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3 حكايات وأحداث

�سن���ة �أخ���رى ترخ���ي �سدوله���ا، طاوي���ة بني 
بحلوه���ا  هام���ة  �أحد�ث���ًا  ف�سوله���ا  �سط���ور 
ومره���ا، �سنة كانت �سيا�سي���ة بامتياز، حيث 
عل���ى  �لأمريكي���ة  �لنتخاب���ات  ��ستح���وذت 
�أغل���ب حمطاته���ا، لكنه���ا مل تخُل م���ن منعرج 
�قت�س���ادي غ���ريرَّ خريطة �أوروب���ا، ناهيك عن 
م�سل�س���ل �لعنف و�لإره���اب �لدموي �لذي ل 

يز�ل يفتك بالكثري من �لأبرياء.

ترمب الرئي�س املثري للجدل
�لرئي����س �لأمريكي �ملنتخ���ب، دونالد ترمب، 
كان حديث �لعام و�خلا�س منذ مطلع �ل�سنة 
بت�سريحات���ه �لنارية �ملث���رية للجدل، لدرجة 
�أنه �فت���ك لقب �سخ�سية �لع���ام، وهي ن�سخة 
�سنوية م���ن جملة تامي �لإخباري���ة �ل�سادرة 
يف �لوليات �ملتح���دة، تقوم بتمييز �سخ�س 
�أو جمموع���ة �أو فك���رة �أو �س���يء م���ا "ميتلك 
�لأثر �لأكرب يف �أحد�ث �لعام، �سو�ء كان ذلك 

للأح�سن �أو �لأ�سو�أ".
�جلمه���وري،  �حل���زب  مر�س���ح  جن���ح  وق���د 
�لبي���ت  �إىل  �لول���وج  يف  ترم���ب،  دونال���د 
�ل����45  �لرئي����س  بذل���ك  لي�سب���ح  �لأبي����س، 
للوليات �ملتحدة �لأمريكية، بعد تفوقه على 
مناف�ست���ه �لدميقر�طية، هي���لري كلينتون، 
عقب �ل�سباق �لطوي���ل و�مل�سني نحو �لبيت 

�لأبي�س.

خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي

يف �مل�سه���د �لقت�سادي كان �لقر�ر �لتاريخي 
�لقا�س���ي بخ���روج بريطاني���ا م���ن �لحت���اد 
�ل�سن���ة،  يف  �لأب���رز  �حل���دث  �لأوروب���ي 
بتد�عياته على �لحتاد نف�سه وعلى �ل�سيا�سة 
�لربيطانية �لد�خلية، وذلك بعد 43 عامًا من 

�لع�سوية.
وقد �سّوت 51.9% من �لناخبني �لربيطانيني 
مع خروج �ململكة �ملتحدة من �لحتاد، مقابل 

48.1% عربو� عن تاأييدهم للبقاء فيه.
وودع���ت بريطاني���ا رئي����س وزر�ئه���ا ديفيد 
كامريون، �لذي ق���دم ��ستقالته تاركًا من�سبه 
لوزي���رة �لد�خلي���ة، تريي���ز� م���اي، بع���د �أن 
ف���ازت بزعامة حزب �ملحافظ���ني، فيما �عترب 
يف  خط���وة  �أول 

�لتغي���ري�ت �لت���ي فر�س���ت نف�سه���ا �سيا�سي���ًا 
مبوج���ب متطلب���ات �خل���روج م���ن �لحت���اد 

�لأوروبي.

من تفجريات بروك�شل
�لإرهابي���ة  و�لتفج���ري�ت  �ل���دم  م�سل�س���ل 
و�لعت���د�ء�ت مل يتوقف خ���لل �سنة 2016 
ب���ل ز�دت وتريته و�أفظعه���ا كانت تفجري�ت 
قت���ل  حي���ث  مار����س،  �سه���ر  يف  بروك�س���ل 
يف  �آخ���رون   135 و�أ�سي���ب  �سخ�س���ًا،   34
تفجريين وقع���ا يف مط���ار بروك�سل، �سباح 
يوم د�ٍم و�آخري���ن ��ستهدفا حمطتني للمرتو 
يف �لعا�سم���ة �لبلجيكي���ة. وق���د تبنى تنظيم 

"د�ع�س" �لهجمات.
وبعد �أقل من �ساعة، هّز �نفجار جديد حمطة 
قط���ار�ت ق���رب مبنى للحت���اد �لأوروبي يف 
�لعا�سمة �لبلجيكية لدى و�سول �لقطار �إىل 
�ملحط���ة �أثن���اء �ساعة �ل���ذروة �ل�سباحية، ما 

�أ�سفر عن مقتل �أ�سخا�س عدة.
كم���ا وق���ع تفج���ري ر�ب���ع يف حمط���ة مالبيك 
�أو حمط���ة �سوم���ان �ملجاورة، حي���ث مقر�ت 
�لحت���اد �لأوروب���ي، �أ�سف���ر ع���ن مقت���ل 15 

�سخ�سًا و�إ�سابة 40 �آخرين.
)�لت�سل�س���ل  بكرونولوجي���ا  رجعن���ا  ول���و 
�لزمني( �لتفجري�ت و�لعتد�ء�ت �لإرهابية 
فل���ن نخل�س م���ن �س���رد تفا�سيلها م���ن تركيا 
�إىل �أم���ريكا �إىل �لعديد م���ن دول �لعامل، لكن 
هج���وم ني����س �لفرن�سي���ة �سيظ���ل دون �س���ك 
ر��سخًا يف ذ�كرة �جلميع، فقد وقع ما 
ل يقل 

ع���ن 84 قتيًل 
 100 م���ن  �أك���ر  ع���ن  ناهي���ك 

جري���ح، �إثر �ندفاع �ساحن���ة �سوب جمع من 
�لنا����س كان���و� حمت�سدين مل�ساه���دة �لألعاب 
�لناري���ة مبنا�سبة �حتف���الت �لعيد �لوطني، 
فده�سته���م عل���ى �مت���د�د كيلومرتي���ن. وق���د 
بينت �لتحقيق���ات �أن منفذ �لهجوم من �أ�سل 
تون�سي يدعى حممد حلويج بوهلل، يف �ل� 

31 من �لعمر مقيم يف ني�س.

املوت يغيب اأ�شطورة الفن 
النبيل

�سن���ة 2016 غيبت �سخ�سيات كان لها وقعها 
يف جمالته���ا ففي �لف���ن �لنبيل فقدت حلبات 
�مللك���ة �أيقونته���ا �لأب���رز، �لأ�سطورة حممد 
عل���ي كلي، �ل���ذي ف���ارق �حلي���اة بعجز عن 
�لتنف����س وم�ساعف���ات مر����س �لباركن�سون 
علي���ه يف م�ست�سف���ى مبدين���ة فينيك����س يف 

ولية �أريزونا يوم 3 يونيو 2016.
نب���اأ وفات���ه غ�س���ت مو�ق���ع  �إع���لن  وعق���ب 

�لجتماع���ي  �لتو��س���ل 
ب�سوره متبوعة بتعليق���ات تنعى فقد�نه. �إذ 
�إن���ه مل يكن ملكمًا عامليًا فقط، بل كان حكيمًا 
ولدي���ه روؤية وقناعات لق���ت �إعجاب �سعوب 
�لعامل على �ختلف توجهاتهم وجن�سياتهم.

عر����س  عل���ى  عام���ًا   50 طيل���ة  ترب���ع  كلي 
ي�س���ل  ومل  �مللكم���ة  ع���امل  يف  �لنجاح���ات 
�أي بط���ل �إىل م�ست���و�ه، وبقي بط���ل �حللبة 

و�ملد�فع عن حقوق �لإن�سان.
و�أله���م كلي �مللي���ني، كيف ل وه���و �لوحيد 
�لذي فاز ببطولة �لع���امل للوزن �لثقيل ثلث 
م���ر�ت، و�أنه���ي م�سريت���ه ب����56 ف���وز�، منها 
37 بال�سرب���ة �لقا�سي���ة، ومل يهزم �إل خم�س 

مر�ت فقط.
ملكم كان يط���ري كالفر��سة ويل�سع كالنحلة، 
فاجاأ �لعامل باعتناقه �لإ�سلم، وتغيري ��سمه 
�لأول Cassius Marcellus �إىل حممد 
علي، وبه خا����س يف 1965 مبار�ة �لتحدي 
م���ع لي�ست���ون، فاأنهاه���ا بقا�سي���ة �سريعة يف 

�جلولة �لأوىل.
ويف م�سقط ر�أ�س���ه مبدينة لوي�سفيل بولية 
كنتاك���ي، حيث �أب�س���ر �لنور قب���ل 74 �سنة، 

�سيعت جنازته و�نتهت جولته مع �حلياة.

اآخر قائد �شيوعي يودع 

العامل
�ملوت غّيب �أي�سا �لرئي�س �لكوبي �ل�سيوعي، 
في���د�ل كا�س���رتو، �ل���ذي �نت���زع �ل�سلط���ة يف 
ث���ورة 1959، وحك���م كوب���ا 49 عامًا مبزيج 
م���ن �لكاريزما و�لقب�سة �حلديدية،  و�أ�سبح 

�سخ�سية رئي�سية يف �حلرب �لباردة.
وع���رف في���دل كا�س���رتو، �ل���ذي ت���ويف يوم 
�جلمع���ة 25 ت�سري���ن �لث���اين 2016 عن 90 
عام���ًا باأنه �لرجل �ل���ذي �أدخل ن�س���ف �لكرة 

�لأر�سي���ة �لغربي يف �حل���رب �لباردة منذ 
ع���ام 1959، وم���ن ث���م حت���دى �لولي���ات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة لقر�ب���ة ن�س���ف �لقرن، 
معا�س���رً� 11 رئي�سًا �أمريكي���ًا، وم�سببًا لهم 
�لإزعاج، كما �أن���ه �ل�سخ�س نف�سه �لذي دفع 

�لعامل �إىل حافة �حلرب �لنووية.
وب�سحة متدهورة منذ �سنو�ت، ظل كا�سرتو 
يق���ود ويدبر م���ا ياأم���ل �أن يك���ون ��ستمر�رً� 
لثورت���ه �ل�سيوعي���ة من���ذ �أن تنح���ى يف عام 
2006 لأخيه �لأ�سغر ر�وؤول كا�سرتو �لبالغ 
من �لعمر �لآن 85 عامًا، و�أعقبها بعامني �أن 

�أعلن ��ستقالته ر�سميا من رئا�سة كوبا.

كابو�س حوادث الطائرات 
حا�شر اأي�شا

كابو�س ح���و�دث �لطائ���ر�ت كان ل���ه ن�سيب 
ه���و �لآخ���ر فكانت �لطائ���رة �لتابع���ة ل�سركة 
م�سر للط���ري�ن، �لتي حتطم���ت وعلى متنها 
66 �سخ�س���ًا �أثن���اء رحلته���ا م���ن باري�س �إىل 
�لقاه���رة 19 ماي���و �ملا�س���ي، حم���ط �هتمام 

جميع و�سائل �لإعلم.
و�أك���دت �سرك���ة م�س���ر للط���ري�ن �أن �لطائرة 
�ختفت عن �سا�سات �لر�د�ر فوق مياه �لبحر 
�ملتو�س���ط عق���ب دخوله���ا �إىل �ملجال �جلوي 
�مل�س���ري، ومت �لعث���ور على بع����س حطامها 
بع���د �أي���ام يف �لبح���ر �ملتو�سط عل���ى م�سافة 

290 كلم �سمال �لإ�سكندرية.
لتعل���ن �ل�سلط���ات �مل�سري���ة موؤخ���رً� �لعثور 
عل���ى �آثار مو�د متفجرة على رفات وجثامني 

�سحايا �لطائرة �مل�سرية.

األعاب ريو حتقن جرعة فرح
ويف خ�س���م �لأحد�ث �ملاأ�ساوية �لتي �سهدها 
�لع���امل يف �ست���ى �أ�سقاعه ج���اءت مناف�سات 
�لن�سخ���ة �ل����31 ل���دورة �لألع���اب �لأوملبي���ة، 
�لتي �أقيم���ت يف ريو دي جنريو �لرب�زيلية، 
للخ���روج  �أم���ل  كف�سح���ة  �أغ�سط����س،  �سه���ر 
م���ن ج���و �لتوت���ر و�حل���روب و�لدم���ار، كما 
تخللها �لعديد من �ملو�ق���ف و�لطر�ئف وكذ� 
�لغر�ئب، �لتي �سدت �أنظار متابعي فعاليات 
تل���ك �لبطول���ة �لك���ربى. �أبرزها رمب���ا ق�سة 
�حلب بني �لريا�سيني �ل�سينيني �لتي تكللت 

بخطوبة على من�سة �لتتويج.

�شورة عمران ترّج العامل
�لنف����س  ع���ن  �لرتوي���ح  نفح���ات  وب���ني 
و�لتتويج���ات بالذه���ب يف ري���و، طف���ت بني 
دم���ار حلب �سورة �أبكت �لع���امل من ت�سجيل 
بث���ه نا�سط���ون �سوري���ون �س���دم �ملتتبعني، 
طبعا نق�س���د �سورة �لطفل عم���ر�ن دقني�س، 
يف  يجل����س  وه���و  �أع���و�م،  �خلم�س���ة  �ب���ن 
�سي���ارة �إ�سع���اف بعد تعر����س منزله يف حي 
�لقاطرج���ي لغ���ار�ت جوية نفذته���ا مقاتلت 

�لنظام �ل�سوري.
وبد� �لطف���ل جال�سًا به���دوء، ووجهه مغطى 
بالغبار و�لدم���اء، يف مقعد �سيارة �لإ�سعاف 
يتح�س����س جر�حه وبال���كاد يفتح عينيه، قبل 
�أن ُيح�س���ر �مل�سعفون بقية �لناجني من �أفر�د 

�أ�سرته �إىل ذ�ت �ل�سيارة.
لكن ملحمه �لربيئة �لت���ي مل تكن ت�ستوعب 
�لع���امل،  ه���زت  حول���ه  يج���ري  م���ا  رمب���ا 
و��سرتجعت �سورة �لطفل �ل�سوري �لغريق 
"�آلن ك���ردي" ذ� �لث���لث �سن���و�ت، و�ل���ذي 
رَجّ �لك���رة �لأر�سي���ة بج�س���ده �مللئكي �لذي 
تلعب���ت ب���ه �لأم���و�ج وقدفت���ه عل���ى رم���ال 

�ملتو�سط.

تركيا �شتخلد يوم 15 يوليو
ومن �لأيام �لت���ي �ستخلدها على �لأقل تركيا 
ي���وم 15 يولي���و 2016، وقته���ا تفاجاأ �لعامل 

عاج���ل  بخ���رب 
ط���ارئ قر�أت���ه مذيعة �سق���ر�ء على 

قناة تي �آر ت���ي �لرتكية يفيد بنجاح حماولة 
�نقلب عل���ى �لنظام �حلاك���م برتكيا، وعقب 
�ساعات قليلة ظهرت �ملذيعة ذ�تها لتعلن ف�سل 
�ملحاول���ة بع���د �أن جنح���ت �لق���و�ت �ملو�لية 
للحكومة يف ��ستعادة �ل�سيطرة على �لو�سع 

باملحطة �لتلفزيونية.
�لأنظ���ار وقتها كان���ت �ساخ�سة تنتظر ظهور 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان، ليطل 
يف �سابق���ة م���ن نوعه���ا ع���رب �أح���د تطبيقات 
�لتو��س���ل �خلا�سة ب�سركة �أب���ل وهو فاي�س 
ت���امي، �ته���م م���ن خلل���ه م���ا �سّم���اه بالكي���ان 
�ملو�زي قا�س���دً� رجل �لدين فت���ح �لله غولن 
�ل���ذي يتخذ من �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية 

مقرً� له، بالوقوف ور�ء حماولة �لنقلب.
كم���ا دعا �أردوغ���ان �ل�سعب �لرتك���ي �إىل هبة 
حا�س���دة يف �ل�س���و�رع و�مليادين للعرت��س 

على ما حدث.
ولق���د حق���ن �أردوغ���ان �حلما����س يف نفو�س 
موؤيدي���ه للنزول وكبح وح���د�ت من �جلي�س 
�لتي حاولت �لنقلب على نظام حكمه، فكان 
له م���ا �أر�د. و�أعقب حماول���ة �لنقلب حملة 
�عتقالت �ُسميت بالتطهريي���ة طالت روؤو�سًا 
كثرية من كبار �مل�سوؤولني يف �جلي�س، وكذ� 
يف �لعديد م���ن �لقطاعات وموظفني عاديني، 

لل�ستباه ب�سلوعهم مبا حدث.

2016 ين�شحب على وقع 
الغتيالت

ه���ذه �ل�سن���ة �لتي جاءت بد�يته���ا دموية على 
وق���ع �لتفج���ري�ت، مل تختلف نهايته���ا كثريً�، 
فقبل �أق���ل من �أ�سبوعني ع���ن �نق�سائها، دوى 
يف منابر �لإعلم خرب �غتيال �ل�سفري �لرو�سي 
يف �أنق���رة، ج���ر�ء �إطلق ن���ار ��ستهدفه خلل 

زيارته ملعر�س فني بالعا�سمة �لرتكية.
مل يك���ن ه���ذ� �لغتي���ال لياأخذ كل ه���ذ� �لزخم 
ل���ول �ل�س���ورة �لتي �نت�س���رت حلظتها كالنار 
يف �له�سيم على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 

لياأتي بعدها �لفيديو موثقًا عملية �لغتيال.
�أما ملتقط �سور �لقات���ل، فكان م�سورً� تركيًا 

يعمل ل�سالح وكالة "�أ�سو�سييتد بر�س".
ومل يكن �مل�سور برهان �أوزبيلي�سي ي�ستوعب 
ما يح�سل، �إل �أنه �ختباأ ور�ء حائط، حماول 
ت�سوير �مل�سهد "�ل�سوريايل"، بعد �أن كان قد 
�ق���رتب للتقاط �س���ور �أو�سح لل�سف���ري �أثناء 

حديثه.
ويف �لأثن���اء كان���ت �لعا�سم���ة �لأملانية برلني 
تعي�س ه���ي �لأخرى على وق���ع �سدمة هجوم 
ر�ح �سحيتها 12 �سخ�سًا على �لأقل، و�أ�سيب 
48 �آخرون بجروح �إثر �قتحام �ساحنة �سوقًا 

لأعياد �مليلد يف برلني.
"د�ع����س" �لإرهاب���ي،  تنظي���م  �أعل���ن  وفيم���ا 

م�سوؤوليته عن �لهجوم.
ه���و �إذن غي����س م���ن في�س ع���ن �أح���د�ث �سنة 
2016 خفتت عل���ى ��ستحي���اء فا�سحة �ملجال 
لنبج���لج �سنة 2017 علها حتمل يف جعبتها 

ب�سائر خري.
B.B.C.  عن

كان �لع���ام 2016 �لأكر غ���ز�رة بالأحد�ث �لقت�سادية �لهام���ة، و�لتي معظمها كان 
مفاجئ���ًا كت�سويت �لربيطانيني ل�سالح خروجهم من �لحت���اد �لأوروبي �أو ما بات 

يعرف بال�Brexit، وفوز دونالد ترمب بالنتخابات �لأمريكية.
وع�سفت �أحد�ث عديدة بالقت�ساد �لعاملي يف 2016، �إذ �سكل 15 يناير �أ�سو�أ بد�ية 
�سن���ة يف تاريخ "وول �سرتيت"، مع خ�س���ارة موؤ�سر�ت �ل�سوق �أكر من 9% يف 10 

�أيام من �لتد�ول فقط.
وبعده���ا يف 19 كانون �لثاين، هبط���ت �أ�سعار �لنفط حتت 30 دولرً� للربميل لأول 
م���رة يف 13 عامًا، ما �أحلق خ�سائر حادة ب�سركات �لطاقة و�أدى �إىل ��ستمر�ر نزيف 

بور�سات م�سدري �لنفط.
ويف 24 حزير�ن، �سوت �لربيطانيون ل�سالح "Brexit" �أو �خلروج من �لحتاد 
�لأوروبي، فاأعقبت نتيجة �لت�سويت خ�سارة حادة للجنيه �لإ�سرتليني، حيث هوى 
ب���� 10% يف �أيام، مع �نهيار �أ�سو�ق �لأ�سهم �لعاملي���ة لأ�سابيع قبل �لت�سحيح، مقابل 
قف���ز�ت يف �أ�سعار �ل�سن���د�ت و�لذهب �لذي يعد ملذً� �آمن���ًا يف وقت �لأزمات، وذلك 

لأ�سابيع متتالية.
ويف 14 مت���وز، �أ�س���درت �أملاني���ا �أول �سن���د�ت ذ�ت عائد �سال���ب يف تاريخها، لتبد�أ 

موجة �لعائد �ل�سالب يف �إحلاق �ل�سرر بامل�ستثمرين �لباحثني عن بد�ئل.
�أما فوز دونالد ترمب يف 8 نوفمرب بانتخابات �لرئا�سة �لأمريكية، فاأدى �إىل �نهيار 
�لأ�س���و�ق و�لدولر مقابل حتقيق �لذهب لقفزة خلل �ساعات قليلة، تلتها �رتفاعات 

يف �لأ�سهم ��ستمرت لأ�سابيع متتالية، �سجلت خللها م�ستويات قيا�سية.
ويف 30 ت�سري���ن �لث���اين، �أح���دث �لتفاق �لتاريخي ب���ني �أع�ساء "�أوب���ك" �لقا�سي 
بتخفي����س �إنت���اج �لنفط بو�ق���ع 1.2 مليون برمي���ل يوميًا، قف���زة يف �أ�سعار �خلام 

بلغت 10% خلل �ساعات، و��ستمرت �لرتفاعات لعدة �أيام.
�لإيطالي���ون �سوتو� بدوره���م يف ��ستفتاء �سد تعديلت د�ستوري���ة طرحها رئي�س 
�لوزر�ء وذلك يف 5 دي�سمرب، ما دفع باحلكومة �لإيطالية لل�ستقالة، فانهار �ليورو 
و�أ�سه���م �لبن���وك يف ظ���ل خماطر م���ن �مت���د�د تد�عيات �لأزم���ة �لإيطالي���ة �ىل كامل 

�ملنطقة.
 ويف 14 دي�سم���رب، ق���رر �لحتياطي �لفيدر�يل رفع �لفائ���دة لأول مرة يف 12 �سهرً�، 

حمدثًا قفزة يف �لدولر وتر�جعًا حادً� يف �أ�سو�ق �لأ�سهم و�لذهب.

أهم 10 أحداث هزت العالم 
خالل 2016

عصفــت  أحــداث   8
العالمي  باالقتصاد 

في 2016
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بعد مرور عام على �أول بحث عن قرب لكوكب 
بلوت���و وت�سليط �ل�سوء عل���ى �أنو�ع �سللت 
ب�سري���ة جدي���دة، م���ا ه���ي �أه���م �لكت�ساف���ات 

�لعلمية �لأبرز خلل عام 2016؟

ج�شيمات جديدة
هل �كت�سف م�س���ادم �لهدرونات �لكبري، وهو 
جه���از عم���لق لت�سري���ع حرك���ة �جل�سيم���ات، 
جمموعة م���ن ج�سيمات �لبناء �جلديدة خلل 
عام 2016؟ ح�سن���ا، يتعامل علماء طبيعة مع 
�جل�سيمات حاليا باهتمام بالغ بعد �أن �جتمع 
علماء فيزياء يف �سهر دي�سمرب/كانون �لأول 
يف جينيف للإعلن ع���ن �أول نتائج مهمة منذ 
��ستئن���اف عمل م�سادم �لهدرونات �لكبري يف 

�أو�ئل عام 2015.
و�أعل���ن �أع�ساء فري���ق �لبحث �لعلم���ي �لذين 
�سارك���و� يف جتربتني ع���ن �كت�ساف ما يعرف 

با�سم ج�سيم "هيغز بوزون".
ويحط���م م�س���ادم �لهدرون���ات �لكب���ري �أ�سعة 
م���ن ج�سيمات �لربوت���ون، على نح���و ي�سمح 
لعلماء �لفيزياء باكت�ساف ور�سد �جل�سيمات 

�لغريبة يف �حلطام.
وير�س���د �لعلم���اء �أزو�جا م���ن �لفوتون تنتج 
مب�ستوي���ات كب���رية عل���ى نحو ي�سم���ح ببناء 
ك���وين جدي���د حمتمل يف���وق �أربع���ة �أ�سعاف 

حجم �أثقل ج�سيم يعرفه �لعلماء.
وق���د يك���ون �جل�سي���م �جلديد ر�بط���ا حمري� 
لنظري���ة غ���ري موؤكدة تع���رف با�س���م "�لتناظر 
�لفائق". وقد ي�سهم ذلك يف تعزيز خ�سائ�س 
�جل�سيمات �ملعروفة يف �إطارها �حلايل با�سم 
"�لنموذج �ملعياري". وقد يعترب هذ� �جل�سيم 
به  تنباأ  �أي ج�سيم  "كائنا" خمتلفا متاما عن 

�لعلماء.
وعل���ى �لرغ���م م���ن م�ساعف���ة طاق���ة م�س���ادم 
ل  ق���د  �لعلم���اء  �أن  �إل  �لكب���ري،  �لهدرون���ات 

يح�سلون على نتائج قبل مرور عام.

من كوكب امل�شرتى اإىل املريخ
و�لط���ري�ن  �لف�س���اء  وكال���ة  رحل���ة  مثل���ت 
�لأمريكي���ة " نا�س���ا" �إىل كوكب بلوتو �حلدث 

�لأبرز يف علوم در��سة �لكو�كب.
كم���ا �سه���د �لر�بع م���ن يولي���و 2016 و�سول 
مركبة "جونو" �لف�سائية �لتابعة لوكالة نا�سا 
�إىل كوك���ب �مل�س���رتى، لتب���د�أ مهم���ة تاريخية 
ثانية خم�س�سة لدر��سة �أكرب كوكب يف نظام 
�ملجموع���ة �ل�سم�سية )بعد مهمة غاليليو �لتي 

�متدت من عام 1995 حتى 2003(.
وعندم���ا و�سلت �ملركبة �قرتب���ت من ت�سجيل 
�سرعة بلغت 265 �أل���ف كيلومرت يف �ل�ساعة، 
وهو رق���م قيا�س���ي بالن�سبة ملركب���ة من �سنع 

�لإن�سان.

�أمث���ال  م���ن  �لعملق���ة  �لكو�ك���ب  وتعت���رب 
كوكب �مل�س���رتى �أ�سا�سي���ة يف ت�سكيل �أنظمة 
�لكو�ك���ب، وكان �له���دف م���ن مهم���ة جون���و 
در��س���ة لب كوكب �مل�سرتى و�لبحث عن مياه 

ور�سم خريطة ل�سحبه.
غ���ري �أن �ملركبة �لت���ي �نطلقت ع���ام 2012 مل 
تتمك���ن من ت�سلي���ط �ملزي���د من �ل�س���وء على 
�أحد كنوز نظام �مل�سرتى وهو قمر "يوروبا" 

�لثلجي.
و�ستظل �لدر��سة �لتف�سيلية لهذ� �لعامل، �لتي 
تع���د من بني �لأه���د�ف �لأ�سا�سي���ة للبحث عن 
حياة خارج كوكب �لأر�س، يف �نتظار �إطلق 

مهمة �أمريكية �أخرى مقررة بعد عام 2020.
و�سهد �سهر مار����س/�آذ�ر �إطلق م�سبار حمله 
�ل�س���اروخ �لرو�سي "بروت���ون" �لذي �نطلق 

من قاعدة �إطلق باكينور يف كاز�خ�ستان.
وو�سلت �ملركبة �إىل �ملريخ يف �سهر �أكتوبر/
ت�سري���ن �لأول، يف مهم���ة للبح���ث ع���ن دلي���ل 
وج���ود غ���از �مليث���ان ور�س���د وج���ود غ���از�ت 
جوية �أخرى قد ت�سري �إىل وجود حياة ن�سطة 

على �لكوكب �لأحمر.
وكان �مل�سب���ار �لأوروب���ي "�سياباريل���ي" ق���د 
هب���ط قب���ل موع���ده �ملتوق���ع ل���ه عل���ى �سطح 
رحلت���ه  ��ستغرق���ت  م�سب���ار  وه���و  �ملري���خ، 
�سبع���ة �أ�سهر م���ن �لأر�س يف �إط���ار �لربنامج 
�لأوروب���ي �لرو�س���ي "�إك�سومار����س"، ث���اين 
حماول���ة �أوروبية لإنز�ل مركب���ة على �ملريخ 
بع���د مهمة فا�سلة من �ملركبة �لربيطانية بيغل 

2 عام 2003.
�لقادم���ة يف  �ل�سن���و�ت  و�سيق�س���ي �مل�سب���ار 
در��س���ة �ملكون���ات �ملناخي���ة مثل غ���از �مليثان 
وبخ���ار �ملي���اه وث���اين �أك�سي���د �لنيرتوجني، 
ورغ���م �أن كمي���ات هذه �لغ���از�ت �سغرية جد� 
�إل �أنه���ا وخ�سو�س���ا �مليث���ان حتم���ل مفاتيح 

�لن�ساط �حلايل على �لكوكب.
ويعتق���د �لعلم���اء �أن غ���از �مليث���ان، وهو مادة 
كيميائي���ة توجد على �لأر����س، رمبا يكون قد 

ن�ساأ عن كائنات جمهرية دقيقة.

ت�شكيل مالمح الكوكب
�أطل���ق �لعلماء م�سطل���ح "�أنروبو�سني" عام 
2000 للدلل���ة عل���ى ع�سرنا �حلا�س���ر، �لذي 
غ���ري في���ه �لإن�سان على نحو كب���ري �لكثري من 

�لظروف �جليولوجية.
وي�س���ري علم���اء �جليولوجيا �إىل �أنن���ا مازلنا 
ننتم���ي �إىل ف���رتة حقب���ة �لهولو�س���ني، �لت���ي 
تب���د�أ قب���ل نح���و 11700 عام بنهاي���ة �لع�سر 

�جلليدي �ملتاأخر.
وتو�س���ل جمموع���ة م���ن �لعلماء م���ن جامعة 
لي�سرت باإ�سر�ف �لعامل جان ز�ل�سيويت�س �إىل 
�أدلة وملحظات تتعلق بالأنروبو�سني �أمام 

�للجنة �لدولية لعلم و�سف طبقات �لأر�س.
ومتثل هذه �لأدلة ملمح مقبولة ر�سميا حلقبة 
�لهولو�س���ني �أو �لبل�ستو�س���ني �جليولوجية. 
غ���ري �أن تعري���ف �أي حقب���ة جيولوجية ميثل 

مهمة �ساقة بل وبالغة �لتعقيد.
وق���د ي�س���كل تاأث���ري �لإن�س���ان عل���ى �لأنظم���ة 
�لطبيعي���ة بعد� جديد� يف �لعام �ملقبل ل�سيما 
�إن ظ���ل عام 2016 يعد �أ�س���د �لأعو�م �رتفاعا 

يف درجات �حلر�رة.
وتق���ول هيئ���ة �لأر�س���اد �لربيطاني���ة �إن عام 
2016 ق���د يك���ون �لأك���ر دفئ���ا مقارن���ة بعام 

.2015
�لتاأث���ري�ت  جان���ب  �إىل  �ملن���اخ  تغ���ري  وكان 
ق���د  �ملناخي���ة  )�لنين���و(  لظاه���رة  �مل�ستم���رة 
�ساع���دت يف دفع درج���ات �حل���ر�رة �مل�سجلة 
ع���ام 2015 �إىل �لرتف���اع، عل���ى نح���و جع���ل 

�لعام �أدفاأ مقارنة باأعو�م �سابقة.

لكن يف ظل ��ستمر�ر درجات �حلر�رة مبعدلها 
�حل���ايل حت���ى نهاية �لع���ام �جل���اري ف�سوف 
يك���ون عام 2016 ه���و �أ�سد �لأع���و�م �رتفاعا 

لدرجات �حلر�رة على �مل�ستوى �لعامل.

"هايربلوب"
ي�سه���د �لع���ام �ملقب���ل م�سروع���ني بارزي���ن من 
�مل�سروع���ات �لهند�سي���ة �لت���ي تع���ود �إىل عام 
2013 ح���ني ك�س���ف �إلي���ون ما�س���ك، موؤ�س�س 
�أمريكي���ة  �إك����س" وه���ي موؤ�س�س���ة  "�سبي����س 
لتكنولوجي���ا �لف�س���اء، �لنق���اب ر�سمي���ا ع���ن 
فكرة لت�سميم و�سائ���ل مو��سلت عامة فائقة 

�ل�سرعة �أطلق عليها ��سم "هايربلوب".
وتعتم���د فك���رة �لنظ���ام عل���ى دف���ع حج���ر�ت 
�إ�سطو�نية �ل�سكل يجل�س بد�خلها �مل�سافرون 
خ���لل �أنابي���ب خف���ف فيه���ا �سغ���ط �له���و�ء، 

ب�سرعات فائقة للغاية.

�ملوؤ�س�س���ة  نظم���ت  ع���ام 2016  �سي���ف  ويف 
م�سابق���ة مفتوح���ة لختبار ت�سامي���م خمتلفة 

قدمها مهند�سون وطلب على نحو م�ستقل.
بط���ول  م�سم���ار  يف  �ملناف�س���ة  و�أجري���ت 
كيلومرتين يف مق���ر موؤ�س�سة )�سبي�س �إك�س( 
يف ولية كاليفورنيا. وكانت معظم �ل�سيار�ت 
�مل�سمم���ة جاهزة للعمل ف���وق م�سمار خا�س 

�سابق �لتجهيز.
وم���از�ل ��ستخد�م نظ���ام �لدف���ع �ل�ساروخي 
�ل���ذي �سمم���ه خرب�ء م���ن �لرنوي���ج و�أطلقو� 
عليه ��س���م "نامو" �أهم عنا�س���ر �لت�سميم يف 
�ملركب���ة، وه���و ي�ستخ���دم جنب���ا �إىل جنب مع 

حمرك نفاث من نوع )�إيروفايرت(.
و�أطل���ق فري���ق �لعم���ل عل���ى مركبته���م ��س���م 
"بلدهوند" �لتي من �ملقرر �إجر�ء �ختبار�ت 
نهائي���ة لها وحتدي���د مدى كفائته���ا يف �ل�سنة 

�جلديدة.
وعل���ى �فرت��س جن���اح �لختب���ار�ت، �سيبد�أ 
عمل �ملركب���ة "بلدهوند" ب�سرعات منخف�سة 
يف هاك�سك���ني، على �أن تق���دم ت�ساميم جديدة 
يف مر�ح���ل متتالية تعزز �لقدرة �ل�ساروخية 
للمركب���ة لتتج���اوز �سرع���ة )بلدهون���د( �ألف 

كيلومرت يف �ل�ساعة يف عام 2017.

التقاط الأمواج
ه���ل ميك���ن �أن يك���ون ع���ام 2016 ه���و ع���ام 

�كت�ساف علماء �لفيزياء موجات �جلاذبية؟
لطامل���ا ب���ذل �لعلماء جهود� �مت���دت لعقود يف 
م�سع���ى لر�س���د حقيقة حي���ز �مل���كان و�لزمان 
�ل���ذي تنب���اأ ب���ه �أين�ستاي���ن كلم���ا ز�دت �سرعة 
�لأج�س���ام �ل�سخمة، وكذ� �لتع���رف �أكر على 
�أمثل���ة كاندم���اج �لثقوب �ل�س���ود�ء �أو �نفجار 

�لنجوم �ل�سخمة يف نهاية حياتها.
وعلى �لرغم من هذ� �لعنف �لذي قد ينتج عن 
�لنفجار، ف�سوف تكون �لإ�سار�ت �ملر�سودة 
خافت���ة للغاية، بيد �أن �لعلماء يعتقدون حاليا 
�أن لديه���م �لق���درة عل���ى م�ست���وى �لتج���ارب 
�ملعملية تكف���ل �لتو�سل �إىل ه���ذ� �لكت�ساف، 
كم���ا ه���و �لو�سع بالن�سب���ة ملخت���رب )�أدفان�سد 

ليغو(.
وثمة �سائعات تقول �إنهم تو�سلو� بالفعل �إىل 
�كت�س���اف ذلك، ول �أح���د يعلم �إىل �أن يعلن عن 
ذل���ك ر�سميا، نظر� لوج���ود جمموعة من كبار 
ليغ���و(  )�أدفان�س���د  �ل�سخ�سي���ات يف خمت���رب 
لديها و�سائ���ل تكفل دفع �إ�سار�ت مزيفة د�خل 
�أجهزة �ل�ست�سع���ار يف م�سعى لل�سيطرة على 

�لتجارب وحتفيز �لعاملني بها.
وهو �سئ فعلوه من قبل يف عام 2010 خلل 
�ملر�ح���ل �لأوىل م���ن �لتجربة. عل���ى �أية حال 
قد ميث���ل ع���ام 2016 بد�ية �لكت�س���اف �لذي 

ي�ستحق نيل جائزة نوبل.

1/ زيادة عدد الالجئني يف العامل
يف بد�ي���ة عام 2016، نزح 65 مليون �سخ�س – وهو رقم 
قيا�سي مل ي�سبقه مثي���ل - عن ديارهم ق�سر�، ومت ت�سنيف 
م���ا يربو على 21 مليونا كلجئني. وخارج �أفريقيا جنوب 
�ل�سح���ر�ء، يعي����س معظ���م �للجئ���ني يف م���دن وبل���د�ت، 
ين�سدون فيها �لأمن و�إخفاء هويتهم و�سبل �حل�سول على 
�خلدمات وفر����س �لعمل و�لتوظيف. ُيلِقي تقرير بعنو�ن 
دون ق�سر�" نظرًة جديدة على �أزمة �للجئني يف  "�مل�س���ررَّ
�لع���امل وكيف ميك���ن للأطر�ف �لفاعلة يف جم���الت �لعمل 
�لإن�س���اين و�لتنمي���ة �لعمل معا مل�ساندة �لأف���ر�د و�لبلد�ن 

�لذين تاأثرَّرو� بهذه �لأزمة. ومن بني �ملبادر�ت لهذه �لغاية 
�مل�ساع���د�ت �ملالي���ة �جلدي���دة �ملقدم���ة لبل���د�ن مث���ل لبنان 

و�لأردن �للذين ي�ست�سيفان �أعد�د� كبرية من �للجئني.

2/ التفاقي��ة العاملية ب�شاأن تغرُيّ املناخ 
دخلت حيز النفاذ

ل   �س���ادق 117 بلد� على �لتفاقية �ملناخية �لتي مت �لتو�سُّ
�إليه���ا يف مفاو�سات باري�س يف ع���ام 2015 وذلك من بني 
194 بل���د� وقرَّعت عليه���ا، وهو ما يعن���ي �لتز�مات جديدة 
مبكافح���ة �لح���رت�ر �لعامل���ي. و�أح���د �لأه���د�ف �لرئي�سية 
ل نحو م�سادر �لطاقة  للتفاقية هو �لت�سجيع عل���ى �لتحُوّ
منخف�س���ة �لنبعاث���ات �لكربوني���ة. وي�سه���د �لطل���ب على 
دة �زدي���اد� يف �لبلد�ن �لنامي���ة مع تر�جع  �لطاق���ة �ملتج���دِّ
�أ�سعاره���ا. ويف مايو/�أيار، �سهدت �أفريقي���ا �أقل عطاء�ت 
�لطاق���ة �ل�سم�سي���ة �سعر� حت���ى �لآن، حينما ج���اء �لعر�س 
�لفائ���ز لتطوير حمطات كب���رية للطاق���ة �ل�سم�سية �لفولت 
�سوئي���ة يف ز�مبيا ب�سعر �ست���ة �سنتات للكيلوو�ت/�ساعة 
عل���ى مدى 20 عاما، وهو ما يعني متو�سط �ل�سعر بالقيمة 
�حلقيقي���ة 4.7 �سنت للكيل���و و�ت/�ساع���ة. وجاء هذ� يف 
�أعق���اب عرو�س هب���ط فيها �ل�سع���ر �إىل ثلث���ة �سنتات يف 
�لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة و4.5 �سن���ت يف �ملك�سي���ك. 
دة �لآن قادرة عل���ى �ملناف�سة من  و�أ�سبح���ت �لطاق���ة �ملتجدِّ
حيث �لتكلفة يف �لكثري من �لأ�سو�ق، وُينَظر �إليها باطر�د 
عل���ى �أنها من �مل�س���ادر �لرئي�سي���ة للطاقة وفق���ا لتقدير�ت 

�ل�سبكة �لعاملية ل�سيا�سات �لطاقة �ملتجددة.
 

3/ عدد م��ن ميتلك��ون هواتف حممولة 
اأكرب ممن تتوفر لهم الكهرباء اأو املياه

 حدثت طفرة يف �إمكانية �قتناء هاتف حممول يف �لبلد�ن 
منخف�س���ة ومتو�سط���ة �لدخ���ل، لك���ن �لكث���ري م���ن �ملناف���ع 
�لأخرى للث���ورة �لرقمية –مثل زي���ادة �لإنتاجية، وزيادة 
�لفر����س �ملتاح���ة للفق���ر�ء و�لطبق���ة �ملتو�سط���ة، وزي���ادة 
خ�س���وع �حلكومات و�ل�س���ركات للم�ساءلة- مل تنت�سر بعد 

بالق���در و�لنط���اق �للذين كان���ا متوقعني، وفقًا مل���ا �أوردته 
مطبوع���ة �لبن���ك �ل���دويل �ملعنون���ة تقرير ع���ن �لتنمية يف 
�لع���امل 2016: "�لعو�ئد �لرقمي���ة" و�خلا�سة بالإنرتنت. 
ويقول �لتقرير �إنه يجب بذل مزيد من �جلهود لربط مزيد 
م���ن �لنا�س ب�سبك���ة �لإنرتنت، وخل���ق بيئة ُتطِل���ق �لعنان 

ملنافع �لتقنيات �لرقمية للجميع.
  

4/ اأعم��ار ثل��ث كل الب�ش��ر تق��ل عن 20 
عامًا

 
تق���ل �أعم���ار زهاء 50% م���ن �ل�سكان ع���ن 20 عاما يف نحو 
40 بلد� �أفريقيا. وعلى �لنقي�س، فاإن هذه �لن�سبة تقل عن 
20% من �ل�سكان يف 30 بلد� من �لبلد�ن �لأكر ثر�ء. وكما 
لحظت تقاري���ر �لر�سد �لعاملية 2016/2015، فاإن �لعامل 
ل دميوغر�يف كب���ري �سُيوؤثِّر يف �لبلد�ن يف  عل���ى �سفا حتُوّ

خمتلف �أطياف �لتنمية بدرجات متفاوتة.
   5/ 600 ملي��ون وظيف��ة مطلوبة خالل 

ال�شنوات الع�شر القادمة
 هن���اك ثل���ث �سباب �لع���امل �لبالغ عدده���م 1.8 مليار حاليا 
���ا لديهم وظائف �أو يف د�ئرة �لتعليم �أو يتلقون تدريبا.  �إمرَّ
ومن بني مليار �ساب �آخرين �سيدخلون �سوق �لعمل خلل 
ن 40% منهم  �لع�س���رة �أعو�م �لقادمة، من �ملتوق���ع �أن يتمكرَّ
فح�سب م���ن �حل�سول عل���ى وظائف موج���ودة يف �لوقت 

، و�سيحتاج  �حل���ايل. وم�ستقب���ل �لعم���ل �آخ���ذ يف �لتغ���رُيّ
�لقت�س���اد �لعامل���ي �إىل �إيج���اد 600 ملي���ون وظيفة خلل 
�ل�سن���و�ت �لع�س���ر �لقادم���ة ملج���ار�ة �ملع���دلت �ملتوقع���ة 

لتوظيف �ل�سباب.

  6/ �شخ�س واحد من كل ثالثة اأ�شخا�س 
ل تتوفر لديهم مراحي�س

 تذه���ب تقدي���ر�ت �لأمم �ملتح���دة �إىل �أن هن���اك 2.4 مليار 
ن�سم���ة ما ز�لو� حمروم���ني من خدمات �ل�س���رف �ل�سحي 
ط���ون يف �لعر�ء.  ���ن، و�أن قر�ب���ة مليار منه���م يتغورَّ �ملُح�سرَّ
وميث���ل توف���ري خدم���ات جي���دة لل�س���رف �ل�سح���ي دعامة 
ي �لإ�سهال  �أ�سا�سي���ة للتنمية، وقد توؤدِّي �أحو�ل مث���ل تف�سِّ
�لذي ي�ساحب �س���وء خدمات �ل�سرف �ل�سح���ي �إذ� ُتِركت 
م بني �لأطفال. وقد  دون معاجل���ة �إىل �سوء �لتغذية و�لتقُزّ
جم���ع �لفري���ق رفيع �مل�ست���وى �ملعني باملي���اه، وهو �لأول 
م���ن نوعه، هذ� �لعام زعم���اء �لعامل يف لقاء حموره �لتز�م 
�أ�سا�س���ي بالعمل من �أجل توف���ري و��ستد�مة �إد�رة خدمات 

�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي للجميع.

  7/ يعي���س معظم الفق��راء فقراً مدقعًا 
يف الع��امل يف اأفريقيا جن��وب ال�شحراء 

وجنوب اآ�شيا
 

كان هن���اك �أكر م���ن و�حد م���ن كل 10 �أ�سخا�س يعي�سون 
يف فق���ر مدقع على م�ستوى �لع���امل يف عام 2013� لكن يف 
�أفريقي���ا جن���وب �ل�سح���ر�ء كان ذل���ك �لرقم �أربع���ة من كل 
ع�س���رة، �أو م���ا يعن���ي 389 ملي���ون �سخ����س – �أي �أن عدد 
�لفقر�ء �أكرب م���ن نظريه يف كل �ملناطق �لأخرى جمتمعة، 
وذلك وفقا ملا �أظه���ره تقرير �لبنك �لدويل �ل�سادر بعنو�ن 

�لفقر و�لرخاء �مل�سرتك.
 ... لكن �لفقر �ملدقع ينح�سر يف �أنحاء �لعامل

 وم���ع �أن �أع���د�د �لفقر�ء فقر� مدقع���ا ماز�لت كبرية بدرجة 
م  غ���ري مقبول���ة، فاإن بيان���ات يف �لتقرير تك�سف ع���ن �لتقُدّ
ق���ه �لع���امل يف �نت�سال �لنا�س م���ن بر�ثن  �لهائ���ل �ل���ذي حقرَّ

�لفقر منذ عام 1990.
  

8/ ثلثا �شكان الع��امل �شيعي�شون يف مدن 
بحلول عام 2030

 يزي���د �س���كان كل م���ن �أك���رب 12 مدينة يف �لع���امل على 15 
ملي���ون ن�سم���ة، وخ���لل �ل�سن���و�ت �خلم����س و�لع�سري���ن 
�ملا�سي���ة، ز�دت �أع���د�د �سكان م���دن مثل دله���ي و�سنغهاي 
وبك���ني ثلث���ة �أ�سع���اف. و�لي���وم، ف���اإن �أك���ر م���ن ن�سف 
�س���كان �لع���امل يعي�س���ون يف م���دن، وت�ساه���م تل���ك �مل���دن 
باأك���ر م���ن 80% من �إجم���ايل �لناجت �ملحل���ي �لعاملي. غري 

�أن �رتف���اع كثاف���ة �ل�س���كان، و�لوظائف، 
ل عو�مل جناح  و�ملوج���ود�ت �لتي ُت�س���كِّ
�مل���دن، يجعله���ا �أي�س���ا عر�س���ة ملجموعة 
و��سعة من �ل�سدمات و�لأزمات �لطبيعية 
و�لناجم���ة عن �لأن�سط���ة �لب�سري���ة و�لتي 
ر باطر�د عليه���م �ليوم. ويناق�س تقرير  ُتوؤثِّ
بعن���و�ن "�ل�ستثم���ار يف ق���درة �مل���دن على 
جمابهة �ل�سدمات" كيف مُيِكن للمدن �تخاذ 
�إجر�ء�ت لبناء �لقدرة على جمابهة �لأزمات، 
وحماي���ة مكا�سب �لتنمي���ة �لتي حتقرَّقت ب�سق 
�لأنف�س، وخلق م�ستقبل �أكر �أمنا و�زدهار�.

  
9/ عدد قيا�ش��ي كبري من البلدان تنفذ 
اإ�شالح��ات يف جم��ال ممار�ش��ة اأن�شط��ة 

الأعمال
 وجد تقري���ر ممار�سة �أن�سطة �لأعمال 2017 �أن 137 بلد� 
���ذت 283 �إ�سلح���ا قانونيا وتنظيميا  يف �أنح���اء �لعامل نفرَّ
يف جم���ال ممار�سة �أن�سطة �لأعمال �لعام �ملا�سي. وهو ما 
يزيد �أكر من 20% عما كان عليه �حلال يف �لعام �ل�سابق. 
وت�ستم���ل جم���الت �لإ�سلح عل���ى بدء �لن�س���اط �لتجاري 
وتاأ�سي����س �ل�سركات، ودف���ع �ل�سر�ئ���ب، و�حل�سول على 
�لئتمان، وت�سجيل �مللكية. وجديٌر بامللحظة، �أن 54 بلد� 
من �أفقر بلد�ن �لعامل نفرَّذت 113 �إ�سلحا وحلرَّت نيوزيلند� 
يف �ملركز �لأول يف جمال �سهولة ممار�سة �أن�سطة �لأعمال 

بني 190 بلد�.
  

10/ زي��ادة مع��دلت تدخ��ني التب��غ يف 
اأكث�ر من 20 بلدا

 �رتفع���ت مع���دلت �لتدخني بني عام���ي 2000 و2015 يف 
عدد م���ن �لبل���د�ن معظمها منخف�س���ة ومتو�سط���ة �لدخل. 
فف���ي �إندوني�سيا، على �سبي���ل �ملثال، قفز �ملع���دل ما يقرب 
م���ن 30% خ���لل تلك �لف���رتة، و�أ�سبح بهذ� �لبل���د �أكر من 
���ن. ويقتل ��ستخد�م منتج���ات �لتبغ �ستة  70 ملي���ون ُمدخِّ
ملي���ني �سخ�س �سنويا – �أو �سخ�س���ا كل �ست ثو�ن. و�إذ� 
��ستم���ر هذ� �لو�سع دون معاجل���ة، فاإن �لعدد قد يزد�د �إىل 

ثمانية مليني �سنويا بحلول عام 2030.

  11/ تراجع منو التجارة العاملية
ل منو �لتج���ارة �لعاملية �أ�سعف �أد�ء   يف ع���ام 2016، �سجرَّ
ل���ه منذ �لأزم���ة �ملالية �لعاملي���ة. فقد كانت �أحج���ام �لتبادل 
�لتج���اري ر�كدة معظم �لع���ام، وكان ل�سعف �ل�ستثمار�ت 
�لعاملية دور مهم يف ذلك، �إذ بلغ ن�سيب �ل�سلع �لر�أ�سمالية 
نح���و ثلث �لتج���ارة �لعاملي���ة يف �ل�سلع. وكان���ت �لتجارة 
كا رئي�سيا لنمو �لقت�س���اد �لعاملي، وقد �ساعدت على  حُم���رِّ
�نخفا�س معدلت �لفقر يف �لعامل مبقد�ر �لن�سف منذ عام 
1990. وق���د تكون لتباط���وؤ �لتجارة تد�عي���ات و�آثار على 

�لنمو و�لتنموية وجهود مكافحة �لفقر.
  

12/ م�شتوى قيا�ش��ي من امل�شاندة لأفقر 
بلدان العامل

���دت �لبلد�ن �ملانحة بتقدمي 75 مليار دولر للموؤ�س�سة   تعهرَّ
�لدولية للتنمية �أحد �أع�ساء جمموعة �لبنك �لدويل، وهي 
م���ن �أكرب م�س���ادر �مل�ساعدة لأفقر بل���د�ن �لعامل. وكان هذ� 
�أك���رب مبل���غ يتعه���د �ملانحون بتقدمي���ه يف تاريخه���ا �لذي 
ميت���د عرب 56 عاما. وعلى م���دى �خلم�سة و�لع�سرين عاما 
�ملا�سي���ة، �سهدت �لبلد�ن �لتي تلقت م�ساعدة من �ملوؤ�س�سة 
�لدولي���ة للتنمية تقدما عل���ى �لعديد من �جلبهات. و�سملت 
هذه �ملنجز�ت زيادة �إمكانية �حل�سول على خدمات �ملياه 
�لنظيف���ة، و�ل�س���رف �ل�سح���ي، وحت�سين���ات يف معدلت 
�إمتام مر�ح���ل �لتعليم، و�رتفاع مع���دلت تطعيم �لأطفال، 

وزيادة معدلت ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول.
عن الديلي تلغراف

كيف تغير العالم في 2016؟أبرز األحداث العلمية في عام 2016

ر يف معي�شتن��ا، وويالت  ب��ني ال�شطراب��ات الجتماعي��ة وال�شيا�شي��ة والقت�شادية الت��ي ُتوؤثِّ
رت العناوين الرئي�شي��ة يف و�شائل الإعالم، قد يكون املرء  العن��ف والنزوح الق�شري التي ت�شدَّ

معذورا اإن اأْح�سَّ بالكتئاب والغم ب�شاأن عام 2016.
م  ق من تقُدّ ف عن بع�س التحديات التي نواجهها، ولكن اأي�شا عما حتقَّ ونظرة اإىل البيانات تك�شِ
�س للخطر قدرة الأجي��ال القادمة على تلبية  نح��و م�شتقب��ل يعمه ال�شالم والزده��ار ول ُيعرِّ

احتياجاتها.
وفيما يلي 12 �شكال بيانيا تروي اأهم اأحداث العام، وفق ما ر�شده موقع البنك الدويل:
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تتغ���ري �حلقائق �خلا�سة بالتغذية مع �كت�ساف �جلديد، 
فمن���ذ �أعو�م كان هناك حتذير�ت م���ن �لإفر�ط يف �سرب 
�لقه���وة، لكن تبني �أن م�س���اد�ت �لأك�سدة �لتي حتتويها 
ذ�ت فائ���دة كب���رية، و�أن �سربه���ا باعت���د�ل و�سفة ر�ئعة 
ل�سح���ة �لدماغ و�لب�سرة و�أنها لي����س بال�سرر �لذي قيل 

عنها.
�إلي���ك �أه���م �لكت�ساف���ات يف �لتغذي���ة �لت���ي �سهده���ا عام 

:2016

الزبدة
ع���ام 2016 هو عام �لده���ون فيما يخ����س �لتغذية، فقد 
تاأّك���د �أن �لده���ون �مل�سّبع���ة �أو �ل�سلب���ة لي�س���ت �سديقة 
للقلب و�ل�سر�يني على �لإطلق، وفقًا لدر��سة بريطانية 
مو�ّسع���ة ن�سحت نتائجها بع���دم �لإفر�ط يف �أكل �لزبدة 
مع �خلب���ز �ملحّم�س )�لتو�س���ت(، و��ستخد�م �لأفوكادو 

و�لدهون �لنباتية �ل�سحية بدًل منها.

الزيوت النباتية
م���ّرة �أخ���رى �أّك���دت �أبح���اث �لتغذي���ة خلل ع���ام 2016 
�أهمي���ة تن���اول �لده���ون �لنباتي���ة، ودوره���ا يف حماية 
�لقلب و�ل�سر�يني ووظائف �لدماغ. وحّثت �لكت�سافات 
�لتغذوي���ة خ���لل �لع���ام �ملن�س���رم عل���ى �أكل مزي���د م���ن 
�ملك�سر�ت وزيت �لزيتون للوقاية من �ل�سكري و�أمر��س 

�لقلب و�ل�سرطان.

ال�شو�شي 
بين���ت �كت�ساف���ات 2016 �أن �لنظام �لغذ�ئ���ي �لياباين 

و�أن  �ل�سحي���ة،  �لتغذي���ة  ط���رق  �أف�س���ل  م���ن 
�ملقادي���ر �مل�ستخدمة يف وجبات �ل�سو�سي 

و�لت���ي جتمع م���ا ب���ني �لأرز و�ل�سمك 
�ل�سوي���ا  وف���ول  و�خل�س���رو�ت 

مثالي���ة،  �لبحري���ة  و�لأع�س���اب 

و�أنه���ا ت�ساعد عل���ى خف�س معدل �لوف���اة �ملبكرة بن�سبة 
15 باملائة.

البقول والتخ�شي�س
�أكل �حلّم�س و�لعد����س و�لفول من �أف�سل و�أ�سرع طرق 
�لتخ�سي�س و�سبط �لوزن دون تاأثري �سلبي على �ل�سحة 
�لعامة للج�سم. وقد بينت �لأبحاث �أن �أكل �لبقول يوميًا 

ملدة 6 �أ�سابيع يوؤدي �إىل �إنقا�س �لوزن ب�سكل فّعال.

الكربوهيدرات وال�شرطان 
ح���ّذرت �كت�سافات ع���ام 2016 من �أ�س���ر�ر جديدة لأكل 
�لكربوهيدر�ت، حيث تبني �أن �لن�سويات ترتبط بزيادة 
خماطر �لإ�سابة ب�سرطان �لرئة حتى بني غري �ملدّخنني. 
�إىل جان���ب ذل���ك ��ستم���رت �لتحذي���ر�ت م���ن �لن�سويات 

وتاأثريها �ل�سلبي على مر�س �ل�سكري.

املعّلبات
ينبغ���ي �أن تر�قب مدخ���لت ج�سمك من 

كل �لأطعمة �ملعّلب���ة، �أيًا كان نوعها، 
وعلى ر�أ�سها �مل�سروبات �ل�سكرية. 

فقد تب���ني �أن ن�سبة �ل�سكر و�مللح 
�لأطعم���ة  كل  يف  �مل�ستخدم���ة 
�مل�سّنع���ة متث���ل خط���رً� كب���ريً� 
دورً�  وتلع���ب  �ل�سح���ة،  عل���ى 
كبريً� يف �لإ�ساب���ة بالأمر��س 
�ملزمن���ة مث���ل �ل�سغ���ط و�لقلب 

و�ل�سكري و�لكول�سرتول.

املاء
م���ن �أه���م �كت�ساف���ات 2016 �أن ج�س���م �لإن�سان 
لي����س بحاجة ل�س���رب 8 �أكو�ب من �مل���اء يوميًا 
كم���ا كان ُيعتق���د. ول يعني ذلك ع���دم �لهتمام 
برتطي���ب �جل�س���م، لكن تب���ني �أن ه���ذه �لكمية 
�لكب���رية لي�ست �سرورية كل ي���وم، خا�سة �إذ� 

كنت تاأكل �أطعمة غنية بال�سو�ئل.

امللح
�أفادت نتائج در��سة مو�ّسعة ��ستمرت ملدة 25 عامًا 

و�أُعلن���ت نتائجه���ا يف 2016 �أن تناول ن�سف ملعقة 
ملح �إ�سافية يوميًا توؤدي �إىل زيادة خطر �لوفاة �ملبكرة 

بن�سبة 12 باملائة

أهم 8 اكتشــافات في مجال 
التغذية خالل 2016

أبرز أحداث          الفنية.. 

من حجاب لوهان إلى قضية 
المجرد

نيويورك/ �شكاي نيوز 

م����ع م�سارف����ة �لع����ام �جل����اري عل����ى بل����وغ نهايت����ه، 
ي�ستذك����ر �لع����امل �سل�سلة م����ن �لأحد�ث �لت����ي �سدت 
�نتباهنا خلل 12 �سهر� ما�سية، �سو�ء يف �ل�سينما 

�أو يف �لغناء.
و�أث����ارت �ملمثل����ة �لأمريكي����ة، ليند�س����ي لوه����ان، 

ج����دل كبري� عقب ظهورها وهي حتمل ن�سخة 
مرتجمة م����ن �لقر�آن �لك����رمي، حيث �أعلنت  

�عتز�مه����ا قر�ءته ث����م ن�سرت �س����ورة لها 
وقد �رتدت �حلجاب.

مو�ق����ع  فاأ�سعل����ت  بيون�سي����ه  �أم����ا 
�إ�سد�رها  �لتو��سل �لجتماعي عقب 

�ألبومه����ا �جلدي����د �لذي يحم����ل عنو�ن 
بجو�ئز  للفوز  �ملر�س����ح   ،Lemonade

غر�مي، �سمت فيه �أغنية حتدثت فيها عن خيانة 
زوجها مغني �لر�ب �لكندي جاي زي لها.

�أما �ملمثلة �أجنلينا جويل، فقد قررت �لنف�سال بعد 
ق�سة ح����ب ��ستمرت 12 عاما، لي�س����دل �ل�ستار على 

�لثنائي �لفني �لأ�سهر يف �لعامل.
وحظ����ي ج����ورج كل����وين وزوجت����ه �أمل عل����م �لدين 
باهتم����ام كب����ري من و�سائ����ل �لإعلم، خا�س����ة بعدما 
�عرتف �لنجم �لو�سي����م يف �لربنامج �لفني �ل�سهري 
TheEllenShow بف�سل خمططه �لرومان�سي 

حلظة طلب يدها.
ويف جمال �ل�سينما، �أخفق فيلم �لنجم �لعاملي ويل 
�سمي����ث Concussion يف �سب����اك �لتذ�كر، مما 

�أثر على تقدير �أجره هذ� �لعام.
وم����ن �ملرتق����ب، �أن يتغ����ري �لو�س����ع، خ����لل �لع����ام 
�ملقبل، بعد جناح فيلم Suicide Squad  �لذي 
�س����در بعد ف����رتة تقيي����م Forbes، كم����ا �أن فيلمه 
يج����ذب  لأن  مر�س����ح    Collateral Beauty

�جلمهور.
ويف �إجناز طال �نتظاره، �أحرز ليوناردو ديكابريو 
بع����د ع�سري����ن عام����ًا م����ن �ح����رت�ف �لف����ن وخم�س����ة 
تر�سيح����ات، جائزة �لأو�سكار ع����ن فئة �أف�سل ممثل 

.the revenant عن دوره يف فيلم
مت�س����ل، ويف  �سي����اق 

�لأو�س����كار  رفع����ت 
ع�سوي����ة �مل�سوتني بها �إىل �ستمائة 
فرد بع����د �تهامه����ا بالعن�سري����ة �إثر 
مقاطع����ة �لنجوم من �أ�سول �إفريقية 

حلفلها �لأخري.
وعلى �ل�سعيد �ملو�سيقي، ح�سدت �لنجمة 
�لعاملي����ة �أديل ح�س����ة �لأ�سد يف حف����ل توزيع 
جو�ئ����ز BBC  للمو�سيقى لل�سن����ة �لثانية على 

�لتو�يل.

اأحداث عربية
ويف �ملنطقة �لعربية، يعد عام 2016  عاما خا�سا جد� 
وخمتلف����ا على م�ستوى �ل�ساح����ة �لدر�مية، حيث �سهد 
�لعدي����د من �لظو�ه����ر �لفنية، منها �آخ����ر �أعمال �لنجم 
�لكبري �لر�ح����ل حممود عبد �لعزي����ز مب�سل�سل "ر�أ�س 

�لغ����ول"، �ل����ذى ناف�����س به خ����لل �سه����ر رم�سان 
�ملا�س����ي، ف�سل عن ح�س����ور حممد منري يف �أول 

بطولة تلفزيونية له عرب م�سل�سل "�ملغني"
وعلى غ����ر�ر كل �سنة، نال����ت �سائعات �ملوت من 
جن����وم �لعامل �لعربي، ولعل �لفن����ان عادل �إمام 
كان �لأك����ر ن�سيب����ا، �إىل جانب حممود يا�سني 
وح�س����ن ح�سن����ي وكرمي����ة خمت����ار، ف�سل عن 
�لنج����وم �ل�سوريني �أمين زي����د�ن ودريد حلام 

وح�سام حت�سني بيك.
ومل ينج �ل�سباب بدورهم من �سائعات �ملوت، 
مثلم����ا ح�س����ل ب�سب����ب ت�ساب����ه �لأ�سم����اء بني 
�ملمث����ل �أحمد �لفي�ساوي وخم����رج �لكليبات 
�ل�سعبي����ة �أحم����د �لفي�س����اوي �ل����ذي و�فته 
�ملنية �إثر �أزم����ة قلبية يف �نت�سار �سائعة 

وفاة �لأول، مما �أثار ذعر �أ�سدقائه.

ومل يخ����ُل �لعام �لر�حل م����ن ت�سريحات 
ب����ني  حقيقي����ة  خلف����ات  لن�س����وب  �أدت 
مطالب����ة  ر�أ�سه����ا  عل����ى  �لفنان����ني، 
�ملو�سيق����ار حلم����ي بك����ر للمط����رب 
�ل�سعبي �أحمد عدوية بالعتز�ل 
�إ�سابت����ه  بع����د  عن����ه  تخفيف����ًا 

باملر�س.
�أك����ر �لف�سائح  ومن ب����ني 
ق�سي����ة  للج����دل  �إث����ارة 
�سع����د  �ملغرب����ي  �لفن����ان 
ي����ز�ل  ل  �ل����ذي  ملج����رد، 
قي����د �لعتقال يف فرن�سا 
�جلن�سي  �لعتد�ء  بتهمة 

على فتاة فرن�سية.
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ف�شائح الفيفا وانتخاب اإنفانتينو
ت���وىل ال�سوي�سري جي���اين اإنفانتينو رئا�س���ة االحتاد الدويل 
لك���رة القدم )الفيفا( خلفا للرئي�س ال�ساب���ق، �سيب بالتر، الذي 

تنحى يف اأعقاب �سل�سلة من الف�سائح.
ومنع���ت جلن���ة االأخ���الق يف الفيفا بالت���ر، الذي تراأ����س الفيفا 
خالل الفرتة بني عامي 1998 و2015، من ممار�سة اأي ن�ساط 

يتعلق بكرة القدم ب�سبب اتهامه بخرق مبادئها.
وفاز اإنفانتين���و، الذي كان ي�سغل من�سب االأمني العام لالحتاد 
االأوروب���ي لكرة الق���دم )اليويفا(، بف���ارق 27 �سوتا عن اأقرب 
مناف�سي���ه البحرين���ي ال�سي���خ �سلمان ب���ن اإبراهي���م اآل خليفة، 

رئي�س االحتاد االأ�سيوي لكرة القدم.

فوز اجلزائري ريا�س حمرز بجائزة اأف�شل 
لعب يف الدوري الإجنليزي

توج اجلزائري ريا�س حمرز بجائزة اأف�سل العب يف الدوري 
االجنلي���زي املمت���از، ليكون بذل���ك اأول العب اأفريق���ي وعربي 
يف���وز به���ذه اجلائ���زة املرموقة وين�س���م اإىل قائم���ة االأ�ساطري 
الت���ي ح�سل���ت على اجلائزة م���ن قبل مثل كيف���ن كيغن، وكيني 
دالغلي����س، وغ���اري لينيك���ر، وت���ريي ه���ري، وكري�ستيان���و 

رونالدو، وغاريث بيل، ولوي�س �سواريز.
وق���اد حمرز فريقه لي�س���رت �سيتي للح�سول عل���ى لقب الدوري 
االإجنلي���زي املمت���از للم���رة االأوىل يف تاريخ���ه، م�سج���ال 17 
هدف���ا لفريق���ه وم�ساهما يف 11 هدف���ا اآخر بتمريرات���ه الدقيقة 

ومراوغاته القاتلة.
اأف�س���ل  جائ���زة  حم���رز  اجلزائري���ة  ال�سحاف���ة  منح���ت  كم���ا 
الع���ب جزائري، وه���ي اجلائزة الت���ي متنح الأف�س���ل الالعبني 

اجلزائريني يف الدوري املحلي اأو يف اخلارج.

فوز لي�شرت �شيتي بالدوري الإجنليزي
ت���وج نادي لي�سرت �سيتي بطال للدوري االإجنليزي املمتاز لكرة 

القدم الأول مرة يف تاريخه املو�سم املا�سي.
وحق���ق لي�س���رت �سيتي ما و�س���ت ب� "املعج���زة" فقد ف���از بلقب 
ال���دوري ومل يخ�س���ر خ���الل 36 مب���اراة �س���وى 3 مباري���ات 
فق���ط، بع���د اأن كان يكافح املو�س���م ال�سابق من اأج���ل البقاء يف 

امل�سابقة.

وفاة كرويف
ت���ويف يوهان كروي���ف، املهاج���م الهولندي االأ�سط���وري الذي 
ت���وىل تدريب نادي بر�سلونه لكرة الق���دم، عن عمر ناهز ال� 68 

عاما بعد �سراع مع �سرطان الرئة.
وف���از كروي���ف بكاأ����س اأوروبا ثالث م���رات متعاقب���ة مع نادي 
اأياك����س اأم�سرتدام الهولندي، كما ت���وىل اإدارة نادي بر�سلونة 

وقاده للفوز باأوىل بطوالته االأوروبية عام 1992.
وف���از كرويف بالك���رة الذهبية ثالث مرات، كم���ا �ساعد منتخب 
ب���الده يف الو�سول اإىل نهائ���ي كاأ�س العامل ع���ام 1974، التي 

خ�سرها اأمام اأملانيا الغربية.

كوبا اأمريكا
ا�ست�ساف���ت الواليات املتحدة بطولة كوب���ا اأمريكا هذا العام 
ب�سكل ا�ستثنائي احتف���اال بالذكرى املئوية النطالق امل�سابقة 

عام 1916.
وح�سل���ت ت�سيلي عل���ى لقب البطول���ة بعد الف���وز يف املبارة 

النهائية على منتخب االأرجنتني بركالت الرتجيح.
وعق���ب انته���اء البطولة، ق���رر الالع���ب االأرجنتين���ي ليونيل 
مي�س���ي اعت���زال اللع���ب ال���دويل بعد اإه���دار اإح���دى ركالت 

الرتجيح، ليخ�سر بلده رابع نهائي بطولة كربى يف ت�سع 
�سنوات.

ث���م عدل مي�سي ع���ن قراره وع���اد للم�ساركة مع منتخب 
بالده يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018.

وفاة حممد علي
ت���ويف اأ�سطورة املالكمة االأمريكي حممد علي عن 74 
عاما. ح�سد علي اأول لقب عاملي له عام 1964 عندما 

ه���زم �سوين لي�ستون، ثم اأ�سبح اأول مالكم يحتفظ 
بلقب الوزن الثقيل ثالث مرات.

كم���ا ح�سل عل���ى لق���ب "ريا�سي الق���رن"، الذي 
متنحه جمل���ة �سبورت�س االأمركية، وعلى لقب 

بي بي  الريا�سية" م���ن  الق���رن  "�سخ�سي���ة 
�سي.

وف�س���ال ع���ن مهارات���ه الفني���ة وبطوالته 
على حلب���ة املالكمة، متيز عل���ي بو�سفه 

�سخ�سية عاملية يف الدفاع عن حقوق االإن�سان.

فوز الربتغال بكاأ�س الأمم الأوروبية
ف���ازت الربتغ���ال بكاأ����س االأمم االأوروبي���ة 2016 بع���د 
تغلبه���ا عل���ى فرن�س���ا به���دف مقاب���ل ال �س���يء، 
لتح�سل عل���ى اأول لقب دويل يف تاريخها 

الكروي.
للمب���اراة  االأ�سل���ي  الوق���ت  انته���ى 
بالتع���ادل ب���دون اأه���داف، قبل اأن 
يتمك���ن اإي���در م���ن ت�سجي���ل هدف 
املباراة الوحي���د يف الدقيقة 110 

بقذيفة من خارج منطقة اجلزاء.

اأوملبياد ريو دي جانريو
فري���ق الالجئني امل�سارك يف االألع���اب االأوملبية 2016 يلتقط 

�سورا له يف ريو دي جانيريو
ا�ست�ساف���ت مدينة ريو دي جانريو الربازيلية دورة االألعاب 
االأوملبي���ة التي �س���ارك فيها اأك���ر من مئتي دول���ة متثل كافة 

قارات العامل.
وكانت ف�سيحة املن�سط���ات الرو�سية وانت�سار فريو�س زيكا 
والق�سايا املتعلقة باالأمن والبنية التحتية واملالعب يف ريو 

قد طغت على الفرتة التي �سبقت افتتاح الدورة.
و�س���ارك فريق من الالجئني يف امل�سابقة و�سم ريا�سيني من 
جنوب ال�سودان و�سوريا والكونغو الدميقراطي واإثيوبيا.

وفاز منتخب الربازيل بامليدالية الذهبية يف كرة القدم الأول 
م���رة يف تاريخه، بع���د اأن ا�ستع�ست البطول���ة على راق�سي 

ال�سامبا على مدى فرتة طويلة.
ف���از ن���ادي �سن داونز اجلن���وب اأفريقي بلق���ب دوري اأبطال 
اأفريقيا على الرغم من خ�سارته اأمام م�سيفه الزمالك امل�سري 

بهدف دون رد يف اإياب الدور النهائي.
وكان �سن داونز قد فاز بثالثية نظيفة يف مباراة الذهاب يف 
بريتوري���ا، ليح�سل على البطولة للم���رة االأوىل يف تاريخه 

وميثل قارة اأفريقيا يف كاأ�س العامل لالأندية.

بكاأ���س  الأرجنت��ن  ف��وز 
ديفيز للتن�س

الرجال  لفرق  للتن�س  ديفيز  كاأ�س  بلقب  االأرجنتني  توجت 
للمرة االأوىل يف تاريخها بعد نهائي دراماتيكي �سد كرواتيا 

با�ستاد زغرب اأرينا.
كان منتخ���ب االأرجنت���ني قد خ�سر لقب كاأ����س ديفيز يف اأربعة 
نهائي���ات �سابقة، وهو م���ا بدا اأنه على و�س���ك اأن يتكّرر للمرة 
اخلام�سة ويذهب اللقب ل�سالح كرواتيا، لوال التغريات التي 
حدث���ت يف اللحظات االأخرية، و�سط هتافات �ساخبة من قبل 
اأك���ر م���ن 1500 م�سج���ع، وكان م���ن بينهم العب ك���رة القدم 
االأرجنتين���ي دييغ���و مارادونا الذي قاد منتخ���ب بالده للفوز 

بكاأ�س العامل 1986.

حتطم طائرة الفريق الربازيلي
حتطم���ت طائ���رة عل���ى متنه���ا 81 �سخ�س���ا، من بينه���م فريق 
�سابيكوين�س���ي الربازيلي الذي كان من املقرر اأن يلعب نهائي 

كاأ�س اأمريكا اجلنوبية لالأندية يف كولومبيا.
وجنا �ست���ة اأ�سخا�س من حتطم الطائرة، لك���ن ال�سرطة قالت 

يف وقت الحق اإن اأحد الناجني تويف متاأثرا بجراحه.
وقرر احت���اد اأمريكا اجلنوبي���ة لكرة القدم من���ح كاأ�س "�سود 
اأمريكان���ا" للن���ادي الربازيل���ي، بعدم���ا طالب ن���ادي اأتليتكو 
نا�سيون���ال الكولومب���ي، ال���ذي كان من املفرت����س اأن يواجه 

الفريق الربازيلي، مبنح الكاأ�س ل�سابيكوين�سي.
وتقرر اإقامة مباراة ودية ب���ني منتخبي الربازيل وكولومبيا 
نهاي���ة يناير/ كانون الث���اين املقبل ل�سال���ح م�ساعدة �سحايا 

حادث حتطم الطائرة.

فوز عموري بجائزة اأف�شل لعب يف اآ�شيا
ف���از االإمارات���ي عمر عبد الرحم���ن "عموري" بجائ���زة اأف�سل 
الع���ب يف اآ�سيا لعام 2016، وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز 
ال�سنوية 2016 الذي اأقيم يف العا�سمة االإماراتية اأبو ظبي.

وق���دم عم���وري م�ستويات رائع���ة خالل هذا الع���ام، حيث قاد 
ن���ادي العني اإىل بل���وغ نهائي دوري اأبط���ال اآ�سيا 2016، كما 
يوا�سل التاألق مع منتخب االإمارات الذي يناف�س بقوة �سمن 

رو�سيا.الت�سفي���ات االآ�سيوي���ة لكاأ����س الع���امل 2018 يف 

ف�شيحة املن�شطات الرو�شية
ك�سف تقرير اأن اأكر من األف ريا�سي رو�سي بينهم ريا�سيون 
اأوملبي���ون تعاط���وا من�سط���ات �سم���ن برنام���ج اأ�سرف���ت عليه 

احلكومة الرو�سية بني عامي 2011 و 2015.
وج���اء يف التقري���ر املع���روف با�س���م تقرير مكالري���ن والذي 
اأع���ده فريق م���ن املخت�سني ل�سال���ح الوكال���ة الدولية ملكافحة 
املن�سط���ات )وادا( اأن "االأم���ر تط���ور من جم���رد التغطية على 
تعاط���ي املن�سطات ب�س���كل فو�سوي اإىل موؤام���رة موؤ�س�ساتية 

منظمة بهدف امل�ساركة واحل�سول على ميداليات."
و�سدر قرار من االحتاد الدويل الألعاب القوى بحظر م�ساركة 
الفرق الرو�سية يف البطوالت الدولية بعد اأن اأ�سدرت )وادا( 
تقريرا اأثبت اأن عددا من العدائني الرو�س تناولوا املن�سطات 

اأثناء امل�ساركة يف بطوالت دولية.

فوز كري�شتيانو رونالدو 
بجائزة اأف�شل لعب يف العامل

ف���از الربتغايل كري�ستيانو رونال���دو، العب نادي ريال مدريد 
االإ�سب���اين، بجائ���زة الكرة الذهبي���ة الأف�سل الع���ب يف العامل 
للم���رة الرابعة يف تاريخه، بعد ح�سول���ه عليها اأعوام 2008 

و2013 و2014.
وقاد رونالدو نادي ري���ال مدريد للح�سول على دوري اأبطال 
اأوروب���ا، ومنتخ���ب الربتغ���ال للح�س���ول عل���ى كاأ����س االأمم 

االأوروبية للمرة االأوىل يف تاريخه.

فوز ريال مدريد بكاأ�س العامل للأندية
ف���از نادي ري���ال مدريد االإ�سب���اين بكاأ�س الع���امل لالأندية على 
ح�س���اب ن���ادي "كا�سيم���ا انتل���رز" الياب���اين باأربع���ة اأهداف 
مقاب���ل هدفني يف الوقت االإ�س���ايف. و�سجل النجم الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو، احلائز عل���ى جائزة الكرة الذهبية لهذا 
الع���ام، ثالث���ة اأهداف )هاتري���ك( ليقود فريق���ه للح�سول على 

البطولة للمرة الثانية يف تاريخه.

أبرز األحداث الرياضية 
عام

م��ن  العدي��د   2016 ع��ام  �شه��د 
الأحداث الريا�شية البارزة، كان 
بع�شه��ا مفاجئا مثل ف��وز لي�شرت 
الإجنلي��زي  بال��دوري  �شيت��ي 
مث��ل  حزين��ا  وبع�شه��ا  املمت��از، 
عل��ي،  حمم��د  امللك��م  رحي��ل 
مث��ل  ماأ�شاوي��ا  الأخ��ر  والبع���س 
حتط��م الطائرة الت��ي كانت تقل 

فريقا برازيليا لكرة القدم.
نلقي يف ه��ذا التقرير نظرة على 
اأهم الأح��داث الريا�شية يف عام 

.2016
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11 حكايات وأحداث

وقع���ت ح���و�دث ط���ري�ن عدي���دة خ���لل ع���ام 
2016 ت�سبب���ت يف حتطم طائ���ر�ت و�سقوط 
�سحاي���ا، وكان ح���ادث �لطائ���رة �لع�سكري���ة 
�لرو�سي���ة توبوليف 154 -�لتي كانت متجهة 
�إىل �سوري���ا �أو�خر �لعام- �حلادث �لأكرب من 

حيث �خل�سائر �مل�سجلة.
وفيم���ا ياأت���ي �أب���رز ح���و�دث �لط���ري�ن �لت���ي 

�سجلت عام 2016:
- 8 يناير/كانون �لثاين: حتطم طائرة �سحن 
تابع���ة ل�سركة "و��ست �أطلنط���ي" �ل�سويدية، 
وذلك �أثناء �إقلعها م���ن �لعا�سمة �لرنويجية 
�أو�سلو باجتاه مدين���ة تروم�سو �لرنويجية، 
و�سقط���ت يف منطق���ة جبلية وع���رة على علو 
�أل���ف مرت قرب �حلدود مع �ل�سويد، مما �أ�سفر 

عن مقتل قائد �لطائرة وم�ساعده.
- 24 فرب�ير/�سب���اط 2016: حتط���م طائرة 
ركاب �سغرية تابعة ل�سركة "تار�" مبيامنار 
يف منطق���ة جبلي���ة يف �لبلد تق���ع على بعد 
225 كل���م غربي �لعا�سمة كامتاندو، وعلى 
متنها 23 �سخ�سا من بينهم ثلثة من طاقم 

�لطائرة، قتلو� جميعا.
- 19 مار����س/�آذ�ر 2016: حتط���م طائرة 

ركاب �إمار�تية تابعة ل�سركة "فلي دبي"، من  
طر�ز بوينغ 737 على مقربة من مدرج مطار 
مدين���ة رو�ست���وف �أون دون جنوبي رو�سيا، 
بعد حماولة هب���وط ثانية فا�سلة ب�سبب �سوء 

�لأحو�ل �جلوية.
ولق���ي 55 ر�كب���ا -معظمه���م رو����س- و�أفر�د 
طاقم �لطائرة �ل�سبع���ة جميعهم م�سرعهم يف 

�حلادث، وكانت �لطائرة قد �أقلعت من دبي.
طائ���رة  �ختطف���ت   :2016 مار����س/�آذ�ر   29
تابع���ة ل�سرك���ة "م�س���ر للط���ري�ن" كان���ت يف 
رحلة م���ن مطار برج �لعرب بالإ�سكندرية �إىل 
�لقاهرة، وعل���ى متنها 81 ر�كبا، قبل �أن يهدد 
�خلاط���ف قائ���د �لطائ���رة باأنه يرت���دي حز�ما 

ويج���ربه  نا�سف���ا 
عل���ى �لتوج���ه �إىل مط���ار لرن���كا 

�لقرب�س���ي و�لهبوط هن���اك. و�نتهت �حلادثة 
با�ست�س���لم �خلاط���ف -ويدعى �سي���ف �لدين 

م�سطفى- لل�سلطات �لأمنية.
حتط���م   :2016 يونيو/حزي���ر�ن   12  �����
مروحي���ة ع�سكرية �إمار�تي���ة يف �لبحر خلل 
مهم���ة �عتيادية، مم���ا �أ�سفر عن مقت���ل �لطيار 
وم�ساع���ده. وكان���ت ث���اين طائ���رة ع�سكري���ة 

تي���ة  � ر ما ت�سقط خلل �سهر، فقد �أعلنت �إ
ت  � لق���و �
مل�سلح���ة  �

�لإمار�تي���ة يف ي���وم 15 ماي���و/
�أيار من �لعام نف�سه عن حتطم طائرة ع�سكرية 
�أثناء طلعة تدريبية يف �لبلد، و�أ�سفر �حلادث 

حينها عن مقتل �لطيار ومدرب.
طائ���رة  �سق���وط   :2016 مايو/�أي���ار   19  -
م�سري���ة من ن���وع �إيربا����س 320 يف �لرحلة 
رق���م "�أم �أ����س 804"، وكان���ت تق���وم برحل���ة 
م���ن مطار �س���ارل ديغول �لفرن�س���ي �إىل مطار 
�لقاه���رة �لدويل، قب���ل �أن ُيفق���د �لت�سال بها 
ق���رب �لأج���و�ء 

 . ي���ة مل�سر �
وكان عل���ى متنه���ا 66 �سخ�سا 

قتلو� جميعا.
- 28 نوفمرب/ت�سري���ن �لثاين 2016: حتطم 
طائ���رة تابعة خلطوط "لمي���ا" �جلوية كانت 
تق���ل لعب���ي وطاق���م ن���ادي ت�سابيكوين�س���ي 
�لرب�زيل���ي، يف "ل يوني���ون"، �أثن���اء تنقله���ا 
"�سانت���ا  مدين���ة  م���ن 

�إىل  بوليفي���ا  يف  �سي���ري�"  ل  دي  ك���روز 
مط���ار "كوردوف���ا" �ل���دويل يف مدين���ة 
"ميديلني" بكولومبيا. و�أ�سفر �حلادث 
عن مقتل 75 �سخ�سا بينهم لعبو نادي 
وطاق���م  و�سحفي���ون  ت�سابيكوين�س���ي 

�لطائرة، وجنا �ستة �أفر�د.
 :2016 �لأول  دي�سمرب/كان���ون   7  -
للخط���وط  تابع���ة  ركاب  طائ���رة  �سق���وط 
�جلوي���ة �لباك�ستاني���ة �أقلع���ت م���ن مط���ار 
�سيرت�ل نح���و �لعا�سمة �إ�سلم �آباد، وعلى 
متنه���ا 48 �سخ�س���ا منه���م �ستة م���ن �لطاقم 
قتلو� جميعا، وحتطمت �لطائرة يف منطقة 

باك�ستان. غربي  "حوليان" �سمال 
� 23 دي�سمرب/كانون �لأول 2016: �سخ�سان 
يقوم���ان باختط���اف طائ���رة ليبي���ة كانت يف 
رحل���ة د�خلية ويحولن م�ساره���ا �إىل مالطا. 
و�لطائرة من طر�ز �إيربا�س �أي 320 وكانت 
يف رحل���ة تابع���ة ل�سرك���ة �خلط���وط �جلوية 
�لأفريقية �ململوك���ة للدولة، وعلى متنها 118 

�سخ�سا.
و�نتهت �لأزمة بعدما �سلم �خلاطفان نف�سهما 

و�أطلقا جميع �لركاب وطاقم �لطائرة.
- 25 دي�سمرب/كانون �لأول 2016: حتطمت  
طائ���رة ع�سكرية رو�سية من ن���وع "تو 154" 
بعيد �إقلعها من مطار �سوت�سي على �سو�حل 
�لبح���ر �لأ�سود يف طريقها �إىل �سوريا، وعلى 
متنه���ا 84 ر�كب���ا -معظمهم م���ن �أع�ساء فرقة 
�ألك�ساندروف �ملو�سيقية- وبينهم �سحفيون، 

�إىل جانب �أفر�د �لطاقم �لت�سعة. 
وكان���ت �لفرق���ة تعت���زم �إحي���اء حف���ل للجنود 
�لرو����س يف قاع���دة حميمي���م ق���رب �للذقي���ة 

مبنا�سبة عيد �مليلد.
B.B.C.  عن

ك�س���ف موق���ع �لبحث �ل�سهري "جوجل"، عن �أب���رز 10 كلمات مت �لبحث عنها 

على م�ستوى �لعامل لعام 2016.

 وكان���ت لعبة بوكيمون ج���و �لأعلى بحًثاأ على م�ست���وى �لعامل،  بينما �حتل 

هات���ف �آيفون 7 �ملركز �لث���اين، و�لرئي�س �لأمريكي �ملنتخ���ب دونالد تر�مب 

يف �ملركز �لثالث.

وك�سفت �سركة جوج���ل ر�سمًيا عن عمليات �لبحث �لأكر �سيوًعا يف جوجل 

خ���لل عام 2016، وتطلق جوج���ل �سنوًيا موقًعا تو�سح فيه عمليات �لبحث 

�لأك���ر �سيوًعا يف حمركها للبحث حول �لع���امل ويف عدة دول خمتلفة حول 
�لعامل

يوؤك���د �لبع����س �أن منجم���ا فرن�سي���ا �سه���ري� 
قب���ل 460 عام���ا كت���ب نب���وء�ت ع���ن �أحد�ث 
�سي�سهده���ا ع���ام 2016، و�أن���ه ر�أى �آنذ�ك ما 
تخبئه �لأقد�ر للب�سرية. فماذ� يا ُترى يخبئ 

لنا �لعام �جلديد.
اأوروب��ا تعث���ر عل��ى "داع���س" 

بني طيات نبوءات فانغا
�ملنجم �لفرن�سي حم���ل �لذكر هو مي�سيل دي 
نو�سرت�د�م �أو نو�سرت�د�مو�س �لذي ُولد يف 
عام 1503 و�حتفظ ب�سهرة خا�سة باعتباره 
�أحد �أ�سهر �ملنجم���ني وقر�ء �لغيب، وحتظى 
نبوء�ت���ه على م���ر �لع�س���ور باهتم���ام بالغ، 
وينكب �ملهتمون عل���ى حل ما تركه من �ألغاز 

وحجايا.
و�أجن���ز نو�سرت�د�مو����س �ل���ذي تخ���رج من 
درج���ة  عل���ى  ���ل  وحت�سّ مونبيلي���ه  جامع���ة 
�لدكت���ور�ه، �أول تق���ومي فلك���ي ل���ه يف ع���ام 
1555 وم���ن ثم �س���درت �أول طبع���ة لأ�سفار 
تنبوء�ت���ه يف لن���دن حمتوية عل���ى 353 من 
�ملقاط���ع �ل�سعرية يف �س���كل رباعيات ملغزة 
تتحدث ع���ن م�ستقب���ل �لب�سري���ة يف �لقرون 

�للحقة.
�متهن هذ� �ملنج���م �ل�سهري �لعلج بالأع�ساب 
وكّر�س حياته لكتابة تقاومي فلكية للأحد�ث 
يف كل مئ���ة عام، وتقلب���ت علقته بال�سلطات 

بني �لر�سى و�ل�سخط.
وميك���ن �لإ�س���ارة باخل�سو����س �إىل �أنه على 
�لرغم من �سهرة نو�سرت�د�مو�س �لو��سعة �إل 
�أن �لباحثني يوؤكدون �أن �لقليل من تنبوء�ته 
كان���ت �سحيحة و�أن ما كتب���ه يلفه �لغمو�س 
�ل�سديد وي�سعب تف�سريه و�أن �لأحد�ث �لتي 
�ساغها بطريقة �سعرية ملغزة ميكن قر�ءتها 

باأكر من وجه.
ومع كل ذلك يد�فع عنه �أن�ساره بالتاأكيد على 
�أن���ه منذ �أك���ر من �أربعة ق���رون ون�سف تنباأ 

 11 بهجم���ات 
�ملتح���دة،  �لولي���ات  �سبتم���رب يف 

و�أن���ه كت���ب به���ذ� �ل�س���اأن قائ���ل: "يف �ليوم 
�حل���ادي ع�سر م���ن �ل�سه���ر �لتا�س���ع طائر�ن 

حديديان �سي�سطدمان ب�سرحني �سامقني".
لأ�سف���ار  �لد�ر�س���ني  بع����س  يق���ول 
نو�سرت�د�مو����س �أن ه���ذ� �ملنج���م �لفرن�س���ي 
�ل�سه���ري ر�أى �أن عام 2015 �سيكون منعطف 
هام للب�سرية وبه تب���د�أ ركائز �أحد�ث ج�سام 
يكون موعدها ع���ام 2016، لفتا �إىل �أن عام 
2015 �سي�سه���د ب���زوغ ه���دف يوح���د جميع 
�سع���وب �لأر����س و"يخل�سه���ا م���ن خطاياها 

و�آثامها".
�أما عام 2016، فقد ر�أى فيه نو�سرت�د�مو�س 
�لكث���ري م���ن �لتناق�س���ات، وفيم���ا �أ�س���ار �إىل 
حدوث حت�سن يف �ملج���ال �لقت�سادي و�إىل 
فتح �أب���و�ب ��ستعم���ال �لطاق���ة �ل�سم�سية ما 
ي�سم���ح بخف����س تكاليف �لكهرب���اء، و�إىل �أن 
�ل�سر�ئ���ب يف �أوروبا �ست�سب���ح من �ملا�سي 
�إل �أن���ه ذكر �أي�س���ا �أن �لأزمة �ملالي���ة �ستبقى 
على حاله���ا ولن تفقد تاأثريه���ا، كما �أملح �إىل 
�إمكاني���ة ح���دوث �نهي���ار يف �لقت�سادي���ات 
�لك���ربى �آخر �لعام م���ن خلل تاأوي���ل قوله: 

م���ر�ت  �سيموت���ون  "�لأغني���اء 
عديدة".

�ملنج���م �لفرن�س���ي �ل�سه���ري قرن ع���ام 2016 
بالعديد من �ملاآ�سي و�لكو�رث، ومنها حديثه 
ع���ن �أن �أ�س���و�أ �لأح���د�ث �ستنطل���ق �سر�رتها 
م���ن �ل�س���رق، و�أن �أنا�س���ا يرت���دون �لعمائ���م 
�سيب���دوؤون حرب���ا دموي���ة ووح�سي���ة، و�أنها 
ل�س���دة ق�سوته���ا �ستدف���ع ع�سر�ت م���ن �لدول 

للنخر�ط فيها وهي �ست�ستمر 27 عاما!.
ومل يكت���ف نو�سرت�د�مو����س بذل���ك، بح�سب 
�ملف�سري���ن، ب���ل �أ�س���اف �إىل �حل���رب كو�رث 
طبيعي���ة، م�س���ري� �إىل �أن �لولي���ات �ملتحدة 
�ستفقد �إح���دى مدنها ب�سب���ب �لإع�سار، و�أن 
ع���ام 2016 �سي�سه���د هط���ول �أمط���ار �سديدة 
�أوروب���ا  �لغ���ز�رة و�أن �ملي���اه �ستغم���ر دول 
�سهري���ن م���ن دون �نقط���اع و�أن �لفي�سان���ات 
�أر��س���ي  م���ن  �أج���ز�ء  غ���رق  يف  �ستت�سب���ب 

�لت�سيك و�إيطاليا وهنغاريا وبريطانيا!.
وينق���ل �أن�س���ار هذ� �ملنج���م عن���ه �أن �أوروبا 
�ستخلو من �سكانها و�أن مدنها �ستتحول �إىل 
ركام و�أنه���ا �ستبقى كذلك 10 �سنو�ت قبل �أن 

�حلي���اة  تع���ود 
�إليه���ا، و�سيكون �خلر�ب ناجتا 

ب�س���كل �أ�سا�س���ي ع���ن �نفجار عني���ف لربكان 
�لكارث���ة  ه���ذه  و�أن  �إيطالي���ا،  يف  في���زوف 
�له���ز�ت  م���ن  �سل�سل���ة  �ستعقبه���ا  �لطبيعي���ة 
�لأر�سية �لت���ي �ستق�سي على حياة �آلف من 

�لب�سر.

لن نكون جمربين، بطبيعة �حلال على �نتظار 
كل ه���ذه �لك���و�رث يف �لع���ام �جلدي���د �لذي 
ي���كاد �أن ي�سل �إلين���ا، �إذ �أن ه���ذه �لتنبوء�ت 
كمثيلته���ا لي�س���ت ق���در� حمتوم���ا ول حكما 

نهائي���ا وه���ي جم���رد �أ�سغاث 
�أحلم �ستتجاوزها �لأيام.

وه���ذ� بالطب���ع ل يعن���ي �أن �حلي���اة �ستكون 
مثالية وم���ن دون �سو�ئب يف �لعام �جلديد، 
ب���ل ه���ي �ستم�سي كم���ا تفعل د�ئم���ا ثنائيات 
متو��سل���ة، ولدة وم���وت ح���رب و�سلم حب 
وكر�هية رخاء وعوز، ��ستقر�ر و��سطر�ب، 
وف���وق كل ذلك يظل �لأمل �سم�سا ل تغيب يف 
�أحل���ك �لظ���روف و�أ�سد �لأزم���ات، وهذه هي 

�سنة �حلياة.
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13 حكايات وأحداث

ترجمة/ اأحمد الزبيدي

ه���ذه قائمة باأف�س���ل ع�سرة كتب �سدرت ع���ام  2016، مت 
�ختيارها من قبل حمرري �سحيفة نيويورك تاميز

جمعيةالقنابل ال�شغ��رية، رواية للكاتب 
كارل ماهاجان 

كار�ن ماهاج���ان من مو�لي���د 1984، ن�س���اأ يف نيودلهي. 
و�أول رو�ي���ة ل���ه »تنظيم �لأ�س���رة« و�سل���ت �إىل نهائيات 
جائ���زة دي���لن توما����س ون�س���رت يف ت�س���ع دول. يكتب 
مق���الت يف �سحف كث���رية مث���ل نيويورك تامي���ز، وول 
�سرتي���ت جورنال، باري����س ريفيو، وغريه���ا. تخرج يف 

جامعة �ستانفورد ويعي�س يف تك�سا�س 
��ستق���ى �لكاتب «كار�ن ماهاجان » �أحد�ث رو�ية «جمعية 
�لقناب���ل �ل�سغرية» من حياته �ل�سخ�سي���ة، و�لتي حملت 
�لنقي�س���ني م���ن �لوج���ع و�لف���رح. فف���ي ع���ام 1996 فجر 

جهادي���ون �نف�ساليون من ك�سمري عبوة نا�سفة قرب بيته 
يف نيودله���ي، قت���ل وج���رح �لع�س���ر�ت وكان يف �لثاني���ة 
ع�س���رة م���ن عم���ره. ويف رو�يت���ه �ل�سادرة ع���ن فايكينج 

يعود كار�ن �إىل �ملكان �لذي كان ميكن �أن ميوت فيه..

املياه ال�شمالية

ه���ذه �لرو�ية تدور زمنًيا يف بد�يات �لقرن �ل� 19، وفيها 
يحك���ي �لكاتب �إي���ان ماجو�ير، عن �سخ����س خمتل عقليا 
متو�جد على �سفينة تعم���ل يف �سيد �حليتان متجهة �إىل 
منطقة �لقط���ب �ل�سمايل، ومتتلئ ه���ذه �لرو�ية بالإثارة 
و�لغمو�س، و�أحد�ثها كلها تكون يف عر�س �ملحيط حيث 

تتو�ىل �لأحد�ث وتتابع �ملفاجاآت.

مرتو انفاق ال�شكك احلديدية
للكاتب  كول�شون وايتهيد

وترتكز هذه �لرو�ية على ق�س�س حقيقية من جر�ئم �لقتل 
و�لتعذي���ب �لتي حدثت يف �مريكا �ي���ام �لرق و�لعبودية 
لك���ن �لكاتب ي�سي���ف �ليها مل�سات من �خلي���ال تق�سعر لها 
�لبد�ن مقدما من خللها متعة �لت�سويق و�لثارة وكثري 

من �لوقائع �لتاريخية

النباتية للكاتبة هان كانغ. 

ح�سل���ت هذه �لرو�ي���ة على جائزة “�لبوك���ر”،”، وتدور 
�لرو�ي���ة ح���ول �سي���دة تعي����س حي���اة عادية، حت���ى تقرر 
�أن ت�سب���ح نباتي���ة، وذلك بعد حلم مرع���ب ت�سمن �سور� 
ممتلئ���ة بالدم و�س���ور� وح�سية لتعذي���ب �سعب ومقلق، 
وله���ذ� تق���رر �ل�سي���دة تطه���ري عقلها م���ن خلل ع���دم �أكل 

�للح���وم، و�لق�س���ة يف جممله���ا حتم���ل نوعا م���ن �أنو�ع 
ن�سال �ملر�أة. 

�شتيف��ان  للكات��ب  والرتبنت��ني  احل��رب 
هريمتان�س

يق���دم �لكاتب لنا يف هذه �لرو�ية، حياة “�أروبان”، وهو 
جن���دي جنا من �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل، و�لكتاب عبارة 
عن مذكر�ت حتكى ما لقيه �جلندي من �سد�م وعر�ك كما 
يحك���ى عن �لفن و�حلب و�حلرب، وتعد هذه �لرو�ية من 
�سمن �لرو�ي���ات �مل�سوقة، �لتي تك�س���ف تفا�سيل جديدة 
مل تك���ن معروف���ة من قبل ع���ن ماأ�ساة �لإن�س���ان يف �لقرن 

�لع�سرين وما فعلته به �حلروب.

�ش��ارة  للكاتب��ة  الوجوديي��ني   مقه��ى  يف 
بيكويل

وتناق�س في���ه �لكاتبة تاريخ �لفكار �لوجودية  من خلل 
تق���دمي �س���ورة م�سرتك���ة لعمالق���ة �لفل�سف���ة �لوجودية: 
�سارتر، بوفو�ر، كامو،، مريلو-بونتي، هايدغر ون�سف 

دزينة �خرى من �لكتاب و�لفل�سفة �لأوروبيني ".

امل��ال اخلف��ي: تاري��خ املح��اولت ال�شرية 
لالأثري��اء وراء �شع��ود اليم��ني املتط��رف 

للكاتب جني ماير
يف عام 1980 قرر رجلي �لعمال �لريني ت�سارلز وديفيد 
ك���وخ �نفاق مبال���غ �سخمة من ثروتهم م���ن �جل �نتخاب 
�ملحافظ���ني يف جميع دو�ئر  �حلكومة �لمريكية، �م�سى 
موؤل���ف ه���ذ� �لكت���اب  خم�س �سن���و�ت يبح���ث يف �أن�سطة 

هذي���ن �لخوين "، وكانت �لنتيج���ة هو هذ� �لكتاب �لذي 
يقدم معلومات موثقة ب�سكل جيد.

الخ��الء: الفقر والرب��ح يف م��دن اأمريكا 
للكاتب ماثيو ديزموند

يف ماي���و 2008،  �نتق���ل ديزمون���د لي�سك���ن من���زل يف 
�جلانب �ل�سمايل لحدى �لوليات �لمريكية  �لتي تعاين 
م���ن �لفقر. وبد�أ طالب �لدر��سات �لعليا يف علم �لجتماع 
بجمع �مللحظات ع���ن حياة �لنا�س �لذين كانو� على �سفا 
�لط���رد من منازلهم �لتي كانت يف كث���ري من �لأحيان، من 
�لناحية �ملو�سوعي���ة، غري �ساحلة لل�ستخ���د�م �لآدمي: 
كانو� يدفع���ون 70-80 يف �ملئة من دخلهم يف �لإيجار،، 
كتابه هذ�  يبني كيف جتري عمليات �لإخلء لهذه �ملنازل 

ب�سبب عدم قدرة �ل�سكان على دفع �ليجار

يف الغرفة املظلمة للكاتبة �شوزان فالودي
وه���ي كاتب���ة و�سحفية �مريكي���ة تتح���دث يف كتابها عن  
و�لدها كبري �ل�سن �لذي يخ�س���ع لعملية جر�حية لتغيري 

�جلن�س، وتر�سد فيه علقتها �ملتوترة معه

العودة للكاتب الليبي ه�شام مطر
ويتح���دث �لكات���ب ع���ن ق�س���ة �ختط���اف و�ل���ده  يف عام 
1990، وت�سليمه �ىل �لنظام �لليبي وكان و�لده  من �أبرز 
�ملنتقدين لدكتاتورية معمر �لقذ�يف.. ثم حدث �ن �ختفى 
بب�ساطة. عاد ه�س���ام مطر �إىل ليبيا يف ربيع عام 2012، 
بع���د �أن �أطي���ح بالق���ذ�يف وقبل ن�س���وب �حل���رب �لأهلية 

�حلالية، وكتابه هو عبارة عن مذكر�ته عن تلك �لفرتة  

عن النيويورك تاميز

�أدى �رتف���اع درجات �حل���ر�رة �إىل حدوث جفاف يف 
كثري من �ملناطق عام 2016

�أك���دت بيانات تر�س���د �لو�قع �ملناخي خ���لل �لأ�سهر 
�لت�سع���ة �لأوىل م���ن �لع���ام �جل���اري �أن ع���ام 2016 
ي�سجل رقم���ا قيا�سيا من حيث �أ�س���د �لأعو�م �رتفاعا 

يف درجات �حلر�رة.
وكان���ت درجات �حل���ر�رة خ���لل �لفرتة م���ن يناير/

كان���ون �لثاين وحت���ى �سبتمرب/�أيلول ق���د جتاوزت 
م�ستوي���ات م���ا قب���ل �لع�س���ر �ل�سناعي بو�ق���ع 1.2 

درجة مئوية.
وقالت �ملنظمة �لعاملية للأر�س���اد �جلوية �إن درجات 
�حل���ر�رة �ستظل مرتفعة بقية �لع���ام على �أن تتجاوز 

�مل�ستويات �مل�سجلة يف عام 2015.
وكان لظاه���رة �ل���رتدد �جلنوب���ي �ملناخي���ة �ملعروفة 
درج���ات  �رتف���اع  يف  تاأثريه���ا  نين���و"  "�إل  با�س���م 
�حل���ر�رة، كما تظ���ل �نبعاثات ث���اين �أك�سيد �لكربون 
�لعام���ل �لأك���ر �أهمي���ة يف توجيه درج���ات �حلر�رة 

نحو ت�سجيل �رتفاع.
و�ساع���د �لبيان �ملوؤقت ع���ن حالة �ملن���اخ �لعاملية عام 
2016 يف وق���ت مبك���ر م���ن �لع���ام �جل���اري يف ر�سم 
روؤية �أمام �جتماع مفاو�سي �ملناخ يف �ملغرب، �لذين 

ي�سعون �إىل دفع �تفاقية باري�س �ملناخية قدما.
بد�ي���ة  م���ن  �حل���ر�رة  درج���ات  �إن  �لبي���ان  ويق���ول 
�لع���ام حت���ى �سه���ر �سبتمرب/�أيل���ول �سجل���ت �رتفاعا 
بو�ق���ع 0.88 درجة فوق متو�س���ط درجات �حلر�رة 
�مل�سجلة خلل �لفرتة من 1961 وحتى 1990، �لتي 
ت�ستخدمها �ملنظمة �لعاملية للأر�ساد �جلوية كاأ�سا�س 

لها.
وكان ع���ام 2015 بالكام���ل، �ل���ذي �سج���ل م�ستويات 
قيا�سية من حيث �رتف���اع درجات �حلر�رة، قد �سجل 
�رتفاع���ا بو�قع 0.77 فوق متو�سط درجات �حلر�رة 

�مل�سجلة خلل �لفرتة من 1961 وحتى 1990.
ونظر� لبق���اء �سهرين عل���ى �نتهاء هذ� �لع���ام، ي�سري 
حتلي���ل مبدئ���ي للبيانات �ملعلن���ة يف �سه���ر �أكتوبر/

ت�سرين �لأول �أن عام 2016 ي�سري على خطى جتاوز 
م�ستوي���ات ع���ام 2015 �ل���ذي �سجل ب���دوره �رتفاعا 

قيا�سيا مقارنة بعام 2014.
وق���ال بي���رتي تال����س، �أم���ني ع���ام �ملنظم���ة �لعاملية 
للأر�س���اد �جلوية: "عام �آخر ورق���م قيا�سي �آخر. �إن 
ع���ام 2016 جتاوز درج���ات �حل���ر�رة �ملرتفعة �لتي 

�سهدناها يف عام 2015".
و�أ�س���اف: "يف مناط���ق قطبي���ة يف رو�سي���ا، �سجلت 
درج���ات �حل���ر�رة م���ن 6 �إىل 7 درج���ات مئوية فوق 
متو�س���ط درجات �حلر�رة طويلة �لأجل. كما �سجلت 
�لكثري من �ملناط���ق �لأخرى يف مناطق قطبية و�سبه 

قطبية يف رو�سيا و�أل�سكا و�سمال غرب كند� �رتفاعا 
بو�ق���ع 3 درج���ات عل���ى �لأقل فوق متو�س���ط درجات 

�حلر�رة".
�لتغ���ري �ملناخ���ي ز�د م���ن �حتمالية ت�ساق���ط �لأمطار 
�لغزيرة يف بريطاني���ا بن�سبة ت�سل �إىل نحو 40 يف 

�ملئة يف عام 2015
وي���ربز �لتقري���ر �أن موؤ�س���ر�ت تغري �ملن���اخ �لأخرى 
طويل���ة �لأجل �سجلت �أي�سا �أرقاما قيا�سية. كما ظلت 
�لنبعاث���ات �لغازي���ة يف �جل���و ت�سج���ل �رتفاع���ا يف 

مار�س/�أذ�ر عام 2016.
وليز�ل جلي���د �لبحر �لقطبي ي�سه���د ذوبانا بكميات 
كبرية، كم���ا �أن �لطبقة �جلليدي���ة يف غرينلند بد�أت 

ذوبانها مبكر� جد� هذ� �لعام.

ويعتقد �خلرب�ء �أن ظاهر "�إل نينو" �ملناخية نه�ست 
ب���دور يف ت�سجيل درجات ح���ر�رة مرتفعة على نحو 

قيا�سي خلل عامي 2015 و 2016.
وحدد �خل���رب�ء كميتها بنحو 0.2 م���ن �لدرجة، غري 
�أن تر�كم �لنبعاثات �لغازية �أ�سهمفي ت�سجيل �رتفاع 
�آخر يف درجات �حلر�رة. و�أمكن �ل�سعور بتاأثري هذ� 

�لحرت�ر �ملناخي على نحو كبري.
وق���ال بي���رتي تال�س:"ب�سب���ب تغ���ري �ملن���اخ، ز�دت 

معدلت حدوث �لكو�رث وتاأثريها".
و�أ�س���اف: "�أ�سبحت �ملوجات �حل���ارة و�لفي�سانات 
�لت���ي كان���ت حتدث مرة و�ح���دة يف عمر جي���ل �سيئا 
معت���اد�. كم���ا �رتفع من�س���وب مياه �لبح���ر ف�سل عن 

�لعو��سف �ملرتبطة بهبوب �أعا�سري مد�رية".

و�أ�سهم���ت مفاج���اأة �نتخ���اب دونال���د تر�م���ب رئي�سا 
للولي���ات �ملتح���دة يف تعزيز توقع���ات باحتمال دفع 
روؤيت���ه �ملت�سكك���ة ب�س���اأن تغ���ري �ملن���اخ د�خ���ل �لبيت 

�لأبي�س.
ويوؤكد �لعلماء �أن �أدلة و�قع تغري �ملناخ تزد�د ب�سفة 

م�ستمرة.
وقال بيرت �ستوت، رئي�س فريق �ملناخ بهيئة �لأر�ساد 
�جلوي���ة �لربيطانية:"ن�سه���د �آث���ار تغ���ري �ملناخ على 

�لطق�س �ل�سديد".
ووفق���ا لتحلي���ل �ملنظمة �لعاملية لتغ���ري �ملناخ، �سجل 
ه���ذ� �لق���رن 16 عاما ه���ي �لأ�سد �رتفاع���ا يف درجات 
�حل���ر�رة م���ن جمم���وع 17 عام���ا، وكان �ل�ستثن���اء 

�لوحيد يف عام 1998. افضل عشرة كتب لعام 2016

2016 أشــد األعوام سخونة في 
العالم "على األرجح"
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15 حكايات وأحداث

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
-----------------

خ�ال�د خ�شري

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

حكايات وأحداث
ملحق �شامل عن احداث

 �شنة 2016 
�شدر عن جريدة 

ترجمة واعداد/ املدى

م���ن  �لعدي���د  رحي���ل   2016 ع���ام  �سه���د 
�ل�سخ�سي���ات �للمعة و�ل�سه���رية  يف �لعامل 
و�ذ� �ردن���ا �ن ن�سع قائم���ة لل�سخ�سيات تلك 
فالقائم���ة تط���ول وفيم���ا يلي �برز م���ا حوته 

قائمة �لر�حلني هذ� �لعام
رحي���ل في���دل كا�س���رتو، زعيم  كوب���ا لن�سف 
ق���رن تقريب���ا، حي���ث �ث���ار موت���ه �سدمة  يف 
جمي���ع �أنحاء �لعامل. رح���ل  كا�سرتو يف 25 
ت�سري���ن �لثاين عن عمر ناه���ز �لت�سعني عاما 
حي���ُث جاء �إع���لن �لوفاة على ل�س���ان �سقيقه 
ع���رب  ر�وؤول  ق���ال  كا�س���رتو، حي���ث  ر�وؤول 
�لتلفزي���ون �لوطن���ي: "تويف �لقائ���د �لأعلى 
للث���ورة �لكوبي���ة يف �ل�ساع���ة 22.29 ه���ذ� 
�مل�ساء".وموؤخر� �س���ادق �لنو�ب �لكوبيون 
على م�سروع قانون مينع �طلق ��سم �لزعيم 
�لر�ح���ل في���دل كا�س���رتو عل���ى �ي �س���ارع �و 
مي���د�ن يف �لب���لد، وذل���ك ن���زول عن���د رغبة 

�لزعيم �لر�حل.
وق���ال �لرئي����س �لكوب���ي ر�وؤول كا�سرتو �إن 
�سقيق���ه في���دل طلب قبل وفات���ه يف �ل� 25 من 
�ل�سه���ر �ملا�س���ي عن عم���ر ناه���ز 90 عاما �ل 
يق���ام �ي متثال �و ن�سب له و�ل يطلق ��سمه 

على �ي �سارع �و ميد�ن يف كوبا.
و�سادق نو�ب �ملجل�س �لوطني �لكوبي على 

رغبة فيدل كا�سرتو بالجماع.
وقال���ت �لنائبة جنيفر بيلل���و مارتينيز عقب 
�لت�سوي���ت "تكرمينا لن يكون باطلق ��سمه 
على كل �سيء نبنيه، ولكن بابقاء ذكر�ه حية 

ومبو��سلة م�سريتنا �ل�سرت�كية."

وكان فيدل كا�سرتو يعار�س د�ئما يف حياته 
�قام���ة �ي متث���ال ل���ه، وبالفع���ل ل يوجد �ي 

�سارع �و ميد�ن يف كوبا يحمل ��سمه.
كم���ا �مر �لزعيم �لر�حل ب���ال ي�ستخدم ��سمه 

لغر��س جتارية �و دعائية.
ولكن���ه �سم���ح با�ستخ���د�م ��سم���ه م���ن قب���ل 
�لفنان���ني و�جلماه���ري عن���د م�ساركته���م يف 

�ملظاهر�ت �ل�سيا�سية.
و�سم���ح �ي�س���ا باط���لق ��سم���ه عل���ى مرك���ز 
للبح���اث متخ�س����س بدر��س���ة �ل���دور �لذي 

لعبه يف �لتاريخ.
-يف �لثال���ث م���ن حزي���ر�ن ت���ويف ��سطورة 
�مللكم���ة �لعاملي���ة حممد عل���ي كلي عن عمر 
ناه���ز 74 عام���ا  3 يوني���و يف �س���ن 74.، فاز 
كلي ببطول���ة �لع���امل لل���وزن �لثقي���ل ث���لث 
م���ر�ت على م���دى ع�سري���ن عام���ًا يف 1964 

ت���وج   1999 ع���ام  ويف  و1978،  و1974 
بلق���ب "ريا�سي �لقرن"، وهو �ساحب �أ�سرع 

و�أقوى لكمة يف �لعامل
�لمريك���ي  للمط���رب  �ملفاج���ئ  �لرحي���ل   -
)برن�س(�س���كل  �سدم���ة جلمهوره حيث وجد 
�ملغن���ي �مل�سهور و�لبالغ م���ن �لعمر 57 عاما 
ميت���ا يف منزله يف بلدة بي���زيل بارك بولية 
ميني�سوت���ا،يف 21 ني�سان وذكر معهد �لطب 
�ل�سرع���ي �أن �ملغن���ي �لأمريك���ي ت���ويف �إث���ر 
جرع���ة ز�ئدة م���ن م�سكن ل���لأمل حتتوي على 
م���ادة �لأفي���ون. وتويف برن�س، بع���د تناوله 
جرع���ة ز�ئدة من م���ادة فينتانيل، وهي عقار 
�أفي���وين قوي م�ساد للأمل قوي جًد�، وهو ما 

يف�سر �لوفاة �ملفاجئة للنجم �لأمريكي.

وت�س���ري �ملر�كز �لأمريكي���ة ملر�قبة �لأمر��س 
و�لوقاي���ة منها، �إىل �أن "فينتانيل" ي�ستخدم 
عادة لت�سكني �أوجاع مزمنة ب�سكل عام عندما 
يف�سل �لعلج مب�سكنات �آلم �أخرى، ويعترب 

�أقوى ب�50 �إىل 100 مرة من �ملورفني.

وت���رددت �سائع���ات و�أقاوي���ل كث���رية ح���ول 
دو�ف���ع برن�س لتناوت م�سكنات �لآلم؛ حيث 
ذك���رت تقاري���ر �سحفية �أن �لنج���م �لأمريكي 
كان يعاين من مر�س ع�سال دفعه �إىل تناول 

م�سكنات �لأوجاع �لقوية.

- يف �لعا�س���ر من كانون �لث���اين رحل ديفيد 
ب���اوي، مغني �لروك �لربيط���اين بعد معركة 
�سرية مع مر�س �ل�سرطان. وكان يبلغ حينها 

�لتا�سعة و�ل�ستني من �لعمر. 

و�أقام ب���ِوي �آخر عر�س ح���ي �أمام �جلمهور 
يف حفل���ة نظمتها �إحدى �جلمعيات �خلريية 

يف نيويورك عام 2006.
و�أ�ساد �لنقاد بالألب���وم �لأخري "بلك �ستار" 

�لذي ي�سم �سبع �أغاين فقط.
كان���ت �لنطلق���ة �لكب���رية لديفيد ب���ِوي من 
خ���لل �ألبومه "�سعود وهب���وط زيغي �ستار 
د��ست وعناكب م���ن �ملريخ" يف عام 1972.
يف  كان  ب���وي  لديفي���د  ح���ي  عر����س  �أخ���ر 

نيويورك عام 2006
وبالإ�ساف���ة �إىل �لغناء �سارك ديفيد بوي يف 
�لعدي���د م���ن �لأف���لم �أ�سهرها "�لرج���ل �لذي 
�سق���ط على �لأر�س" يف ع���ام 1976، و�لذي 
كان ي���وؤدي في���ه دور كائ���ن ف�سائ���ي يطل���ب 

�مل�ساعدة بحثا عن �ملياه لكوكبه.
و�سارك ملدة ثلثة �أ�سهر يف م�سرحية "�لرجل 
�لفي���ل" �لتي عر�ست عل���ى م�سرح برودو�ي 

يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�سي.
ولد ب���ِوي با�س���م ديفيد جون���ز يف لندن عام 
1947، لكن���ه غ���ري ��سمه ع���ام 1966 بعد �أن 

ذ�ع �سيت �ملغني ديفي جونز

- �لبط���ل �لأمريكي جون غلني، �لذي كان يف 
ع���ام 1962 �أول ر�ئ���د ف�س���اء �أمريكي يدور 
حول �لأر�س - و�ل���ذي كان على منت �ملكوك 
دي�سكف���ري يف عام 1998 يف �س���ن �ل�سابعة 
و�ل�سبع���ني، مم���ا جع���ل من���ه �أق���دم �سخ����س 
يط���ري يف �لف�س���اء – ت���ويف يف 8. كان���ون 
�لول، وكان غل���ني �أي�س���ا طي���ار� مقاتل يف 
�حلرب �لكورية وع�سو يف جمل�س �ل�سيوخ 
�لأمريكي مل���دة 24 عاما، وت���ويف وهو يبلغ 

من �لعمر 95عاما.
- وتوفي���ت �ل�سي���دة �لأوىل �ل�سابقة نان�سي 

ريغان يف �ل�ساد�س من �ذ�ر عن 94 عاما 

وتوفي���ت جاني���ت رين���و، وه���ي �أول �م���ر�أة 
ت�سغل من�س���ب �لنائب �لعام �لأمريكي،يف 7 
ت�سري���ن �لثاين عن 78عاما. ب�سبب ��سابتها 

مر�س باركن�سون -.
- وتويف �ملمثل �لكوميدي جاري �ساندلينج 
يف 24 �ذ�ر، �ثر ��سابته بنوبة قلبية. وكان 

يف �ل�ساد�سة و�ل�ستني من �لعمر

- جني و�يلدر،�ملمثل �ل�سهري �ساحب �لأدو�ر 
�لكوميدي���ة �لت���ي ل تن�س���ى يف "ويلي ونكا 
وم�سنع �ل�سوكولتة"، تويف عن 83 يف 29 

�آب ب�سبب م�ساعفات مر�س �لزهامير.

�دو�رد �ألب���ي - �لكات���ب �مل�سرحي �ل�سهري – 
رحل عن عاملنا يف 16 �يلول عن 88 عاما.

- هارب���ر يل، �لكاتب���ة �لت���ي كان���ت  تتجن���ب  
�لأ�سو�ء رحلت  يف 19 �سباط وهي يف �سن 

�لتا�سعة و�لثمانني

و تويف �يلي فيزل  �حلائز على جائزة نوبل 
لل�سلم يف 2 متوزعن  87عاما.

- وتويف ليونارد كوهني، �ملغني �لأ�سطوري، 
يف 7 ت�سرين �لثاين  عن 82عاما. 

- جاجا غابور، جنم���ة  هوليوود �ل�سهرية ، 
توفي���ت يف 18 كانون �لول �ثر  نوبة قلبية 
وكان���ت جاب���ور، �لتي تزوج���ت ت�سع مر�ت، 

تبلغ من �لعمر99عاما.

- جورج مايكل، " �أيقونة �ملو�سيقى و�لغناء 
رحل عن عاملنا يف يوم عيد �مليلد.

- و�ملمثل���ة  كاري في�س���ر، بطلة �سل�سلة �فلم 
"ح���رب �لنج���وم" توفي���ت ي���وم 27 كانون 
�لول بع���د تعر�سه���ا لزم���ة قلبي���ة قبل عدة 

�أيام. وكانت تبلغ من �لعمر 60عاما

بطر�س بطر�س غايل
رحل �لدبلوما�س���ي �مل�سري يف 16 فرب�ير/

�سباط.
كان غ���ايل، وه���و �أ�ست���اذ جامع���ي و�سيا�سي 
م�س���ري، قد �سغل من�سب �لأمني �لعام للأمم 
�ملتحدة لولية و�حدة مدتها خم�س �سنو�ت، 
يف �أول يناير/كان���ون �لثاين 1992، وحتى 

دي�سمرب/كانون �لأول 1996.
ويع���د �لر�حل �أول دبلوما�س���ي عربي ي�سغل 

من�سب �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.
وخ���لل تولي���ه �ملن�س���ب، دع���م ب�س���دة دور 
�ملنظم���ة �لدولي���ة يف �لو�ساطة يف مرحلة ما 
بعد �حلرب �لب���اردة، لكن ��ستي���اء �لوليات 
�ملتح���دة م���ن نه���ج غ���ايل �مل�ستق���ل ح���ال يف 
�لنهاي���ة دون جناح���ه يف ت���ويل �أمانة �لأمم 

�ملتحدة لولية ثانية يف 1996.
حممد ح�سنني هيكل

رح���ل �ل�سحف���ي �مل�س���ري �ل�سه���ري، حمم���د 
ح�سنني هيكل، يف 17 فرب�ير/�سباط.

وُيعت���رب �لكات���ب �ل�سحفي �مل�س���ري، حممد 
�ل�سحفي���ني  �أك���ر  �أح���د  هي���كل،  ح�سن���ني 

و�ل�سيا�سيني �ملوؤثرين يف م�سر.
وُع���رف هي���كل بقرب���ه �ل�سديد م���ن �لرئي�س 

�مل�سري �لأ�سبق جمال عبد�لنا�سر.
كما جنح خلل رحلته �لطويلة يف �ل�سحافة 
يف توطي���د علقت���ه ببع�س �حل���كام و�مللوك 
و�لروؤ�س���اء، �أبرزه���م �مللك عبد �لل���ه �أول من 
حك���م �لأردن، و�أحم���د ب���ن بل���ة، �أول رئي�س 
للجز�ئر بع���د ��ستقللها عام 1962، وحممد 
ر�س���ا بهلوي �آخ���ر ملوك �إي���ر�ن، و�آي���ة �لله 

�خلميني زعيم �لثورة �لإير�نية.
ح�سن �لرت�بي

ت���ويف �ل�سيا�سي �ل�سود�ين يف �ل�ساد�س من 
مار�س/�آذ�ر.

وُيعت���رب �لدكت���ور ح�س���ن �لرت�بي م���ن �أبرز 
�ل�سخ�سي���ات �ل�سيا�سي���ة �ل�سود�نية �ملثرية 

للجدل.
كم���ا �عُترب �لق���وة �لتي مكن���ت �لرئي�س عمر 

�لب�سري من �لو�سول �إىل �سدة �حلكم.
جامع���ة  يف  �حلق���وق  �لرت�ب���ي  ودر����س 
م���ن  دكت���ور�ه  عل���ى  وح�س���ل  �خلرط���وم، 
جامع���ة �ل�سوربون يف باري����س عام 1964. 
و�أتقن �أرب���ع لغات هي �لعربية و�لإجنليزية 

و�لفرن�سية و�لأملانية.
زهاء حديد

رحلت �ملعمارية �لربيطانية، عر�قية �لأ�سل، 
زهاء حديد، يف 31 مار�س/�آذ�ر.

وكانت حديد �أول �مر�أة تفوز بجائزة �ملعهد 
�مللكي �لربيطاين للعمارة �عرت�فا منه بتفرد 

�أعمالها.
و�سمم���ت حديد �لعديد من �ملباين يف �أنحاء 
�ست���ى من �لعامل، من هون���غ كونغ �إىل �أملانيا 

�إىل �أذربيجان.
وم���ن �آخ���ر ت�ساميمه���ا �أح���د �مللع���ب �لت���ي 
ت�ست�سي���ف بطولة كاأ�س �لع���امل يف قطر عام 

.2022
حممد عبد �لعزيز

رحل زعي���م جبهة �لبولي�ساري���و، حممد عبد 
�لعزيز، يف 31 �آيار.

وكان عب���د �لعزيز �أحد �لأع�س���اء �ملوؤ�س�سني 
با�ستق���لل  �ملطالب���ة  �لبولي�ساري���و  جلبه���ة 
وت���وىل  �ملغ���رب،  ع���ن  �لغربي���ة  �ل�سح���ر�ء 

من�سب �أمينها �لعام منذ عام 1976.
ويف ع���ام 1975، �سيطرت �ململك���ة �ملغربية 
جبه���ة  لك���ن  �لغربي���ة،  �ل�سح���ر�ء  عل���ى 
�لبولي�ساريو، �لتي قادها عبد �لعزيز �آنذ�ك، 
با�ستق���لل  �أعلن���ت مت���رد� م�سلح���ا مطالب���ا 

�ملنطقة.
وُن�سب عب���د �لعزيز منذ ع���ام 1980 رئي�سا 
�لدميقر�طي���ة  �لعربي���ة  "�جلمهوري���ة  ل���� 
�ل�سحر�وي���ة" �لت���ي �أعلنته���ا �جلبه���ة عل���ى 

�أجز�ء من �ل�سحر�ء �لغربية.
�أحمد زويل

رحل �لعامل �مل�س���ري �أحمد زويل يف �لثاين 
من �آب.

وح�س���ل �لع���امل �مل�سري زويل عل���ى جائزة 

نوب���ل يف �لكيمياء ع���ام 1999 ع���ن �أبحاثه 
يف جم���ال "كيمي���اء �لفيمت���و"، لي�سبح �أول 
ع���امل م�سري وعربي يفوز بجائزة نوبل يف 

�لكيمياء.
وبعد �إمت���ام درجة �لبكالوريو�س يف �لعلوم 
مب�س���ر، �نتقل زوي���ل �إىل �لوليات �ملتحدة، 
وح�س���ل هن���اك عل���ى درج���ة �لدكت���ور�ه من 
جامع���ة بن�سلفانيا يف عل���وم �لليزر، ثم عمل 
باحث���ا يف جامعة كاليفورني���ا، ثم �نتقل �إىل 
�لعم���ل يف معه���د كاليفورني���ا للتكنولوجي���ا 

)كالتك(.
ع�س���و�  �لر�ح���ل  ُع���ني   ،2009 ع���ام  ويف 
باملجل�س �ل�ست�ساري للرئي�س بار�ك �أوباما 
يف �لبي���ت �لأبي����س. ويف نوفمرب/ت�سري���ن 
�لث���اين من نف�س �لع���ام، ع���ني كاأول مبعوث 
علم���ي للولي���ات �ملتح���دة �إىل دول �ل�س���رق 

�لأو�سط.

يو�سف �لعاين
ت���ويف �لفن���ان �مل�سرح���ي �لعر�ق���ي يو�س���ف 
�أكتوبر/ت�سري���ن  م���ن  �لعا�س���ر  يف  �لع���اين 

�لأول.
�أب���رز فن���اين �مل�س���رح  وُيع���د �لع���اين �أح���د 
و�ل�سينما يف �لعر�ق من���ذ �أربعينيات �لقرن 

�ملا�سي.
م���ن  ع���دد  يف  ممث���ل  �لع���اين  و��سته���ر 
و�ل�سينمائي���ة  �مل�سرحي���ة  �لأعم���ال  �أ�سه���ر 
فيل���م  بينه���ا  م���ن  �لعر�قي���ة،  و�لتلفزيوني���ة 
"�سعي���د �أفن���دي" ع���ام 1957، وم�سرحيات 

مثل "�لنخلة و�جلري�ن" عام 1968.
وكان �لر�ح���ل متع���دد �ملو�ه���ب، �إذ مار����س 
و�لكتاب���ة  �مل�سرح���ي  و�لتاألي���ف  �لتمثي���ل 

�لنقدية.

بوميبول �أدولياديج
رحل مل���ك تايلند، بوميب���ول �أدولياديج، يف 

13 ت�سرين �لأول.
وظل �أدولياديج على عر�سه قر�بة 70 عاما.

بولي���ة  كامربي���دج  يف  �ملل���ك  ول���د 
ما�سات�سو�ست����س �لأمريكية، وتوىل �لعر�س 
يف �لتا�س���ع م���ن حزي���ر�ن 1946 بع���د وفاة 

�أخيه �أناند� ماهيدول.
�أدوليادي���ج  بوميب���ول  �إىل  ُينظ���ر  وكان 
باعتب���اره عن�س���ر ��ستق���ر�ٍر يف �لبل���د �لذي 
عانى موجات ��سطر�ب �سيا�سي وحماولت 

�نقلب.
�ل�سيخ خليفة بن حمد �آل ثاين

رح���ل �أمري قط���ر �لأ�سبق، �ل�سي���خ خليفة بن 
حم���د �آل ث���اين، يف �ل�ساب���ع م���ن نوفم���رب/

ت�سرين �لثاين.
وت���وىل �حلك���م يف دولة قط���ر �خلليجية يف 
عام 1972، وذلك بعد عام من �ل�ستقلل عن 

بريطانيا.
ود�م حكمه حتى عام 1995، حني عزله �بنه، 
�ل�سي���خ حمد، من من�سبه �أثناء ق�ساءه عطلة 

يف �سوي�سر�.

عن الديلي نيوز

2016.... عام رحيل المشاهير

�شكرتري التحرير
------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

2016 يف  ال�������������راح�������������ل�������������ون 



ُمنح���ت �ملمثل���ة �لأمريكي���ة �سكارليت جوهان�سون لق���ب �ملمثلة �لأعل���ى �أجر� لعام 
2016 وذل���ك بف�س���ل �أدو�ره���ا يف فيلمي �لبط���ل �خلارق "كاب���نت �أمريكا: �حلرب 

�لأهلية"، وفيلم هوليوود �لكوميدي �ل�ساخر "يعي�س �لقي�سر".
وذك���رت جملة فورب�س �أن جوهان�سون تغلبت على كل من كري�س �يفانز وروبرت 
د�وين، �للذي���ن �س���اركا معها بطول���ة فيلم "كابنت �أمري���كا"، بف�سل �إي���ر�د�ت فيلم 

.،2016 لعام  �أفلمها  ثاين  وهو  �لقي�سر"،  "يعي�س 
وحقق���ت �أف���لم جوهان�س���ون �أعلى �لإي���ر�د�ت على م�ست���وى �لعامل ه���ذ� �لعام �إذ 
حقق���ت 1.2 مليار دولر مقارنة ب����1.15 مليار دولر لفيلم "كابنت �أمريكا: �حلرب 

�لأهلية."
وحقق فيلم "كابنت �أمريكا" �لذي ُطرح يف دور �لعر�س �ل�سينمائية يف مايو/�أيار 
�ملا�س���ي �أعل���ى �لإير�د�ت على م�ست���وى �لعامل يف عام 2016 وفق���ا للبيانات �لتي 

.Boxofficemojo.com أعلنها موقع�
وحل���ت �ملمثل���ة �لأ�سرت�لية مارغوت روبي يف �ملرتب���ة �لر�بعة بعد �أن حققت 1.1 

مليار دولر بف�س���ل �أدو�رها يف فيلمي "�لفرقة �لنتحارية" و"�أ�سطورة 
طرز�ن" من �إنتاج �سركة و�رنر بر�زرز.

و�سم���ت قائم���ة فورب����س لأول م���رة �ملمثل���ة �لربيطانية 
يف  دوره���ا  ع���ن  جون���ز  فيلي�سيت���ي 

فيل���م "روغ و�ن" وه���و و�حد من 
�سل�سل���ة �أف���لم ح���رب �لنجوم، 

"�جلحي���م"،  �لإث���ارة  وفيل���م 
�ملث���ري  �خلي���ال  وفيل���م 
ينادى"  "�لوح����س  للأطفال 

)�ي���ه مون�س���رت كول���ز(، 
�ملركز  جون���ز  و�حتلت 
�لقائم���ة  يف  �لتا�س���ع 

ب�805 مليني دولر.

سكارليت جوهانسون الممثلة األعلى 
أجرا في عام


