����ي ت�صمى"روؤي����ة 2030"لتنوي����ع موارد 
القت�ص����اد ال�صع����ودي وقي����ادة اململكة نحو 
حقب����ة ما بع����د النف����ط، فيم����ا تتخ����ذ اململكة 

مواق����ف اأك����ر ح����دة عل����ى �صعي����د ق�صاي����ا 
املنطقة.

كذلك اأثار ق����رار ترمب ب�صاأن القد�س تظاهر 
ع�صرات اآلف العرب وامل�صلمن والنا�صطن 
املوؤيدين للق�صي����ة الفل�صطينية حول العامل 
يف م�ص����ريات وتظاه����رات اأحرق����ت خاله����ا 
واإ�صرائي����ل،  املتح����دة  الولي����ات  اأع����ام 
ودا�����س فيها متظاهرون عل����ى �صور ترمب. 
الأرا�ص����ي  يف  مواجه����ات  اندلع����ت  كم����ا 
الفل�صطيني����ة ب����ن متظاهري����ن فل�صطينين 
حرك����ة  دع����ت  فيم����ا  الإ�صرائيل����ي،  والأم����ن 

حما�س اإىل"انتفا�صة ثانية".

داع�ض هزم لكن مل يق�ض عليه
يف 17 اأكتوب����ر يف �صوري����ا، ط����رد تنظي����م 
داع�س من الرقة يف حملة ع�صكرية ل�"قوات 
�صوري����ا الدميوقراطية"، حتال����ف الف�صائل 
الكردي����ة العربي����ة ال����ذي تدعم����ه وا�صنطن. 
ويف يف 9 دي�صمرب يف العراق اأعلنت بغداد 
النت�ص����ار على ه����ذا التنظيم املت�ص����دد. لكّن 
البلدي����ن ما زال يواجه����ان حتديات خطرية 
التهدي����د  مدنهم����ا وا�صتم����رار  تدم����ري  بع����د 

املتطرف.
كذل����ك تعّر�ص����ت بل����دان كث����رية، ول �صيم����ا 
م�ص����ر واأفغان�صت����ان واإ�صباني����ا وبريطانيا 
وال�صوم����ال، جم����دًدا، لهجم����ات دامي����ة يف 
الع����ام اجلاري م����ن تنفيذ اأو اإيح����اء تنظيم 

داع�س اأو جمموعات مت�صلة بالقاعدة.

ت�شعيد مع بيونغ يانغ
ال�صمالي����ة  كوري����ا  نف����ذت  �صبتم����رب،   3 يف 
جتربته����ا النووي����ة ال�صاد�ص����ة، الأق����وى يف 
�صل�صلة جت����ارب �صاروخية كثفته����ا اأخرًيا. 

ويف اآخ����ر نوفم����رب، اأعلن الزعي����م الكوري 
ال�صم����ايل كيم جونغ اأون اأن باده اأ�صبحت 
دولة نووي����ة بعد جتربة ناجح����ة ل�صاروخ 
ق����ادر عل����ى �ص����رب اأي موق����ع يف الولي����ات 
املتح����دة. ورد ترم����ب بالتهدي����د ب�"التدمري 

التام"لكوريا ال�صمالية يف حال هجومها.
املتح����دة  الأمم  �ص����ددت  دي�صم����رب،   22 يف 

العقوبات على كوريا ال�صمالية.

انطالق بريك�شيت
يف 29 مار�س، بداأت لندن اآلية للخروج من 
الحت����اد الأوروب����ي بع����د ت�صع����ة اأ�صهر على 

ا�صتفتاء ب�صاأنه اأثار انق�صاًما يف الباد.
ال����وزراء  رئي�ص����ة  دع����ت  يوني����و،   8 ويف 
انتخاب����ات  اإىل  م����اي  تريي����زا  املحافظ����ة 
ت�صريعي����ة مبكرة عل����ى اأمل تعزي����ز موقعها 
يف الربملان، لكنها خرجت منها اأكر �صعًفا. 
ويف 8 دي�صم����رب، بعد اأ�صهر من امل�صاورات، 
ترتيب����ات  عل����ى  ولن����دن  بروك�ص����ل  اتفق����ت 
النف�صال، ما فتح املجال اأمام بدء مناق�صات 

جتارية.

زلزال �شيا�شي يف فرن�شا
يف 7 ماي����و، ف����از الو�صطي املوؤي����د لأوروبا 
يف  عاًم����ا   39 البال����غ  ماك����رون  اإميانوي����ل 
ع����ن  كب����ري  بف����ارق  الرئا�صي����ة  النتخاب����ات 

مر�صح����ة اليم����ن املتط����رف ماري����ن لوب����ن. 
ومتكن على راأ�س حركته"اإىل الأمام!"التي 
اأن�صئ����ت قب����ل ع����ام، م����ن اإزاح����ة احلزب����ن 
للم����رة  فرن�ص����ا  يف  الكبريي����ن  احلاكم����ن 
الأوىل عن الإليزيه، اأي احلزب ال�صرتاكي 

و"اجلمهوريون".

انهيار اقت�شادي يف فنزويال
يف 30 يولي����و، انتخب����ت جمعي����ة ت�صريعية 

تتمت����ع ب�صلط����ات حم����دودة يف ا�صتحق����اق 
قاطعت����ه املعار�ص����ة، بع����د اأربع����ة اأ�صه����ر من 

التظاهرات العنيفة. 
واأقال����ت اجلمعي����ة املدعي����ة العام����ة لوي����زا 
للرئي�����س  ال�صر�ص����ة  املعار�ص����ة  اأورتيغ����ا 
نف�صه����ا  منح����ت  ث����م  م����ادورو،  نيكول�����س 

�صلطات الربملان.
ويعترب البلد الذي اأنهكه انهيار اأ�صعار اخلام 

يف حالة تخلف جزئ������ي عن ال�ص����داد.

عرقي" للروهينغا "تطهري 
بعد هجم���ات يف اأواخر اأغ�صط����س على مراكز 
لل�صرطة البورمية، رد اجلي�س بعملية ع�صكرية 
عل���ى ق���رى الروهينغ���ا. وف���ر م���ذاك اأك���ر من 
655 األًف���ا م���ن اأفراد ه���ذه الأقلي���ة امل�صلمة اإىل 

بنغاد�س.
ويف 11 �صبتمرب، نددت الأمم املتحدة ب�"تطهري 
عرقي"، واتهمت بورما بال�"تخطيط"للهجمات، 

م�صرية اإىل"عنا�صر اإبادة".

حماولة انف�شال كاتالونيا
يف الأول م����ن اأكتوب����ر، نظم����ت كاتالوني����ا 
ا�صتفتاء ب�ص����اأن ا�صتقالها، رغم منعه بقرار 

من الق�صاء الإ�صباين.
ويف 27 من����ه، اأعل����ن الربمل����ان الكاتال����وين 
ال�صتق����ال م����ن جانب واحد، ف����ردت مدريد 
بو�ص����ع الإقلي����م حت����ت و�صايته����ا، واأقالت 
حكومت����ه، وحل����ت برملانه قب����ل الدعوة اإىل 
انتخابات مبكرة يف الإقليم. وجلاأ الرئي�س 
الكاتالوين املقابل كارلي�س بوت�صيمون اإىل 

بروك�صل هرًبا من املاحقات الق�صائية.
الأح����زاب  اأح����رزت  دي�صم����رب،   21 يف 
النف�صالي����ة اأكري����ة مطلق����ة بع����دد املقاع����د 
جم����ع  فيم����ا  الكاتال����وين،  الربمل����ان  يف 
اأن�ص����ار الوحدة م����ع اإ�صباني����ا اأكرية بعدد 

الأ�صوات.

�شدمة واين�شتني
يف 5 اأكتوب����ر، اتهم عدد م����ن الن�صاء املنتج 
ال����ذي يتمت����ع بنف����وذ هائ����ل يف هولي����وود 

هاريف واين�صتن بالتحر�س اجلن�صي.
ويف تبعات الف�صيحة توالت املعلومات عن 
اعتداءات جن�صي����ة وحتر�س واغت�صاب يف 
بلدان كث����رية، وطالت اإىل جان����ب ال�صينما، 

عاملي الإعام وال�صيا�صة.

�شقوط موغابي يف زميبابوي
يف 21 نوفم����رب، ا�صتقال روب����رت موغابي 
)93 عاًم����ا( بعد 37 عاًم����ا يف احلكم، بعدما 
تخل����ى عن����ه اجلي�����س وحزب����ه، ليخلف����ه يف 
الرئا�ص����ة نائب الرئي�����س ال�صابق اإمير�صون 

منانغاغوا.

ظواهر مناخية ق�شوى
بع����د عام����ن عل����ى اإب����رام اتفاقي����ة باري�����س 
للمن����اخ، �صه����د الع����ام 2017 يف الأول م����ن 
يوني����و اإع����ان الأمريكي����ن الن�صح����اب من 
التفاقي����ة، فيم����ا واجه����ت مناط����ق خمتلف����ة 
مناخي����ة  ك����وارث  �صل�صل����ة  الع����امل  ح����ول 
)اأعا�صري عاتية، زلزل، وحرائق كا�صحة(. 
ويتوق����ع اأن ي����رد ه����ذا العام ب����ن ال�صنوات 
الثاث الأكر حرارة امل�صجلة على الإطاق 

يف العامل.

عــام            تطــرف يتقلــص 
وشعبوية تتفشى

انتخ��اب ترم��ب الع��امل واأربك��ه خا�ش��ة م��ع نهجه 
اجلديد النا�شف لقرارات �ش��لفه داخلًيا وخارجًيا، 
ب��ني  التهدي��دات  وتب��ادل  التوت��ر  ت�ش��اعد  كم��ا 

وا�ش��نطن وكوري��ا ال�ش��مالية. قط��ر تع��زل من 
اتهامه��ا  بع��د  اخلليجي��ني  اأ�ش��قائها  قب��ل 

بدع��م الإرهاب يف وق��ت تنفي الدوحة 
ذلك.. داع�ض يخ�ش��ر نفوذه يف �ش��وريا 
والعراق لك��ن املجموعات املت�ش��ددة ل 
ت��زال حتتفط ببع�ض الوج��ود. العامل 

ينتف�ض �ش��د ق��رار ترمب نقل �ش��فارة 
وا�شنطن من تل اأبيب اإىل القد�ض وجعل 
الأخرية عا�ش��مة لإ�شرائيل.... واإليكم 

بالتف�شيل اأبرز حمطات العامل:
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1- "اخلريف"رواي���ة من تاأليف الكاتبة  اآيل 
�صميث وتتحدث فيها ع���ن �صداقة نادرة بن 
موؤل���ف اأغ���اٍن م�صّن و�صغ���ري لأم ل زوج لها، 

والق�صة تروي احداث اأربعة عقود. 
وه���ي باكورة رباعية الف�صول  تبداأ الرواية 
ب�صوفي���ا ال�صبعيني���ة يف بيتها املهمل الكبري 
يف كورن���وول، غرب اإنكل���رتا، حيث تتجّنب 
الأكل خ�صية الت�صّمم، وترى راأ�صًا يبدو كاأنه 
ل�صيمون دو بوفوار الطفلة بري�صة رمربانت. 
حن ي�صل ابنها اآرثر لاحتفال بالعيد معها ل 
يجد م���ا ياأكله �صوى كي�س من اجلوز ووعاء 
���ل بخالت���ه اآيري�س  م���ن الكرز املحّل���ى. يت�صّ
التي تاأتي لتوؤّن���ب �صقيقتها »البخيلة« ومتاأ 
املطب���خ طعام���ًا. كان العي���د ال���ذي حّر�ص���ت 
كلي�صيهات���ه على املحب���ة ومّل ال�صمل منا�صبة 
مغري���ة لل�صجار وك�ص���ف احلقيقة امل�صتورة. 

مل تق���اوم املراأتان، اللتان ا�صرتكتا يف تربية 
اآرثر، اإعادة النظ���ر يف املا�صي الذي يح�صر 

يف اأكر من ع�صر ُحقب.

2- »اخل���روج اإىل الغرب« من تاأليف حم�صن 
حمي���د، والق�ص���ة تب���داأ بزوج���ن يف���ران من 
اإىل  وتتط���ور  بلدهم���ا  يف  اأهلي���ة  ح���رب 
بح���ث يف التاأمل وعل���م النف����س يف الغرب. 
عل���ى  الغرب"ه���ي  اإىل  خلفية"اخل���روج 
حمن���ة الاجئ���ن م���ن اأماك���ن، مث���ل �صوريا، 
الإ�صامية"والإره���اب.  و�صبح"الأ�صولي���ة 
ي�صتفي���د حام���د م���ن فك���رة اأن ه���ذه امل�صاهد 
ماألوفة بالن�صب���ة اإلينا، ليحّول"اخلروج اإىل 
الغرب"اإىل كت���اب عاجل عن احلرب واحلب 

والاجئن.

ا كما هي احلال  م�صائل ال�صيا�صة مهم���ة اأي�صً
يف رواياته الأخ���رى التي تعاملت باملثل مع 
ق�صاي���ا ملّحة: متاع���ب باك�صت���ان املعا�صرة 
�صبتم���رب،   11 ح���وادث  الع���ث"(؛  )"دخ���ان 
والتوترات بن اأن تكون باك�صتانًيا واأمريكًيا 
)"الأ�صويل املرتدد"(؛ والراأ�صمالية املجردة 
والطم���وح يف بل���د جمه���ول )"كي���ف ت�صبح 

ثرًيا قذًرا يف اآ�صيا الناه�صة"(.

ويف روايت���ه، يت�صور حام���د عاملًا مرتابًطا، 
حيث يلتق���ي ال�ص���رق والغرب حتًم���ا نتيجة 
تواري���خ معق���دة م���ن ال�صتعم���ار والعوملة. 
احل���ب  وق�ص����س  الدرام���ا  ف�ص���ل  ميك���ن  ل 

اخلا�صة باأ�صخا����س، مثل �صعيد وناديا، عن 
ه���ذه التواريخ، حت���ى لو مل تك���ن التواريخ 
بال�صرورة ان�صغ���الت يف حياتهم اخلا�صة، 

اإىل اأن حتدث فعًا.

3-  »با�صنك���و« رواي���ة م���ن تاألي���ف الكات���ب 
الكوري���ة م���ن ج���ن يل، والعر����س الق�صري 
تتح���دث  وه���ي  مذهل���ة  املوؤلف���ة  اأن  يق���ول 
اأ�صرته���ا الكوري���ة  اأجي���ال م���ن  اأربع���ة  ع���ن 
اأثن���اء الحت���ال الياب���اين. وه���ي روايته���ا 
الثاني���ة، ت�صج���ل فيه���ا ق�ص���ة حي���اة اأربع���ة 
اأجي���ال من عائل���ة كورية، تب���داأ الحاث اأول 
يف كوري���ا الت���ي حتتله���ا الياب���ان يف اأوائل 
الق���رن الع�صري���ن، ثم يف الياب���ان نف�صها يف 
ال�صنوات التي �صبقت احلرب العاملية الثانية 
اإىل اأواخ���ر الثمانيني���ات. حت���اول الرواي���ة 

بالهوي���ة  املتعلق���ة   املخ���اوف  ا�صتك�ص���اف 
والوطن والنتماء. 

4- كت���اب »ال�صلط���ة«، اأو الق���وة، م���ن تاأليف 
نعومي الدرمان ويتحدث عن ت�صّور املوؤلفة 
تاري���خ باده���ا وحروبه���ا و�صيا�صته���ا، ث���م 
تعقيده���ا مع ظه���ور »ق���وة كهربائية"متلكها 
ع���رب  اجلن�ص���ن  ديناميكي���ة  تغ���ري  الن�ص���اء 
الق���ارة كله���ا. وتت�صور الكاتب���ة – تعقيدات 
احلا�ص���ر  ب�صب���ب املظاه���ر املفاجئ���ة للق���وة 

الكهرو�صتاتيكية"القاتل���ة"يف الن�ص���اء التي 
جمي���ع  يف  اجلن�صاني���ة  الدينامي���ات  تع���زز 
اأنحاء العامل.، وت�صري الكاتبة  اىل اأن اأهوال 
التاري���خ ل مفر منه���ا - واأنه �صتك���ون هناك 
دائما انتهاكات لل�صلطة، واأن قو�س الكون ل 
ينحن���ي نحو العدالة بق���در ما يتحول  بعيدا 
عنه.وه���ي تعل���ن ان"نقل ال�صلط���ة، بطبيعة 

احلال، نادرا ما يكون على نحو �صل�س". 

« من تاأليف  5- »َغنِّ يا من ل�صت يف القبور َغنِّ
يا�صمن وارد الذي يعود اإىل البلدة اخليالية 

»ب���وا �صوفاج"ويتح���دث ع���ن نا����س عادين 
مثل فق���راء يف الري���ف، واآخري���ن يتعاطون 
املخ���درات، وغريهم من اإنت���اج نظام العدالة 

املخت�س باجلرائم
الكاتب���ة تع���ود بن���ا اإىل تلك البل���دة اخليالية 
ل���رتوي  ق�ص����س النا�س العادي���ن الذين من 
ال�صه���ل اأن ت�صنف ب�ص���كل مف�صول اإىل فئات 
مثل"فقراء الريف"،"املتاجرين  باملخدرات، 
و"منتجات نظام العدال���ة اجلنائية". واحد 
ابط���ال الرواية  هو جوجو، البالغ من العمر 
13 عام���ا، حي���ث نعي�س معه اج���واء الرحلة 
الت���ي يقوم بها هو واأخت���ه ال�صغرية مع اأمه 
ال�ص���وداء املدمن���ة للمخدرات لخ���راج ابوه 
الأبي����س م���ن ال�صج���ن.. اإن ق�صته���م تب���دو 
اأ�صطوري���ة، ت�صم���ل اأ�صباح املا�ص���ي وتلم�س 
جمي���ع الدينامي���ات العرقي���ة والجتماعي���ة 
لهل اجلن���وب المريك���ي. اأعظ���م اإجنازات 
الكاتبة  هنا هو حتقيق م�صتوى من التعاطف 
الذي هو يف كثري من الأحيان من امل�صتحيل 

حتقيقه  يف احلياة احلقيقية. 

. 6- »تطور اجلمال. كيف اأن نظرية داروين 
املن�صية عن اختيار �صري���ك )احلياة( ر�صمت 
عامل احليوان ور�صمتنا«. الكتاب يف معظمه 
عن الطي���ور اإل اأنه ينت�ص���ر للن�صاء وي�صرح 
م���ن  نظري���ة داروي���ن ع���ن اختي���ار �صري���ك 

اجلن�س الآخر.
ورغ���م ان���ه  كت���اب يف العلوم ال ان���ه ينجح 
اإىل  فيه���ا  ننظ���ر  الت���ي   الطريق���ة  بتغي���ري  
اأج�صامن���ا -، ويح���وي  دفاع���ا ع���ن نظري���ة 
داروي���ن الثانية، التي يت���م جتاهلها اإىل حد 
كبري ع���ن النتقاء اجلن�ص���ي. يعتقد داروين 
اأنه، بالإ�صافة اإىل التطور الازم للتكيف مع 
البيئ���ة، يج���ب اأن تكون هن���اك بع�س القوى 
الأخ���رى يف العم���ل لت�صكيل الأن���واع: منها 
خي���ارات الت���زاوج اجلمالية الت���ي تقوم بها 
اإىل ح���د كبري الإن���اث..ان الكتاب ه���و  نداء 

عاطفي يبداأ مع الطيور وينتهي مع الب�صر.

يف  ال�ص���ود  عن���د  والعق���اب  اجلرمي���ة    -7
امريكا

موؤل���ف الكتاب  جيم����س فورمان وهو مدعي 
الكت���اب  ع���ام �صاب���ق يف وا�صنط���ن، وه���ذا 
يط���رح م�صائل  خطرية يف كيفي���ة قيام جيل 
م���ن امل�صوؤول���ن ال�ص���ود، من���ذ ال�صبعين���ات، 
مبواجهة الأزم���ات املتكررة للعنف وتعاطي 
املخ���درات يف عا�صم���ة الب���اد. واإن م���ا بداأ 
كجه���د لتاأكيد قيم���ة احلياة ال�ص���وداء حتول 
اإىل اعتن���اق �صيا�صات عقابي���ة �صارمة بحق 
– وكان لذل���ك عواق���ب  مرتكب���ي  اجلرائ���م 
وخيم���ة عل���ى املجتمع���ات ذاته���ا الت���ي وعد 

هوؤلء امل�صوؤولون بتمثيلها.

8- احللم المريكي عند لورا اجنل وايلدر
موؤلف���ة  حي���اة   �ص���رية  ه���و  الكت���اب  ه���ذا 
كتاب"البيت ال�صغري عل���ى املروج"وغريها 
م���ن الكتب املحببة عند القراء  وعن طفولتها 
فيه���ا   تلتق���ط  غرب���ا  الهج���رة  ع�ص���ر  خ���ال 

تفا�صي���ل احلي���اة، كتب ه���ذا الكت���اب ب�صكل 
مكث���ف وبحما�س، وهو ين�صط فهمنا لتاريخ 

الغرب الأمريكي. 
 

ت�صرين���و  رون  تاألي���ف  م���ن  »غران���ت«    -9
ويتح���دث ع���ن حي���اة يولي�صي����س غرانت و 
هو الرئي�س الثام���ن ع�صر للوليات املتحدة. 
وكان القائ���د العام جلي�س الوليات املتحدة، 
وعم���ل مع الرئي����س اأبراهام لنكول���ن لقيادة 
جي�س الحتاد لانت�ص���ار على الكونفدرالية 
يف احل���رب الأهلي���ة الأمريكيةوي�صج���ل ل���ه 
اإجنازات جتاهلها، اأو غفل عنها، املوؤرخون. 
فحتى اأولئك الذين يعتقدون اأنهم على دراية 
به  �ص���وف يتعلمون  �صيئا م���ن هذه ال�صرية 

الذاتية.

 10 - "قدي�ص���ون ل���كل املنا�صبات"من تاأليف 
ج. كورتني �صاليف���ان ويتحدث عن كاثوليك 
اإيرلندي���ن ينتقلون اإىل بو�صطن ويتعاطون 

اخلمر ويتحدث عن  نزاعاتهم مع الكني�صة.

عن نيو يورك تاميز

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ترجمة/ املدى

اإح���دى طرق �صرح الأح���داث، التي جرت منذ 
كانون الثاين املا�صي، هي البحث عن الأرقام 
الت���ي قد ل يك���ون كل الأ�صخا����س على دراية 
به���ا. ه���ذا ما جعلن���ا نع���د ه���ذه الت�صكيلة من 

الأرقام امللفتة.

37993 �شاروخا
اأ�صقطه���ا  الت���ي  ال�صواري���خ والقناب���ل  ع���دد 
التحال���ف ال���دويل، ال���ذي تق���وده الولي���ات 
املتحدة، على �صوري���ا والعراق، خال الفرتة 
م���ن يناي���ر/ كانون الث���اين وحت���ى اأكتوبر/ 

ت�صرين الأول املا�صي.
لكن ه���ذا الق�صف اأ�صف���ر، اإىل جانب قتال من 
ق���وات اأخرى عل���ى الأر�س، عن ط���رد تنظيم 
الدول���ة الإ�صامية م���ن معظم املناط���ق، التي 

كانوا ي�صيطرون عليها يف �صوريا والعراق.

127 بركانا
ع���دد الرباكن الت���ي ن�صط���ت يف اأندوني�صيا، 
البل���د الذي يحوي اأك���رب عدد من الرباكن يف 
العامل. ويف نوفمرب/ ت�صري���ن الثاين، اندلع 
ب���ركان جب���ل اأغونغ، واأجرب ع�ص���رات الآلف 

من الأ�صخا�س على النزوح عن منازلهم.

1.7 مليون �شخ�ض
ا�صتخدم���وا و�صم اأن���ا اأي�صا #metoo على 
موقع تويرت، للتعبري عن رف�صهم لانتهاكات 
هولي���وود  ف�صيح���ة  اأعق���اب  يف  اجلن�صي���ة، 
التي ت���ورط فيها قطب اإنت���اج الأفام هاريف 
واين�صتن، وفقا لعدد من التقارير. و�صاركت 

ن�صاء من 85 دولة يف هذه احلملة.

ل اإدانة
�صفر هو عدد املرات التي اأدانت فيها �صراحة 
احلائزة على جائ���زة نوبل لل�صام واحلاكمة 
الفعلي���ة للدولة ميامنار، اأون���غ �صان �صوكي، 
العنف �ص���د اأقلية الروهينجا 

يف  امل�صلم���ة 

ذلك البلد، 
على الرغم من مطالبات املجتمع 

ال���دويل لها بذلك مرارا، مب���ا يف ذلك التما�س 
من حائزين اآخري���ن على جائزة نوبل.ووفقا 
ملنظم���ة اأطباء با حدود، ف���اإن 6000 �صخ�س 
عل���ى الأقل م���ن الروهينجا قتل���وا، خال عام 

.2017

812 ملعب كرة قدم
تت�ص���ع م�صاحة اجلبل اجللي���دي A68، الذي 
انف�ص���ل عن نهر"لر�صن �ص���ي" اجلليدي يف 
يف  اجلنوبي���ة  القطبي���ة  الق���ارة 

يولي���و/ مت���وز املا�ص���ي، ل�صت�صاف���ة كل 
املباري���ات، التي �صتقام خال كاأ�س العامل 
املقبلة لكرة القدم، يف وقت واحد. ووفقا 
لعلماء ف���اإن هذه العملي���ة الطبيعية رمبا 
تك���ون قد ت�صارع���ت، ب�صب���ب الحتبا�س 

احلراري لكوكب الأر�س.

44 �شيجارة يوميا
وفق���ا خلرباء يف جم���ال ال�صحة، فاإن هذا هو 
العدد املكافئ من ال�صجائر، التي"دخنها"�صكان 
نيودله���ي ع���رب تنف�صهم ه���واء املدنية 

املل���وث، يف مطل���ع نوفمرب/ ت�صري���ن الثاين 
املا�ص���ي. وت�ص���م الهن���د ع�ص���ر م���دن، من بن 
الع�صري���ن مدينة الأكر تلوث���ا يف العامل، من 

ناحية جودة الهواء.

%1600
البيتكوي���ن  عمل���ة  قيم���ة  اقرتب���ت 
األ���ف دولر،  الفرتا�صي���ة م���ن 20 
م���ن  الأول  كان���ون  دي�صم���رب/  يف 
متو�ص���ط  و�صجل���ت   ،2017 ع���ام 
من���و �صنوي بنح���و 1600 يف املئة، 

مقارنة بقيمتها يف عام 2016.

60 مليون حو�ض �ش��باحة 
اأوليمبي

 150 ه���اريف  الإع�ص���ار  اأ�صق���ط 

ل���رت م���ن املياه،  تريلي���ون 
فوق الولي���ات املتحدة، يف اأغ�صط�س/ اآب، 
ونالت مدينت���ا هيو�صنت وتك�صا�س الن�صيب 
الأكرب من العا�صف���ة. وتكفي كمية املياه تلك 
مل���لء 60 ملي���ون حو����س �صباح���ة اأوليمبي، 
وف���ق املقايي����س الر�صمي���ة، وه���ي 50 م���رتا 

للطول، و25 مرتا للعر�س وعمق مرتين.

17 �شخ�شا
ع���دد امل�صاهري الذين توفوا خال عام 2017، 
)حت���ى ي���وم 22 دي�صم���رب/ كان���ون اأول(، ما 
يجعل���ه الع���ام الأ�ص���واأ بالن�صب���ة للم�صاه���ري، 
وذلك وفقا ملوق���ع Deathlist.net، وهو 

موقع متخ�ص�س يف نعي امل�صاهري.
ومن ب���ن امل�صاهري الذين مات���وا خال العام 
هي���و هيف���ر، موؤ�ص����س جمل���ة ب���اي ب���وي، 
والكوميدي���ان ج���ريي لوي����س، وامللياردي���ر 

ديفيد روكفيلر.

3 يف املئة
اأظهر ا�صتطاع دويل، اأجرته وكالة"اأورا�صيا 
بول"لا�صت�ص���ارات ال�صيا�صي���ة، اأن الرئي����س 
الربازيل���ي مي�صال تامر يحظ���ى بتاأييد 3 يف 
املئة فقط من امل�صتطلعة اآرائهم يف الربازيل، 
وهي اأقل ن�صبة يف الدول التي �صملها امل�صح. 
وعل���ى الرغم من اأن ا�صتط���اع اأحدث، اأجري 
يف الربازيل، رفع تلك الن�صبة اإىل 6 يف املئة، 

اإل اأنه مل ينقله من موقعه يف اآخر القائمة.

BBC عن

أرقام ملفتة تلخص عام

افضــل عشــرة كتــب 
صدرت عام
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7 حكايات وأحداث

كان احل���دث الأكر اأهمية يف عامل ال�صينما 
العت���داءات   ف�صيح���ة   ه���و   ،2017 ع���ام 
ه���اريف  املنت���ج   طال���ت  الت���ي  اجلن�ص���ي 
وين�صتاي���ن، وم���ا اأ�صفرت عن���ه من حترير 
اأ�ص���وات خنقت من���ذ فرتة طويل���ة للن�صاء 
والرج���ال الذي���ن تعر�ص���وا لاعت���داء م���ن 
قبل���ه اأو م���ن غ���ريه  م���ن الرج���ال القوياء 
يف �صناع���ة ال�صينم���ا . لق���د  ح���ال وج���ود 
�صبكة من  املتواطئ���ن  دون ف�صح حوادث 
العت���داء اجلن�ص���ي، و  دون الك�ص���ف ع���ن  
انته���اكات وين�صتاي���ن والت���ي ت�صبب���ت يف 
جت���اوزات عاطفي���ة ومهني���ة اإ�صافية على 
ال�صحايا،وكان  لها اآثار قانونية واأخاقية 
الآث���ار  ع���ن  ف�صله���ا  ميك���ن  ل  و�صيا�صي���ة 

اجلمالية – ل�صناعة ال�صينما  
مع نهاية  كل عام تظهر  قائمة لأف�صل الأفام 
التي انتجت يف ذلك  العام وبالطبع  يكون 
يف تل���ك الف���ام  بع����س الثغ���رات، ولكنها  

كانت اأكر و�صوحا يف عام 2017، 
وم���ن اب���رز م���ا ياحظ عل���ى اف���ام 2017 
هو بروز العن�ص���ر الن�صوي ب�صكل وا�صح 
خ�صو�ص���ا يف جم���ال الخ���راج وم���ن بن 
اف�ص���ل الفام التي عر�صت يف عام 2017 

ميكن ان نذكر:

"Get out".-1
ت���دور اأح���داث فيل���م "Get out" ح���ول 
كم�صور  يعم���ل  اأمريكي  "كري����س" �ص���اب 
فوتوغ���رايف م���ن اأ�ص���ول اإفريقي���ة داك���ن 
الب�صرة، يواعد فتاة اأمريكية تدعى "روز" 
ذات ب�ص���رة بي�ص���اء، وتطلب من���ه التعرف 
اإىل عائلته���ا وق�ص���اء عطل���ة مل���دة اأ�صب���وع 
فى من���زل الأ�صرة. وبالفع���ل يقوم الثنائي 
بحزم الأمتعة والتوج���ه ملنزل العائلة لكن 
قبل ال�صفر ي�صعر كري�س بعدم الراحة لعدم 
اإخب���ار روز عائلتها باأنها تواعد �صاًبا داكن 
الب�ص���رة فتقول روز له مو�صحة اأن عائلتها 
لي�صت عن�صري���ة. وبو�صول الثنائي ملنزل 
العائل���ة تتطور الأح���داث وي�صع���ر كري�س 
باأج���واء غري مريحة ومعامل���ة تبدو جيدة 

لكن بها غرابة.

تعترب تل���ك التجرب���ة، ه���ي الأوىل للكاتب 
واملخ���رج ج���وردن بيلي يف جم���ال الرعب 
الت�صويقي فهو كاتب و ممثل كوميدي بعيد 
عن اأج���واء فيلمه اجلديد متاًم���ا لكن اأثبت 
جوردن تفوقه املتمي���ز لعر�س فكرة الفيلم 
بطريق���ة خمتلف���ة لين���ال اإعج���اب اجلميع. 
ففك���رة الفيلم تتمث���ل يف العاقة بن القوة 
ال���ذي  العن�ص���ري  والطاب���ع  وال�صيط���رة 

ترع���رع علي���ه املجتمع 
الأمريك���ي؛ م���ن خال 
التاري���خ الطوي���ل ل���ه 
مع العن�صرية وتطور 
اأجيال  منظورها عرب 
عدي���دة ت�ص���كل طابع 
جدي���د غ���ري مبا�ص���ر 
لفك���رة العن�صري���ة و 
ال�صتغ���ال مل�صال���ح 
فهن���ا  �صخ�صي���ة. 
التفرق���ة  لي�ص���ت 
ذات  العن�صري���ة 
تعذي���ب  مام���ح 

�صري���ح اأو معاملة عنيف���ة بل تبدو طبيعية 
اأو  ظل���م  اأي  ي�صوبه���ا  ل 

عن���ف  اأو  تهدي���د 
خارجي وهي يف 

خمفّية  احلقيقة 
�ص���ورة  يف 

م���ن  ب�صع���ة 
ل  �صتغ���ا ل ا
الآدمي  غ���ري 
والت�صوي����س 

لقه���ر  ا و
يف  الداخل���ي 

املظل���م  اجلان���ب  وتر�ص���م  حالت���ه  اأ�ص���واأ 
لاإن�صانية.

يف فيلم���ه الكوميدي الرع���ب، ي�صتخدم 
بيلي الأجهزة املاألوفة لنقل الأفكار 
الفل�صفية الغنية وال�صيا�صية قوية 
حول حال���ة العاق���ات العرقية يف 

اأمريكا. اقراأ اأكر.

2."ع�شق هادئ"
تدور اأحداث الق�صة حول حياة ال�صاعرة 
الأمريكي���ة )اإمييل���ي ديكن�ص���ون(، حي���ث 
من���ذ  حياته���ا  اأح���داث  خمتل���ف  تتن���اول 
الطفول���ة والن�ص���اأة وحياته���ا املدر�صية 
يف �صن ال�صباب، و�صوًل اإىل 
�صنوات عزلتها ع���ن املجتمع 

وتواريها عن الأنظار.  

 G o o d " .3

"Time
 Good Time فيلم
واحد م���ن اأف�صل اأفام 
والدرام���ا  اجلرمي���ة 
ت���دور  والإث���ارة. 
اأح���داث الفيل���م حول 
ف�ص���ل ح���ادث �صرقة، 
�ص���ارق  وحماول���ة 
البنك حترير �صقيقه 

املختل عقلي���ًا من �صجن جزي���رة "رايكر". 
م���ن تاأليف"رونال���د برون�صتن" و"جو�س 
و  �صاف���دي"  "بين���ي  واإخ���راج  �صاف���دي" 
"جو�س �صافدي" وبطولة كا من:"روبرت 
باتن�ص���ون" و"بيني �صاف���دي" و"جينيفري 

جا�صون". 

 4."ق�شة �شبح"
تب���داأ اأح���داث الفيل���م يف من���زل ب�صيط يف 
تق���ول  �صاب���ان،  زوج���ان  ي�صكن���ه  الري���ف 
الزوج���ة اعتدت دوًما عل���ى و�صع ق�صا�صة 
ورق حتم���ل عبارة يف كل منزل اأتركه حتى 
اأجدها لو عدت له مرًة اأخرى على الرغم من 
اأيّن مل اأع���د اأب���ًدا، ثم تخ���ربه اأّن هذا املنزل 

ي�صدر اأ�صواًت غريبًة يف بع�س الأوقات.

ويف اإح���دى الليايل ي�صتيقظان فزعن على 
�ص���وت البيانو ي���دق مبنت�ص���ف الليل دون 
�صبب، ثم يعودان للنوم مرًة اأخرى، بعدها 
يبداآن يف التح�صري لرتك املنزل، لت�صتيقظ 
الزوج���ة عل���ى ماأ�صاة وف���اة زوجها بحادث 

�صيارة بالقرب من البيت.

"Slack Bay".5
يف �صيف عام 1910، يختفي جمموعة من 
ال�صياح امل�صطافن على اإحدى ال�صواطيء 
املحقق���ان  يف ظ���روف غام�ص���ة، ويت���وىل 
�صيئ���ا ال�صمعة ما�صن ومولف���وي التحقيق 

يف اأم���ر الختف���اء ه���ذا، حي���ث يرجعان ما 
حدث ب�صبب وجود خليج يلتقي فيه البحر 
مع املد العايل، وهناك يقيم يف هذه املنطقة 

جمموعة من ال�صيادين املحلين.

6."فانتوم ثريد"
فانتوم ثريد هو فيلم دراما تاريخي اأمريكي 
من تاأليف واإخراج بول توما�س اأندر�صون 
وتق���ع اأحداثه يف لن���دن ويتحدث عن هوت 
كوت���ور يف حقبة اخلم�صيني���ات. الفيلم من 
بطولة  دانيال دي لوي�س وليزيل مانفيل و 
فيك���ي كريب�س; وي�صاع اأن���ه اآخر فيلم ميثل 
فيه دي لوي�س قبل اأن يتقاعد م�صرية مهنية 

دامت اأربعة عقود.

الفيل���م ه���و عمل املخ���رج اأندر�ص���ون الأول 
الذي يتم ت�صويره خارج الوليات املتحدة 
وقد بداأ الت�صوير يف بداية 2017 يف قرية 
لي���ث يف اإجنل���رتا. الفيل���م كذلك ه���و املرة 
الثانية التي ميثل فيه���ا لوي�س يف فيلم من 
اإخراج اأندر�صون بعد فيلم �صيكون هناك دم  
وامل���رة الرابعة التي يعم���ل فيها مع امللحن 

جوين غرينوود معه.

"Beach Rats".7
ق�صة الفلم تدور ح���ول حياة املراهق الذى 
يعي����س عل���ى اأط���راف بروكل���ن، ويحاول 
الهروب من حياته املنزلية القامتة، ويف�صل 
حم���ور  الناجح���ون  اأ�صدق���اوؤه  يك���ون  اأن 
حياته، ويحاول خ���ال الفيلم الإجابة على 
اأ�صئل���ة الهوي���ة الذاتية.م���ن اخ���راج الي���زا 

هيتمان 
اإىل  النتب���اه  غالب���ًا  املخرج���ون  يج���ذب 
م�صروعه���م من خ���ال التاأث���ريات اخلا�صة 
املكلفة، اأو الق�ص�س املعق���دة، اأو الأ�صاليب 
الب�صري���ة ال�صريعة. ت�صّكل ه���ذه احلما�صة 
يف �صناع���ة الأف���ام ع���ادًة اإ�ص���ارة اإىل اأن 
َمن يت���وىل الدفة يعج���ز ع���ن اإدارة �صفينة 
�صينمائي���ة اأو اأن ال�صفين���ة ُتقاد برباعة كي 
تغطي الظال املظلمة ال�صخمة وهج نقاط 
�صعف امل�ص���روع احلاد. لكن اإليزا هيتمان 
مل تلج���اأ اإىل اأي من هات���ن املقاربتن يف 
 It Felt فيلَميه���ا الكبريي���ن. على غ���رار
Like Love عام 2013، اأظهرت كاتبة 
وخمرجة فيل���م Beach Rats احلامل 

اأنها ل حتتاج اإىل التاعب اأو الإلهاء.

8."وجوه الأماكن"
تاأخذن���ا املخرج���ة اغن�س ف���اردا امللقبة 
ب����"اأم املوج���ة الفرن�صي���ة اجلدي���ة اإىل 

امل���دن ال�صغ���رية يف فرن�ص���ا الت���ي تهددها 
الق���وى القت�صادي���ة والجتماعي���ة للحياة 
احلديث���ة. والفل���م عب���ارة ع���ن مزي���ج م���ن 
الوثائقية والكت�صاف الجتماعي لل�صينما، 
وميث���ل ف�صل جدي���د يف م�صواره���ا الري 

بالأعمال املهمة.

وقام���ت املخرج���ة، البالغ���ة م���ن العم���ر 89 
عام���ًا، اأثناء الإع���داد لهذا الفيل���م بالتجول 
يف �ص���وارع ومدن فرن�ص���ا ملقابلة اأ�صخا�س 
ينتم���ون اإىل فئ���ات ع���دة والتع���رف عل���ى 
الفرن�ص���ي  امل�ص���ور  ب�صحب���ة  حياته���م 

ال�صهري"جي اآر".

"Song to Song".9
"روين  ف���اي  ح���ول  الفيل���م  ق�ص���ة  ت���دور 
مارا"فتاة �صابة تدخل يف عاقة مع رجلن 
يف ذات الوقت، اأحدهما مغني �صاب وكاتب 
اأغ���اين ه���و ب���ي يف يق���وم ب���دوره "ري���ان 
جو�صلن���ج"، والآخ���ر منتج اأغ���اين مت�صلط 

فا�صبندر". "مايكل  بدوره  "كوك"يقوم 

ت�صعر فاي بعدم قدرتها على تذوق احلياة، 
ترغب يف املزيد من كل �صيء حتى ت�صتطيع 
الإح�صا�س به، وه���و ما يدفعها يف الدخول 
به���ذه العاق���ات املت�صابكة، والت���ي تنفجر 
عندم���ا حت���دث م�صكلة ب���ن حبيبيها ب�صبب 

اأمور تتعلق بالعمل.

وذل���ك قب���ل اأن يدخ���ل على اخلط 
ثاث���ة �صخ�صي���ات اأخ���رى، هم 

رون���دا كزوج���ة لكوك"ناتايل 
بورمت���ان"، و اأماندا كحبيبة 
بان�صي���ت"،  يف"كي���ت  لب���ي 
وحبي���ب جدي���د لف���اي يق���وم 
بي���ل"،  بدوره"كري�صتي���ان 
تتعق���د الأم���ور اأك���ر بدخول 

هذه ال�صخ�صيات الثاثة.

"Lady Bird".10
يروي الفلم ق�صة مراهقة تدعى 

)لي���دي  مكفر�ص���ون  كري�صتين���ا 
ب���ريد( من كب���ار ط���اب املدر�صة 

الثانوي���ة؛ وه���ي �صخ�صية تتوق 
دوًما للمغامرة، التطور، والُفر�س 

التي ميك���ن اغتنامها، لكنها ل جتد 
�صيًئا من ه���ذا يف املدر�صة الثانوية 

يتتبع  ب�)�صاكرامنتو(..  الكاثوليكية 
الفيل���م كري�صتينا خال �صنة تخرجها 

من املدر�صة الثانوية، را�صًدا جتربتها 
الرومان�صي���ة الأوىل الت���ي تخو�صها، 
املدر�صي���ة،  الألع���اب  يف  م�صاركته���ا 
والأه���م من كل ذلك؛ �صعيها للح�صول 
على قبوله���ا بالكلية التي ترغبها. من 

اإخراج: جريتا جريوج.

عن النيووركر

افضل افالم
ترجمة/ املدى
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9 حكايات وأحداث

                   هاشتاغ

            الذي فجر ثورة

 ضد التحرش الجنسي

اأب���رز  م���ن 
اأح���داث ع���ام 2017 فوز"كا�صرات 

ال�صمت"الات���ي ارتبط���ن بها�صت���اغ #اأنا_
اأي�ص���ا me_too# بلق���ب �صخ�صية العام 
من قبل جملة ت���امي الأمريكية ال�صهرية الأمر 
ال���ذي يعك�س مدى الدور ال���ذي باتت و�صائل 

التوا�صل الجتماعي تلعبه يف حياتنا.
الأمريكية"كا�ص���رات  املجل���ة  اخت���ارت  فق���د 
تعر�صه���ن  ع���ن  ك�صف���ن  اأن  ال�صمت"بع���د 

لتحر�صات وانتهاكات جن�صية.
ن�صاء  اأخرج���ت  التي  احلمل���ة  اأي�صا"-  "اأن���ا 
ح���وادث  ب�ص���اأن  �صمته���ن  ع���ن  عربي���ات 

التحر�س
ال�صم���ت  كا�ص���رات  حرك���ة  وترتب���ط 
بع���د  ب���رز  اأي�صا"ال���ذي  بها�صتاغ"#اأن���ا 
للمنت���ج  وجه���ت  الت���ي  التهام���ات  ع�ص���رات 
الفن���ي الأمريكي ه���اريف واين�صتن بارتكاب 

انتهاكات جن�صية.
وتقول جملة ت���امي اإن"الها�صتاغ هو جزء من 
ال�ص���ورة ولي�س ال�صورة كلها". وقال رئي�س 
التحرير اإدوارد فيل�صينتال"هذه اأ�صرع حركة 

تغيري اجتماعي عرفناها على مدى عقود".

ل  ق���ا و
�صي"ب���داأت  ب���ي  اإن  لقن���اة 

احلركة باأفع���ال فردية �صجاعة ملئ���ات الن�صاء 
وبع����س الرج���ال الذي���ن اخت���اروا اأن يرووا 

ق�ص�صهم".
كان���ت املمثل���ة الأمريكي���ة األي�ص���ا ميان���و يف 
فرا�صه���ا م���ع �صغرييها عندم���ا طالبها �صديق 
ب���اأن تفعل �صيئ���ا حيال مزاعم ارت���كاب املنتج 
الفني الأمريكي ه���اريف واين�صتن انتهاكات 
الها�صت���اغ  ه���ذا  اأطلق���ت  اأن  ف���كان  جن�صي���ة. 
ال���ذي دعت في���ه كل الن�ص���اء اللواتي تعر�صن 
ن�ص���ر  اإىل  جن�ص���ي  لعت���داء  اأو  للتحر����س 

جتاربهن واإرفاقها بالها�صتاغ.
وحتول الها�صتاغ اإىل حملة كبرية على و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي من���ذ اإطاقها تغريدتها 
على موق���ع التوا�صل الجتماع���ي تويرت يف 
15 اأكتوبر/ت�صري���ن اأول املا�ص���ي لت�صل اإىل 

ع�صرات البلدان وماين الأ�صخا�س.
واجلديد يف ه���ذه احلملة اأنه���ا تعدت تويرت 
الجتماع���ي  التوا�ص���ل  و�صائ���ل  كل  لت�صم���ل 

في�صبوك، واإن�صتاغرام و�صناب �صات.

وقد اأكد تويرت اأن 1.7 مليون �صخ�س غردوا 
حتت هذا الها�صتاغ من 85 بلدا على الأقل.

كم���ا اأكد في�صبوك �ص���دور 12 مليون من�صور 
على الأقل يحوي هذا الها�صتاغ بعد 24 �صاعة 

من �صدوره.
وك�صف���ت ال�صتجاب���ة الكب���رية لها�صت���اغ اأن���ا 
اأي�ص���ا م���ا تعرف���ه الكثري م���ن الن�ص���اء بالفعل 
وهو تعر�س املراأة الأمريكية لتحر�س كل 98 
ثانية واأن اأمريكية م���ن بن كل �صتة تتعر�س 

حلادثة اغت�صاب.
و�صه���دت مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي يف 
الوط���ن العربي انت�صارا كب���ريا لها�صتاغي اأنا 
اأي�ص���ا، واأن���ا كمان حي���ث ناق�ص���ت العديد من 
ال�صي���دات ه���ذه الظاه���رة الت���ي جت���د تعتيما 
كب���ريا يف املجتمع���ات العربي���ة حي���ث كثريا 
ما تلج���اأ الن�ص���اء اإىل ال�صمت ب�صب���ب طبيعة 

املجتمع املحافظ.
وق���د حظ���ى الها�صت���اغ باهتم���ام كب���ري م���ن 
جان���ب و�صائ���ل الإع���ام يف خمتل���ف اأنح���اء 

الع���امل والت���ي �صلطت ال�صوء عل���ى ق�صايا 
النتهاكات والتحر�س اجلن�صي.

يذك���ر اأن ا�صم الها�صت���اغ لي�س جديدا 
فقد ا�صتخدمت���ه النا�صطة الن�صوية 

ال�ص���وداء تاران���ا ب���ورك عنوان���ا 
للف���ت   2007 يف  حلملته���ا 

النتب���اه للتحر�صات اجلن�صية 
الت���ي تتعر�س له���ا ال�صابات 

امللونات.
ب���ورك:"اإن حملة  وتق���ول 
اأنا اأي�صا اأكرب مني واأكرب 
من األي�ص���ا ميانو فالأمر 
يتعل���ق بالن�ص���اء الائ���ي 
تعر�ص���ن لتل���ك التجربة، 

فنحن جميعا معا.

ترامب... طوال الوقت

�صيطر الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب على 
الأخب���ار والإنرتن���ت ه���ذا الع���ام، فق���د ن�صرت 
املن�ص���ات الإخباري���ة الكث���ري م���ن الق�صا�صات 
عن���ه وتلق���ت اأكرب ق���در م���ن التفاع���ل واإعادات 
الن�صر، وجتاوزت موا�صيع التحر�س اجلن�صي 
والهريوي���ن وحي���اد الإنرتن���ت واحتجاج���ات 
احتاد كرة الق���دم الأمريك���ي و"اأوبر"والإبادة 

اجلماعية لروهينغيا ميامنار.

التحر�ض اجلن�شي

حق���ق مو�صوع التحر�س اجلن�صي رقمًا قيا�صيًا 
يف عملي���ات البح���ث على"غوغ���ل"، اإذ اأث���ارت 
التقاري���ر ال�صتثنائية ح���ول اتهامات التحر�س 
اجلن�ص���ي التي ُوجه���ت للمنت���ج الهوليوودي، 
ال���ردود  م���ن  عا�صف���ة  وين�صت���ن،  ه���اريف 
والتفاع���ل، وتعالت الأ�ص���وات حول املو�صوع 
يف مواق���ع التوا�ص���ل، خ�صو�ص���ًا ع���رب و�ص���م 
احلديث عن معاناة الن�صاء من حتر�صات �صابقة 

.metoo#

بيتكوين حتتل العامل

طغ���ت العمل���ة الرقمية"بيتكوين"على الكثري 
م���ن الأح���داث العاملي���ة بعدم���ا بلغ���ت قيمتها 
اأرقامًا قيا�صية وك�صرت �صقف 19 األف دولر، 
م���ا يعن���ي ت�صاعف قيمته���ا 20 م���رة مقارنة 

ببداية هذا العام.

ال�ش��بيرن تتح��ول اإىل هو���ض 
عاملي

لعبة"فيدجي���ت �صبير"حتّولت اإىل هو�س 
عاملي، وبلغ الهتمام بها ذورته يف اأمريكا 
يف اأبريل/ني�ص���ان، ثم احتّل���ت العامل يف 

مايو/اأيار، وفق نتائج البحث يف"غوغل".

"�ش��ناب  "يه��زم  "اإن�ش��تاغرام 
ت�شات"

املرئ���ي  التوا�ص���ل  تطبي���ق  اأطل���ق 
بعدما  الق�ص����س  "اإن�صتاغ���رام" خدم���ة 
ن�صخه���ا م���ن تطبي���ق "�صن���اب ت�صات"، 
بداي���ة  وم���ع   ،2016 ع���ام  �صي���ف  يف 
"اإن�صتاغرام"  2017 جتاوزت ق�ص����س 
مناف�صتها يف "�صن���اب ت�صات" من حيث 

عدد امل�صتخدمن الن�صطن يوميًا.

التاريخ "دي�شبا�شيتو" تدخل 

اأطلق الفنان، لوي�س فون�صي، من بورتريكو 
اأغنتي���ه "دي�صبا�صيت���و"يف يناير/كان���ون 
الث���اين، ويف يوليو/مت���وز حطم���ت كل 
الأرق���ام القيا�صية بعدما �ص���ارت الأغنية 
الأك���ر م�صاهدة يف تاري���خ "يوتيوب"، 
وبف�صلها جنا اقت�ص���اد الباد من ال�صلل 

بعدما كانت على حافة الإفا�س.

مواقــع  شــغلت  مواضيــع 
التواصل في
ل تتوقف موجات الغ�ش��ب وال�شخط وال�ش��خرية واملتعة واحلما�ض 
يف مواقع التوا�ش��ل الجتماعي على مدار العام. وقود هذه امل�شاعر 
موا�شيع �ش��غلتها وحتّولت اإىل نقا�ض عاملي، من بينها موا�شيع جاءت 
عل��ى قائمة الأكرث نقا�ش��ًا يف العامل طيلة �ش��نة 2017. هذه اأبرزها 

وفق حتليل ملوقع"ريكود"التقني. 

عن/ اأ.ف.ب
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عل���ى ال�صعيد الريا�صي �صه���د العام 2017 
والبط���ولت  الأح���داث  م���ن  جمموع���ة 
الريا�صي���ة الكب���رية الت���ي جمع���ت املتع���ة 

والإثارة واحلما�س.
بدم���وع  الريا�صي���ة  الأح���داث  وامتزج���ت 
ن�صتعر����س  هن���ا  وم���ن  واحل���زن،  الف���رح 
اأمامك���م اأب���رز الأح���داث الريا�صي���ة الت���ي 

�صهدتها خمتلف الألعاب حول العامل.
- منتخب اأملانيا يتّوج ببطولة كاأ�س العامل 
للق���ارات بعد ف���وزه على نظ���ريه الت�صيلي 
ملعب"�ص���ان  عل���ى  يتي���م  ه���دف  بنتيج���ة 

بطر�صبورغ".

- منتخ���ب الكام���ريون يح�ص���د لق���ب بطل 
كاأ����س اأمم اأفريقي���ا لك���رة القدم بع���د تغلبه 
عل���ى منتخ���ب م�صر بنتيج���ة هدفن مقابل 

هدف لاأخري، يف الغابون.

- ري���ال مدري���د الإ�صب���اين بط���ا ل���دوري 
اأبطال اأوروبا للمو�صم الثاين على التوايل 
ف���وزه  بع���د  تاريخ���ه،  ال����12 يف  وللم���رة 
باملباراة النهائية على يوفنتو�س بالنتيجة 

.1-4

- مان�ص�ص���رت يونايت���د الإجنلي���زي يت���ّوج 
بلقب الدوري الأوروبي"يوروبا ليغ"على 
الهولن���دي،  اأم�ص���رتدام  اأياك����س  ح�ص���اب 
بعد ف���وزه علي���ه بنتيج���ة هدف���ن نظيفن 
احت�صنه���ا  الت���ي  النهائي���ة  املب���اراة  يف 
العا�صم���ة  اأرين���ا"يف  ملعب"فران���دز 

ال�صويدية �صتكوهومل.

- ري���ال مدري���د يحرز لق���ب كاأ����س ال�صوبر 
الأوروبي للمرة الرابع���ة يف تاريخه، بعد 
ف���وزه على مان�ص�ص���رت يونايتد الإجنليزي 

بالنتيجة 1-2.

الإجنلي���زي  لل���دوري  بط���ا  ت�صيل�ص���ي   -
املمتاز"الربميريليغ"للم���رة ال�صاد�ص���ة يف 

تاريخه.

- ري���ال مدريد بطا لدوري الدرجة الأوىل 
الإ�صب���اين للم���رة الأوىل من���ذ ع���ام 2012 

وللمرة ال�33 منذ تاأ�صي�صه.

- يوفنتو����س بطا ل���دوري الدرجة الأوىل 
الإيط���ايل للم���رة ال�صاد�ص���ة عل���ى التوايل 

وال�33 يف تاريخه.

- باي���رن ميون���خ بط���ا ل���دوري الدرج���ة 
الأوىل الأمل���اين للمو�ص���م اخلام����س عل���ى 

التوايل وللمرة ال�27 يف تاريخه.

- موناك���و بط���ا ل���دوري الدرج���ة الأوىل 
الفرن�ص���ي بعدما غاب ع���ن خزائنه منذ 17 

عاما وللمرة الثامنة يف تاريخه.

- ري���ال مدريد يح�صد بطول���ة كاأ�س العامل 
لاأندي���ة للم���رة اخلام�ص���ة يف تاريخه بعد 
الربازيل���ي  غرميي���و  فري���ق  عل���ى  ف���وزه 
بالنتيج���ة 1-0 عل���ى ملع���ب مدين���ة زاي���د 

الريا�صية باأبو ظبي.

- الربتغ���ايل كري�صتيان���و رونالدو يح�صد 

جائ���زة اأف�صل لعب يف الق���ارة الأوروبية 
املقدمة م���ن الحتاد الأوروب���ي، كما الكرة 
الت���وايل  عل���ى  الثاني���ة  للم���رة  الذهبي���ة 
واخلام�صة يف م�صريته الكروية بعد تفوقه 

على الأرجنتيني ليونيل مي�صي.

- الفرن�صي زين الدي���ن زيدان يح�صد لقب 
اأف�صل مدرب يف العامل.

- الإيط���ايل جيانلويج���ي بوف���ون يح�صد 
لقب اأف�صل حار�س مرمى يف العامل.

يح�ص���د  مي�ص���ي  ليوني���ل  الأرجنتين���ي   -
جائ���زة احل���ذاء الذهبي للم���رة الرابعة يف 
م�صريته الكروية بعد ت�صدره قائمة هدايف 
الدوري الإ�صب���اين والدوريات الأوروبية 

باملو�صم املا�صي.

- املنتخ���ب الإجنلي���زي يح���رز لق���ب كاأ�س 
الع���امل حت���ت 20 عام���ا للم���رة الأوىل يف 
تاريخ���ه، وذلك بعد ف���وزه يف النهائي على 

منتخب فنزويا بنتيجة هدف يتيم.

- منتخ���ب اإيطاليا يغيب عن نهائيات كاأ�س 

الع���امل 2018 املقام���ة يف رو�صي���ا للم���رة 
الأوىل من���ذ 60 عام���ا، وذلك بع���د خ�صارته 

اأمام منتخب ال�صويد بالنتيجة 1-0.

- 4 منتخب���ات عربية ت�ص���ارك يف نهائيات 
كاأ����س الع���امل للم���رة الأوىل من���ذ انط���اق 
البطول���ة، وه���ي: املغ���رب، تون����س، م�صر 

وال�صعودية.

- منتخ���ب فرن�ص���ا يحرز لق���ب كاأ�س العامل 
لك���رة الي���د للم���رة الثاني���ة عل���ى الت���وايل 
وال�صاد�ص���ة يف تاريخ���ه، بع���د ف���وزه على 

نظريه منتخب الرويج.

- اختت���ام مناف�صات بطولة الع���امل لألعاب 
و�ص���ط  مقب���ول،  عرب���ي  بظه���ور  الق���وى 
ح�ص���ول ال���دول العربية امل�صارك���ة على 6 

ميداليات يف م�صابقات خمتلفة.

- الإ�صباين رافاييل نادال يت�صدر ت�صنيف 
قائمة لعبي التن�س يف العامل.

يو�ص���ن  اجلامايك���ي،  الع���داء  اعت���زال   -
بول���ت، بع���د م�ص���رية حافل���ة بالإجنازات، 

بعدم���ا ح�ص���د امليدالي���ة الرابع���ة ع�ص���ر له 
يف بط���ولت الع���امل لألعاب الق���وى، حيث 
يف  م���رت   100 �صب���اق  بربونزي���ة  ت���ّوج 
بطول���ة العامل الت���ي احت�صنته���ا العا�صمة 

الربيطانية لندن.

- ال���وداد الريا�ص���ي املغرب���ي يت���ّوج بلقب 
بط���ل دوري اأبط���ال اأفريقيا للم���رة الثانية 
على الت���وايل بعدما غاب ع���ن خزائنه منذ 

العام 1992.

- فري���ق اأوراوا ري���د ديامون���دز الياب���اين 
يتوج بدوري اأبطال اآ�صيا للمرة الثانية يف 
تاريخ���ه بعد ف���وزه على اله���ال ال�صعودي 

بنتيجة هدفن مقابل هدف.

- فري���ق الق���وة اجلوية يتّوج بط���ا لكاأ�س 
عل���ى  الثاني���ة  للم���رة  الآ�صي���وي  الحت���اد 
التوايل بعد فوزه يف النهائي على ا�صتقال 

دو�صنبه من طاجيك�صتان بالنتيجة 0-1.

- الاع���ب ال�ص���وري عم���ر خريب���ن يتّوج 
بجائ���زة اأف�صل لعب يف اآ�صيا لعام 2017، 
لتكون ه���ذه املرة الأوىل الت���ي يحقق فيها 
لع���ب �صوري اجلائزة الفردي���ة الأهم على 

م�صتوى القارة الآ�صيوية.

- لوي����س هاميلت���ون يت���وج بط���ا للع���امل 
يف  الرابع���ة  وان"للم���رة  يف"الفورم���ول 

تاريخ م�صاركاته.

عن رويرتز

الرياضية  أهــم وأبــرز األحــداث 
العالمية لعام
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جنمني •ا�شطدام 
ر�صد علماء الفلك العام ظاهرة كونية مثرية 
هي موجات اجلاذبية تنباأ بها العامل ال�صهري 
األربت اأين�صتاين، لكنها هذه املرة من م�صدر 

جديد.
وج���اءت موج���ات اجلاذبي���ة م���ن ا�صط���دام 

جنمن ميتن اأو جنمن نيوترونين.
له���ذه  اكت�ص���اف  اأول  ع���ن  العلم���اء  واأعل���ن 
املوج���ات عام 2016، عندم���ا ر�صدت معاهد 
تكنولوجي���ا اأمريكي���ة ت�صتخدم لي���زر متقدم 
لي���زر  اجلاذبية"مر�ص���د  موج���ات  لقيا����س 
 ،)LIGO("موج���ات اجلاذبي���ة التداخل���ي
اهت���زازات يف الف�صاء ج���راء اندماج ثقبن 

اأ�صودين.

واأثار هذا الكت�صاف اهتماما كبريا باعتباره 
بداي���ة حلقب���ة جديدة يف علم الفل���ك ون�صوء 
ف���رع جدي���د يعتمد عل���ى موج���ات اجلاذبية 

جلمع البيانات عن الظواهر البعيدة.
وح�صل���ت تلي�صكوب���ات م���ن خمتل���ف اأنحاء 
عل���ى  املا�ص���ي  اآب  اأغ�صط����س/  يف  الع���امل، 
تفا�صي���ل ت�ص���ادم جنم���ن نيوترون���ن قبل 

نح���و 130 ملي���ون ع���ام، يف جم���رة تبع���د 
حوايل األف مليار، مليار كيلومرت يف كوكبة 

هيدرا )كوكبة ال�صجاع(.
وبع����س احلقائ���ق املتعلق���ة به���ذه الأحداث 
الكارثي���ة هائلة. على �صبيل املث���ال، النجوم 
النيوترونية كثيفة لدرجة اأن ملعقة �صغرية 
منها تزن مليار طن. وهي اأجرام �صماوية ذو 
قطر متو�ص���ط يقدر بح���وايل 20 كم وكتلته 

ترتاوح ما بن 1،44 و 3 كتلة �صم�صية،
كم���ا متك���ن الفريق م���ن التاأك���د م���ن اأن هذه 
الذه���ب  اإنت���اج  اإىل  ت���وؤدي  الت�صادم���ات 

والباتن املوجودين يف الكون.

مهمتها تنهي  كا�شيني  •املركبة 

اأنهت مركبة الف�صاء كا�صيني مهمتها الأخرية 
بع���د بعث���ة طويل���ة اإىل كوك���ب زح���ل دامت 
نح���و 20 عاما، حي���ث انطلق���ت يف م�صارها 
نح���و الكوكب يف 15 اأكتوب���ر/ ت�صرين اأول 

.1997
واحرتقت مركبة الف�صاء كا�صيني-هوجينز 
بع���د دخولها الغ���اف اجل���وي لكوكب زحل 

ب�صرعة كبرية، وكانت قد و�صلت اإىل النظام 
اخلا����س بالكوك���ب يف 2004، وب���داأت يف 
يف  للم�صاع���دة  و�ص���ور  معلوم���ات  اإر�ص���ال 
فهم حلقات زحل والأقم���ار التي تدو رحوله 

واإمكانية وجود حياة عليها.
واكت�صف���ت عيون���ا ح���ارة تقذف املي���اه التي 
تتجم���د يف الف�ص���اء، وكذل���ك اكت�صاف بحار 
وبح���ريات امليث���ان عل���ى تيتان، اأك���رب اأقمار 
زح���ل، كما �صوه���دت كعا�صفة عماقة تطوق 

زحل.
وب���داأت الرحلة من خال مركبة كانت مركبة 
فاج �صي���ب الروبوتية غ���ري املاأهولة والتي 
حمل���ت كا�صين���ي وم�صب���ار هويجن���ز، الذي 

هبط على �صطح تيتان اأكرب اأقمار زحل.
وكان���ت كا�صيني رابع م�صب���ار ف�صائي يزور 
زح���ل واأول م�صب���ار يدخ���ل م���داره، ومت���ت 
املهمة بالتع���اون بن وكالة نا�ص���ا الأمريكية 
ووكال���ة الف�صاء الأوروبي���ة ووكالة الف�صاء 

الإيطالية.
وقررت نا�صا تدمري املركبة كا�صيني، يف 15 
�صبتم���رب/ اأيل���ول املا�صي، بع���د اأن اأو�صكت 
خزانات الوقود على النفاد، وكانت ت�صتخدم 

وقودا نوويا خال رحلتها الطويلة.
واختار العلماء تدمريها يف الغاف اجلوي 
لزح���ل ب���دل م���ن ا�صدامه���ا ب���اأي قم���ر يدور 
حول���ه وتوؤدي لتلوث بيئته وهو رمبا يكون 

منا�صبا للحياة يف امل�صتقبل.

اتفاقية  م��ن  ترام��ب  •ان�ش��حاب 
باري�ض

بينم���ا كان مر�صح���ا لانتخاب���ات الرئا�صي���ة 
تعه���د الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب، 

بالن�صحاب من اتفاقية باري�س للمناخ.
لك���ن بع���د ف���وزه بالنتخاب���ات يف نوفمرب/ 
ت�صرين ث���اين 2016، اأطلق عدة ت�صريحات 
حول ق�صية تغري املناخ، واأ�صارت تقارير اإىل 
وجود انق�صام ب���ن م�صت�صاري ترامب حول 
الق�صية، وكان هناك جدل حول مدى قناعته 

بالبقاء يف التفاقية وعدم الن�صحاب.

لكن ترامب مل ينتظ���ر طويا، وعقد موؤمترا 
يوني���و/   1 الأبي����س  البي���ت  يف  �صحفي���ا 

حزي���ران املا�ص���ي، ليعل���ن ان�صح���اب اأمريكا 
ر�صميا من اتفاقية باري�س للمناخ.

وق���ال :"م���ن اأج���ل اأداء واجب���ي يف حماي���ة 
اأمري���كا و�صعبها، فاإننا �صنخ���رج من اتفاقية 
ح���ول  مفاو�ص���ات  �صنب���داأ  ولك���ن  باري����س 
اإمكانية التو�صل اإىل اتفاق جديد يكون اأكر 
عدل"، م�صيفا اأن التفاقية"ظاملة لأق�صى حد 

بالن�صبة للوليات املتحدة.
وكم���ا كان متوقع���ا فجر هذا الإع���ان غ�صبا 
داخل اأمريكا وخارجها واأدان الدميقراطيون 

والعديد من قادة العامل قرار ترامب.
واتهم الرئي�س ال�صابق ب���اراك اأوباما،اإدارة 
بينم���ا  امل�صتقب���ل"،  باأنها"ترف����س  ترام���ب 
ج���ون  ال�صاب���ق  اخلارجي���ة  وزي���ر  و�ص���ف 
ك���ريي، ه���ذا الق���رار باأنه"تن���ازل كام���ل عن 

قيادة العامل".

يف  جدي��دة  اأرا���ض  •اكت�ش��اف 
الف�شاء

ويف / كانون اأول اجلاري، عر العلماء على 
نظام جنمي ي�صبه نظامنا ال�صم�صي ويتكون 

من ثمانية كواكب، تدور حول جنم ي�صمى 
كيبلر-90.

كواك���ب  ثاث���ة  اأن  اإىل  العلم���اء  واأ�ص���ار 
منه���ا توج���د يف م���دار ميك���ن اأن يحتفظ 
ب�صيولة املياه ما يجعله���ا موؤهلة لإن�صاء 
حي���اة ت�صبه تل���ك املوج���ودة على كوكب 

الأر�س.
ويع���د ه���ذا اأكرب ع���دد من الع���وامل يتم 
اكت�صافها على الإطاق يف نظام كوكبي 

خارج نظامنا املعروف.
ويق���ع النجم على م�صاف���ة 2545 �صنة 
�صوئي���ة، لكن النظ���ام الكوكبي الذي 
يدور حول���ه ي�صبة نظامن���ا ال�صم�صي 

املعروف.

هيكل  اكت�شاف  • التاميز: 
يعي��د  املغ��رب  يف  عظم��ي 

كتابة التاريخ الإن�شاين

ا�صتم���رار لرحل���ة البح���ث عن اأج���داد الب�صر 
الأوائ���ل و�صفاتهم ومعلومات جديدة عنهم، 
اكت�ص���ف علم���اء حفري���ات خم�ص���ة اأ�صخا�س 
جب���ل  يف  العاقل���ن،  الأوائ���ل  الب�ص���ر  م���ن 
اإيغ���ود باإقلي���م اليو�صفي���ة يف دول���ة املغرب، 
يف يوني���و/ حزيران املا�ص���ي، موؤكدين اأنها 

احلفريات الب�صرية الأقدم.
ومم���ا مييز هذا الكت�ص���اف اأن تاريخه يعود 
اإىل م���ا ب���ن 300 األ���ف و350 األف ع���ام، اأي 
اأق���دم باأك���ر م���ن 1000 عام ع���ن احلفريات 
الب�صري���ة الت���ي مت العث���ور عليه���ا �صابقا يف 

اإثيوبيا، بقارة اأفريقيا اأي�صا.
وه���و ما يعن���ي اأن الب�صر تط���وروا وعا�صوا 
يف مناط���ق خمتلفة بالقارة الأفريقية ولي�س 

يف مكان واحد كما كان يعتقد يف ال�صابق.
وكان العلم���اء ق���د اكت�صف���وا يف 2015 بقايا 
15 هيكا عظميا جزئيا تعود لأنواع جديدة 
م���ن الب�صر، م���ا اأث���ار اهتمام الع���امل يف ذلك 

الوقت.
ويف هذا الوقت مل يتمكن العلماء من حتديد 
عمر هذه البقايا للهوم���و ناليدي، وهو نوع 
منقر����س م���ن جن����س الهومو، لك���ن البع�س 

اعتقد اأن عمرها ي�صاوي ثاثة ماين عام.

لك���ن 
فري���ق البح���ث متك���ن 

م���ن حتدي���د عمرها ه���ذا العام، واأعل���ن قائد 
الفري���ق يل بريغ���ر، اأن عمرها ي���رتاوح بن 

200 األف و300 األف عام.

العظيم الأمريكي  • الك�شوف 

اأظلم���ت ال�صماء متاما فوق الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة يف 21 اأغ�صط�س/ اآب هذا العام، 
ب�صب���ب الك�ص���وف الكلي لل�صم����س الذي يعد 

الأكرب منذ اكت�صاف اأمريكا عام 1776.
ق���د ُو�صف احل���دث باأنه"الك�صوف الأمريكي 
العظيم"لأنه ك�صوف �صم�صي كامل، واأظلمت 

ال�صماء متاما.
واكت�ص���ح ظ���ل القم���ر معظ���م ق���ارة اأمري���كا 
ال�صمالي���ة. بداأ الك�ص���وف يف املحيط الهادئ 
وانتهى يف املحيط الأطل�صي عابرًا الوليات 
املتحدة الأمريكي���ة من ال�صاحل اإىل ال�صاحل 
يف طريق���ه من ال�صمال الغرب���ي اإىل ال�صاحل 

اجلنوبي ال�صرقي للوليات املتحدة
وكان هذا اأول ك�صوف منذ 99 عاما، مير من 

ال�صاحل الغربي اإىل ال�صاحل ال�صرقي.
وجتم���ع ماي���ن الأمريكين ع���رب الوليات 

املتحدة مل�صاهدة الظاهرة الفلكية النادرة.
وق���ال ب���الب غو����س، مرا�ص���ل ب���ي ب���ي �صي 

اأمريكا"ميك���ن  يف 
م�صاهدة ال�صماء مظلمة يف ال�صباح، 

م���ع  ال�صم���اء،  يف  مبت�صم���ا  وجه���ا  ويظه���ر 
القرتاب من اكتمال الك�صوف ب�صكل كامل".

اخلارجي الف�شاء  من  • زائر 

يتوقع���ون  طويل���ة  ل�صن���وات  العلم���اء  ظ���ل 
اأن كويكب���ا م���ن الف�ص���اء �صي���زور الأر����س، 
وكن���ا بالفعل عل���ى موعد هذا الع���ام 2017، 

عل���ى م�صاه���دة ه���ذا الكويكب 
وه���و يق���رتب م���ن الأر�س، يف 

اأكتوبر/ ت�صرين اأول.
واكت�صف تل�صك���وب بان �صتار�س 
يف ه���اواي الكويك���ب، واأطلق���وا 
علي���ه )اأوموام���وا( وتعن���ي بلغ���ة 
ي�صب���ه  هاواي"املر�ص���ال"وكان 
ال�صيج���ار، وكان هن���اك قناع���ة باأن 
�صرعة الكويكب وم�صاره ت�صري اإىل 

اأنه من خارج نظامنا ال�صم�صي.
وبع���د الإعان عن ر�ص���ده من جانب 
اأ�صبح���ت  ه���اواي  يف  التلي�صك���وب 
ق���ادرة عل���ى  جمي���ع مرا�ص���د الع���امل 
متابعت���ه وت�صجيل حركته بدقة، وكان 
طول���ه 400 م���رتا وعر�ص���ه 40 م���رتًا فق���ط، 

وي�صبه ال�صيجار الكوبي.
واكت�صف العلماء اأنه ل يختلف عن الكويكبات 
املعروف���ة التي ت�صل اإىل نظامنا ال�صم�صي من 

بعيد.
ما اأثار التعجب حتى اأكر من �صكل الكويكب، 
هو م�صاره، الذي ل يخ�صع لقوانن املنظومة 
ال�صم�صية ول جاذبي���ة ال�صم�س، التي ل يدور 

حولها.
فمنذ اكت�صافه، لوحظ اأنه ي�صري ب�صكل متقاطع 
م���ع امل�صارات البي�صاوي���ة للكواكب ال�صّيارة. 
ويف 20 ت�صري���ن الث���اين، مت حتدي���د �صرع���ة 
م�صاره ب�38.3 كيلومرت يف الثانية، واقرتابه 

من الأر�س مل�صافة 200 مليون كيلومرت.

اجلليد • جبل 

�صه���د هذا الع���ام اأي�ص���ا اأك���رب انف�ص���ال لكتلة 
جليدي���ة عن القطب اجلنوب���ي املتجمد، حيث 
�ص���دع  مت���وز،  يولي���و/  يف  العلم���اء  ر�ص���د 
وانف�ص���ال اجلب���ل اجلليدي الأك���رب يف العامل 

ويبلغ 4 اأ�صعاف حجم مدينة لندن.

ويبل���غ حج���م اجلب���ل ال�صخ���م املنف�ص���ل عن 
اجل���رف اجلليدي لر�صن C، ح���وايل 5800 
كيلوم���رت مربع، كما يزن نح���و تريليون طن. 
وُيعتق���د اأن ه���ذا الأم���ر حدث بع���د ك�صف قمر 
ال�ص���ور  يلتق���ط  )ال���ذي  ال�صطناع���ي  نا�ص���ا 

احلرارية(، لل�صدع اجلليدي املت�صكل.
وتزايد عمق ال�صدع املذكور ب�صكل �صريع منذ 
عام 2014، مما جعل انف�صال اجلبل اجلليدي 

اأكر ترجيحا.
ويق���ول العلم���اء اإن اجلب���ل اجللي���دي ال���ذي 
يبل���غ �صمك���ه اك���ر م���ن 200 مرت ل���ن يتحرك 
مل�صاف���ة بعي���دة عل���ى امل���دى القري���ب، ولكن���ه 
م���ن ال�ص���روري و�صعه حت���ت الرقاب���ة اإذ ان 
التيارات البحري���ة والرياح قد تدفع به �صمال 

بحيث ي�صبح خطرا على حركة املاحة.
وق���ال العلم���اء، اإن ه���ذا النف�ص���ال اأدى اإىل 
تقل����س م�صاحة حرف لر�صن C، بن�صبة تزيد 
ع���ن 12 يف املئ���ة، بالإ�صاف���ة اإىل تغري امل�صهد 
العام يف �صبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية اإىل 

الأبد.
BBC عن

أبرز ثمانية أحداث علمية مذهلة 
شهدها العالم في

�ش��هد عام 2017 العدي��د من الأح��داث العلمية الهام��ة التي نالت 
اهتم��ام العامل اأجمع، ما بني اكت�ش��افات جديدة لأ�ش��رار الأر�ض 
والب�ش��ر والف�ش��اء اخلارجي وكذلك ر�ش��د ظواهر كونية تخ�ض 

حركة النجوم وا�شطدامها ون�شوء عوامل جديدة.
وم��ع اقرتاب العام من نهايته وحلول عام 2018، نر�ش��د اأبرز واأهم 

ثمانية اأحداث وق�ش�ض علمية كان لها �شدى كبري العام املا�شي:
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�شكرتري التحرير
------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�ض التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

اأطلق���ت هيئ���ة الإذاع���ة الربيطاني���ة "ب���ي بي 
�ص���ي" قائمته���ا اخلا�ص���ة باأب���رز 100 ام���راأة 

ُملِهَمة وُمبَتِكرة حول العامل لعام 2017.
وذك���رت بي بي �صي اأن تلك ال�صيدات اللواتي 
�صي���ربزن بقائمة ه���ذا العام �صَيُك���نَّ جزًءا من 
حتدي ال���� 100 ام���راأة ل�صتعرا�س ومعاجلة 
بع�س من اأكرب امل�صكات التي تواجه الن�صاء 

يف جميع اأنحاء العامل.
ورمبا �صياحظ كثريون اأن هناك اختافًا يف 
قائمة هذا العام، حيث ل يزال هناك 40 مكانًا 
خاليًا بالقائمة، مبا يعني اأن القائمة ل ت�صمل 
الآن �ص���وى 60 امراأة وبانتظار اأن تكتمل مع 
تزاي���د اأع���داد ال�صيدات امل�ص���اركات بالتحدي 

ومن ثم �صت�صاف اأف�صلهن للقائمة.
وتطلق بي بي �صي برناجمها ال�صنوي )100 
ام���راأة( بن�صخت���ه اخلام�ص���ة للوق���وف عل���ى 

العديد من الق�صايا اجلديدة يف عاملنا.
وقد اأعل���ن عن 60 ا�صًما حتى الآن من القائمة 
التي ت�صم 100 ا�صم، من بينها رائدة الف�صاء 
م���ع وكال���ة نا�ص���ا بيغ���ي ويت�ص���ون ورئي�صة 
ليبرييا اإل���ن جون�صون �صريليف ولعبة كرة 

القدم الإجنليزية �صتيف هاوتون.
منه���ن  عربي���ات،  ن�ص���اء  القائم���ة  وت�ص���م 
ال�صحافي���ة املغربية �صيماء ل�صيني، واملمثلة 
الكوميدي���ة والريا�صية القطري���ة نوال اأكرم، 

والعراقية زينب فا�صل.
ويتن���اول 100 ام���راأة يف ن�صخت���ه اخلام�صة 
اأرب���ع ق�صايا ه���ي: جتاوز احل���دود للو�صول 
الإن���اث؛  اأمي���ة  حم���و  القيادي���ة؛  للمنا�ص���ب 
التحر����س يف ال�صارع وو�صائ���ل النقل العام؛ 
اإىل جان���ب ق�صايا التميي���ز يف الريا�صة �صد 

الن�صاء.
تعمل عدة ن�صاء من قائمة 100 امراأة مًعا يف 
اأرب���ع مدن خمتلف���ة طوال اأربع���ة اأ�صابيع من 
�صه���ر اأكتوبر من اأجل الو�صول اإىل ابتكارات 
ت�صاعد الن�ص���اء املت�صررات للو�صول اإىل حل 
مل�صكاته���ن، يف ح���ن اأن اأخري���ات �صيقدم���ن 
اأنح���اء  يف  مواقعه���ن  م���ن  والإله���ام  الدع���م 

العامل.
كما اأن الربنام���ج �صيناق�س هذه الق�صايا على 

الراديو وعرب و�صائل التوا�صل الجتماعي.
و�صتكون مدينة �صان فران�صي�صكو مقر حتدي 

الو�ص���ول للمنا�ص���ب العلي���ا، ودله���ي مكاًن���ا 
لتحدي حمو اأمي���ة الإناث، اأما لندن ف�صت�صهد 
نقا�س التحر����س يف ال�صوارع وو�صائل النقل 
العام���ة مب�صاعدة من فريق عمل نريوبي، يف 
ح���ن اأن نقا����س التمييز �صد امل���راأة يف جمال 

الريا�صة �صيعقد يف ريو دي جانريو.
وتق���ول حم���ررة الربنام���ج على ب���ي بي �صي 

فيونا كراك:"يف العام 2015، اأجرى عدد من 
الن�صاء 150 نقا�ًصا بع�صر لغات يف 30 دولة؛ 
اأما يف العام 2016 اأ�صاف النا�س 450 ا�صًما 
يف موق���ع ويكيبيديا لن�صاء اأغفلت اأ�صماوؤهن 
رغ���م جدارتهن؛ وهذا الع���ام ننتقل مب�صاركة 

الن�صاء اإىل م�صتوى اأعلى".
وت�صيف:"�صاأك���ون متحم�ص���ة ومتوت���رة يف 
الوق���ت ذاته ملعرفة م���ا �صتتو�صل ل���ه الن�صاء 
املئ���ة، وما اإذا ك���ّن �صي�صتطع���ن النجاح بهذه 

املهة يف �صهر واحد".
ويف م���ا يل���ي قائم���ة بال���� 60 ام���راأة اللواتي 

اأدرجن بقائمة البي بي �صي حتى اللحظة :

- املقدم���ة الإذاعية اأدي���ل اأونيانغو، 28 عاما، 
من كينيا.

- رائ���دة الأعم���ال ورئي�ص���ة وموؤ�ص�صة �صركة 
اأفا�صث���ي، 35 عاما، من  اأديت���ي   Embibe

الهند.
- مدير عام ق�صم التخطيط الريا�صي باللجنة 
الأوملبي���ة الربازيلية منذ ع���ام 2011 اأدريانا 

بيهر، 48 عاما، من الربازيل.
- الكاتب���ة وعامل���ة الط���ب النف����س الجتماعي 
بجامع���ة هارف���ارد اآم���ي كادي، 45 عام���ا، من 

الوليات املتحدة.
- الطالب���ة اأنا لويزا �صانتو����س دي اأندرادي، 

12 عاما، من الربازيل.

الأخب���ار  ومقدم���ة  التلفزيوني���ة  املذيع���ة   -
الإذاعية اأنيتا نيديرو، 27 عاما، من كينيا.

 Stemettes الرئي�صة التنفيذي���ة ل�صركة -
اململك���ة  عام���ا،   28 اميافي���دون،  م���اري  اآن 

املتحدة.
- الاعبة بياتريز فاز اإي �صيلفا، 32 عاما، من 

الربازيل.
- ال�صحافي���ة �صيم���اء حل�صيني، 24 عاما، من 

املغرب.
- مدربة كرة القدم كلودياين دريكا، 21 عاما، 

من الربازيل.
- رئي�ص���ة ليبرييا، اإل���ن جون�صون �صريليف، 

78 عاما.
- املحا�صرة يف البتكار احل�صري وال�صيا�صة 
بكلية لن���دن اجلامعية ايل���ي كو�صغريف، 30 

عاما، اململكة املتحدة.
- عامِل���ة البيانات ارين اأكين�صي، 29 عاما، من 

الوليات املتحدة.
- املدونة ولعب���ة التجديف الأوملبية فرناندا 

نيوني�س، 32 عاما، من الربازيل.
- املوظف���ة املدنية املتقاع���دة غراي�س لر�صن، 

91 عاما، من الوليات املتحدة.
- اأمينة املكتبات هيونه ثي زام، 39 عاما، من 

فيتنام.
 Prisoner's منظم���ة  موؤ�ص�ص���ة   -
Assistance Nepal انديرا رانا ماغر، 

47 عاما، من نيبال.
- الكاتبة ايرا تريفيدي، 32 عاما، من الهند.

- الراق�صة والنجمة التلفزيونية جن �صينغ، 
50 عاما، من ال�صن.

 Mr لوكالت���ي  ال�صريك���ة  املوؤ�ص�ص���ة   -
لورا جوردان   SheSaysو President

بامبا�س، 43 عاما، ا�صرتاليا.
 23 كوليغ���ادو،  يل  الربجمي���ات  مهند�ص���ة   -

عاما، من الوليات املتحدة.
- اأ�صتاذة العنف اجلن�صي ليز كيلي، 65 عاما، 

من اململكة املتحدة.
- املدي���رة التنفيذي���ة ملعه���د كامي���ان التاب���ع 
جلامعة �صتانفورد لوري ني�صيورا ماكينزي، 

51 عاما، من الوليات املتحدة.
- الطالب���ة لوي���زا ترافا�صو����س، 13 عاما، من 

الربازيل.
لتطبي���ق  ال�صريك���ة  واملوؤ�ص�ص���ة  الرئي�ص���ة   -
 On Second Thought الرتا�ص���ل 
ما�ص���ي بيرت�ص���ون، 30 عام���ا، م���ن الوليات 

املتحدة.
- املدر�صة ماجي ماكدونيل، 37 عاما، كندا.

- مدي���رة اإح���دى املنظم���ات غ���ري احلكومي���ة 
مايرا ليغوري، 37 عاما، من الربازيل.

- النا�صط���ة املناه�ص���ة للعنف املن���زيل ماريا 
�صكورودين�صكي، 34 عاما، من مولدوفا.

- بائع���ة املاكي���اج ماريانا ف���ريارو، 38 عاما، 
من رومانيا.

- موؤ�ص�صة حركة iamtheCODE مرمي 
جامي، 43 عاما، من ال�صنغال.

 Rockwool ل�صرك���ة  الع���ام  املدي���ر   -
من  عام���ا،   41 بوتوك���ر،  مارين���ا   Russia

رو�صيا.
- مغنية ال���راب اإم �صي �صوفيا، 13 عاما، من 

الربازيل.
- ربة املنزل ميهروني�ص���ا �صديقي، 65 عاما، 

من الهند.
- رائ���دة الأعمال مي�صيل م���ون، 45 عاما، من 

اململكة املتحدة.
- رئي�صة �صيلي، مي�صيل با�صيليت، 65 عاما.

- لعب���ة الكريكت ميث���ايل راج، 34 عاما، من 
الهند.

- العازف���ة مومينا م�صتح�ص���ان، 25 عاما، من 
باك�صتان.

- مدر�صة الريا�صيات حمبات �صاروبوفا، 68 
عاما، من اأوزباك�صتان.

- الاعب���ة الأوملبي���ة نادي���ة كوماني�ص���ي، 55 
عاما، من رومانيا.

- موؤ�ص�صة معهد ITDP Africa ناعومي 
ماوروا، 31 عاما، من كينيا.

 Huge مهند�ص���ة الربجميات ل���دى وكالة -
ناتالي���ا مارغولي����س، 27 عاما، م���ن الوليات 

املتحدة.
- العار�ص���ة واملمثل���ة الكوميدي���ة وموؤ�ص�صة 
جمعي���ة قطر ملر�صى ال�صم���ور الع�صلي نوال 

اأكرم، 18 عاما، من قطر.
التعليمي���ة  ال�صت�ص���ارات  �صرك���ة  مدي���رة   -
 31 ثومال�صيتي،  نيتي���ا   FortunaPIX

عاما، من الهند.
- املعلم���ة واملهند�ص���ة املعمارية ن���ورا تاو�س 

روناي، 93 عاما، من ايطاليا.
- رائ���دة الف�صاء بيجي اأني���ت ويت�صون، 57 

عاما، من الوليات املتحدة.
- الطالبة بريانكا روي، 16 عاما، من الهند.

- الطالب���ة ري�صام خ���ان، 21 عاما، من اململكة 
املتحدة.

- العازف���ة رومين���ا برن���اردو، 32 عام���ا، م���ن 
الأرجنتن.

- اخلبرية ال�صرتاتيجية يف جمال الت�صميم 
رويا راميزاين، 27 عاما، من ايران.

 Accenture امل�صوؤولة الب���ارزة ب�صركة -
AI رم���ان �صودري، 37 عاما، من الوليات 

املتحدة.
- املوؤلفة روبي كور، 24 عاما، من الهند.

- الرئي�صة التنفيذي���ة للمعهد الأفغاين للتعلم 
�صكين���ة  الجتماعي���ة  امل�صاري���ع  واأ�صح���اب 

يعقوبي، 67 عاما، من اأفغان�صتان.
- لعبة كرة القدم �صتي���ف هوتون، 29 عاما، 

من اإنكلرتا.
�صو�ص���ي  الأعم���ال  ورائ���دة  ال�صيا�صي���ة   -

بودجيا�صتوتي، 52 عاما، من اندوني�صيا.
 Katswe منظم���ة  ومدي���رة  موؤ�ص�ص���ة   -
تالين���ت جوم���و، 36 عاما،   Sistahood

من زميبابوي.
- املغني���ة وكاتبة الأغاين تي���وا �صافاج، 37 

عاما، من نيجرييا.
- املعلم���ة والنا�صطة يف املج���ال الجتماعي 

توليكا كريان، 47 عاما، من الهند.
 Study Hall ورئي�ص���ة  موؤ�ص�ص���ة   -
التعليمي���ة اأورفا�صي �صاهن���ي، 62 عاما، من 

الهند.
- النا�صطة يف حقوق الإعاقة فريايل مودي، 

25 عاما، من الهند.
م���ن  عام���ا،   16 ف�ص���ل،  زين���ب  الطالب���ة   -

العراق.

أبرز مائة امرأة ملهمة 
في



احلرك���ة  المريكي���ة،  الت���امي  جمل���ة  اخت���ارت 
الجتماعية لزي���ادة الوعي بالتحر����س والعتداء 
ع���ام  يف  تاأث���ريًا  0ال�صخ�صية"الأك���ر  اجلن�ص���ي 

2017
وت�ص���در غ���اف عدد"�صخ�صي���ة العام"ع���دد م���ن 
ال�صخ�صيات الن�صائية من جمالت خمتلفة، الاتي 
حتدث���ن ع���ن تعر�صه���ن لعت���داءات وم�صايق���ات 
جن�صي���ة، ومنه���ن املمثل���ة الأمريكية اآ�صل���ي جاد، 

واملغنية الأمريكية تايلور �صويفت.
واخت���ارت جملة"تامي"لقب"كا�ص���رات ال�صمت"، 
مل���ن حتدثن عن تعر�صهن لتحر����س جن�صي، ن�صبة 
اإىل اأنهن امتلكن ال�صجاع���ة للحديث عما تعر�صن 

له من انتهاكات جن�صية
ومن اأبرز هذه ال�صخ�صيات التي عر�صتها املجلة، 
تاران���ا ب���ورك، النا�صط���ة الت���ي اأن�ص���اأت ها�صتاغ 
#MeToo من���ذ اأك���ر م���ن عق���د م���ن الزمان، 
واملمثل���ة األي�ص���ا ميان���و، واملمثل���ة ت���ريي كروز، 
جمموع���ة م���ن العاملن يف فن���دق رفع���وا دعوى 
ق�صائي���ة �صد مديره���م، وال�صحفي���ة ال�صابقة يف 

قناة"فوك�س نيوز"ميغن كيلي.
يف البداي���ة  كان���ت ق�ص���ة عادي���ة. ث���م حتول���ت، 
بع���د �صهري���ن من ب���دء الن�صاء يف التق���دم وب�صكل  
وا�صع يف تقدمي ادل���ة  عن تعر�صعهن حلالت من  
التحر����س والعت���داء اجلن�صي  حت���ول المر اىل 

قيام  حركة اجتماعية.
وق���ال رئي�س حتري���ر املجل���ة اإدوارد فل�صنتال يف 
 MeToo# مقابلة تلفزيونية الأربعاء اأن حركة
متثل"التغي���ري الجتماع���ي الأ�صرع حت���ركا الذي 
�صهدناه  منذ  عقود، والتي الهمت  اأفعال ال�صجاعة 
الفردية لعدد من  الن�صاء وبع�س الرجال اأي�صا."

وقد اأث���ارت التحقيق���ات التي ن�ص���رت يف ت�صرين 
الأول 2017 م���ن قب���ل نيوي���ورك تامي���ز وني���و 
يورك���ر، وت�صمنتا تفا�صي���ل   التحر�س والعتداء  

اجلن�ص���ي الذي قام به  املنت���ج ال�صينمائي  هاريف 
وين�صتاي���ن، ال�صجاع���ة ل���دى العدي���د م���ن الن�صاء  

لادلء ب�صهاداتهن 
ويف مقابل���ة م�صرتكة، ركزت تاران���ا بورك، التي 
اأن�صاأت ها�صتاغ   مي توو منذ �صنوات، مع املمثلة 
األي�ص���ا ميانو، التي �صاعدت على الرتويج لها يف 
الآونة الأخ���رية، على ما كان ل يزال يتعن القيام 

به.
وتق���ول ال�صيدة بورك:"لقد قلت من���ذ البداية اإنها 
لي�صت جمرد حلظة، اإنه���ا حركة.اجتماعية"اأعتقد 
الآن اأن العم���ل ب���داأ حق���ا.. نح���ن الآن م�صتع���دات 

للوقوف حقا والقيام بهذا العمل".
ووافق���ت ال�صي���دة ميانو على و�ص���ع طموحاتها 

للحركة.
وقالت:"اأري���د م���ن ال�ص���ركات اأن تن�ص���ر  مدون���ة 
�صل���وك، واأري���د من ال�ص���ركات توظي���ف املزيد من 
الن�صاء، واأريد اأن اأعلم اأطفالنا ب�صكل اأف�صل"."كل 
هذه الأم���ور يجب اأن نبداأ بها، كما يجب علينا اأن 
ندع���م بع�صنا البع�س واأن نقف مع���ا ونقول ذلك، 

نحن نقوم مبا يجب، ول اأكر".
وم���ن الدلة  على حجم احلركة املتنامي. ما اعلنه  
م���ات لوير، وه���و اأحد ال�صخ�صي���ات الأكر �صهرة 
يف حمط���ة ان ب���ي �ص���ي، ع���ن  تعر�ص���ه  للتحر�س 
اجلن�صي من اأح���د املروؤو�صن. وتبع ذلك �صكاوى 

اأخرى.
وبطبيع���ة احل���ال، ف���ان  دونال���د. ترام���ب، ال���ذي 
ا�صب���ح  يف عام 2017، رئي�ص���ا للوليات املتحدة  
ل���ه �صوابق م���ع  اأكر من 10 ن�ص���اء تتعلق  ب�صوء 
ال�صلوك اجلن�صي، ت���رتاوح من مل�س غري مرغوب 

فيه اإىل العتداء اجلن�صي.
ومل تت�صبب هذه التهامات يف منع ال�صيد ترامب 

من ان يتم اختياره  �صخ�صية العام 2016. 
وظه���رت عل���ى غ���اف املجل���ة املغني���ة الأمريكي���ة 

ر  يلو تا
�صويفت، 

لت���ي  ا و
يف  �صه���دت 

املحكم���ة �صد اأحد 
م�صغل���ي ال���دي جي، 

به���ا،  حتر����س  وال���ذي 
لظه���ور  اأول  ه���ذا  وكان 

املحاكم���ة،  من���ذ  ل�صويف���ت 
وقال���ت للمجلة"اأعتقد اأن هذه 

اللحظ���ة مهم���ة للتوعي���ة، حي���ث 
الطريقة التي يتحدث بها الوالدين 

الذي���ن  وال�صحاي���ا  اأطفاله���م،  م���ع 
تعر�صوا لل�صدم���ة وكيفية عاجلهم لها، 

�ص���واء كان���ت قدمي���ة اأو جدي���دة، كما اأن 
الرج���ال والن�صاء ال�صجع���ان الذين تقدموا 

ه���ذا الع���ام اأو�صح���وا للع���امل كي���ف ي�صي���ئ 
ينبغ���ي  ول  ال�صلط���ة،  ا�صتخ���دام  الآخري���ن 

الت�صامح معهم حيال ذلك".
وظه���رت اأ�صل���ي غ���ود على غ���اف املجل���ة كاأحد 

املمث���ات الات���ي تعر�ص���ن للتحر����س م���ن قب���ل 
وين�صتاي���ن، اأما الن�صاء الأخريات فهن اأقل �صهرة، 

ولكنهن ممثات �صروريات للحركة.
وقال���ت موظف���ة �صابق���ة يف �صركة"اأوبر"�صوزان 
فاولر، اإنها كانت تعمل يف بيئة عمل �صامة والتي 
ق���ادت يف النهاية اإىل ا�صتقال���ة الرئي�س التنفيذي 
لل�صركة، ترافي�س كالنياك، لأتهامات له بالتحر�س 

اجلن�صي.
ويف الع���ادة تخت���ار املجل���ة لغ���اف نهاي���ة الع���ام 
ال�صخ�صيات التي كان���ت اأكر تاأثرًيا يف الأحداث 
خال ال�صن���ة، ب�صرف النظر عن طبيع���ة التاأثري، 

�صلبًيا كان اأم اإيجابًيا.
عن التامي

)كاسرات الصمت( افضل 

شخصيات العام 

حسب مجلة التايم
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