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3 حكايات وأحداث

برلني/د ب اأ: 

21 يناي���ر: �لق���و�ت �لرتكي���ة تتق���دم �إىل منطق���ة عفرين يف 
�سم���ال �سوريا. »عملي���ة غ�سن �لزيت���ون« – �لتي ��ستغرقت 
�سهري���ن – تهدف �إىل �لق�ساء على �مل�سلحني �لأكر�د. وفر�ر 

100 �ألف �سخ�ص على �لأقل.
28 يناي���ر: �لربمل���ان �لروم���اين ينتخ���ب فيوري���كا د�ن�سيال 
– �لت���ي تنتم���ي للحزب �ل�سرت�ك���ي �لدميقر�طي- رئي�سة 
لل���وزر�ء، وهي ثالث حكومة خ���الل �لعام. وكانت �لأزمة قد 
حدثت ب�سبب حماولت لإ�سالح �لنظام �لق�سائي يف �لدولة 
�لو�قع���ة �س���رق �أوروب���ا، و�لت���ي تتمت���ع بع�سوي���ة �لحتاد 

�لأوروبي.
14 فرب�ير: ��ستقالة رئي�ص جن���وب �أفريقيا، جاكوب زوما، 
بع���د تعر�س���ه ل�سغ���ط من جان���ب »ح���زب �ملوؤمت���ر �لوطني 
�لفريقي"�حلاك���م. و�تهام زوما- �ل���ذي كان يتوىل �ل�سلطة 
منذ عام 2009 – بالف�ساد. وتويل نائبه، �سرييل ر�مافو�سا، 

�حلكم.
�لأملاين-�لرتك���ي،  �ل�سحف���ي  �س���ر�ح  �إط���الق  16 فرب�ي���ر: 
ديني����ص يوجي���ل، م���ن �لحتج���از ل���دى �ل�سلط���ات �لرتكية 
بعد ع���ام و�حد من �حتج���ازه، حيث كان يته���م بعمل دعاية 
�إرهابي���ة. وي�سار �إىل �أن �لق�سي���ة كانت قد ت�سببت يف توتر 
عالق���ات �أملانيا برتكيا. كم���ا مت �ل�سم���اح لل�سحفي �لأملاين، 

مي�سايل تولو مبغادرة تركيا يف 20 من �أغ�سط�ص.
4 مار�ص: ت�سميم �لعميل �لرو�سي �ملزدوج �ل�سابق، �سريجي 
�سكريب���ال، و�بنته يولي���ا يف مدينة �سالزب���ري �لإجنليزية، 
بغ���از �لأع�ساب �لقات���ل »نوفي�سوك« وبق���اء كليهما على قيد 

�حلياة. بريطانيا حتّمل رو�سيا م�سوؤولية �لهجوم.
4 مار����ص: ف���وز ح���زب »حركة خم����ص جن���وم« �ملت�سكك يف 
�أوروبا وحزب »ليج���ا« �أو »�لر�بطة"�ليميني �ل�سعبوي يف 
�لنتخاب���ات �لعام���ة �لإيطالي���ة، رغ���م عدم �إح���ر�ز �حلزبني 
�لأغلبية. ت�سكيل حكومة بقي���ادة جوزيبي كونتي �مل�ستقل، 

يف �ل�ساد�ص من يونيو.
11 مار����ص: »موؤمت���ر ن���و�ب �ل�سع���ب« �ل�سين���ي )�لربملان( 
يو�ف���ق على تعديل د�ستوري ي�سمح للرئي�ص �سي جني بينج 

بالبقاء يف من�سبه لأجل غري م�سمى.
13 مار����ص: �لرئي����ص �لأمريك���ي دونالد تر�م���ب يقيل وزير 
�خلارجي���ة ريك����ص تيلر�س���ون، ويعني مدي���ر �ل�ستخبار�ت 
�ل�ساب���ق – �جلمه���وري �ملحاف���ظ – ماي���ك بومبي���و، خلف���ا 
ل���ه. تعيني جون بولتون بع���د �أيام م�ست�س���ار� جديد� لالأمن 

�لقومي.
18 مار����ص: �نتخاب فالدميري بوت���ني – باأغلبية �ساحقة – 
رئي�س���ا لرو�سيا لفرتة ر�بعة. مر�قب���و �لنتخابات ينتقدون 

غياب �ملناف�سة يف �حلملة �لنتخابية.
30 مار����ص: تظاهر ع�س���ر�ت �لآلف م���ن �لفل�سطينيني عند 
�ل�سياج �حل���دودي �لفا�سل بني �إ�سر�ئيل وقطاع غزة، لتبد�أ 
�أ�سابي���ع من �ملظاه���ر�ت و�لحتجاجات م���ن �أجل حقهم يف 

�لعودة �إىل ديارهم يف �إ�سر�ئيل.
4 �أبريل: �لرئي����ص دونالد تر�مب ياأمر بن�سر قو�ت �حلر�ص 
�لوطن���ي عل���ى �حل���دود �ملك�سيكي���ة. رغبة مئ���ات �لالجئني 
م���ن هندور�����ص وجو�تيم���ال و�ل�سلف���ادور يف �لعبور �إىل 
�لولي���ات �ملتحدة. �ل�سلطات �لأمريكية تقوم – ب�سكل مثري 

للجدل – بف�سل �لأطفال �ملهاجرين عن �آبائهم.
7 �أبري���ل: �لأمم �ملتحدة تعلن وف���اة 47 �سخ�سا فيما ي�ستبه 
�أنه هجوم بغاز �س���ام من جانب �جلي�ص �ل�سوري يف مدينة 
دوما. وم���ن جانبها، تنفي �سوريا �لتهامات. قيام �لوليات 
�ملتح���دة وفرن�س���ا وبريطاني���ا مبهاجم���ة �أه���د�ف حكومي���ة 

بال�سو�ريخ، يف �لر�بع ع�سر من �أبريل.
8 �أبري���ل: »ح���زب في���دز« �ليميني، بقي���ادة رئي����ص �لوزر�ء 
�ملجري فيكتور �أوربان، يزيد من ن�سبة �أغلبيته يف �لربملان 
لت�س���ل �إىل 6ر49 باملائ���ة، وي�سيطر �حل���زب �لآن على ثلثي 

مقاعده.
18 �أبري���ل: �ن���دلع �حتجاجات يف نيكار�ج���و�، �سد خطط 
�لإ�سالح �لجتماعي، مع خف�ص �ملعا�سات وزيادة �ل�سر�ئب. 
�أورتيج���ا،  د�نيي���ل  �لرئي����ص  با�ستقال���ة  �لآلف  ومطالب���ة 
�ل���ذي ظل ي�سغ���ل من�سبه منذ ع���ام 1979. و�حلكومة تقمع 

�لحتجاجات بعنف.
19 �أبري���ل: برمل���ان كوب���ا ينتخ���ب نائ���ب �لرئي����ص �ل�سابق 
ميجي���ل دياز-كانيل، رئي�سا جديد� للدولة. و��ستمر�ر �سلفه 
ر�وؤول كا�س���رتو، �ل���ذي يبل���غ م���ن �لعم���ر 86 عام���ا، رئي�سا 

للحزب �ل�سيوعي.
28 �أبري���ل: �لرئي����ص �لكوري �جلنوبي م���ون جاي �إن يعقد 
�جتماع���ا تاريخي���ا مع �لزعيم �لك���وري �ل�سماىل كيم جوجن 
�إون يف بل���دة بامنوجن���وم �حلدودي���ة، �لرئي����ص �لك���وري 
�جلنوبي مون جاي �إن، ويع���د�ن »بعهد جديد من �ل�سالم«. 

ثم �جتماع كليهما مرة �أخرى يف مايو و�سبتمرب.
8 ماي���و: �لرئي����ص دونال���د تر�م���ب يعل���ن �ن�سح���اب ب���الده 
�لو�سي���ك من �لتف���اق �لنووي مع �إير�ن لع���ام 2015. رغبة 

فرن�سا و�أملانيا وبريطانيا يف �لتم�سك بالتفاق.
14ماي���و: �لولي���ات �ملتح���دة تفت���ح �سفارته���ا يف �لقد����ص 
�ملحتل���ة بعد �أن �نتقل���ت �إىل هناك من تل �أبي���ب. و�حتجاج 

ع�سر�ت �لآلف من �لفل�سطينيني. 
�أول يوني���و: �أط���اح بيدرو �سان�سيز،زعي���م �ل�سرت�كيني يف 
�إ�سباني���ا، برئي����ص �ل���وزر�ء �ملحاف���ظ ماريان���و ر�خوي يف 
ت�سوي���ت بحجب �لثق���ة، وتويل قيادة �حلكوم���ة، وت�سببت 

ف�سيحة ف�ساد يف حزب ر�خوي يف �إ�سقاطه بعد ذلك.
12 يونيو: �أعلن زعيم كوريا �ل�سمالية كيم جوجن �أون دعمه 
لن���زع �ل�سالح �لنووي يف قمة مع �لرئي�ص �لأمريكي دونالد 

تر�مب يف �سنغافورة. وو��سنطن تقدم �سمانات �أمنية.
24 يوني���و: �إع���ادة �نتخ���اب رجب طي���ب �أردوغ���ان رئي�سا 
لرتكي���ا لف���رتة ثاني���ة، وباأد�ئ���ه لليم���ني �لد�ستوري���ة رئي�سا 
للدول���ة و�حلكوم���ة يف 9 يولي���و، �كتم���ل تطبي���ق �لنظ���ام 

�لرئا�سي يف تركيا.
10 يولي����و: �لبحري����ة �لتايالندية تعلن �نته����اء عملية �إنقاذ 
فريق كرة قدم مكون من 12 �سبيا ترت�وح �أعمارهم بني 11 
و16 عاما بالإ�ساف����ة �إىل مدربهم 25/   عاما/  ، بعد �أن ظلو� 
حما�سرين يف كه����ف »ثام لو�جنخون نام ناجن نون«، على 
بع����د 1000 كيلوم����رت �سم����ال بانكوك لأكرث م����ن �أ�سبوعني، 

باإخر�ج �لفتية �لثني ع�سر ومدربهم.
13 يوليو: يف �إقليم بلو�س�ستان يف باك�ستان، �أ�سفر هجوم 
�نتح����اري ع����ن مقتل �أك����رث م����ن 140 �سخ�سا خ����الل �إحدى 
فعالي����ات �حلملة �لنتخابية. و�أعل����ن تنظيم د�ع�ص وحركة 

طالبان باك�ستان �مل�سوؤولية عنه.

16 يوليو: عقد قمة بني �لرئي�سني �لأمريكي دونالد تر�مب 
و�لرو�س����ي فالدميري بوتني يف هل�سنك����ي، يف �لبد�ية ينكر 
تر�مب تدخل مو�سك����و يف �لنتخابات �لرئا�سية �لأمريكية 
ع����ام 2016، ث����م ينق�����ص موقف����ه بع����د �سغ����وط م����ن قب����ل 

�جلمهوريني.
25 يولي����و: مقت����ل �أك����رث م����ن 300 �سخ�����ص يف هجم����ات 
�نتحاري����ة نفذها د�ع�ص يف مدينة �ل�سويد�ء جنوب �سوريا 
ويف مع����ارك م����ع �لق����و�ت �حلكومي����ة. وكان نح����و ن�س����ف 

�لقتلى من �ملدنيني.
يق����دم  �لأمريكي����ة،  بن�سلفاني����ا  ولي����ة  يف  �أغ�سط�����ص:   14
�ملحقق����ون تقري����ر� ح����ول جر�ئم حتر�����ص جن�س����ي جماعي 
�رتكبت بحق �أطف����ال يف �لكني�سة �لكاثوليكية. وعلى مدى 
�سبع����ة عقود، �رتكب �أكرث من 300 ق�ص �نتهاكات �سد �أكرث 

من 1000 طفل ومر�هق.
9 �سبتم����رب: يف �لنتخاب����ات �لربملاني����ة يف �ل�سويد، مل يفز 
�لتحالف �لأحمر �لأخ�سر بقيادة رئي�ص �لوزر�ء �ل�سرت�كي 
�لدميقر�طي �ستيفان لوفن، ول مع�سكر �ملحافظني باأغلبية. 
وحل �حلزب �لدميقر�طي �ل�سويدي �ليميني �ل�سعبوي يف 
�ملرتبة �لثالثة. ول تز�ل �ملفاو�سات حول ت�سكيل �حلكومة 

م�ستمرة.
18�سبتم����رب: �أعل����ن �لرئي�����ص �لأمريكي دونال����د تر�مب عن 
فر�����ص ر�سوم بن�سب����ة 10% عل����ى و�رد�ت �سيني����ة �إ�سافية 
بقيم����ة 200 ملي����ار دولر، مم����ا �أدى �إىل ت�ساع����د �حل����رب 

�لتجارية بني �لبلدين �لتي بد�أت يف بد�ية �لعام.
2 �أكتوب����ر: مقت����ل �ل�سحف����ي �ل�سع����ودي �ملعار�����ص جم����ال 
��سطنب����ول برتكي����ا.  �ململك����ة يف  قن�سلي����ة  خا�سقج����ي يف 
و�أك����دت �لريا�ص فقط مقتله بعد �سغ����وط دولية و�تهامات 
بالقتل. وينف����ي �مل�سوؤولون �ل�سعوديون تقارير حول �سلة 
ويل �لعه����د حمم����د ب����ن �سلمان بجرمي����ة �لقت����ل. 5 �أكتوبر: 
ف����وز �لطبي����ب �لكونغويل ديني�����ص موكويج����ي و�لنا�سطة 
�حلقوقي����ة �لعر�قي����ة �لإيزيدية نادي����ة مر�د بجائ����زة نوبل 
لل�س����الم ع����ن جهودهم����ا م����ن �أج����ل �سحاي����ا �لغت�ساب يف 

مناطق �حلرب.
6 �أكتوب����ر: بعد مو�فقة جمل�ص �ل�سي����وخ �لأمريكي، يتوىل 
�ملحام����ي �ملحافظ بري����ت كافانو من�سب قا�����ص يف �ملحكمة 
�لعلي����ا. وكان قد و�جه �تهامات من جان����ب ن�ساء بالعتد�ء 

�جلن�سي يف ثمانينات �لقرن �ملا�سي.
20 �أكتوب����ر: �لرئي�����ص �لأمريك����ي تر�م����ب يعل����ن عن خطط 
لإنه����اء معاهدة »�لق����وى �لنووية متو�سطة �مل����دى« �ملوقعة 
1987 م����ع �لحت����اد �ل�سوفييت����ي �سابقا ب�س����اأن �ل�سو�ريخ 
�لنووية متو�سطة �ملدى. وقال �إن رو�سيا �نتهكت �لتفاقية 

لفرتة طويلة.
28 �أكتوب����ر: �نتخ����اب �لزعي����م �ليمين����ي �ل�سعب����وي جاي����ر 
بول�سون����ارو رئي�س����ا للرب�زي����ل ورئي�س����ا للحكوم����ة، بع����د 

ح�سوله على 1ر55% من �أ�سو�ت �لناخبني.
29 �أكتوب����ر: �أعلن����ت �أجني����ال م����ريكل عزمها ع����دم �لرت�سح 
جمدد� ملن�سب �مل�ست�س����ار يف �أملانيا عام 2021. 6 نوفمرب: 
يف �نتخاب����ات �لكوجنر�����ص �لأمريك����ي، فق����د �جلمهوريون 
�أغلبيته����م يف جمل�����ص �لن����و�ب ل�سال����ح �لدميقر�طيني، مع 

تعزيز و�سعهم قليال يف جمل�ص �ل�سيوخ.
17 نوفم����رب: قطع �ملحتجون �لذي����ن عرفو� با�سم »�أ�سحاب 
م����ع  و��ستبك����و�  فرن�س����ا  يف  �ل�سفر�ء"�لط����رق  �ل�س����رت�ت 
�ل�سرط����ة. ول ت����ز�ل �ملظاهر�ت �سد �رتف����اع �أ�سعار �لوقود 

وحكومة �لرئي�ص �إميانويل ماكرون م�ستمرة.
25 نوفم����رب: بعد مفاو�س����ات �سعبة، و�فق ق����ادة وروؤ�ساء 
�لحت����اد  �ملتبقي����ة يف  �ل�����27  �لأع�س����اء  �ل����دول  حكوم����ات 

�لأوروبي على �تفاق خروج بريطانيا من �لتكتل.
11 دي�سمرب: خ�سية مو�جهة هزمية موؤكدة، �أرجاأت رئي�سة 
�لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي ت�سويتا يف �لربملان حول 
�تف����اق خروج بريطانيا من �لحت����اد �لأوروبي حتى يناير، 

حتى يت�سنى لها �حل�سول على دعم �ملزيد من �مل�سرعني.
20 دي�سم����رب: ��ستقال����ة وزي����ر �لدف����اع �لأمريك����ي جيم�����ص 
ماتي�ص بعد �إعالن تر�مب �عتز�مه �سحب �لقو�ت �لأمريكية 

من �سوريا.

Upgrade 
يجم���ع �لفيلم بني �لعامل �لرقمي �ملتطور، وعامل �جلرمية، 
و�خلي���ال �لعلم���ي. �إذ ت���دور ق�س���ة �لفيل���م ح���ول رج���ل 
��سمه"غ���ر�ي �ستاي�سي"يتعر����ص لهج���وم ه���و وزوجت���ه 
م���ن طرف ع�ساب���ة جمهولة؛ فيتم قت���ل زوجته وُيرتك هو 

م�سلول بالكامل بعدما �أ�سابوه يف نخاعه �ل�سوكي.
و�أح���د�ث �لفيل���م جت���ري يف ع���امل م�ستقبل���يٍّ ومتط���ور 
�إ�سالح���ه  مُيك���ن  �س���يء  كل  �أ�سب���ح  تكنولوجًي���ا، حي���ث 
وتطوي���ره بالتكنولوجي���ا �لرقمية �إىل ما ه���و �أف�سل، مبا 
يف ذل���ك �لإن�س���ان نف�سه. لتبد�أ رحلة بط���ل �لق�سة من �أجل 
�لنتق���ام ملقت���ل زوجته، و�لبحث عن �ل�سب���ب �لذي جعلهم 
ي�ستهدفون���ه وزوجته باخل�سو����ص، لأن �لأمر ل يبدو �أنه 

من باب �ل�سدفة.

Avengers: Infinity War
��ستط���اع ه���ذ� �جل���زء �أن يغري من �لنمطي���ة �ملوجودة يف 
بقية �أجز�ء �ل�سل�سلة، وقدم �سيًئا خمتلًفا ومميًز�. وتدور 
�أح���د�ث �لفيل���م يف �ملرحل���ة �لثالثة من �لع���امل �ل�سينمائي 
 Captain ل�ستوديوه���ات مارف���ل وبعد �أح���د�ث فيل���م
America: Civil War �ل���ذي ت�ست���ت في���ه �سم���ل 

فري���ق �ملنتقمون، لكن هذه �مل���رة �سي�سطرون لالحتاد مع 
 The Guardiens of أبط���ال فيل���م حر�����ص �ملج���رة�
the Galaxy ملو�جهة �لعدو Thanos، �لذي يحاول 
�أن يجم���ع م���ا ُي�سم���ى ب�"حج���ارة �لالنهاية"و�لتي تعطي 

ل�ساحبها قدرة �ل�سيطرة على �لزمكان و�لو�قع.

Ghost Stories
ه���و فيلم بريط���اين ��ستط���اع �أن يغ���ري معن���ى �لرعب من 
مفهومه �لتقليدي ليحوله �إىل رحلة نف�سية تثري �لذعر يف 
�مل�ساه���د؛ فهو لي�ص فيلم رعب فق���ط، بل هو رحلة فل�سفية 
نف�سي���ة تلعب بعقل بط���ل �سخ�سيتها وتغو����ص �إىل د�خل 
�أعم���اق عقل���ه �لباطن م���ن �أج���ل �أن تنزع عنه غط���اء �ل�سك 

�لذي يلب�سه، و�لذي يغطي به حقيقة �لأمور.
فه���و ُيعترب و�ح���ًد� من �أق���وى �أفالم �لرع���ب �لتي �سدرت 
ه���ذه �ل�سن���ة، ومن بني �أف�سله���ا على �لإط���الق منذ �سنني. 
وت���دور ق�ست���ه ح���ول بروفي�س���ور ي�سك يف كل م���ا يتعلق 
به���ذه �لع���و�مل، وكل ما له عالق���ة بالأ�سب���اح و�ل�سياطني، 
حي���ث �سي�سرع يف مهمة لإثب���ات �أن كل هذه �لأمور ما هي 
�إل خر�ف���ات �خرتعه���ا �لبع�ص، و�لذي �سيع���رث على ملف 
مفق���ود من���ذ مدة م���ن �لزمن ح���ول ثالث ح���الت تعر�ست 
للمط���اردة من طرف خملوق���ات �سيطانية من عامل ما ور�ء 
�لطبيع���ة. و�سيظل ي�سعى د�ئًم���ا �إىل تكذيب كل من يدعي 
ه���ذه �لأم���ور، �إىل �أن ت�سل �للحظة �لت���ي �سيقع له ما وقع 

لأولئك �لذين كذبهم.

A Quiet Place
��ستط���اع ه���ذ� �لعم���ل �ل�سينمائ���ي �أن ميزج ب���ني �لإثارة، 
و�لت�سوي���ق و�لرع���ب ب�سكل رهيب، حي���ث كان ممتاًز� يف 
جميع جو�نبه؛ كما �أن �أد�ء �ملمثلني مده�ص؛ وفكرة �لفيلم 
تعت���رب مبتكرة، و�لإخ���ر�ج ممي���ًز� و�لق�سة تع���ّد م�سوقة 
و�أ�ساف���ت �سيًئا جديًد� يف عامل �أف���الم �لرعب، فبدون �سك 

هو و�حد من �أف�سل �أفالم هذه �ل�سنة.
وتدور �أحد�ث �لفيلم ح���ول عائلة تعي�ص حياة مبنية على 
�ل�سم���ت �لت���ام، خوًفا من كي���ان جمهول يهاج���م �سحاياه 
عندما ي�س���درون �أي �سوت. وت���دور �لأحد�ث يف مزرعة 
ريفي���ة يف زم���ن يب���دو وكاأنه���ا نهاي���ة �لعامل ب�سب���ب هذه 
�لكائن���ات �ل�سيطاني���ة �لتي تقتن�ص �سحاياه���ا فجاأة كلما 

�أ�سدرو� �أقل �لأ�سو�ت.

Searching
قي���ل عنه �أن���ه فيل���م م�ستوحى م���ن �أف���الم �ملخ���رج �ألفريد 
هيت�سك���وك، ولك���ن فقط يف �لإث���ارة و�لت�سويق، فهو فيلم 
ر�ئ���ع، وق�سته تدور ح���ول جرمية �ختف���اء فريدة تنطلق 
م���ن مفهوم مث���ري للده�س���ة و�لهتمام، وتعتم���د على زمن 

�لتكنولوجي���ا؛ وع�س���ر �لهو�ت���ف �لذكي���ة و�حلو��سي���ب 
�لنقالة، فهو يعّد من �أف�سل �لأفالم يف عامل �جلرمية.

وت���دور ق�ست���ه ح���ول �أب يح���اول يائ�ًسا وجاه���ًد� �لعثور 
على �بنته، ذ�ت 16 �سنة �لتي �ختفت ب�سكل مفاجئ وغري 
متوق���ع، حي���ث �سيقوم بالدخ���ول �إىل حا�سوبه���ا من �أجل 
ة لرمبا قد تقوده  حماولة �لبحث عن �أدلة وحل �ألغاز حمريرِّ

لإيجادها حية، �أو على �لأقل ميتة!

Mission: Impossible – Fallout
 Mission �ل�سه���رية  �ل�سل�سل���ة  �أج���ز�ء  �ساد����ص  ه���و 
Impossible من بطولة �لنجم توم كروز، ولكن هذ� 
�جلزء عل���ى وجه �لتحدي���د كان مبهًر� م���ن جميع جو�نبه 
�لفني���ة. فه���و و�حد م���ن �أف�سل �أف���الم �لأك�س���ن يف تاريخ 
�ل�سينم���ا؛ بف�سل م�ساه���د �ملطاردة و�لقت���ال �لتي تخطف 
�لأنفا����ص م���ن �أد�ء �لأب �لروحي لهذه �لفئ���ة �ل�سينمائية، 

�ملمثل توم كروز.
وت���دور �لق�س���ة ح���ول �أح���د�ٍث �أك���رث ج���ر�أة م���ن ذي قبل 
وخرج���ت بع����ص �ل�سيء ع���ن �مل�س���ار �لتقلي���دي لالأجز�ء 
�ل�سابقة، حيث تدور حول مهمة كان من �ملرتقب �أن جتري 
ب�سكل ع���ادي، لكن تنقل���ب �لأمور ر�أ�ًسا عل���ى عقب ب�سبب 
 ،Ghost Protocol عدو م���ن �ملا�سي ر�أيناه يف فيلم
�ل�سيء �لذي �سيجعل وكالة �ملخابر�ت �ملركزية تفقد �لثقة 
يف �جلا�سو����ص �إيث���ن وُت�س���كك يف دو�فعه، حي���ث �سيجد 
نف�سه مطارًد� من ط���رف جمموعة من �لإرهابني و�حللفاء 
�ل�سابق���ني يف �سب���اق م���ع �لزم���ن لإنقاذ م���ا ميك���ن �إنقاذه 

وحماولة منع وقوع كارثة عاملية.

The Death of Stalin
ياأخ���ذ  �أن   The Death of Stalin فيل���م  ��ستط���اع 
�لكوميدي���ا �ل�س���ود�ء ويب���دع فيها م���ن خ���الل ق�سة حول 
موت �لقائد �لثاين �ملارك�سي لالحتاد �ل�سوفييتي جوزيف 
�ستال���ني خالل �سن���و�ت خم�سينيات �لق���رن �ملا�سي، حيث 
�أخذها �ملخ���رج �ل�سكتلن���دي �ساحب �لأ�س���ول �لإيطالية 
�أرمان���دو يانو�س���ي وحوله���ا �إىل كوميديا هزلي���ة �ساخرة 

ب�سكل ر�ئع.
وتدور �أح���د�ث �لفيلم، �ملبنية على ق�س�ص م�سورة حتمل 
نف�ص �ل�س���م من كتابة فابيان نوري وثيريي روبن، حول 
�لأيام �لأخ���رية جلوزيف �ستالني و�لفو�س���ى �لتي وقعت 

للنظام �ل�سوفييتي بعد موته.

ي�شهد كل عام اإنتاج عدد كبري من أفضل  أفالم عام 2018 
الأفالم التي تختلف ما بني ق�ش�ص 

احلركة اأو الرعب اأو الرومان�شية 
اأو الدراما الجتماعية وغريها، 

لكن من ال�شعب عليك روؤية كل 
هذه الأفالم واكت�شاف ما هو جيد 

منها. لذلك �شنقدم لك هنا قائمة 
باأف�شل الأفالم التي مت عر�شها 

خالل عام 2018.

اهم األحداث السياســية 
الدولية لعام 2018

م��ع اق��راب ع��ام 2018 
من نهايته، تقدم وكالة 
الأنباء الأملانية )د ب اأ( 
اجلزاأي��ن الأول والثاين 
الزمن��ي  الت�شل�ش��ل  م��ن 
لأهم اأحداث الفرة من 
يناي��ر وحت��ى دي�شمرب 

احلايل من عام 2018.
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5 حكايات وأحداث

فرن�شا بطلة العامل
�أحرز �ملنتخب �لفرن�سي لكرة �لقدم لقب كاأ�ص 
�لعامل للمرة �لثاني���ة يف تاريخه، بفوزه على 
كرو�تيا 4-2 يف 15 متوز/يوليو على ملعب 
لوجنيك���ي يف �لعا�سم���ة �لرو�سي���ة مو�سكو، 
ت���وج �ملونديال مببار�ة نهائية هي �لأكرث من 
حيث عدد �لأهد�ف منذ نهائي �نكلرت� 1966، 
�لثالثة"لقب���ه  منتخب"�لأ�س���ود  �أح���رز  ي���وم 
�لوحي���د بفوزه على �أملاني���ا �لغربية 4-2 بعد 

�لتمديد.
تاأل���ق يف �سفوف"�لديوك"�ل�س���اب كل م���ن 
كيلي���ان مباب���ي، ب���ول بوجب���ا و�أنط���و�ن 
غريزم���ان. مباب���ي �ل���ذي �أمت يف كان���ون 
�لأول/دي�سم���رب 2018 عام���ه �لع�سري���ن، 

مل يك���ن قد ولد بعد ي���وم تتويج بالده بلقبها 
�لأول عل���ى �أر�سه���ا ع���ام 1998، �ساأن���ه �ساأن 
ع�س���ر�ت �لآلف م���ن �مل�سجعني �لذي���ن ملوؤو� 
�س���و�رع باري����ص و�مل���دن �لفرن�سي���ة �لكربى 

ليل���ة حتقي���ق �للقب على ح�س���اب منتخب 
كرو�ت���ي قاده ل���وكا مودريت����ص، وبلغ 
يف  �لأوىل  للم���رة  �لنهائي���ة  �ملب���ار�ة 

تاريخ بالده.

ثالثية مدري��د يف دوري 
الأبطال

عل���ى  �لإ�سب���اين  مدري���د  ري���ال  تغل���ب 
ليفرب���ول �لإجنلي���زي 3-1 يف �ملبار�ة 
�لنهائي���ة �لتي �أجري���ت بينهما يف كييف 

يف 26 �أيار/مايو، ليحتفظ بلقب م�سابقة 
دوري �أبط���ال �أوروبا لكرة �لقدم للمو�سم 

�لثالث تو�ليا، بقيادة مدربه �لفرن�سي زين 
�لدين زيد�ن.

ع���زز ريال رقم���ه �لقيا�س���ي بلقب���ه �لأوروبي 
�لثال���ث ع�سر، قب���ل �أن يودع بع���د �أيام زيد�ن 
�لذي �ختار �لرحيل عن �لنادي، قبل �أ�سابيع 
م���ن ود�ع ��س���م ب���ارز �آخ���ر ه���و �لربتغ���ايل 
�أف�س���ل لع���ب يف  كري�ستيان���و رونال���دو، 

�لع���امل خم����ص م���ر�ت، و�ل���ذي �نتقل �ىل 
يوفنتو����ص �لإيط���ايل مقاب���ل نحو 100 
مليون ي���ورو، لينهي �لع���ام بلقب ثالث 

تو�ليا يف مونديال �لأندية.

خروج مورينيو من يونايتد
بع���د مو�سم���ني ون�س���ف عل���ى ر�أ����ص �لإد�رة 
�لفني���ة ل�"�ل�سياط���ني �حلم���ر"، �س���كل خروج 
�ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو من �لباب 
�ل�سيق مللعب �أولد تر�فورد �أحد �أبرز �لأحد�ث 

�ل�سه���ر �لأخري �لريا�سية  يف 
من �لعام.
علنت  �أ

�إد�رة ن���ادي مان�س�س���رت يونايت���د �لإجنليزي 
يف 18 كان���ون �لأول/دي�سم���رب �إقالت���ه عل���ى 
من���ذ  للفري���ق  حملي���ة  بد�ي���ة  �أ�س���و�أ  خلفي���ة 
1990. عاند �لربتغ���ايل حتى �لأيام �لأخرية 
م���ن �سغل���ه �ملن�س���ب �ل���ذي ل ي���ز�ل يونايت���د 
من���ذ  مبلئ���ه  جدي���ر  م���درب  ع���ن  يبح���ث 
�أليك�ص  �عتز�ل"�ل�سري"�ل�سكتلن���دي 

فريغو�سون عام 2013.
�أ�سلوب تكتيك���ي دفاعي، خالفات 
م���ع �لالعبني، �نتق���اد�ت لالإد�رة، 
توتر مع �ل�سحافيني... مل يرتك 
�لربتغ���ايل �لبالغ 55 عاما بابا 
�إل وفتح���ه عل���ى  لالنتق���اد�ت 
نف�سه، يف وقت كانت �لنتائج 
عل���ى �أر�ص �مللع���ب من �سيئ 

�ىل �أ�سو�أ.
�لق���ر�ر،  يونايت���د  �تخ���ذ 
و�أوكل �ملهم���ة �ىل مهاجمه 

�ل�ساب���ق �لرنوج���ي �أويل غون���ار �سول�سكاير 
ب�س���كل موق���ت حت���ى نهاي���ة �ملو�س���م، مانحا 
نف�س���ه �أ�سهر� �إ�سافية للبح���ث عن مدرب د�ئم 
ي���رتدد عل���ى نط���اق و��س���ع بح�س���ب �لتقارير 
�لأرجنتين���ي  يك���ون  ق���د  �أن���ه  �ل�سحافي���ة، 

ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

�شالح جنم اإنكلرا
حق���ق �مل�س���ري حممد �س���الح م���ا مل يكن يف 
�حل�سب���ان بع���د �نتقال���ه م���ن روم���ا �لإيطايل 
�ىل ليفرب���ول �لإنكلي���زي يف �سي���ف 2017. 
يف مو�سم���ه �لأول م���ع �لن���ادي �لإجنلي���زي، 
�أبدع �ملهاج���م �لبالغ 26 عاما، وخرق دفاعات 
�خل�سوم بالطول وبالعر�ص، قبل �أن يجد يف 

�ل�سباك �سديقة وفية حا�سنة لكر�ته.
ي�س���دح  ��سم���ه  كان  وملح���ة،  ه���دف  كل  م���ع 
ب�س���وت �أعل���ى يف ملع���ب �أنفيلد. تف���وق �إبن 
قري���ة جنريج عل���ى لعب���ني ن�س���اأو� يف �أبرز 

�أكادميي���ات �ملو�ه���ب �لكروي���ة، وهيمن على 
�جلو�ئ���ز �لفردية يف �أحد �أب���رز دوريات كرة 
�لق���دم �لعاملية. �ختري �أف�س���ل لعب للمو�سم، 
 32 م���ع  �لربميرلي���غ  يف  ه���د�ف  و�أف�س���ل 
هدف���ا )رقم قيا�سي ل���دوري �إنكلي���زي من 38 

مرحلة(.
ق���اد فريق���ه �ىل نهائ���ي دوري �أبط���ال �أوروبا 
قب���ل �أن يخ�سر �أم���ام ريال مدري���د يف مبار�ة 
على �مللعب �لأوملبي يف كييف تعر�ص خاللها 
لعرقلة م�سوؤومة من �سريخيو ر�مو�ص، كلفته 
�إ�سابة بالغة يف �لكتف وم�ساركة غري موفقة 
م���ع منتخب �لفر�عن���ة يف نهائي���ات مونديال 

رو�سيا.

والع��ني  الإفريق��ي  الرج��ي 
العاملي

�أظهرت �أندية ك���رة �لقدم �لعربية قدرتها على 

�ملناف�س���ة يف م�سابق���ات قاري���ة ودولي���ة هذ� 
�لع���ام، ب���د�أت م���ع بل���وغ �لرتج���ي �لتون�سي 
دوري  م�سابق���ة  نهائ���ي  �مل�س���ري  و�لأهل���ي 
�أبط���ال �إفريقيا، يف مو�جه���ة حما�سية �نتهت 
تون�سي���ة عل���ى ملع���ب ر�د�ص، بف���وز �لرتجي 
�إياب���ا 3-�سفر بعد تاأخره 1-3 ذهابا يف برج 

�لعرب.
عل���ى �ملنو�ل نف�سه، توج �لرج���اء �لبي�ساوي 
�ملغرب���ي بلقب كاأ�ص �لحت���اد �لإفريقي للمرة 
�لثاني���ة يف تاريخ���ه، وذلك عل���ى ح�ساب فيتا 
كل���وب �لكونغويل، بفوزه ذهاب���ا على �أر�سه 

3-�سفر وخ�سارته �إيابا 3-1.
وعلى �ل�سعيد �لآ�سيوي، توج �لقوة �جلوية 
�لعر�ق���ي بلق���ب كاأ�ص �لحت���اد للم���رة �لثالثة 
تو�لي���ا، بينم���ا ف�س���ل �آخ���ر ممث���ل للعرب يف 
دوري �لأبط���ال، �ل�س���د �لقط���ري، يف تخطي 
ن�س���ف  يف  �لإي���ر�ين  بري�سيبولي����ص  عتب���ة 

�لنهائي.
وحتققت �ملفاج���اأة �لأكرب يف كان���ون �لأول/

دي�سم���رب، ببل���وغ �لع���ني نهائي كاأ����ص �لعامل 
لالأندي���ة عل���ى �أر�س���ه، بعد تخط���ي عتبة فرق 
كب���رية مثل �لرتجي يف رب���ع �لنهائي، وريفر 
كوب���ا  م�سابق���ة  بط���ل  �لأرجنتين���ي  بالي���ت 
ليربتادوري����ص يف ن�س���ف �لنهائ���ي ب���ركالت 
�لرتجيح، قب���ل �ل�سقوط �أمام ريال مدريد يف 

�لنهائي 4-1.

خما�شية هاميلتون
�سيط���ر �لربيط���اين لوي����ص هاميلت���ون عل���ى 
للفورم���ول  �لع���امل  بطول���ة  مر�ح���ل  معظ���م 
و�ح���د، وف���از يف 11 �سب���اق جائ���زة ك���ربى 
من 21، لينه���ي �ملو�سم متوج���ا بلقبه �لعاملي 
�خلام����ص، مع���ادل رق���م �لأرجنتين���ي خ���و�ن 
مانويل فاجنيو. قاد �ل�سائق �لبالغ من �لعمر 
�ل�سانع���ني  لق���ب  �ىل  مر�سيد����ص  عام���ا،   33
�أي�سا، ليحافظ �لفري���ق على ثنائية �ل�سائقني 

و�ل�سانعني للعام �خلام�ص تو�ليا.
تعهد هاميلتون �أن يقدم �أد�ء �أف�سل يف �ملو�سم 
�ملقبل، و�لذي يتوقع �أن يكون مناف�سه �لأبرز 
فيه �أي�سا، �سائق فري�ري �لأملاين �سيبا�ستيان 
فيت���ل �لباح���ث ع���ن لقب���ه �لعامل���ي �خلام�ص، 

و�لأول منذ عام 2013.

عودة ديوكوفيت�ص
�أنهى �ل�سربي نوف���اك ديوكوفيت�ص �لعام يف 
�سد�رة �لت�سنيف �لعاملي لالعبي كرة �مل�سرب 
�ملحرتف���ني، بع���د �إجن���از نوع���ي يف �لن�سف 
�لث���اين من �ملو�سم بالتقدم من �ملركز 22. بد�أ 
�لالع���ب �لبال���غ 31 عام���ا �ل�سنة ب�س���كل �سيئ 

باخل���روج م���ن بطول���ة �أ�سرت�لي���ا �ملفتوحة، 
و�لغي���اب لإج���ر�ء جر�ح���ة طفيف���ة ملعاجل���ة 
�إ�سابة يف �ملرفق. ع���اد �ل�سربي بقوة مذهلة 
يف �لن�سف �لثاين من �لعام، وتوج ببطولتي 
مي���دوز  وفال�سين���غ  �لإنكليزي���ة  وميبل���دون 

�لأمريكية.
�سريينا �لغا�سبة يف نهائي فال�سينغ ميدوز

خرج���ت �لأمريكي���ة �سريين���ا وليام����ص ع���ن 
طوره���ا يف �ملبار�ة �لنهائية لبطولة فال�سينغ 
ميدوز �لأمريكية لكرة �مل�سرب يف �لثامن من 
�أيلول/�سبتمرب، و�لتي كانت ت�سعى فيها �ىل 
لقبها �ل� 24 يف �لبطولت �لكربى ملعادلة رقم 
�لأ�سرت�لية مارغريت كورت. يف �ملبار�ة �سد 
�ليابانية ناوم���ي �أو�ساكا، جتادلت �لأمريكية 
مر�ر� مع �حلكم �لرئي�سي �لربتغايل كارلو�ص 
ر�مو����ص �ل���ذي عاقبها على خلفية م���ا قال �أنه 
تلقي ن�سائح من مدربها )يف �ملدرجات( خالل 
�ملبار�ة. �نته���ى �للقاء ل�سالح �ليابانية 2-6، 
6-4 لتح���رز لقبها �لكب���ري �لأول ولبالدها يف 

بطولت"�لغر�ند �سالم".

الريا�شة تقّرب بني الكوريتني
�سه���دت دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�ستوية �لتي 
��ست�سافتها بيونغ ت�سانغ �لكورية �جلنوبية 
�جلاري���ن  م�سارك���ة  �سباط/فرب�ي���ر،  يف 
�للدودين كوري���ا �ل�سمالية وكوريا �جلنوبية 
بفريق ن�سائي موحد يف ريا�سة �لهوكي على 
�جللي���د. �سكلت �لريا�سة �أح���د �أوجه �لتقارب 
ب���ني �لبلدين �للذين ل ي���ز�لن يف حالة حرب 
منذ �نتهاء �لن���ز�ع يف �سبه �جلزيرة �لكورية 

عام 1953.
تق���ارب �أدى �ىل لق���اء�ت قيم���ة ب���ني �لزعي���م 
�لكوري �ل�سمايل كي���م جونغ-�أون و�لرئي�ص 
�لك���وري �جلنوبي مون ج���اي-�إن، ف�سال عن 
لق���اء تاريخي ب���ني �لزعيم �لك���وري �ل�سمايل 
يف  تر�م���ب  دونال���د  �لأمريك���ي  و�لرئي����ص 

�سنغافورة.
تكررت �لتجرب���ة يف دورة �لألعاب �لآ�سيوية 
�لتي �أقيمت يف �إندوني�سيا يف �آب/�أغ�سط�ص، 
م���ع م�ساركة �لكوريتني بفريق موحد يف عدد 
م���ن �ملناف�س���ات، كم���ا �أعل���ن �لبل���د�ن عزمهما 
�لتق���دم بطل���ب تر�سي���ح م�س���رتك ل�ست�سافة 

دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�سيفية عام 2032.
فوز �إيرلندي �أول منذ 100 عام

�أنه���ت �يرلند� �نتظار� �مت���د 100 �سنة لتفوز 
عل���ى منتخ���ب نيوزيل���د� �لق���وي يف �لركبي 
 17 يف  �أر�سه���ا  عل���ى  �لأوىل  للم���رة   9-16

ت�سرين �لثاين/نوفمرب.

أبرز 10 أحداث رياضية شهدها 
عام 2018

خ���الل عام 2018، ب���رزت عدة �أحد�ث كان له���ا تاأثري كبري على 
مو�ق���ع �لتو��سل �لجتماعي �ملختلفة يف �لع���امل، كما �أدت �إىل 
�نخفا�ص �لقيمة �ل�سوقية لبع�ص �ملو�قع بجانب �نخفا�ص عدد 

�مل�ستخدمني يف من�سات �أخرى.
�أب���رز تل���ك �لأح���د�ث  كان���ت �إ�س���د�ر �لالئح���ة �لعام���ة حلماية 
في�سب���وك،  خو�رزمي���ات  وحتديث���ات   ،GDPR �لبيان���ات 
 ،API changes وتغي���ري�ت و�جهة �لتطبيقات �لربجمي���ة

وف�سيحة كامربيدج �أناليتيكا.
ون�ستعر�ص لكم تلك �لأحد�ث مف�سلة يف �لتقرير �لتايل:

1- حتديث خوارزميات في�شبوك لعام 2018
�إىل  �أدى  للخو�رزمي���ات  حتديًث���ا  في�سب���وك  �سرك���ة  �أ�س���درت 
تخفي����ص ن�سبة ظهور حمتوى �لنا�سري���ن وخ�سارة 3.3 مليار 
دولر من قيم���ة �ل�سركة، كما مت �لرتوي���ج ملجموعات في�سبوك 
كم�س���ادر جديدة للعالم���ات �لتجارية لبن���اء جمتمعات �لعمالء 

وزيادة �إمكانية و�سولهم �إىل �ملحتوى.

2- ا�شتدعاء مارك زوكربريج لل�شهادة اأمام 
اأع�شاء الكوجنر�ص الأمريكي

بعد ف���رتة وجيزة م���ن ف�سيحة كامربي���دج �أناليتي���كا لت�سريب 
بيان���ات �مل�ستخدم���ني يف �لنتخاب���ات �لأمريكي���ة و��ستدع���اء 
زوكرب���ريج للكوجنر����ص، �سرع���ان م���ا �سعرت �ل�س���ركات �لتي 
ت�س���وق ملنتجاتها وخدماته���ا عرب في�سبوك باآث���ار هذ� �ل�سغط 
�ل�سيا�س���ي، و�سرع���ان ما ق���ام في�سب���وك بتقييد �لو�س���ول �إىل 
��سته���د�ف  �لتطبيق���ات، وتقيي���د خي���ار�ت  و�جه���ات برجم���ة 

�لإعالنات مثل �جلماهري �ملخ�س�سة.

 GDPR 3- دخول لئحة حماي��ة البيانات
حيز التنفيذ

دخلت �لالئحة �لعامة 

حلماي���ة �لبيانات"GDPR"�ل�سادرة عن �لحتاد �لأوروبي، 
حيز �لتنفيذ يف مايو �ملا�سي، وهي عبارة عن قانون خ�سو�سية 
ملن���ح �ملو�طن���ني �لقدرة عل���ى �لتحكم يف بياناته���م �ل�سخ�سية، 
و�لت���ي �أثرت ب�سكل مبا�سر على كيفي���ة تعامل مو�قع �لإنرتنت 
كله���ا مع بيانات �مل�ستخدمني، كم���ا كان لها تاأثري قوي وم�ستمر 

على جمع وتخزين �ملعلومات �ل�سخ�سية للم�ستخدمني.

م�شتخ��دم  ملي��ون   50 بيان��ات  �شرق��ة   -4
ل�"في�شبوك"

�لرقمي���ة  �لدخ���ول  �سف���ر�ت  �سرق���ة  م���ن  مت�سلل���ني  متك���ن 
للم�ستخدم���ني، �لأم���ر �لذي �أت���اح لهم �ل�سيطرة عل���ى قر�بة 50 
ملي���ون ح�س���اب، يف �أ�س���و�أ �خ���رت�ق �أمن���ي تتعر����ص ل���ه على 
�لإط���الق. بجان���ب �ع���رت�ف �ل�سرك���ة باأنه���ا �أتاح���ت ل�س���ركات 
ر�سائ���ل  �إىل  مثل"نتفليك�ص"و"�سبوتيفاي"�لو�س���ول  �أخ���رى 

�مل�ستخدمني.
و�أدى ذل���ك �إىل �نخفا����ص �لقيم���ة �ل�سوقية لل�سرك���ة بنحو 22 
ملي���ار دولر لت�س���ل �إىل 319 مليار دولر، وذل���ك مع ��ستمر�ر 

ف�سائح ت�سريب بيانات �مل�ستخدمني هذ� �لعام.

قائم��ة   TikTok تطبي��ق  ت�ش��در   -5
مقاط��ع  عل��ى  تعتم��د  الت��ي  التطبيق��ات 

الفيديو
 "TikTok" تقريًر� يو�سح �أن تطبيق "CNBC" أعد موقع�
كان �لتطبيق �لأكرث حتمياًل من متجر �آب �ستور خالل �لن�سف 
 TikTok لأول م����ن عام 2018، وز�د معدل تنزي����ل تطبيق�
مبع����دل 5 �أ�سع����اف على �أ�سا�ص �سن����وي، و�أ�سب����ح �لآن �سمن 

�أف�سل ثالثة تطبيقات للفيديو �لجتماعي يف �لعامل.

6- اإع��ادة ت�شمي��م �شناب �ش��ات ت�شببت يف 
خ�شارة التطبيق ماليني امل�شتخدمني

ق���ام تطبي���ق �سن���اب �س���ات يف �سه���ر ماي���و 
�ملا�س���ي بتقدمي ت�سميم جدي���د للموقع، مما 
�أث���ار غ�س���ب م�ستخدم���ي �لتطبي���ق و�نتهى 
�لأم���ر �إىل توقي���ع 1.2 ملي���ون �سخ����ص على 
عري�س���ة تطلب م���ن �ل�سركة ��ستع���ادة و�جهة 
�مل�ستخدم �لأ�سلية، وتقل�ص عدد �مل�ستخدمني 
 188 �إىل  لي�سل���و�   %1.5 بن�سب���ة  �لن�سط���ني 
مليون م�ستخدم ن�سط خ���الل �لربع �لثاين من 

عام 2018.

6 أحداث غيرت مواقع التواصل 
االجتماعي في 2018

�شهد عام 2018 �شل�شلة من املحطات 
الريا�شي��ة، من تتوي��ج فرن�شا يف 
مونديال كرة القدم واإحراز ريال 
األقاب��ه  ثال��ث  الإ�شب��اين  مدري��د 
اأوروب��ا  اأبط��ال  دوري  يف  توالي��ا 
وع��ودة  الأندي��ة،  وموندي��ال 
ديوكوفيت���ص  نوف��اك  ال�شرب��ي 

ل�شدارة كرة امل�شرب.
يف م��ا ياأتي ع�ش��رة من اأب��رز هذه 

الأحداث عامليا وعربيا:
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7 حكايات وأحداث

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
-----------------

خ�ال�د خ�شري

رئي�ص جمل�ص الإدارة
رئي�ص التحرير 

حكايات وأحداث
ملحق �شامل عن احداث

 �شنة 2018 
�شدر عن جريدة 

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

رفعة عبد الرزاق

رئي�ص التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

حف����ل ع����ام 2018 بالعدي����د م����ن �لكت�ساف����ات و�لأح����د�ث 
�لعلمي����ة، �لتي جذب����ت �هتمام �لعامل، م����ن بينها �كت�ساف 
�أق����دم حي����و�ن �سكن �لأر�����ص، ومي����اه �سائلة عل����ى كوكب 

�ملريخ وجليد على �سطح �لقمر.
وفيما يلي ن�سرد بع�ص �لأخبار �لعلمية �ملهمة �لتي برزت 

خالل �لعام �ملن�سرم.

�شقف اآمن لرتفاع حرارة الأر�ص
ين����ذر �رتفاع درجة حر�رة �لأر�ص مبقد�ر 2 درجة مئوية 
بتغ����ري�ت مناخية خطرية. وق����ال باحثون �إن عدم جتاوز 
هذ� �حلد �أمر �سروري لتجنب تبعات �أ�سد �سرر� لظاهرة 

�لحتبا�ص �حلر�ري.
لكن �لبع�����ص دفع باجتاه و�سع حد يق����ف عند 1.5 درجة 
مئوي����ة. ويف �أكتوبر/ت�سري����ن �لأول، �أ�سدر علماء �ملناخ 

تقرير� ي�سرح ما قد يحدث حال جناح هذه �مل�ساعي.
فق����د يوؤدي هذ� �إىل تر�جع �أعد�د �ملاليني �لذين �سيفقدون 
منازلهم ب�سبب �رتفاع من�سوب مياه �لبحار، و�إىل تر�جع 
�أع����د�د �لأن����و�ع �ملعر�س����ة خلط����ر �لنقر������ص، ف�س����ال عن 
�نخفا�ص حاد يف �أع����د�د �لأ�سخا�ص �لذين قد يعانون من 

نق�ص �ملياه.
لك����ن �لو�سول لذل����ك يتطلب تكلف����ة باهظ����ة، و"تغيري�ت 

�سريعة وبعيدة �ملدى وغري م�سبوقة".
ومل يذكر �لتقرير ما يجب على �حلكومات �لقيام به، لكنه 
حدد جمموعة من �ملتطلبات، منها خف�ص كبري يف �نبعاث 
�لغاز�ت �لتي ت����وؤدي �إىل �لحتبا�ص �حلر�ري، و�لنتقال 
�ل�سريع �إىل �لطاقة �ملتجددة، و�إجر�ء تعديالت على منط 

�حلياة و�لغذ�ء.

اأقدم حيوان يف التاريخ
يحف����ل �لعامل حاليا باأكرث من ملي����ون نوع من �حليو�نات 
�لتي تعي�ص على �لأر�ص، ب����دء� من �حلوت �لأزرق، وهو 

�أ�سخم حيو�ن، وحتى �أ�سغر �لديد�ن حتت �أقد�منا.
وخ����الل �لبح����ث ع����ن �ل�س����ورة �لأوىل للحيو�ن����ات عل����ى 
�لأر�����ص، مت �لرتكيز ب�سدة على �س����كل �حلياة يف �لع�سر 
�لإدي����اكاري، �أي قب����ل �أك����رث م����ن 500 ملي����ون �سنة، حني 

ظهرت بع�ص �لكائنات �ملعقدة على �لأر�ص.
لك����ن موقعه����ا من �سج����رة �حلي����اة ي�سعب حتدي����ده. وقد 
نفت تل����ك �لكائنات باأكرث من �سورة، �إذ �عتربت �سمن  �سُ
�لأ�سنيات و�لفطريات، ومت و�سعها يف منطقة و�سط بني 

�لنباتات و�حليو�نات.
ويف �سبتمرب/�أيلول �ملا�سي، متكن �لعلماء من ��ستخر�ج 
جزيئ����ات كول�س����رتول من �أح����د �لكائنات �لت����ي تعود �إىل 
�لع�س����ر �لإدي����اكاري، وُي�سمى"ديكن�سونيا"وه����و ي�سب����ه 
قنادي����ل �لبح����ر �مل�سطح����ة. ويعت����رب �لكول�س����رتول م����ن 
�ل�سم����ات �خلا�سة باحليو�نات، مما يدل بو�سوح على �أن 

�لكائنات �حلية يف هذ� �لع�سر كانت حيو�نات.

جبل نفايات من البال�شتيك
�سغل����ت �أزم����ة �لنفاي����ات �لبال�ستيكية يف �لع����امل �لهتمام 

خالل عام 2018.
يف �أبريل/ني�س����ان، ز�ر حم����رر �لعل����وم يف ب����ي ب����ي �سي 
ديفي����د �سوكم����ان، �إندوني�سيا لعم����ل تقرير ع����ن �لنفايات 
�لبال�ستيكي����ة �لت����ي عرقل����ت تدف����ع �ملي����اه يف �لأنه����ار يف 

باندونغ، يف جزيرة جاوة �لإندوني�سية.
وكان����ت �لأزم����ة ح����ادة للغاي����ة، ومت ��ستدع����اء �جلي�����ص 
للم�ساعدة يف تنظيف كتلة بال�ستيكية كبرية من �لأكيا�ص 

و�لزجاجات وغريها من �لعبو�ت �لبال�ستيكية.
ومما يثري �لقلق �أن �مل�سكلة تزد�د �سوء�. ففي مار�ص/�آذ�ر 
�ملا�س����ي، ك�س����ف تقرير بتكليف من �حلكوم����ة �لربيطانية 
�أن كمي����ة �لبال�ستيك يف �ملحيط ميك����ن �أن تت�ساعف ثالث 

م����ر�ت خالل عق����د و�حد م����ا مل يتم �حلد م����ن �إلقاء 
�لقمامة �لبال�ستيكية.

نيوترونات غام�شة
متثل �لنيوترونات �أحد �ملكونات �لأ�سا�سية 
للكون. وتندفع هذه �جل�سيمات بعنف حول 
�لك����ون ب����دون عو�ئق، و�لتفاع����ل معها قليل 
ج����د�. يف �لو�قع، ميك����ن جل�سيم نيوتروين 

و�ح����د �ل�سفر يف حاجز م����ن �لر�سا�ص طو�ل 
�سن����ة �سوئي����ة كامل����ة )ح����و�يل 10 تريلي����ون 

كيلومرت( دون �أن ي�سطدم بذرة و�حدة.
وتاأت����ي �لعديد م����ن �لنيوترونات م����ن �ل�سم�ص �أو 

�لغالف �جلوي لالأر�ص. لكن م�سدر جمموعة و�حدة 
م����ن �لنيوترونات عالي����ة �لطاقة ظل غام�س����ا حتى �أ�سهر 

قليلة.
ويف مت����وز، ق����ام فري����ق دويل بتتبع �إحد�ه����ا حتى و�سل 
�إىل جم����رة بعيدة. وتتمتع تل����ك �ملجرة مبركز لمع ب�سدة 
ب�سبب طاقة متدفقة من ثقب �أ�سود �سخم. مع �سقوط مادة 
ما يف �لثقب، تظهر دفعات هائلة من ج�سيمات م�سحونة، 

مما يحول هذه �ملجر�ت �إىل م�سرعات جزيئات �سخمة.
وظل علماء يج����رون �أبحاث يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية 
جلم����ع بيانات ع����ن ه����ذه �لنيوترونات فائق����ة �لطاقة ملدة 
�س����ت �سن����و�ت، لكن هذه كان����ت �مل����رة �لأوىل �لتي يتمكن 

فيها �لباحثون من مطابقتها مب�سدر يف �لف�ساء.

ماء يف املريخ وجليد على �شطح القمر
تاأكدنا م����ن وجود جليد على �سطح �ملري����خ، وكانت تظهر 

�إ�سار�ت على وجود مياه �سائلة من حني لآخر.
لكن يف يوليو/متوز، �أبلغ فريق من �لعلماء عن �كت�ساف 
بحرية تبل����غ م�ساحتها 20 كيلومرت� وتق����ع حتت �لغطاء 

�جلليدي �لقطبي �جلنوبي للمريخ.
وكان م�سبار"كيوريو�سيتي"�لتاب����ع لوكال����ة نا�سا يبحث 
ع����ن بقايا �ل�سخور يف قاع بح����رية قدمية، حني عرث على 
�أول �إ�س����ارة عل����ى وج����ود مكان جتم����ع م�ستمر م����ن �ملاء. 
وكان����ت �لنتيج����ة مث����رية لأن �لعلماء كان����و� يبحثون منذ 
ف����رتة طويلة عل����ى �إ�سار�ت ت����دل على وجود مي����اه �سائلة 

على �سطح �ملريخ.
وق����ال ماني�����ص باتل من �جلامع����ة �ملفتوح����ة بريطانيا"مل 
نق����رتب من �كت�س����اف فعلي للحي����اة. لكن ه����ذ� �لكت�ساف 

مينحنا موقعا نبحث فيه على �سطح �ملريخ".
ويف �آب، ن�س����ر باحث����ون ما قال����و� �إنه �لدلي����ل �لأكرث دقة 

حتى �لآن على وجود جليد على �سطح �لقمر.
وت�س����ري بيانات ماأخوذة من مركب����ة �لف�ساء"ت�ساندر�يان 

ي����ة  لهند � "1 -
ىل  رو��س����ب �إ وج����ود 

ثلجية يف �لقطبني �ل�سمايل و�جلنوبي بالقمر.
تعرفن����ا من خالل در��س����ة �حلم�ص �لن����ووي للقدماء على 
معلومات غري م�سبوقة عن �ملا�سي. ومن �لأ�سياء �لالفتة 
خالل عام 2018 هي �كت�س����اف �أن �سعب بريطانيا �لقدمي 
��ستبدل بالكامل تقريبا عرب هجرة جماعية من �لقارة قبل 

حو�يل 4500 عام.
وكان بريطاني����ون م����ن �لع�س����ر �حلج����ري �حلديث قامو� 
ببن����اء موقع �ستونهنغ �لأثري، لك����ن تغلب عليهم و�فدون 
ج����دد، وه����و م����ا �أدى �إىل ��ستب����د�ل 90% م����ن �جلين����ات 

�لربيطانية خالل ب�سع مئات من �ل�سنني فقط.
وماز�ل����ت �أ�سباب ح����دوث هذ� غري معروف����ة. لكن �ملر�ص 

و�ملجاعة و�ل�سر�ع كلها �أ�سباب حمتملة.

فوهة حتت اجلليد
يف نوفمرب/ت�سرين �لثاين، حدد �لعلماء ما بد� �أنه فوهة 
ت�سكل����ت نتيج����ة ��سطد�م ج�س����م ما بالأر�����ص حتت جليد 
غرينالن����د. وظه����ر ذلك عندما فح�ص �لعلم����اء �سور ر�د�ر 

لأ�سا�ص �جلزيرة.
ورمبا ت�سكلت هذه �لفوهة بعد ��سطد�م كويكب بالأر�ص 
قب����ل ف����رتة طويلة ت����رت�وح بني ح����و�يل 12 �أل����ف وثالثة 

ماليني �سنة.
ول����دى بع�ص �لباحث����ني �سكوك حول �لأدل����ة �ملقدمة حتى 

�لآن.
لك����ن �كت�س����اف تل����ك �لفوه����ة �أث����ار ت�س����اوؤلت مهم����ة ذ�ت 
�سل����ة بارتف����اع درجة ح����ر�رة �لأر�ص بعد �نته����اء �لع�سر 

�جلليدي.
و�إذ� �أك����دت مزيد من �لأبح����اث �أن عمر هذه �لفوهة قريب 

�حلقب����ة،  تل����ك  م����ن 
فقد يعي����د �لهتمام بهذ� 

�لنقا�ص �لقدمي.
هجرة �لب�سر �لأو�ئل

ت�س����ري �لدلئل �ملتعددة �إىل �أن �أ�سالف معظم �لب�سر �لذين 
عا�سو� خارج �أفريقيا ترك����و� �لقارة يف عملية هجرة قبل 
60 �أل����ف �سنة. ولكن هناك بع�ص �لأدل����ة على �أن �لإن�سان 

�لعاقل خرج من �أفريقيا قبل هذ� �لوقت.
ويف كان����ون �لثاين، وجد علماء يف �إ�سر�ئيل حفرية عظم 
ف����ك لإن�سان عمرها 185 �ألف �سن����ة، �أي قبل ع�سر�ت �آلف 

�ل�سنني من �لأدلة �ل�سابقة.
وت�س����ري توقعات �إىل �أن هذه �لرح����الت �ل�سابقة مل تنجح 
يف توفري �إقامة ب�سكل د�ئم يف �أور��سيا لالإن�سان �لعاقل.

ويبدو �أن هوؤلء �لب�س����ر �لأو�ئل عا�سو� �إىل جانب �أنو�ع 
ب�سرية �أخرى مثل �لإن�سان �لبد�ئي"نياندرتال".

�شخور املريخ
�لف�س����اء  �أجن����زت وكالت  �لنقا�����ص،  م����ن  �سن����و�ت  بع����د 
�لأوروبي����ة و�لأمريكي����ة �أول خط����وة مهم����ة نح����و جل����ب 

�سخور من �ملريخ.
ففي ني�سان، وقعت نا�سا و�إي�سا خطاب نو�يا من �ساأنه �أن 
ي�ساع����د على �لقيام باأول"رحلة ذه����اب و�إياب"�إىل كوكب 

�آخر.
وه����ذ� �مل�س����روع �سي�سمح للعلم����اء �لب����دء يف �لإجابة عن 
�أ�سئل����ة مهمة حول تاريخ �ملريخ، مبا يف ذلك معرفة ما �إذ� 
كان �ملري����خ قد �سهد نوعا م����ن �حلياة من قبل. كما �سيتيح 
لعلم����اء �جليولوجي����ا �لبدء يف بناء ت�سل�س����ل زمني دقيق 

لالأحد�ث يف تاريخ �ملريخ.
و�ساهم����ت �لبعث����ات �لأمريكي����ة على مدى �لعق����ود �لقليلة 

�ملا�سية ب�سكل كبري يف فهمنا للكوكب �لأحمر.
ميك����ن  �لت����ي  باملعلوم����ات  ذل����ك  مقارن����ة  ميك����ن  ل  لك����ن 
��ستخال�سه����ا م����ن در��س����ة �ل�سخ����ور �ملريخي����ة و�لرتب����ة 

بالأدو�ت �لعلمية �ملتوفرة يف �ملخترب�ت �لأر�سية.

بال�شتيك يف املاء
تنت�س����ر نفاي����ات �لبال�ستي����ك ب�س����كل متز�ي����د يف حياتن����ا 

�ليومية، لكن �خلطري �أنها متتد �إىل مياه �ل�سرب �أي�سا.
 Orb"ميدي����ا �أورب  منظم����ة  �أجرت����ه  بح����ث  ووج����د 
�أن هن����اك ح����و�يل 10 ج�سيم����ات  Media"�ل�سحفي����ة 

بال�ستيكية يف كل لرت من �ملياه �ملعباأة.
ويف �أك����رب حتقي����ق من نوعه، مت فح�����ص 250 زجاجة مت 
�سر�وؤه����ا يف ت�سعة بلد�ن خمتلف����ة. و�كت�سف �أن كل منها 

تقريبا يحتوي على جزيئات بال�ستيكية �سغرية.
و�أع����رب �لباحثون هذ� �لع����ام عن قلقه����م �إز�ء �لرتكيز�ت 
�لقطب����ي  �لبح����ر  جلي����د  يف  بال�ستيكي����ة  مل����و�د  �لكب����رية 

�ل�سمايل.
وق����ال �لعلم����اء �إن هن����اك حاج����ة ملزيد م����ن �لأبحاث حول 
تاأثري�ت �جلزيئات �لبال�ستيكية على �لعو�لق �حليو�نية 

و�لالفقاريات و�لأ�سماك و�لطيور �لبحرية و�لثدييات.

ن�س���ر موقع "BBC“ جمموع���ة متنوعة من 
تر�سيحات �لناقدة �لأدبية و�لكاتبة �ل�سحفية 
 ،Jane Ciabattari �سيابات���اري  ج���ني 
لأف�س���ل �ملوؤلفات �لأدبية �لت���ي �سدرت خالل 

عام 2018.
و�ملجموع���ات  �لرو�ئي���ة  �لأعم���ال  تنوع���ت 
�لأج���و�ء  ب���ني  م���ا  �ملخت���ارة،  �لق�س�سي���ة 

�ل�سيا�سية و �لتاريخية و �لفنية.

 The“"1-"مقعد الرحمة
اإليزابيث  Mercy Seat"ل� 

وينرثوب
تتناول �أحد�ث �لرو�ي���ة �لتاريخية �خليالية، 
م�سائل �لعد�لة و�لعن�سرية وعقوبة �لإعد�م؛ 
بطريق���ة موؤثرة وعميقة؛ حي���ث تبد�أ �أحد�ثها 
يف"لويزيانا"ع���ام 1943، و ت���دور �أح���د�ث 
�لرو�ي���ة حول جرمية �غت�ساب فتاة، بع�سهم 
يدي���ن �ملتهم وي�س���دق �آخ���رون بر�ءته وعدم 

�رتكابه للجرمية.

2-"هوؤلء الذين 
 Those Who“"عرفوا
نويف  اإيدرا  Knew"ل� 

رو�ية �سيا�سية خيالية، ت���دور �أحد�ثها حول 
م���ا يعتق���ده �سيا�س���ي ق���وي يف هروب���ه م���ن 
�لعق���اب، وجمموعة من غ���ري �لأ�سوياء �لذين 

�أخرجوه يف �لنهاية.

3-"فاكهة �شجرة 
 Fruit of the“"خممورة

Drunken Tree"ل� 
اإجنريد كونريرا�ص

رو�ي���ة خيالي���ة، ت���دور �أحد�ثها 
حول"ت�سول"�لتي تنتمي لعائلة 
و�خلادمة"برتونا"،  كولومبية، 
�لت���ي تاأت���ي م���ن عائل���ة فق���رية 
نف�سه���ا،  لإطع���ام  وتكاف���ح 
بالعن���ف  مهددت���ان  كالهم���ا 
�مل�سئولني  م���ن  و�ل�سطر�بات 

�ل�سيا�سيني �لفا�سدين.

 Days of“"4-"اأيام الرهبة
هومز اإميي  Awe"ل� 

كت���اب يحت���وى عل���ى 13 ق�س���ة خمتلف���ة؛ 
تعر����ص �لكاتب���ة م���ن خالله���ا قل���ب �أمريكا 
يف �لق���رن 21، و�أح���و�ل بع����ص �سكانه���ا، 
م���ن خالل حب���كات و�سخو����ص متنوعة يف 

حكايات جمموعتها �لق�س�سية �جلديدة.

5-"فلوريدا"“Florida"ل� 
لورين جروف

جمموع���ة ق�س�سية متنوع���ة، حيث يتناول 
�لوح���دة،  م�ساع���ر  ع���ن  بع�سه���ا �حلدي���ث 
�لوق���ت،  وم���رور  و�لعائل���ة،  و�لغ�س���ب، 
و�للحظات و�لقر�ر�ت ور�ء �ملتعة �لب�سرية 

و�لأمل و�لأم���ل و�لياأ�ص 
و�حلب.

 The"-6
Incendiaries"ل� 

R.O. Kwon
مبثاب���ة  �لرو�ي���ة  تع���د 
فح�ص لعق���ول �لإرهابيني 
ميك���ن  وم���ا  �ملتطرف���ني، 
�أك���رث  يفق���دون  �لذي���ن  للنا����ص  �أن يح���دث 
م���ا يحبون���ه، ت���دور �أحد�ثه���ا ح���ول ثالثة 
ط���الب جامعي���ني يلتق���ون يف �لكلي���ة ومن 
ث���م يتعر�سون لع���دة مو�قف �سم���ن �سياق 

�لأحد�ث.

 Still“"7-"ل تزال حية
هوميل ماريا  Lives"ل� 

ظه���ور  ع���دم  م���ع  �لرو�ي���ة  �أح���د�ث  تب���د�أ 
�فتت���اح  ليل���ة  تدعى"كي���م"يف  فنان���ة 
�ل���ذي  �أجنلو����ص"،  يف"لو����ص  معر�سه���ا 
�إن���ه  حي���ث   ،"Still Lives"ي�سم������������ى
ي�ستعر����ص �س���ور ل�سحاي���ا قت���ل �لإن���اث، 
ومن ثم تدور �أحد�ث �لق�سة يف �أجو�ء من 

�لغمو�ص و�لإثارة.

8-"نا�شخ"“Scribe"ل� 
األي�شون هاجي

تتن���اول �لرو�ية عدة ق�سايا ع�سرية خمتلفة، 
منها: �لهج���رة، و�لأمر��ص �ملنت�سرة، وزيادة 
�ل�ستب���د�د، من خالل ق�س���ة �ختارتها �لكاتبة 

لتظهر ما يدور يف �لعامل وترتجمه.

9-"احلار�ص الأخري للقاهرة 
 The Last“"القدمية

Watchman of Old Cairo"ل� 
مايكل ديفيد لوكا�ص

�أحد�ثه���ا  ت���دور  خيالي���ة،  تاريخي���ة  رو�ي���ة 
�لأد�ب،  كلي���ة  يف  طال���ب  حول"جوزي���ف"، 
وه���و �بن لأم يهودي���ة و�أب م�سلم، يجد يوًما 
ما حزمة غام�سة عل���ى عتبة بابه، جتذبه �إىل 
مغام���رة �ساح���رة لك�س���ف �لتاري���خ �ملت�سابك 

�لذي يربط جانبي عائلته.

 The“"10-"اأعرا�ص التايغا
Taiga Syndrome"ل� 

كري�شتينا جارزا
حكاية خر�فية، تدور �أحد�ثها حول"�أعر��ص 
يف  �سابق���ة،  خُم���ربة  تتب���ع  �لتايغا"�لت���ي 
رحلة بحثه���ا عن �سخ�سني هرب���ا يف �أقا�سي 

�لأر�ص.

أفضل 10 كتب عالمية في 2018.. 
أبرزها "الحارس األخير 

للقاهرة القديمة"

عام 2018: تعرف على أبرز 
االكتشافات العلمية

BBC /لندن



�أول م���ن �أطلق���ت ها�ستاغ"م���ي ت���و"يف �أو�خ���ر عام 
2017، كانت �ملمثل���ة �لأمريكية �ألي�سا ميالنو، �لتي 
�دعت حتر����ص �ملخرج �لأمريكي ه���اريف و�ين�ستني 
جن�سي���ًا بها. ودعت من خالل �لها�ست���اغ "�أنا �أي�سًا" 
جمي���ع �لن�ساء �للو�تي تعر�س���ن للتحر�ص �جلن�سي 
�إىل �لإف�س���اح ع���ن جتاربه���ن و�إرفاقه���ا بالها�ستاغ. 
و��ستجاب���ت �ملئ���ات م���ن �لن�ساء ح���ول �لع���امل لهذ� 

�لها�ستاغ وطالنب بو�سع حد لهذ� �ل�سلوك.
وكان ع���ام 2018 عام���ًا ل�سرخ���ة �لن�س���اء يف وج���ه 
�ملتحر�س���ني به���ن من كب���ار جن���وم �لف���ن و�ل�سينما 

و�سط ذهول و�سدمة �جلمهور و�ملعجبني.
وفيم���ا يلي قائمة باأبرز �ملتهمني بالتحر�ص �جلن�سي 

خالل عام 2018:

ه���اريف  �لأمريك���ي  �ل�سينمائ���ي  �ملنت���ج  يو�ج���ه 
و�ين�ستني )66 عاما( تهم���ًا بالعتد�ء �جلن�سي على 
عار�س���ة بولندية يف نيوي���ورك حني كان عمرها 16 

عاما، ح�سبما ورد يف وثائق ق�سائية.
وتدع���ي �لفت���اة �أن و�ين�ستني �أخذه���ا �إىل �سقته يف 
مانهات���ن و�أجربه���ا عل���ى"�أن تتح�س����ص �أع�س���اوؤه 

و�أرغمها على ممار�سة �جلن�ص حتت �لتهديد".
وبح�سب وثائق �ملحكمة فقد قال لها و�ين�ستني :"�إذ� 
�أردت �أن ت�سبحي ممثل���ة فعليك �أن تكوين م�ستعدة 

لعمل ما يطلبه منك �ملخرج مبا يف ذلك �لتعري".
و�دعت �لفتاة �أن و�ين�ستني ظل يتحر�ص بها ملدة 10 

�سنو�ت.
ويو�ج���ه و�ين�ستني �تهام���ات بالتحر����ص �جلن�سي 
و�ملعامل���ة �ل�سيئة من �أكرث من 70 �مر�أة. وقد توؤدي 
�سل�سل���ة �لتهم ومن بينها �لغت�س���اب �لتي يو�جهها 
و�ين�ست���ني �إىل ق�س���اء بقي���ة حيات���ه يف �ل�سجن يف 

حال �إد�نته.
وقد �أطل���ق �سر�حه يف ماي���و/ �أيار 

2018، بكفالة قيمتها مليون 
دولر.

كيف��ن 
�شبي�شي

ُوجه �تهام ر�سمي 
�لأمريكي  للممثل 

�سبي�س���ي  كيف���ني 
�جلن�سي  بالتحر�ص 

مبر�هق يف حانة يف 
ما�سات�سو�ست�ص  ولية 

يف  �ملتح���دة  بالولي���ات 
و�سيمث���ل   .2016 ع���ام 

�سبي�س���ي �أمام �ملحكمة يف 7 
يناير/ كانون �لثاين 2019.

ونفى �سبي�س���ي ذلك وقال يف 
ت�سجيل م�سور:"بالتاأكيد لن 
�أدفع ثم���ن �أ�سياء مل �أقم بها".

و�ل�سحي���ة ه���و �ب���ن مقدم���ة 

�لأخبار �ل�سابقة هيذر �أونرو، �لتي حتدثت علنا عن 
�حلادث �لعام �ملا�سي.

و�تهم���ت �أون���رو �سبي�سي ب�س���ر�ء �لكح���ول لبنها، 
�ل���ذي كان �آن���ذ�ك يف �لثامنة ع�س���ر وقتها، وحتر�ص 
ب���ه جن�سي���ًا، يف �لوق���ت �ل���ذي كان �ل�س���ن �لقانوين 

لحت�ساء �لكحول يف ما�سات�سو�ست�ص هو 21 عاما.
وزعم �آخرون لحقا �أن �سبي�سي حتر�ص بهم جن�سيا 

�أي�سًا.

مورغان فرميان
�عتذر �ملمثل �لأمريكي �ل�سهري مورغان فرميان بعد 
مو�جهته ب�س���وء �ل�سلوك �جلن�سي، م���ن �أكرث من 8 
ن�س���اء. و�تهمت م�ساع���دة �إنتاج فرمي���ان بالتحر�ص 
بها على مدى �أ�سهر �أثن���اء ت�سوير �لفيلم �لكوميدي 

.Going In Style
وقال���ت �ساحب���ة �لدع���اء �إن فرمي���ان )80 عاما( 
تلم����ص ج�سدها م���ر�ر� وتك���ر�ر� وحاول رفع 
تنورته���ا و�ساألها ع���ن م���ا �إذ� كانت ترتدي 
مالب����ص د�خلي���ة. وقدم فرمي���ان �عتذ�ر� 
ر�سميا"لأي �سخ����ص �سعر بالإنزعاج �أو 

عدم �لحرت�م ب�سببه".
و�أ�س���در بيان���ا ق���ال في���ه"�أي �سخ����ص 
يعرفني �أو عمل معي يعرف �أنني ل�ست 
�سخ�س���ا ي�س���يء لالآخرين ع���ن عمد �أو 

يتعمد �إزعاجهم".

الإعالم الرو�شي ي�شف 
مورغان فرميان ب�"املغفل"

مرييل �شريب: عدم امل�شاواة يف 
الإدارة �شاهم يف ف�شائح هوليوود 

اجلن�شية
يف غ�سون ذلك، قالت �مر�أة عملت يف فيلم"�لآن �أنت 
تر�ين"Now You See Me، عام 
2013، �إن جميع �لعامالت 
عرفن ب�سرورة"عدم 
مالب�ص  �رت�����د�ء 
ت����������������������������ربز 

�سدورهن، 

عن  تك�سف  مالب�ص  �أي���ة  �أو 
�ملوؤخرة"�أو �أية مالب�ص ُتظهر تفا�سيل �جل�سم �أثناء 

وجود �ملمثل فرميان.
تو�جه �ملمثلة �لإيطالية �آ�سيا �أرجنتو، �لتي كانت من 
�أو�ئل �ملمث���الت �للو�تي �تهم���ن "هارفيو�ين�ستني" 
بالتحر����ص �جلن�سي، مز�عم �لتحر����ص مبمثل �ساب 
من���ذ خم�س���ة �أع���و�م، عندم���ا كان يف �ل�سابعة ع�سر 

بينما كانت �أرجنتو �آنذ�ك يف �ل�سابعة و�لثالثني.
ووردت تقاري���ر عن �أن �أرجنتو دفعت للممثل جيمي 
بينيت، وه���و �لآن يف �لثانية و�لع�سرين من عمره، 
مبلغ بقيمة 380 �ألف دولر ل�سر�ء �سمته بعد �تهامه 

لها بالتحر�ص �جلن�سي يف فندق بكاليفورنيا.
وتقول كاري غولدب���رغ، حمامية �أرجنتو، �إن �ملبلغ 
�أُعطي لبينيت مل�ساعدته و�أنه كان ي�ستغل م�ساعدتها 

له.
وقالت غولدبرغ �إن �أرجينتو كانت م�سطرة للتعامل 

مع �أ�سخا�ص"��ستغلو� نقاط �سعفها وقوتها".
وو�س���ف حمامي بينيت �للق���اء �جلن�سي يف �لفندق 
بني موكل���ه و�أرجينت���و باأنه"�عت���د�ء جن�سي"�أ�سر 

نف�سيا مبوكله وبدخله وقدرته على �لعمل.
وم���ن ب���ني �لوثائق �لت���ي تق���ول �سحيفة"نيويورك 
لالثن���ني  �سيلف���ي  �س���ورة  بحوزته���ا  تاميز"�إنه���ا 
ي�ستلقي���ان فيها على �لفر��ص، ويرج���ع تاريخها �إىل 

9 مايو/�أيار 2013.

من هم أبرز المشاهير المتهمين 

في               ؟
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