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3 حكايات وأحداثحكايات وأحداث

بالأح����داث  حاف�����اً  ����ا  عاماً كان   ..2019
والإجنازات يف خمتلف جمالت العلوم، 
و�صه����د م�صارك����ة فاعل����ة مل تقت�ص����ر عل����ى 
ب����ل ات�ص����عت خارط����ة  ال����دول املتقدم����ة، 
ح����ول  كث����رة  دولاً  لت�ص����مل  البت����كار 
الع����امل دخلت بق����وة اإىل احلراك العلمي؛ 
نب����ذة  امل�صتقب����ل  مر�ص����د  ل����ك  ويعر�����ض 

خمت�صرة عن بع�ض تلك الأحداث.

نوبل
فاز بجائ����زة نوبل للعل����وم للعام 2019، 
التي قدمتها الأكادميية امللكية ال�صويدية 
اأكتوب����ر/ يف  �صتوكه����ومل،  يف  للعل����وم 
م����ن  ت�صري����ن الأول املا�ص����ي، جمموع����ة 
العلماء ع����ن اأبحاثهم وابتكاراتهم القيمة 

يف خمتلف املجالت العلمية.
ويف الطب؛ حاز على اجلائزة الأمريكيان 
وليام كايلني وجريج �صيمنزا والربيطاين 
بيرت رادلكيف، لقاء اأبحاثهم الناجحة يف 
اكت�صاف كيفية حت�ص�ض اخل�يا وتكيفها 
م����ع كمية الأك�صجني املتوف����رة، ما ي�صمح 
مبكافح����ة اأمرا�ض ال�صرط����ان وفقر الدم، 
وميه����د الطري����ق ل�صرتاتيجي����ات واعدة 

للت�صدي لأمرا�ض اأخرى.
ويف جمال الفيزياء؛ فاز ث�ثة فيزيائيني 
ا لأبحاثه����م واكت�صافاته����م الرائدة  تقدي����راً
يف جم����ال حت�ص����ني فهمنا لتط����ور الكون 
ومكان الأر�ض يف الف�صاء؛ وهم الكندي 
الأمريك����ي جيم�����ض بيبل����ز وال�صوي�صري 
ديديي����ه  وال�صوي�ص����ري  ماي����ور  مي�صي����ل 

كيلو.
اأم����ا يف جم����ال الكيمياء؛ ف����از باجلائزة، 
جودين����اف  ب����ي  ج����ون  الأمرك����ي 
ويتينجه����ام  �صتانل����ي  والربيط����اين 

يو�صين����و،  اأك����را  والياب����اين 
الليثيوم  بطاري����ات  لتطويرهم 

اأيون القابل����ة لل�صحن. وبذلك 
اأ�صب����ح جودين����اف البالغ 97 

����ا عميد الفائزي����ن بجوائز  عاماً
نوبل.

حا�شوب كمومي جتاري
يف  اإم،  ب����ي  اآي  �صرك����ة  ك�صف����ت 

 ،2019 الث����اين  يناير/كان����ون 
ع����ن حا�ص����وٍب كموم����ي جتاري 
اأنيق يف معر�����ض الإلكرتونيات 

ل�����ض  يف   2019 ال�صته�كي����ة 
فيغا�ض عار�صة املزايا والتطبيقات 

املمكنة للحو�صبة الكمومية.

�شيارة كهربائية باأرجل 
اآلية

واأعلن����ت �صركة هيون����داي يف بيان 
����ا  �صح����ايف ع����ن فئ����ة جدي����دة متاماً
من ال�صي����ارات قادرة عل����ى امل�صي. 
ون�ص����رت �ص����ورة له����ا، يف يناي����ر/
كانون الثاين املا�صي، وهي مركبة 
كهربائي����ة باأربعة اأرج����ل اآلية، يف 
نهاي����ة كل منها عجل����ة. وت�صم كل 
رجل ث�ث����ة مفا�صل على الأقل، ما 

ي�صم����ح بالقيادة اأو امل�ص����ي اأو حتى 
ت�صلق اأكرث الت�صاري�ض خطورة.

جلد اإلكرتوين قابل لالرتداء
كونيتيك����ت  جامع����ة  يف  باحث����ون  وط����ور 
الأمريكي����ة وجامعة تورنت����و الكندية، خ�ل 
ا  ����ا ا�صطناعياً ا اإلكرتونياً العام احل����ايل، جل����داً
قاب�اً ل�رت����داء ُيعط����ي الب�ص����ر والروبوتات 
����ز اجلل����د ال�صطناعي  ق����درات خارق����ة. وُجهِّ
امل����رن باأجه����زة ا�صت�صعار متع����ددة الوظائف 
ل�إح�صا�����ض بوجود جم����ال مغناطي�صي قوي 
ال�صغ����ط. وه����ي جمموع����ة  اأو تغ����رات يف 
جديدة م����ن اإلكرتونيات ذكية قابلة ل�رتداء، 
امل����ط والت�ص����كل،  باملرون����ة وقابلي����ة  تت�ص����م 
ومتل����ك قدرات ا�صت�صع����ار فريدة حتاكي جلد 
ر البتكار اجلديد  الإن�صان. وُيحَتَمل اأن ُيطوَّ
موج����ودة  غ����ر  ق����درات  ليمتل����ك   ، م�صتقب�����اً
يف اجلل����د الب�صري؛ مث����ل اإمكاني����ة اكت�صاف 
احلق����ول املغناطي�صي����ة واملوج����ات ال�صوتية 

وال�صلوكيات غر الطبيعية.

اختبار ناجح ملروحية املريخ
واخت����ربت وكال����ة الإدارة الأمريكية للم�حة 
اجلوية والف�صاء )نا�صا( بنجاح، يف مار�ض/

اآذار املا�ص����ي، مروحي����ة �صغ����رة خم�ص�صة 
للط����ران يف اأج����واء املريخ، م����زودة بنظام 
كامرات ع����ني الطائر، حممول����ة على م�صبار 
الف�ص����اء مار�����ض2020، املق����رر و�صول����ه اإىل 
الكوك����ب الأحمر يف فرباير/�صب����اط 2021، 
 1.8 نح����و  املري����خ  مروحي����ة  وزن  ويبل����غ 

كيلوج����رام، واأ�صبح����ت جاه����زة للعمل 
على املريخ، بعد 

امت����دت  اختب����ارات  ل�صل�صل����ة  خ�صوعه����ا 
ل�صهري����ن، لت�صب����ح اأول مروحي����ة اأثق����ل م����ن 
اله����واء حتل����ق عل����ى كوك����ب اآخ����ر مبحركات 
اآلي����ة، م����ا يفت����ح خي����ارات جدي����دة مل�صتقب����ل 

ال�صتك�صاف الف�صائي.

اكت�شاف جزيئات مياه متحركة 
على القمر

ويف ال�صه���ر ذاته؛ اكت�صف م�صب���ار »م�صتك�صف 
القمر امل���داري« التاب���ع لوكالة نا�ص���ا، جزيئات 
مياه متحركة على اجلانب القريب املرئي للقمر، 
ما يب�صر بتح���ول مهم لبعثات الب�صر امل�صتقبلية 
اإلي���ه. ولح���ظ العلم���اء حت���رك جزيئ���ات املياه 
���ا م���ع ت�صخني �صط���ح القمر خ����ل دورة  تزامناً
النهار القمرية، و�صاد اعتقاد �صابق بني العلماء 
يرى اأن امل�ص���در الأ�صا�صي للمي���اه هي اأيونات 
الهيدروج���ني القادمة من الري���اح ال�صم�صية، ما 
يعن���ي وجوب انقط���اع تلك املي���اه اأثناء تو�صع 
الأر����ض ب���ني ال�صم����ض والقم���ر. اإل اأن النتائج 
احلديثة مل ت�صهد اأي انخفا�ض للجزيئات اأثناء 
م���رور الأر����ض بينهما، يف اإ�ص���ارة اإىل احتمال 
وج���ود م�صدر مياه اأك���رث ا�صتدامة من العتقاد 

ال�صابق.

كالب اآلية بقدرات هائلة
ديناميك����ض،  بو�صط���ن  �صرك���ة  وا�صتعر�ص���ت 
يف اأبريل/ني�ص���ان املا�ص���ي، جمموع���ة من 10 
بقدرات  اآلية  ك�ب 

هائل���ة ُتدعى �صب���وت باور، وهي جت���ر �صاحنة 
�صخم���ة يف �صاح���ة ذات درج���ة مي���ل طفيف���ة، 
ويتمت���ع الروبوت رباعي الأرج���ل البالغ وزنه 
���ا باإمكاني���ات ع���دة؛ منه���ا ت�صلق  30 كيلوجراماً
ال�ص����مل وعب���ور ت�صاري����ض خمتلف���ة وحم���ل 
وزن يبلغ 15كيلوجرام. وميكن ال�صتفادة من 
الروبوت اجلديد يف ا�صتخدامات عدة ترتاوح 
ب���ني ال�صتخ���دام املن���زيل واحلماي���ة اخلا�صة، 
وعلى الرغم من عدم معرفتنا ملاهية التطبيقات 
الدقيق���ة لروب���وت �صبوت ب���اور اجلدي���د بعد، 
اإل اأن���ه اإجن���از مذه���ل م���ن ناحية الق���وة وخفة 
احلرك���ة، ميهد الطري���ق للروبوت���ات التجارية 

امل�صتقبلية.

العودة بالزمن
���ا، جترب���ة فري���دة،  اأي�صاً الع���ام 2019  و�صه���د 
اأجراه���ا علم���اء فيزيائيون رو����ض، متكنوا من 
بحا�ص���وب  بال�صتعان���ة  الزم���ن  تدف���ق  عك����ض 
كموم���ي. اإذ جنح الفريق يف اإع���ادة احلا�صوب 
الكموم���ي الع���ام ل�صرك���ة اآي ب���ي اإم الأمريكية، 
اإىل احلال���ة الت���ي كان عليها قب���ل حلظات، وقد 
ت�ص���كل النتائج الدقيق���ة للتجرب���ة نقطة حتول 
يف م�صتقبل احلو�صبة وفيزياء الكم، ف�ص�اً عن 

ا. تغير فهمنا للوقت اأي�صاً

اإعادة الب�شر جزئًيا للعني 
املت�شررة

ع���ن  اأُعِل���ن  ا�صتثنائي���ة،  طبي���ة  جترب���ة  ويف 
نتائجها يف يوليو/متوز املا�صي، ا�صتعاد �صتة 
اأ�صخا����ض م���ن اأ�صح���اب الهمم فاق���دي الب�صر، 
ا، من خ�ل جهاز جديد ُيدعى  نظرهم جزئياً
اأوريون، يغذي الدماغ مبا�صرة ب�صوٍر 
م���ن كام���را خارجي���ة، وه���م اأول 
م���ن ا�صتفاد م���ن ه���ذه التقنية 
املتطورة عل���ى اأمل اأن تفيد 

ا اآخرين ُكرُث. اأ�صخا�صاً

اإرها�شات لبتكار اجلاذبية 
ال�شطناعية

وبق���ي اإن�ص���اء ُنظ���م توف���ر جاذبية 
الف�ص���اء  يف  ا�صطناعي���ة 
عل���ى  ا  مقت�ص���راً اخلارج���ي 
اأف�م اخلي���ال العلمي لأ�صباب 
عدي���دة، اإىل اأن ق���رر باحثون من 
جامع���ة كول���ورادو الأمريكية، 
الع���ام 2019، تقلي����ض  خ����ل 
بال�صتعا�صة  تاأث���ر اجلاذبي���ة 
عن النظام بجهاز �صغر احلجم 
وي���دور  حج���رة  يف  ���ع  ُيو�صَ
بال�صخ�ض ليعطي تاأثر جاذبية 
�صبيهة باجلاذبية الأر�صية. يف 
اإجناز غر م�صبوق يحمل فوائد 
ا  نظ���راً الف�ص���اء،  ل���رواد  كب���رة 
ملعاناته���م م���ن اآثار غ���ر مفهومة 
الت���ي  ال�صغ���رى  للجاذبي���ة  ���ا  متاماً
ميكثون حت���ت تاأثره���ا ل�صه���ور عدة يف 

كل رحلة.

اكت�شاف اأقدم املجرات يف 
الكون

عنق���ود   ،2019 يف  الفل���ك،  علم���اء  ور�ص���د 
جم���رات ه���ي اأق���دم املج���رات املر�ص���ودة يف 

ا  الك���ون. ومل يكن بالإم���كان اكت�صافه���ا �صابقاً
ب�صب���ب الرحل���ة الطويل���ة ل�صوء جن���وم تلك 
املج���رات الت���ي بلغ���ت نح���و 13 ملي���ار �صنة 
�صوئي���ة حت���ى و�صوله���ا الأر����ض. وُوِجدت 
املجموع���ة القدمي���ة بع���د ن�صاأة الك���ون بنحو 
800 ملي���ون عام، وميك���ن اأن ي�صلط �صلوكها 
غر املتوق���ع ال�صوء على كيفي���ة تغر الكون 

على مدى 13 مليار عام م�صى.

رقم قيا�شي للطريان ببدلة 
الرجل احلديدي

وحطم ريت�ص���ارد براوننج، املخرتع واملغامر 
الربيطاين، الذي ت�صفه و�صائل الإع�م عادةاً 
بالرج���ل احلدي���دي احلقيق���ي، يف نوفم���رب/

القيا�ص���ي  رقم���ه  املا�ص���ي،  الث���اين  ت�صري���ن 
ال�صاب���ق، بالطران يف بدل���ة جمهزة مبحرك 
نف���اث. وطار بالبدلة النفاث���ة املوجهة بجناح 
ا  ب�صرع���ة كب���رة، بلغ���ت 136.891 كيلومرتاً
ا �صع���ف رقمه القيا�صي  يف ال�صاع���ة، متجاوزاً
ا  ل قبل عاَمني، والبالغ 51.53 كيلومرتاً املُ�صجَّ
يف ال�صاع���ة، ليدخل بذل���ك مو�صوعة جيني�ض 
ل�أرق���ام القيا�صي���ة، كاأكرب �صرع���ة با�صتخدام 
ا  بدلة تعمل مبحرك نف���اث، يتحكم بها ج�صدياً
وموجهة بق���وة الرياح. وجرى اختبارها يف 

ر�صيف برايتون يف اإجنلرتا.

وكالة الف�شاء الهندية 
وا�شتك�شاف الزهرة

واأعلن���ت وكال���ة الف�ص���اء الهندي���ة يف ال�صهر 
ذات���ه، عن خطته���ا لإط�ق مهم���ة ف�صائية اإىل 
كوك���ب الزه���رة، وا�صتخ���دام م�صب���ار مداري 
لر�صم خريطة لكامل الكوكب، وم�صح ومعرفة 
ما يج���ري حتت �صطح���ه. و�صتوفر املهمة يف 
���ا اأك���رب جلارن���ا  ح���ال انط�قه���ا للعلم���اء فهماً
الكوكب���ي، ومعرف���ة معلوم���ات ح���ول �صلوك 
غ�ف���ه اجل���وي الغري���ب. وتنتظ���ر الوكال���ة 
ا، موافقة احلكوم���ة الهندية على املهمة.  حالياً
لتنطلق املهمة بحلول العام 2023، اإذا �صارت 
���ا للخطة. ويحت���اج امل�صبار عقب  الأم���ور وفقاً
و�صول���ه نحو ع���ام لإن�ص���اء خريط���ة لكوكب 
الزه���رة، ف�ص�اً ع���ن ا�صتخ���دام اأدوات علمية 
لدرا�ص���ة الغ�ف اجلوي للكوك���ب، والن�صاط 

الربكاين، وعوا�صف الربق ال�صديدة.

اأول �شورة يف التاريخ لثقب 
اأ�شود

م�ص���روع  علم���اء  م���ن  دويل  فري���ق  واأعل���ن 
تل�صكوب���ات اإيفن���ت هوراي���زون، يف اأبريل/

ا مبا�صرة  ني�صان املا�صي، اأنهم التقطوا �صوراً
لثقب اأ�صود عم�ق يف جمرة اإم87. وتو�صح 
���ا  ال�ص���ور اأن العلم���اء �صاه���دوا فع����اً اأجراماً
�صماوي���ة كان وجودها جم���رد افرتا�ض حتى 
وق���ت قريب. وعلى الرغم م���ن القوة املده�صة 
للثق���وب ال�صوداء، لكنه���ا �صئيلة احلجم على 
املقيا�ض الك���وين، والأمر ي�صبه الوقوف على 
الأر�ض والتق���اط �صورة لقر�ض فيديو رقمي 
تركه �صخ�ض على �صطح القمر. ولهذا يحتاج 
ا باملقيا�ض  ر�صد هذه الأ�صياء ال�صغرة ن�صبياً
الكوين، من م�صاف���ات بعيدة، اإىل تل�صكوبات 
عم�قة، وهذا ما دفع العلماء اإىل اإن�صاء �صبكة 
تل�صكوبات عم�قة ت�صمى اإيفنت هورايزون.

احلرب التجارية بني اأمريكا 
وال�شني

ا بني  اأدى الن���زاع، الذي ا�صتمر م���دة 18 �صهراً
الولي���ات املتح���دة وال�ص���ني، اإىل فر����ض كل 
ط���رف على ب�صائع بقيمة مليارات الدولرات 

ل�آخر تعريفةاً جمركية معينة.
ترام���ب  دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ض  اته���م 
ا باملمار�ص���ة التجارية  ا وتك���راراً ال�ص���ني مراراً
غ���ر النزيهة و�صرق���ة امللكية الفكري���ة، بينما 
يف ال�صني ثم���ة ت�ص���ور اأن الوليات املتحدة 
حتاول كبح ال�صني م���ن الظهور ب�صفتها قوة 

اقت�صادية عاملية.
ما ت���زال املفاو�صات ب���ني اجلانبني م�صتمرة، 
لكنه���ا اأثبت���ت �صعوب���ة التو�ص���ل اإىل اتف���اق 
�صام���ل. يف دي�صمرب، اأعلن اجلانبان التو�صل 
اإىل اتف���اق مبدئ���ي لك���ن الكثر م���ن الق�صايا 

ال�صائكة ما تزال دون حل.
دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ض  اإدارة  فر�ص���ت 
ترامب -حت���ى الآن- تعريف���ات جمركية على 
ب�صائع �صينية ُتقدر بنحو 360 مليار دولر، 
بفر����ض  ال�ص���ني  رّدت  اأخ���رى  ناحي���ة  وم���ن 
تعريفات جمركية على ب�صائع اأمريكية بقيمة 

110 مليار دولر.
اأدت -ما ُيطلق عليها- »املرحلة الأوىل« املُتفق 
عليه���ا يف دي�صم���رب اإىل تخفي����ض التعريفات 
اجلمركي���ة الأمريكي���ة مقاب���ل �ص���راء ال�صني 
املزي���د م���ن املنتج���ات الأمريكي���ة، وحماي���ة 

اأف�صل للملكية الفكرية.
���ع عل���ى ال�صفق���ة بعد،  عل���ى اأي ح���ال، مل ُيوقَّ
وما ت���زال التعريف���ة اجلمركي���ة البالغة %25 
عل���ى الب�صائع ال�صينية �صارية املفعول. ومع 
ذلك، �صتخف�ض الولي���ات املتحدة التعريفات 
اجلمركي���ة عل���ى ب�صائع �صيني���ة بقيمة 120 
ملي���ار دولر اإىل قيم���ة تبل���غ 7.5%. اإ�صاف���ةاً 
اإىل ذل���ك، اأوقفت الولي���ات املتحدة جولةاً من 
التعريفات اجلمركية كانت �صت�صرب قطاعات 
الهواتف والألب�صة والألعاب ال�صينية ب�صدة.

الربيك�شيت )خروج 
بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي(
يف  ال�ص���ادر  املتح���دة  اململك���ة  ق���رار  ي�ص���ر 
حزي���ران 2016 القا�ص���ي مبغ���ادرة الحت���اد 
كلمت���ي  اإىل  –بريك�صي���ت–  الأوروب���ي 
���ا عل���ى  British وExit، م���ا يوؤث���ر �صلبيًّ
اقت�صادها. اإذ يبني اأحد الأبحاث ال�صادرة عن 
مرك���ز الإ�ص�ح���ات الأوروب���ي اأن الت�صويت 
على قرار مغ���ادرة الحتاد الأوروبي �صيكلف 
التموي���ل الع���ام للمملكة املتح���دة خ�صارة 17 
ا اأو 320 مليون  مليار جنيه اإ�صرتليني �صنويًّ
���ا بحل���ول اأيل���ول  جني���ه اإ�صرتلين���ي اأ�صبوعيًّ

.2018
و�صرح نائب مدير املركز جون �صربينغفورد 
الربيط���اين  الق���رار  »اإن  به���ذا اخل�صو����ض: 
الأوروب���ي  الحت���اد  مبغ���ادرة  القا�ص���ي 
�صيدّم���ر النمو؛ ويعود ه���ذا لرتفاع الت�صخم 
وانخفا����ض ال�صتثمار يف جمال الأعمال،فقد 
ا  ���ا ملحوظاً �صجل���ت اململكة املتح���دة انخفا�صاً
م���ن  نظراته���ا  ب���ني  بالنم���و  يتعل���ق  فيم���ا 
القت�صادي���ات املتقدم���ة لع���ام 2017 وبداية 
2018، اإذ اإن كلف���ة القرار حتى الآن كبرة اإن 

مل نقل اإنها كارثية«.
توق���ع �صن���دوق النق���د ال���دويل �صن���ة 2018 
ا بن�صب���ة 1.50% ل�قت�ص���اد الربيطاين  من���وًّ
لعام���ي 2018 و2019 اأي اأدن���ى م���ن ن�صب���ة 
و2017   2016 لعام���ي  امل�صجل���ة  النم���و 
النق���د  �صن���دوق  ولح���ظ   .%1.75 البالغ���ة 
ال���دويل اأن العام���ل امل�صبب له���ذا التباطوؤ هو 
واأ�صعف���ت  بالربيكزي���ت،  تتعل���ق  تاأث���رات 
���ا -وفق ما لحظه مكتب  هذه التاأثرات اأي�صاً

م�صوؤولية املوازن���ة- ال�صتثمار ومنو الدخل 
وال�صته�ك.

دعا رئي�ض الوزراء املكلف بوري�ض جون�صون 
اإىل انتخابات برملانية مبك���رة لتحديد الكتلة 
الأك���رب يف الربمل���ان )الق���ادرة عل���ى ت�صكي���ل 
املحافظ���ني  ح���زب  كتل���ة  فف���ازت  حكوم���ة(، 
-املوؤي���دة لربيك�صي���ت- عل���ى مناف�صتها كتلة 
ح���زب العم���ال -املعار�ص���ة للربيك�صيت-؛ ما 
���ا؛ وبه���ذا �صتخ���رج  جع���ل الربيكزي���ت حتميًّ

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

العقوبات الأمريكية على 
�شركة هاواوي ال�شينية

ت�صارع �صرك���ة هاواوي ال�صيني���ة ل�صتبدال 
تطبيق���ات نظرته���ا جوج���ل عل���ى هواتفه���ا 
عقوب���ات  حلزم���ة  تعر�صه���ا  بع���د  املحمول���ة 
اأمريكي���ة، اإذ اأقر م�صوؤول���و ال�صركة ب�صعوبة 
املهمة معرتف���ني اأن ال�صركة �صتحتاج �صنوات 

قبل تطوير بدائل خا�صة بها.
ال�صرك���ة  يف  تنفيذي���ون  م�صوؤول���ون  �ص���ّرح 
ال�صرك���ة  اأن  تامي���ز  فاينان�ص���ال  ل�صحيف���ة 
ت�صررت جّراء اإق���رار الوليات املتحدة حظر 
ا�صتراد هواتفها يف خ�صم احلرب التجارية 
ال�صاملة ب���ني بكني ووا�صنطن، وقال م�صوؤول 
تنفي���ذي كب���ر يف فرع ال�صرك���ة يف الوليات 
املتح���دة اإن ال�صركة متكنت م���ن اإيجاد بدائل 
لأغلب التجهي���زات امل�صتخدمة التي ت�صرتيها 
م���ن الوليات املتحدة، ولك���ن الأمر ل ينطبق 
عل���ى اخلدمات احلا�صوبية التي ت�صرتيها من 

جوجل.
رغ���م العقوبات فقد منت مبيعات هاواوي، اإذ 
اأعلن���ت ال�صرك���ة اأن مبيعاتها تخطت 27% من 

مبيعات ال�صنة املا�صية.
ميكن مل�صتخدمي هوات���ف هاواوي احلاليني 
الو�صول اإىل اخلدم���ات التي توفرها جوجل 
مب���ا يف ذل���ك جوج���ل ب����ي �صت���ور وجوجل 

ماب�ض وغرها م���ن التطبيقات؛ وذلك ب�صبب 
ا�صتثن���اء موؤقت م���ن العقوبات حت���ى يتمكن 
امل���وردون الأمريكيون من ال�صتمرار بتقدمي 

اخلدمات ل�أجهزة احلالية.

طالق جيف بيزو�س 
وخ�شارته جزًءا من ثروته

والرئي����ض  املوؤ�ص����ض  بيزو����ض  جي���ف  ُيَع���د 
التنفي���ذي ل�صرك���ة اأم���ازون العم�ق���ة، وه���و 
اأغن���ى رج���ل يف الع���امل ب�ص���ايف ث���روة ُيقدر 
بنح���و 157 ملي���ار دولر، ولك���ن ه���ذا الرق���م 
انخف�ض ب�صكل وا�صح بعد ط�قه من زوجته 
مكان���زي بيزو����ض التي نال���ت ما ُيق���ارب 38 
ملي���ار دولر ب�صب���ب �ص���رط موج���ود يف عقد 
ال���زواج يتيح لها احل�صول على ذلك املبلغ اإذا 

انتهى املطاف بهما اإىل الط�ق.
وق���ع قا����ضٍ يف مقاطع���ة كين���غ يف العا�صمة 
وا�صنط���ن على قرار ُي�صف���ي الطابع الر�صمي 

ا من الزواج.  على ط�ق الزوجني بعد 25 عاماً
ينتق���ل مبوج���ب ه���ذا الق���رار ما ُيق���در بنحو 
19.7 ملي���ون �صه���م من اأ�صهم �صرك���ة اأمازون 

اإىل ا�صم مكانزي.
ُتق���در قيم���ة ه���ذه احل�ص���ة املنتقل���ة اإىل ا�صم 
مكان���زي بنحو 38.3 مليار دولر، ما ي�صعها 
يف املرتب���ة الثاني���ة والع�صري���ن عل���ى موؤ�صر 
بلومب���رغ للمليارديرات م���ن بني 500 اأغنى 
�صخ����ض يف الع���امل. م���ا يزال جي���ف بيزو�ض 
���ا على 12% من اأ�صه���م اأمازون البالغة  حمافظاً
قيمته���ا 114.8 مليار دولر، وما يزال الرجل 

الأغنى يف العامل.
م���ن جهتها قالت مكان���زي يف تغريدة لها على 
موق���ع تويرت اإنها تخلت عن كامل ح�صتها يف 
�صحيفة وا�صنطن بو�صت و�صركة ا�صتك�صاف 
الف�صاء بلو اأوريجني لزوجها جيف بيزو�ض، 
ووقعت مكانزي عل���ى تعهد للتربع -يف �صهر 

مايو- بن�صف ثروتها ل�أعمال اخلرية.

أبرز 4 أحداث اقتصادية لعام 2019
االلكرتوني��ات  مج��ال  يف  رائ��دة  انج��ازات 

واكتشاف الفضاء والطب

اأبرز الأحداث العلمية العاملية يف 2019
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5 حكايات وأحداثحكايات وأحداث

بع�س اأعوام التاريخ: 
 ،1989 ،1968 ،1917 ،1848
ت�شتح�شر �شورا لحتجاجات 
�شوارع ومظاهرات حا�شدة 
وا�شطرابات ثورية. عندما 
ي�شع املوؤرخون عام 2019 
يف �شياقه ال�شحيح، فرمبا 
يعلنون اأي�شا اأنه عام حافل 
من ناحية ال�شطرابات 
ال�شعبية.

من حي����ث النت�صار اجلغ����رايف الهائل من 
ال�صع����ب التفك����ر يف ع����ام واح����د يناف�ض 
ه����ذا الع����ام. احتجاجات كب����رة مبا يكفي 
لتعطي����ل احلي����اة اليومية واإح����داث حالة 
م����ن الذع����ر ل����دى احلكوم����ة انطلق����ت يف 
هوجن ك����وجن والهند وت�صيل����ي وبوليفيا 
واإ�صباني����ا  وكولومبي����ا  والإك����وادور 

وفرن�ص����ا وجمهورية الت�صي����ك ورو�صيا 
ومالط����ا واجلزائ����ر والع����راق واإي����ران 
القائم����ة  وه����ذه  وال�ص����ودان،  ولبن����ان 

لي�صت �صاملة.
اإل اأن كل ه����ذه ال�صطراب����ات حتدت حتى 

الآن جه����ودا مبذول����ة للتو�صل 
اإىل تف�ص����ر عامل����ي مقنع. 

اأحد اأ�صباب عدم وجود 
حتليل هو اأن ثورات 
يف  حدث����ت   2019

اأماك����ن متباينة، يف م����دن عاملية ثرية مثل 
هوجن كوجن وبر�صلون����ة، وكذلك يف دول 
فق����رة ومعزول����ة ن�صبي����ا مث����ل ال�ص����ودان 
وفنزوي�����. ه����ذا يجع����ل من رب����ط النقاط 
بع�صها بع�صا اأ�صع����ب، ويف الوقت نف�صه 
يجعل من ال�صهل اإلقاء ظ�ل من ال�صك على 
فكرة وجود �صيء ما يحدث عامليا. مل تكن 
هن����اك حلظة بارزة تذك����ر، ل �صقوط جدار 

برلني ول اقتحام ق�صر ال�صتاء.
مل   2019 ث��ورات  اأن  من  الرغم  على  لكن 
حكومة  اأو  كبرا  عامليا  قائدا  بعد  ت�صقط 
بع�ض  حققت  بالتاأكيد  اأن��ه��ا  اإل  رئي�صة، 
والإ�صرابات  الحتجاجات  النت�صارات. 
مورالي�ض،  اإي��ف��و  �صهدت  ال�����ص��وارع  يف 
من�صبه  ترك  اإىل  ي�صطر  بوليفيا،  رئي�ض 
ق�صاء  بعد  )نوفمرب(،  الثاين  ت�صرين  يف 
ال���ق���ادة  ب���ني  م���ن  ع���ام���ا يف احل���ك���م.   13
اإثر  �صقطوا  الذين  الآخ��ري��ن  ال�صيا�صيني 
املظاهرات احلا�صدة عبدالعزيز بوتفليقة 
وع���م���ر  اجل������زائ������ر  يف 
ال��������ب�����������������ص��������ر يف 

ال�صودان، وك�هما �صقط يف ني�صان   بعد 
عقود من احلكم. )يف حالة الب�صر اجلي�ض 
نظم انق�با بعد �صهور من الحتجاجات(. 
�صعد احلريري، رئي�ض وزراء لبنان ا�صطر 
الأول  ت�صرين  نهاية  يف  من�صبه  ترك  اإىل 
)اأكتوبر( بعد اأ�صبوعني من الحتجاجات 
احلا�صدة. يف ال�صهر التايل ا�صتقال عادل 
عبداملهدي، رئي�ض وزراء العراق، بعد عدة 
اأ�صهر من ال�صطرابات. يف كل من اإيران 
احلا�صدة  امل��ظ��اه��رات  قوبلت  وال��ع��راق، 
مب�صتويات مروعة من العنف، قتل املئات 

يف �صوارع ك� البلدين.
احلقيق����ة القائل����ة اإن ع����ددا م����ن الدول يف 
�صم����ال اإفريقيا وال�ص����رق الأو�صط ع�صفت 
به����ا املظاهرات، وغالب����ا يف الوقت نف�صه، 
ب����ني  رواب����ط  بالفع����ل  هن����اك  اأن  تظه����ر 
ال�صطرابات ال�صعبية يف خمتلف الدول. 
يف منطقت����ي ال�ص����رق الأو�ص����ط واأمري����كا 
ال�تيني����ة تنت�صر الحتجاجات على نطاق 
وا�صع لدرجة تكفي لت�صكيل ثورة اإقليمية 
حقيقية، حيث الأحداث يف بلد واحد تلهم 
بو�ص����وح حم����اكاة له����ا يف دول جماورة، 
العرب����ي.  بالربي����ع  تذكرن����ا  بطريق����ة 
ال�صع����ار الذي ا�صتهر يف ذلك الوقت 
-"ال�صعب يري����د اإ�صقاط النظام"– 
يت����م الهت����اف به م����رة اأخ����رى. لغة 
م�صرتكة يف اأمريكا ال�تينية اأي�صا 
�صمحت ب����اأن تنت�صر اأخبار و�صور 
ال�صطرابات ب�صهولة عرب احلدود. 
يف عامل اليوم املت�صل، حتى الأفكار 
وال�صع����ارات ميكنه����ا اأن تقفز عرب 
الق����ارات دون عن����اء با�صتخدام 
الهات����ف الذكي. �صوه����د بع�ض 
الكاتالوني����ني  املتظاهري����ن 

هوجن  عل����م  يحملون 
اإىل  اإ�صاف����ة  ك����وجن 

تبنيه����م تكتيكات مماثلة 
مثل احت�ل مطار.

احلا�صدة  املظاه����رات  �ص����رارة 
تباينت من بلد اإىل اآخر. يف بع�ض 

ال����دول، كان الداف����ع اقت�صادي����ا، مثل 
ارتف����اع اأ�صع����ار امل����رتو يف ت�صيلي، اأو 

فر�����ض �صريبة مقرتحة 
يف  "وات�ص����اب"  عل����ى 
اأخ����رى  دول  يف  لبن����ان. 
�صيا�صي����ا  الداف����ع  كان 
ب�صكل اأكرث و�صوحا، مثل 
ن����ني  ا لقو ا

اجلدي����دة املتعلق����ة باجلن�صي����ة وال�جئني 
املجرم����ني  ت�صلي����م  قان����ون  اأو  الهن����د،  يف 

املقرتح يف هوجن كوجن.
املو�صوع����ات  بع�����ض  اأي�ص����ا  هن����اك 
والتكتيكات ال�صائعة التي تظهر يف موقع 
تلو اآخر: احتجاجات عل����ى ق�صوة احلياة 
اليومي����ة، وا�صمئ����زاز م����ن الف�ص����اد وحكم 
الأقلية، واتهامات ب����اأن النخبة ال�صيا�صية 
والقت�صادي����ة يف الب�����د منقطع����ة ال�صلة 

بال�صعب ول ت�صتجيب.
و�صائ����ل التوا�ص����ل الجتماع����ي تع����د اأداة 
تنظي����م قوي����ة يف كل م����كان، فه����ي ت�صمح 
للمتظاهري����ن بتجميع املظامل وال�صعارات 
والتكتي����كات. يف حماول����ة ملن����ع انت�ص����ار 
التوا�ص����ل  و�صائ����ل  ع����رب  الحتجاج����ات 
الجتماعي، قطعت الهند و�صائل الت�صال 
املتاأث����رة  امل����دن  بع�����ض  يف  املحمول����ة 

بال�صطرابات احلا�صدة.
لك����ن يف حني من الوا�ص����ح اأن املظاهرات 
فيه����ا  امل�صارك����ني  ح�ص����د  يت����م  الكب����رة 
ب�صهول����ة اأك����رب ع����رب و�صائ����ل التوا�صل 
الجتماع����ي، اإل اأن هذا التوجه اجلديد 
م����ن التم����رد "دون قائ����د" رمب����ا يع����اين 
"الها�صتاق����ات"  تلقائيت����ه.  ب�صب����ب  كذل����ك 
و"امليم����ات" على الإنرتن����ت تعد جيدة يف 
ح�ض النا�����ض على التح����رك اإىل ال�صوارع 
ب�صرع����ة، بل ميكنها اإخفاء انعدام التنظيم 
والتخطي����ط ال�صرتاتيجي. رمب����ا نتيجة 
لذلك، جنح عدد قليل ن�صبيا من املظاهرات 
حت����ى الآن يف الإطاح����ة بالزعم����اء، بع�ض 
التي جنحت، مثل تل����ك التي يف اجلزائر، 
ا�صتمرت حت����ى بعد ح����دوث تغير ا�صمي 

يف احلكومة.
ل  احلا�ص����دة   2019 احتجاج����ات  لك����ن 
تظه����ر �صوى ع�م����ات قليلة عل����ى الزوال. 
يف الواق����ع، مع اقرتاب الع����ام من نهايته، 
رمبا ت�صتجم����ع القوة، مبظاهرات �صخمة 
تتحدى احلكومة الهندية. ا�صتجابة اإدارة 
م����ودي كانت خرق����اء وعنيف����ة، مت القب�ض 
كام����رات  اأم����ام  بارزي����ن  مفكري����ن  عل����ى 
التلفزيون وا�صتخدم����ت ال�صرطة اأ�صاليب 

وح�صية �صد الط�ب.
كل ذل����ك ميكن اأن يغذي ب�صهولة دوامة من 
ال�صطراب����ات يف الهند يف العام اجلديد. 
ك����وجن  ه����وجن  احتجاج����ات  اأن  ويب����دو 
كذل����ك �صت�صتم����ر، يف حني ميك����ن اأن تزداد 
ح����دة املواجهة يف اإ�صباني����ا وت�صيلي. يف 
النهاية، مثلم����ا اأثبتت ال�12 �صهرا املا�صية 
ال�صطرابات الجتماعية بداأت تظهر الآن 
على نح����و متكرر يف مناطق غر متوقعة، 
لأ�صب����اب غ����ر متوقعة. لذل����ك، يف حني اأن 
ع����ام 2019 موؤهل بالفع����ل للح�صول على 
م����كان يف �صج�ت التاريخ باعتباره العام 
الذي ات�صم بن�صوب احتجاجات ال�صوارع، 
م����ن املمكن اأن يكون 2020 هو العام الذي 

ي�صهد اأحداثا تهز العامل.

الحت���اد  م���ن  بريطاني���ا  »خ���روج 
ك���وجن.. به���وجن  الأوروبي..اأزم���ة 
وفاة اأب���و بك���ر البغدادي..الحتبا�ض 
ر�ص���دت  هك���ذا  احلراري«..ال���خ، 

�صحيف���ة لوفيجارو الفرن�صية اأبرز 10 
اأحداث هامة �صهدتها 2019.

الحتبا�س احلراري..
مو�شوع العام

مت اعتب���ار �صهري يوني���و ويوليو من 
اأكرث ال�صهور حرارة يف تاريخ العامل، 
وه���و م���ا اأدى اإىل موج���ة ح���رارة يف 
اأوروب���ا و�صم���ال اإفريقي���ا ت�صبب���ت يف 
وف���اة العديد م���ن الأ�صخا����ض، مبا يف 

ذلك 1500 يف فرن�صا وحدها. 
كم���ا ق���درت املنظم���ة العاملي���ة ل�أر�صاد 
اجلوي���ة اأن "عام 2019 يجب اأن يكون 
ثاين اأو ثالث ال�صن���وات الأكرث حرارة 

م���ن ال�صن���وات امل�صجل���ة يف هذا 
الأمر.

خطاب جريتا 
ثونربج

يف �صبتم���رب املا�صي، 
ال�صويدية  ال�صابة  األقت 

ا  جريت���ا ثون���ربج خطاباً
���ا يف الأمم املتحدة  غا�صباً

التي ، نبهت فيه اإىل زيادة احلرائق 
كاليفورني���ا  غاب���ات  اجتاح���ت 

والأمازون. 
كما اتهم���ت ال�صابة ال�صويدي���ة البلدان 
واحلكومات بعدم الوف���اء بالتزاماتهم 
وخ���داع اجلمي���ع فيما يخ����ض مكافحة 
اأثن���اء  وذل���ك  احل���اري،  الحتبا����ض 
 COP25 م�صاركته���ا مبوؤمتر املن���اخ
يف مدريد، مما جعل منها اأيقونة للدفاع 
ا  عن املن���اخ ور�صحها بقوة لت�صبح رمزاً
حلماي���ة البيئة و�صخ�صي���ة العام ملجلة 

تامي.
احتجاجات هوجن كوجن

متر حاليا هوجن كوجن باأخطر اأزماتها 
ع���ام  يف  ال�ص���ني  اإىل  ت�صليمه���ا  من���ذ 
1997، فتل���ك امل�صتعم���رة الربيطاني���ة 
ال�صابقة اندلع���ت بها الحتجاجات منذ 
ف���رتة طويل���ة ب�صب���ب رف����ض م�ص���روع 
قان���ون مث���ر للج���دل وال���ذى ي�صم���ح 
برتحيل املتهم���ني اإىل ال�صني. وا�صتمر 
�صق���ف املطالب يف الرتفاع حتى و�صل 
اإىل املطالب���ة با�صتقال���ة رئي�صة ال�صلطة 
التنفيذية كاري لم، وانتخاب خلف لها 
بالقرتاع الع���ام املبا�صر ولي�ض تعيينه 

من بكني.
و�صلت اأعداد امل�صاركني يف التظاهرات، 
و�صه���دت  متظاه���ر،   800000 اإىل 
الحتجاجات اأعم���ال عنف ومواجهات 

عنيفة بني املحتجني وقوات الأمن.

خروج بريطانيا من 
الحتاد الأوروبي

ت�صب���ب الرف�ض ال�صام���ل لتفاق رئي�صة 
احلكوم���ة الربيطاني���ة ال�صابقة تريزا 
ماي والحتاد الأوروبي يف ترك اململكة 
املتحدة يف حالة من ال�صك وعدم الثقة، 
فبعد 3 تاأجي����ت خلروج بريطانيا من 

الحت���اد الأوروب���ي، مه���د ف���وز زعي���م 
ح���زب املحافظ���ني بوري����ض جون�صون 
يف النتخابات املبكرة ملجل�ض العموم، 
الطريق اأمام خروج اململكة املتحدة من 

الحتاد الأوروبي. 

النتخابات الرئا�شية يف 
اأوكرانيا

الأوكراني���ني  خ���رج  مار����ض،   31 يف 
لنتخ���اب رئي�صه���م امل�صتقبل���ي، و�صط 
اأج���واء م�صوبة بخيب���ة الأمل من طبقة 
�صيا�صي���ة يعتربه���ا البع����ض عاجزة و 

فا�صدة.
جاء اختيار ال�صعب الأوكراين مفاجئ، 

فقد فاز املمثل فولودمير زيلين�صكي. 

عزل دونالد ترامب
بعد ث����ث �صنوات م���ن انتخابه رئي�صا 
للولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، واف���ق 
 31 يف  الأمريك���ي  الن���واب  جمل����ض 
اأكتوب���ر على اإج���راء حتقي���ق يف اإقالة 
دونالد ترامب بتهم���ة اإ�صاءة ا�صتخدام 
ال�صلط���ة وعرقل���ة عم���ل الكوجنر����ض، 
تاري���خ  الراب���ع يف  الرئي����ض  لي�صب���ح 
الولي���ات املتح���دة الذي يت���م التحقيق 

معه بهدف اإقالته.
تاأتي تلك الجراءات و�صط م�صاعي من 
رئي�صة الدميقراطيني نان�صي بيلو�صي، 
اإىل اتخاذ اإجراءات قانونية �صد ترامب 
من���ذ اإجراء حتقي���ق يف تدخ���ل رو�صيا 
الأمريكي���ة  النتخاب���ات  يف  املحتم���ل 
ع���ام 2016 - بوا�صطة املدعي اخلا�ض 

روبرت مولر. 
املحاكم���ة يف  تب���داأ  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
جمل����ض ال�صي���وخ بالكوجنر����ض يف 6 
ا  يناير، دون اأن يعرف اأي �صخ�ض حالياً

ما �صيحدث اأو املدة التي �صت�صتغرقها.

اأزمات يف جميع اأنحاء 
العامل

ت�صاعف����ت  الع����ام،  بداي����ة  من����ذ 
الحتجاجات ال�صعبية حول العامل، 

من �صيلي اإىل لبنان والعراق. 
وج����اء الراب����ط امل�ص����رتك بني تلك 
ال����دول، ه����و رد فع����ل ال�صلط����ات 
جت����اه املطالب ال�صعبي����ة والذي مل 
يخل����و م����ن النته����اكات اجل�صيمة 

جتاه املحتجني.
خلف����ت الحتجاج����ات يف ت�صيلي 24 
قتي�����اً اإ�صافة اإىل اإ�صاب����ة الآلف منذ 
ا  اأكتوب����ر، فيما ل ي����زال لبن����ان م�صرحاً
لحتجاجات وا�صعة النطاق �صد نخبة 

�صيا�صية تعترب فا�صدة.

موت زعيم داع�س اأبو بكر 
البغدادي 

بك����ر  اأب����و  فج����ر  اأكتوب����ر،   26 يف 
تنظي����م  زعي����م  البغ����دادي 
داع�����ض نف�صه خ�����ل غارة 
اأمريكي����ة يف �صوريا، فيما 
خلفه اأبو اإبراهيم الها�صمي 

القر�صي. 
البغ����دادي  نهاي����ة  ج����اءت 
الرتاجيدي����ة بع����د 5 �صن����وات م����ن 
اإع�ن����ه نف�ص����ه خليف����ة له����ذا التنظي����م 
الإرهابي الذي امتد بني �صوريا والعراق، 
م�صيطرا عل����ى منطقة اإقليمي����ة يعي�ض بها 
امل�يني، واأمام ن�صاط تنظيمه الإجرامي، 
�صار البغدادي واح����دا من اأهم املطلوبني 
عامليا للقب�ض عليه اأو قتله، وهو ما حققته 

القوات الأمريكية وفاءا لوعد ترامب.

تنحي عبد العزيز 
بوتفليقة ورئي�س جديد 

للجزائر
الرئي�����ض اجلزائ����ري الأ�صب����ق عب����د  ظ����ل 
العزيز بوتفليق����ة "82 عاما"، يف ال�صلطة 
مل����دة 20 عاما، واأم����ام النتفا�صة ال�صعبية 
الراف�صة ل�صتم����راره تنحى بوتفليقة عن 

احلكم يف الأول من اأبريل املا�صي.
ويف نهاية العام وتخديدا يف 12 دي�صمرب، 
ف����از عب����د املجيد تب����ون برئا�ص����ة اجلزائر 
بع����د   %58.13 بلغ����ت  اأ�ص����وات  بن�صب����ة 

تناف�ض 5 من املر�صحني على املن�صب.

فنزويال يف اأزمة
تعي�����ض فنزوي� اأجواءا غر م�صتقرة على 
كافة الأ�صع����دة، وذلك عقب وف����اة زعيمها 
ف����ازت  �صافي����ز يف 2013 حي����ث  هوج����و 

املعار�صة يف النتخابات الت�صريعية.
�صه����د الو�ص����ع القت�ص����ادي تاأزم����ا حي����ث 
انخف�ص����ت عائ����دات النف����ط وه����و امل����ورد 
الرئي�ص����ي لهذه البلد، اإ�صافة اإىل الت�صخم 
املفرط والنق�ض احلاد يف الأغذية والدواء 

ونزوح اأكرث من 4 م�يني فنزويلي.
الجتماعي����ة  الظ����روف  تل����ك  واأم����ام 
والقت�صادي����ة ال�صيئ����ة، ازدادت ال�صيا�صة 
ال�صتبدادي����ة للرئي�����ض املع����رتف ب����ه م����ن 
رو�صيا وال�صني فق����ط نيكول�ض مادورو، 
ف����رتة  اأعلن����ت  ال�صعب����ي  ال�صغ����ط  واأم����ام 
رئا�صية موؤقتة خلوان جوييدو بعد رف�ض 

ا�صتمرا ال�صرتاكي مادورو.

صحيفة فرنسية ترصد أبرز 

10 أحداث للعام

عام احتجاجات الشوارع والشعوب الساخطة
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7 حكايات وأحداثحكايات وأحداث

مر ع����ام كروي �صريع، وانته����ت احلقبة التي 
تتزي����ن فيها الأرق����ام الع�صرية الأوىل بجانب 
العام 2000، وحل عام 2020 الذي كنا نظن 

يف طفولتنا اأنه من امل�صتحي�ت.
ت�صل����ح  طائ����رات  اكت�ص����اف  م����ن  نتمك����ن  مل 
ل��صتخدام والنتقال ال�صخ�صي بعد، اأي اأنها 
مل ت�صتب����دل بال�صي����ارات العادية، ومل ي�صبح 
التوا�ص����ل ب����ني الب�صر ع����ن طري����ق الأفكار ل 
الكلمات، ورحلة القم����ر مل يتم ت�صعرها لكل 
مواطن����ي الع����امل، لكنن����ا على الأق����ل اكت�صفنا 
اأن »ليوني����ل مي�ص����ي« ي�صتطي����ع التفوق على 

الف�صائيني يف اأحياٍن كثرة.
خ�����ل ذل����ك الع����ام ط����راأ العديد م����ن الأحداث 
����ا  املث����رة، والت����ي كان يج����ب اأن ُت�ص����كل عاماً
ا م����ن ال�صغف واملُتع����ة وكل تلك  ����ا مثمراً ّ كروياً
املُ�صطلح����ات الرنان����ة، لكن العجي����ب اأنه يف 
خت����ام اأ�صه����ره ُزين����ت في����ه الأخب����ار بفر�صية 
»فق����دان كرة القدم ل�صغفها و�صعبيتها«، فكيف 

ذلك؟

1. اأ�شد الدوري 
الإجنليزي يتحول اإىل 

ليفربول
يف ختام العام املا�صي، كان اأحد 

اأب����رز الأح����داث يف ك����رة القدم 
الإجنليزي����ة: هو قي����ام فريق 
ليفرب����ول وُمدرب����ه، »ُيورجن 
كل����وب«، باإيقاف قطار فريق 
املحلي،  �صيت����ي  مان�ص�ص����رت 
والذي كان ي�صر نحو اللقب 

بدون اأي هزمية، حيث متكن 
رف����اق امل�صري »حمم����د �ص�ح« 
م����ن اإحل����اق الفري����ق ال�صماوي 

والت����ي  الأوىل،  باخل�ص����ارة 
كانت على ملع����ب اأنفيلد، يف 
ظ����ل �صح����وة غ����ر طبيعية 
ُكلل����ت يف  ل�»�صيتيزن�����ض«، 
دوري  بلقب����ي  اخلت����ام 

اإجنليزي متتاليني.
مت الحتفال باآخر األقاب 
اآي����ار/ �صيت����ي يف  م����ان 

ماي����و م����ن الع����ام 2019، 
لكن يف ال�صهور الأخرة من 

نف�ض الع����ام، انعك�ص����ت الآية، 

واأ�صب����ح القط����ار املُنطل����ق نح����و اللقب وب� 
تراج����ع، هو قط����ار ال�»ريدز«، لك����ن هذه املرة 
مل يك����ن للرك����ن الأزرق من مدين����ة مان�ص�صرت 

فر�صة اإيقاف ذلك القطار.
لعب اأبناء املُدرب الأملاين قرابة 20 لقاءاً خ�ل 
الن�صف الأخر من عام 2019، مل يعرفوا يف 
اأي منه����م طعم الهزمية، ومتكن����وا من تكرار 
اإجناز العام املا�ص����ي: يف التفوق على رجال 
»جواردي����ول«، بث�ث����ة اأه����داف مقابل هدف 

لق����اء  يف  وحي����د، 
الأول  ال����دور 

مو�ص����م  م����ن 
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كل  لتتج����ه 
يف  الإ�صارات 
اجت����اه واحد 

فق����ط: اأن 

لقب الدوري الإجنليزي بنظامه احلديث، اآن 
اأوان����ه اأن يزور ملعب اأنفيل����د، واأن ترتاق�ض 
اأ�صرط����ة الكاأ�ض اخلالدة على اأنغام الأن�صودة 
اخلالدة جلماهر الري����دز: »لن ت�صر وحدك 

ا«. اأبداً
ُيخي����ف  فق����ط  اإل هاج�����ض واح����د  يتبق����ى  ل 
اجلماه����ر عل����ى �صف����ة نه����ر »مر�صي�صاي����د« 
ُهن����اك، اأنه، ومن����ذ ع����ام 2008، مل ُينِه فريق 
اإجنلي����زي ال�صن����ة املي�دي����ة وه����و يف قم����ة 
الرتتي����ب املحل����ي، اإل واحتف����ظ باللق����ب يف 
نهاية املو�صم نف�صه، عدا ث�ث مرات فقط، كل 

املرات الث�ث كانت من ن�صيب ليفربول! 

2. هل يكون هو عام 
نهاية اأ�شطورة 

»جوارديول« 
التدريبية؟

يف ختام مو�صم 19/2018، 
الأل�صن����ة  ت�صابق����ت 
والأق�����م يف م����دح م����ا 
قام به فريق ليفربول 
الق����وة  مواجه����ة  يف 
لفري����ق  اخلارق����ة 
مان�ص�ص����رت �صيتي، 
جن����ح  حي����ث 
الأخر يف الظفر 
الث����اين  باللق����ب 
على الت����وايل من 
متكن  فري����ق  اأم����ام 
 96 حتقي����ق  م����ن 
نقطة من اأ�صل 114 
وبف����ارق  متاح����ني، 
واح����دة  نقط����ة 

فقط.
كيد  لأ ا

اأن انق�صام الآراء حينها كان بني قوة عنا�صر 
مان�ص�ص����رت �صيت����ي اأنف�صه����م، وب����ني الهاج�ض 
النف�صي الذي ت�صب����ب يف تعطل ليفربول يف 
ا اأن تظهر اآراء  بع�ض الأحيان، لكنه كان نادراً
تنتق�����ض م����ن عمل »بي����ب«، و�ص����واء كان ذلك 
����ا- يعود اإىل  ّ النج����اح منقط����ع النظر -حملياً
قوة عقله التكتيك����ي اأم لقوة نظام فريقه، فله 

ف�صل ي�صعب نكرانه يف كل ذلك النجاح.
يت�ص����اءل   ،2019 ع����ام  ن����ودع  ونح����ن  الآن، 
كثرون حول ذلك العق����ل الذي ميلكه املُدرب 
الإ�صب����اين. ميك����ن العتق����اد اأن����ه ق����د تاه يف 
مر�����ض »التفكر الزائد« وم����ا يجب اأن يقدمه 
فريق����ه ب�ص����كل ُمعق����د وخمتل����ف ع����ن البقية، 
وميك����ن كذل����ك اتهامه وفريق����ه بالت�صب����ع، اأو 
انع����دام الرغبة، لكن الأكي����د اأن الرحلة داخل 
مدين����ة مان�ص�ص����رت لن تطول اأك����رث من �صهور 

ب�صيطة.

3. »رونالدو« يودع �شباق 
احلذاء الذهبي لالأبد؟

اأج����ل  م����ن  »مي�ص����ي«  الأرجنتين����ي  يع����اين 
احل����ذاء  �صب����اق  القم����ة يف  عل����ى  احل�ص����ول 
الغال����ب  ويف   ،20/2019 للع����ام  الذهب����ي 
للق����ب  بخ�ص����ارة جدي����دة  املط����اف  �صينته����ي 
ف����ردي ُمف�صل للي����و، وما �صيجعله����ا خ�صارة 
�صعب����ة اأنه يبع����د عن تلك ال�ص����دارة بحوايل 
12 نقط����ة اأي �صت����ة اأه����داف كامل����ة، ل�صال����ح 
املُهاجم البولن����دي »ليفاندوفي�صكي«، لكن ما 
ا لهذا العام، هو احت�ل  يجعل ال�صراع مميزاً
»كري�صتيان����و رونال����دو« للمرك����ز ال����� 19 يف 

ترتيب ذلك ال�صباق.
يف بداي����ة ال�صه����ر الأخ����ر م����ن ع����ام 2019، 
ا ُي�صر  اأ�صدرت �صبكة »Fox sport« تقريراً
اإىل كارثي����ة تواجد رونالدو يف الرتتيب رقم 
143 لهدايف العامل، جنح الربتغايل يف اآخر 
ال�صهر نف�صه يف دخول املراكز ال� 20 الأوىل، 

لكن األ تظل هناك كارثية يف الأمر؟
يتف����وق على رونالدو اأ�صم����اء كثرة جمهولة 
ل�أغلب مثل »جونيور موراي�ض« من �صاختار 
الأوك����راين و»با�صتون داكا« م����ن �صاليزبرج 
النم�ص����اوي، بالرغ����م م����ن وج����ود ف����ارق يف 
طريق����ة ح�ص����اب نق����اط كل منهم، حي����ث يتم 
�ص����رب ع����دد اأه����داف رونال����دو x2، لإيجاد 
جمموع نقاطه، بينما اأه����داف ك� ال�صمني 

املذكوري����ن حت�ص����ب ب�ص����رب ع����دد الأه����داف 
x1.5 فق����ط، ومع ذلك يتفوقان على ماكينة 

الأهداف الربتغالية.
����ا كان����ت نتيج����ة ذل����ك ال�صب����اق يف نهاية  ّ واأياً
املطاف، لكن الأكيد اأنها تعترب اإ�صارة �صخمة 
لنته����اء اأ�صط����ورة رونال����دو التهديفية مبا ل 
ا  يدع جمالاً لل�صك، حتى واإن كان ما زال قادراً
عل����ى اإحراز اأهداف بطريقة خرافية، لكنها مل 

تعد بالكرثة ذاتها.

4. ليبزيج يعلن ال�شيطرة 
على اأملانيا

ا يف احلدي����ث ع����ن النهاي����ة، فاإن  وا�صتم����راراً
����ا اإىل ال����دوري الأمل����اين، فريق  الواف����د حديثاً
ليبزي����ج، قد متك����ن م����ن اإنهاء �صيط����رة على 
قم����ة ال����دوري الأمل����اين يف ف����رتات الأعي����اد، 
كانت قد ا�صتم����رت حوايل 10 �صنوات. فمنذ 
ع����ام 2010، مل ينج����ح فري����ق يف اإنهاء العام 
املي�دي وه����و ُمت�صدر للرتتي����ب املحلي عدا 
قوت����ي الع�ص����ر احلدي����ث يف اأملاني����ا: باي����رن 

ميونخ وبورو�صيا دورمتوند.
كان التفوق الأخر لفريق باير ليفركوزن يف 
�صدارة مو�صم 10/2009، وهو مو�صم انتهى 
بفوز بايرن ميونخ باللقب، كالعادة. لكن منذ 
تلك املرة، قاد عم�ق بافاريا القمة املحلية يف 
فرتة عيد املي�د يف �صبعة موا�صم، بينما كان 
لفري����ق دورمتوند حق ال�ص����دارة مرتني فقط 

يف 11/2010 و19/2018.
ه����ل ي�صتمر ذلك التف����وق لنهاية املو�صم لرنى 
ا يك�ص����ر النمطي����ة املعت����ادة يف  بط�����اً جدي����داً
اأملاني����ا؟ اأم �صيعود بايرن ميون����خ، كاأي بطل 
خارق يف اأف�م هوليود، ليحقق لقبه املُف�صل 

من جديد؟

5. �شغف الكرة ال�شائع
����ا بالقدر الذي ميكن  ل ميك����ن اعتبار ذلك حدثاً
اعتب����اره ب����ه نتيجة لع����دة اأح����داث متت لهذه 
اللعب����ة خ�����ل ال�صن����ني الأخرة، رمب����ا العقد 
ا، كان ذروة تل����ك الأح����داث.  الأخ����ر حتدي����داً
قبل انتهاء ع����ام 2019 ب�صهرين، يف ت�صرين 
اأنييل����ي«،  »اأندري����ا  حت����دث  الأول/اأكتوب����ر، 
ع����ن  الإيط����ايل،  يوفنتو�����ض  ن����ادي  رئي�����ض 
خطورة م����ا ُتهدد م�صر اللعبة الأكرث �صعبية 
يف الع����امل، وهي خ�صارة تلك ال�صعبية مقابل 
اأ�صياء اأخرى اأقل معرفة وجماهرية اأخرى، 

كاألعاب الفيديو مثل »فورتنايت«.
ا من  مل يوؤخذ حديث اأنييل����ي باعتباره تهديداً
رئي�����ض اأحد اأندي����ة القمة يف الع����امل، بل لأنه 
رئي�����ض رابط����ة الأندي����ة الأوروبي����ة، والذي 
ا  ُيطال����ب بتفعيل بطولة جدي����دة جتذب مزيداً
م����ن امل�صاهدين من اأجل اللح����اق بتلك الأزمة 
الت����ي ُته����دد �صناعة ك����رة الق����دم، ولي�ض كرة 

القدم كلعبة.
من����ذ م����دة لي�ص����ت بالب�صيطة حتول����ت اللعبة 
الت����ي قام����ت عل����ى امل�صاع����ر كعام����ل اأول اإىل 
�صناعة اأرق����ام واأموال، اهتم����ت ب�صكل كبر 
بع����دد امل�صاه����دات وقيم����ة م����ا يعود م����ن تلك 
امل�صاه����دات، ودون اخلو�ض يف اأ�صباب ذلك، 
ا  يج����ب الع����رتاف باأنه����ا حقيقة نراه����ا يومياًّ

ومع كل دقيقة ن�صاهد فيها تلك اللعبة.
ا لبث  ا حالياًّ ميل����ك ال����دوري الإجنلي����زي عق����داً
مباري����ات ال����دوري املمتاز بقيم����ة تتخطى 5 
مليارات باوند اإجنليزي، عقد يعتمد بالكامل 
عل����ى ع����دد امل�صاهدين فقط! ون�صب����ة ت�صويق 
ما ُيعر�����ض على ال�صا�صة، حتى لو كانت قيمة 
كرة القدم يف ذل����ك �صعيفة بع�ض ال�صيء، اأو 

. غر موجودة اأ�ص�اً
بطبيع����ة ذلك احل����ال، حتولت ك����رة القدم من 
جم����رد لعبة، اإىل �صناع����ة، وعليه ياأتي تهديد 

اأنييلي لهذه ال�صناعة من �صناعات اأخرى.

يف كل عام يرحل عن عاملنا 
جمموعة من املبدعني يف 
جمال الثقافة العاملية ويف 
هذا العام قالت هيئة الإذاعة 
الربيطانية )بي.بي.�شي( 
اإن الروائي الربيطاين 
املولود يف ترينيداد فيديادر 
�شوراجربا�شاد نيبول، احلائز 
على جائزة نوبل يف الأدب 
عام 2001، تويف يف منزله 
بلندن عن 85 عاما، كما فقدت 
ال�شاحة الأدبية يف الوليات 
املتحدة الثنني الكاتب 
توم وولف �شاحب رواية 
فانيتيز" عن  اأوف  "بونفاير 
عمر 88 عاما، وفق ما اأعلنت 
وكيلة اأعماله لني ني�شبت، 
كذلك اأعلنت دار هاربر 
كولينز للن�شر وفاة جوديث 
كري موؤلفة ق�شة )النمر 
الذي جاء ل�شرب ال�شاي( 
عن عمر 95 عاما بعد فرتة 
مر�س ق�شرية، اىل ذلك 
توفيت الكاتبة الأمريكية 
توين موري�شون عن 88 عاما، 
وح�شلت موري�شون على 
جائزة بوليتزر عن روايتها 
)بيلوفيد( ”املحبوبة“ التي 
اأ�شهمت يف تاأهيلها لأن ت�شبح 
اأول كاتبة �شوداء حت�شل على 
جائزة نوبل يف الأدب.

وعليه يرى خرباء الثقافة العاملية ان احلركة 
الثقافي���ة متث���ل كل تغ���ر يف طريق���ة التفكر 
والعتق���ادات ال�صائ���دة بخ�صو�ض جمموعة 
م���ن الق�صايا الثقافي���ة ذات الع�ق���ة مبناحي 
و ف���روع معين���ة، مم���ا يرتتب علي���ه تغر يف 
طريق���ة مقارب���ة و معاجل���ة العم���ل يف ه���ذه 
النواح���ي و الفن���ون و ط���رق التفكر بحيث 
ت�ص���كل مدر�صة جدي���دة يف الفك���ر اأو الفن اأو 
الأدب نطلق عليها ا�صم حركة ثقافية. وت�صمل 
هذه احلركات بالتايل اأنواع الفن، و العلوم، 
والفل�صف���ات، ل���ذا ف���اأن الثقاف���ة العاملية تبقى 

ميدان الفن والبتكار واإنتاج الإبداع.

يف واقعة نادرة.. فوز كاتبتني 
منا�شفة بجائزة بوكر 

الأدبية
روايته���ا  ع���ن  اأت���وود  مارجري���ت  ف���ازت 
ع���ن  اإيفاري�صت���و  وبرناردي���ن  ”الو�صاي���ا“ 
رواي���ة ”فتاة وامراأة واأخرى“ بجائزة بوكر 
الأدبية منا�صفة، يف مفاجاأة جمعت بني اأكرب 
الفائزي���ن باجلائ���زة عم���را وب���ني اأول كاتبة 

�صوداء حت�صل عليها.

الكاتبت���ني  اأن  التحكي���م  جلن���ة  واأعلن���ت 
�صتتقا�صم���ان اجلائ���زة ال�صنوي���ة الت���ي تبلغ 
قيمته���ا 50 األ���ف جني���ه ا�صرتلين���ي )62800 
دولر(. ومُتن���ح اجلائ���زة ”لأف�صل رواية يف 
ال�صن���ة مكتوب���ة بالإجنليزي���ة ومن�صورة يف 

اململكة املتحدة واأيرلندا“.
و�صب���ق اأن ف���ازت الكندية اأت���وود )79 عاما( 
باجلائزة يف عام 2000 عن روايتها ”ال�صفاح 
الأعمى“. وُن�صرت روايتها ”الو�صايا“ ال�صهر 
املا�صي وه���ي تكملة لرواية ”حكاية خادمة“ 

التي كانت الأف�صل مبيعا عام 1985.
واإيفاري�صت���و ه���ي اأول كاتب���ة �ص���وداء تفوز 
باجلائ���زة ع���ن روايته���ا الت���ي ت�ص���رد فيه���ا 
ق�ص����ض 12 �صخ�صية معظمها ن�صاء زجنيات 
اأعماره���ن ب���ني 19 و93 عام���ا ويع�ص���ن يف 
بريطاني���ا، وعل���ى الرغ���م م���ن من���ح اجلائزة 
لكاتبني منا�صفة مرتني م���ن قبل فاإن القواعد 
تغ���رت يف ع���ام 1993 لتمنح لكات���ب واحد 
فق���ط �صنوي���ا. لك���ن اأع�ص���اء جلن���ة التحكي���م 
حتدوا تل���ك القاعدة وقالوا اإنه���م مل يتمكنوا 
من التفاق عل���ى الرواية الفائزة من الثنتني 
اللت���ني كانتا �صم���ن القائم���ة الق�ص���رة التي 

�صمت �صتة اأعمال، “.

الروائية العمانية اأول 
�شخ�شية عربية تتوج بجائزة 

الدولية" بوكر  "مان 
باتت الروائية العمانية جوخة احلارثي اأول 
كاتب عربي مينح جائزة "مان بوكر الدولية" 
لأف�ص���ل عم���ل اأدب���ي مرتج���م ل�إنكليزي���ة عن 
روايته���ا "�صيدات القمر" الت���ي ت�صكل �صاهدا 

على حتول بلدها بعد مرحلة ال�صتعمار.
واأعلن���ت جلن���ة التحكي���م اأن الرواي���ة "توفر 
�صورة �صاعري���ة متخيلة وفنية ملجتمع ي�صهد 
عملية حتول وتطل على حيوات كانت �صابقا 
يف الظ���ل". و�صرحت رئي�ص���ة جلنة التحكيم 
بيث���اين هي���وز اأن "الكت���اب ي�صت���ويل عل���ى 

العقول والقلوب باملقدار نف�صه".
وكتب���ت �صحيفة "ذي غاردي���ان" الربيطانية 
تقول اإن الرواية "توفر نظرة على ثقافة غر 
معروف���ة ج���دا يف الغ���رب" يف ح���ني اأ�صارت 
�صحيفة "ذي نا�صونال" اإىل "و�صول موهبة 
اأدبية كب���رة" وا�صف���ة الكتاب باأن���ه "اإجناز 

من�صوج بدقة وبخيال عميق".

اأولغا توكارت�شوك اأول 
بولندية تفوز بجائزة مان 

بوكر الدولية
ف���ازت الروائية اأولغ���ا توكارت�صوك بجائزة 

م���ان بوكر الدولي���ة للرواي���ة، لت�صب���ح اأول 
بولندي���ة تفوز باجلائزة املرموقة، وح�صلت 
توكارت�ص���وك على اجلائزة التي تبلغ قيمتها 
روايته���ا  ع���ن  ا�صرتلين���ي  جني���ه  األ���ف   50
توكارت�صوك  و�صتقت�صم  ط���ران".  "رح�ت 
جينيف���ر  الرواي���ة  مرتجم���ة  م���ع  اجلائ���زة 
كروف���ت، ومتن���ح اجلائ���زة �صنوي���ا لأف�صل 
عم���ل روائي مرتج���م من �صتى بق���اع العامل. 
ومن بني الفائزين ال�صابقني باجلائزة ديفيد 

غرو�صمان و�صينوا اأت�صيبي.
واخت���ار خم�ص���ة حمكم���ني الرواي���ة الفائزة 
م���ن بني 108 رواي���ات تقدمت للجائزة، ومت 
اإع����ن الفائ���ز يف احتفال يف لن���دن، وقالت 
لي�صا ابيغناني�صي، الت���ي تراأ�صت املحكمني، 
اإن توكارت�ص���وك "كاتب���ة ذات بديه���ة رائع���ة 

وخيال واأ�صلوب اأدبي متمكن".
ويف ت�صري���ح �صحف���ي، و�صف���ت جلنة مان 
بوك���ر الدولي���ة رواية "رحلة ط���ران" باأنها 
�ص���ذرات مت�صل���ة من  م���ن  "رواي���ة مكون���ة 
القرن ال�صاب���ع ع�صر وحتى الوقت احلا�صر، 
وتربطه���ا راوب���ط م���ن ال�صف���ر والت�صري���ح 
الب�ص���ري"، ويف واح���دة منه���ا يكت�صف عامل 
الت�صري���ح الهولن���دي فلي���ب فرهاي���ن وت���ر 

العرقوب بينما ي�صرح �صاقه املبتورة.
وتنف�صل اجلائزة الدولية، التي اأ�ص�صت عام 
2005، ع���ن جائ���زة م���ان بوك���ر، التي متنح 
كل ع���ام لأف�ص���ل رواي���ة باللغ���ة الإجنليزية 
كل ع���ام، وتوكارت�ص���وك روائي���ة �صهرة يف 
ب�دها، حيث در�ص���ت علم النف�ض يف جامعة 
وار�صو، وكتب���ت توكارت�صوك ثمان روايات 
الق�ص���رة،  الق�ص����ض  م���ن  وجمموعت���ني 
والأ�صباني���ة  البولندي���ة  كروف���ت  وترتج���م 
والأوكراني���ة اإىل الجنليزي���ة، وهو رئي�ض 
"بوينو����ض  لدوري���ة  املوؤ�ص����ض  التحري���ر 

اأيري�ض ريفيو".

وفاة الروائي نيبول احلائز 
على جائزة نوبل يف الأدب

قالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي( 
اإن الروائ���ي الربيطاين املولود يف ترينيداد 
فيدي���ادر �صوراجربا�صاد نيبول، احلائز على 
جائ���زة نوب���ل يف الأدب ع���ام 2001، تويف 
يف منزل���ه بلن���دن عن 85 عاما، وب���داأ نيبول 
الكتاب���ة يف اخلم�صين���ات وح�ص���ل على عدة 
جوائز مهم���ة يف الأدب خ�ل م�صواره الذي 
كت���ب خ�ل���ه رواي���ات معروف���ة مث���ل )منزل 
ال�صي���د بي�صوا����ض( و)يف دول���ة حرة( و)يف 

منعطف النهر(.
وو�صفت���ه زوجت���ه ن���ادرة نيب���ول يف بي���ان 

باأن���ه ”عم�ق يف كل م���ا حقق���ه“ وقالت اإنه 
ت���ويف وحوله ”من كان يحبهم بعد اأن عا�ض 
حياة مليئة بالإب���داع والجتهاد الرائعني“، 
وولد نيبول يف تريني���داد لعائلة هندية عام 
1932 ون�ص���اأ فقرا ن�صبي���ا. وانتقل بعد ذلك 
اإىل اجنل���رتا وه���و يف �ص���ن الثامن���ة ع�صرة 
بعد ح�صوله على منح���ة درا�صية يف جامعة 

اأوك�صفورد.
يف  وج���وده  اأثن���اء  روايات���ه  اأوىل  وكت���ب 
اأوك�صفورد ولكنها مل ُتن�صر. وغادر اجلامعة 
عام 1954 ووجد وظيفة مفهر�ض يف املعر�ض 
الوطني للر�ص���وم بلندن، ون�صر نيبول اأوىل 
روايات���ه )عام���ل التدلي���ك املت�ص���وف( ع���ام 
1955 ولكنه���ا مل حت���ظ بنج���اح يف البداية 
ولك���ن يف الع���ام الت���ايل ح�ص���ل عل���ى اأوىل 
جوائ���زه الأدبية وهي جائ���زة متنح ل�أدباء 
ال�صب���ان، وح�صل على لق���ب فار�ض من امللكة 
اليزابي���ث ع���ام 1989، وق���ال لروي���رتز يف 
2010 ”عندما تعلمت الكتابة اأ�صبحت �صيد 
نف�صي واأ�صبحت قويا جدا وهذه القوة معي 

حتى هذا اليوم“.

وفاة الكاتب الأمريكي 
توم وولف عن 88 عاما اإثر 

اإ�شابته بالتهاب رئوي
فقدت ال�صاحة الأدبي���ة يف الوليات املتحدة 
الكاتب ت���وم وولف �صاحب رواية "بونفاير 
اأوف فانيتي���ز" ع���ن عم���ر 88 عام���ا، وفق ما 
اأعلن���ت وكيل���ة اأعمال���ه ل���ني ني�صب���ت، تويف 
الكات���ب الأمريكي توم وولف �صاحب رواية 
وجوه  اأبرز  فانيتيز" واأحد  اأوف  "بونفاير 
"ال�صحاف���ة اجلديدة" الثنني يف نيويورك 

عن 88 عاما.

وتويف وولف الذي األف حواىل 15 حماولة 
اأدبي���ة ورواي���ة واملعروف باأناقت���ه الكبرة، 
يف اأحد م�صت�صفيات مانهاتن الذي دخله بعد 
اإ�صابته بالتهاب، على ما اأكدت وكيلة اأعماله 
لني ني�صبت. وذكرت �صحيفة "وول �صرتيت 
جورن���ال" اأن���ه كان م�صاب���ا بالته���اب رئوي 
ح���اد. وقال���ت دار الن�ص���ر "بي���كادور" الت���ي 
ت�ص���در اأعمال���ه "نح���ن حزينون ج���دا لوفاة 
توم وولف. كان اأحد كب���ار الكتاب و�صتبقى 

كلماته خالدة".
�صت���اف"  راي���ت  "ذي  اأعمال���ه  اأ�صه���ر  وم���ن 
ح���ول رواد غ���زو الف�ص���اء وق���د ح���ول اإىل 
فيل���م �صينمائ���ي من اإخ���راج فيلي���ب كوفمان 
ف���از باأرب���ع جوائ���ز اأو�ص���كار يف 1984، اإل 
اأن �صهرت���ه العاملي���ة اأتت فع� م���ن "بونفاير 
اأوف فانيتي���ز" الذي يدرج في���ه و�صفا دقيقا 
ملدينة نيوي���ورك وتوتراتها العرقية والهوة 
ب���ني الأثري���اء يف وول �صرتيت والفقراء يف 
برونك����ض بح����ض فكاهي كب���ر. وقد حولت 
الرواية اإىل فيلم �صينمائي اأي�صا وبقيت ملدة 
�صن���ة يف قائم���ة اأف�صل مبيع���ات الكتب التي 
تعده���ا �صحيفة "نيوي���ورك تامي���ز"، وكان 
وول���ف متزوج���ا من���ذ 40 عام���ا م���ن املديرة 

الفنية ملجلة "هاربرز" ولهما ولدان.

وفاة موؤلفة كتب الأطفال 
جوديث كري عن 95 عاما

وف���اة  للن�ص���ر  كولين���ز  هارب���ر  دار  اأعلن���ت 
جودي���ث ك���ر موؤلفة ق�صة )النم���ر الذي جاء 
ل�ص���رب ال�ص���اي( عن عمر 95 عام���ا بعد فرتة 
مر����ض ق�ص���رة، وقال���ت دار الن�ص���ر ”نعلن 
ببال���غ الأ�ص���ى وف���اة جوديث ك���ر احلا�صلة 
الربيطاني���ة  الإمرباطوري���ة  و�ص���ام  عل���ى 
والت���ي األف���ت ور�صم���ت ’النم���ر ال���ذي ج���اء 
ل�ص���رب ال�صاي‘ و‘عندما �ص���رق هتلر الأرنب 
الوردي‘ و‘م���وج.. القطة الن�صاءة‘ والكثر 
غره���ا م���ن كت���ب الأطف���ال الك��صيكية، يف 
منزله���ا اأم����ض ع���ن عم���ر 95 عاما بع���د فرتة 
برل���ني  يف  ك���ر  ول���دت  ق�ص���رة“،  مر����ض 
وغادرت اأ�صرته���ا اأملانيا يف عام 1933 هربا 
م���ن احلزب الن���ازي وتوجه���ت اإىل اإجنلرتا 
م���رورا بباري����ض، و�صكل���ت معان���اة الأ�صرة 
كاأ�ص���رة لجئ���ني بائ�ص���ة يف باري����ض ث���م يف 
لن���دن وقت احل���رب مو�ص���وع �ص���رة ذاتية 
من ث�ثة اأج���زاء بداأتها ك���ر بكتاب ”عندما 
�صرق هتلر الأرن���ب الوردي“ الذي ن�صر عام 
1971، ُترج���م الكتاب اإىل العديد من اللغات 
ومت تدري�ص���ه يف املدار����ض كمقدم���ة لف�ص���ل 
مظلم من التاريخ. ونال الكتاب جائزة )كتب 
النا�صئ���ة( املرموق���ة يف اأملاني���ا، ويف 1993 
اأطلق ا�صم كر على مدر�صة يف م�صقط راأ�صها 

برلني.

وفاة الكاتبة الأمريكية 
توين موري�شون احلائزة على 

جائزة نوبل عن 88 عاما
توفيت الكاتبة الأمريكي���ة توين موري�صون 
ع���ن 88 عام���ا، وح�صل���ت موري�ص���ون عل���ى 
جائ���زة بوليت���زر ع���ن روايته���ا )بيلوفي���د( 
اأ�صهم���ت يف تاأهيلها لأن  ”املحبوب���ة“ التي 
ت�صبح اأول كاتبة �صوداء حت�صل على جائزة 
نوب���ل يف الأدب، واأعل���ن ب���ول بورج���اردز 
املتح���دث با�ص���م دار ن�ص���ر الفري���د اإيه. نوف 
وف���اة الكاتبة لكنه مل يورد عل���ى الفور �صببا 

للوفاة.

الثقافة العاملية يف 2019: رحيل مبدعي نوبل 

والنساء تهيمن عىل جوائز البوكر
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حيدر الكواز

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة )        ( لالعالم والثقافة والفنون

مْن هّن اأجمل ن�صاء العامل ح�صب الدول لعام 2019؟ 
 ،Wonderslist يف القائمة التي اأ�صدرها موقع
مت اختي���ار اأجم���ل الن�صاء الع���امل اعتم���ادااً على ما 
حققن���ه من �صه���رة، واأي�ص���ااً لقدرتهن عل���ى الثاأثر 
يف الع���امل وتغراته، اإ�صاف���ة اإىل ذكائهن، دون اأن 
نن�ص���ى اإثارتهن، جماله���ن، جاذبيتهن وجناحهن يف 
حياتهن املهنية.اإليكم القائمة الكاملة باأجمل 10 ن�صاء يف 

العامل ل�صنة 2019.

10. اإميليا كالرك 
متكن���ت اجلميلة »اإميليا ك�رك« من فر����ض نف�صها يف قائمة 
Wonderslist كعا�ص���ر اأجم���ل ام���راأة يف الع���امل ل�صنة 
2019. اإنه���ا يف الثاني���ة والث�ثني من عمره���ا، وهي واحدة 
م���ن جن���وم �صل�صل���ة Game of The Thrones. ه���ي 
لي�ص���ت فق���ط اأم لفتاتني، ولكنها اأم »ج���ون كونور« يف اأحدث 
فيل���م Terminator Genisys، والعدي���د العدي���د م���ن 
الإجن���ازات. بالإ�صاف���ة اإىل التمثيل، ت�صته���ر »ك�رك« بعملها 
اخل���ري، وه���ي معروف���ة اأي�ص���ااً بدفاعها ع���ن املمر�صات يف 

اململكة املتحدة.

9. لني يون 
تاأت���ي املمثل���ة ال�صينية »ل���ني يون« يف املرك���ز التا�صع يف 
قائم���ة Wonderslist. ه���ي واح���دة م���ن املمث����ت 
الأك���رث �صعبية يف جمي���ع اأنحاء الب����د. ظهرت »يون« 
يف ع���دد من الأف�م الناجح���ة، لكنها ا�صتهرت بدورها 
 .The Mermaid فيل���م  يف  ل�إن���اث  كرائ���دة 
�صارك���ت اأي�ص���ااً يف الكوميدي���ا الرومان�صي���ة الت���ي 
 The Dreaming »اأنتجته���ا �صرك���ة »دي���زين
التاريخية. Man وكذلك ملحمة »جنكيز خان« 

8. كاثرين لجنفورد 
هذه الآن�صة ال�صابة البالغة من العمر 22 عامااً، 
حتتل املرتب���ة الثامنة بني اأجمل الن�صاء ل�صنة 
2019. ول���دت ون�ص���اأت املمثل���ة يف »برث«، 
باأ�صرتالي���ا. بعد تخرجها، ق���ررت اأن ت�صبح 
ممثل���ة. بالرغم م���ن رف�صها م���ن كل مدار�ض 
التمثي���ل الت���ي قدمت له���ا ب�صب���ب اأنها كانت 
�صغ���رة ج���دااً ومل يك���ن لديها خ���ربة حياة 

كافية.

7. بريانكا �شوبرا 
ملك���ة جم���ال الع���امل ال�صابق���ة، »بريان���كا 
�صوب���را«، متكن���ت م���رة اأخ���رى م���ن اأن 
تك���ون حا�صرة ب���ني اأجم���ل الن�صاء يف 
الع���امل. مت الت�صوي���ت ل���� »�صوب���را« 
الآ�صيوي���ة  امل���راأة  باعتباره���ا 
الأكرث جاذبية ل�صنة 2018 من 
 London-based قب���ل 
 weekly، Eastern
اإنه���ا ممثل���ة مثرة   .Eye
يف بوليوود وواحدة من 
اأكرث امل�صاهر �صهرة يف 
بالعديد  ف���ازت  الهن���د، 
من اجلوائز اإنها، ويف 
بداأت  املا�ص���ي،  الع���ام 
بلع���ب دور البطول���ة يف 
م�صل�صل »األيك�ض باري�ض«، 
م���ن  ام���راأة  اأول  لت�صب���ح 
جن���وب اآ�صيا تت�ص���در �صل�صلة 

اأمريكي���ة. بالإ�صاف���ة اإىل ذل���ك، ا�صمها على ال���دوام من �صمن 
قائمة الن�صاء الأكرث جاذبية يف العامل.

6. نانا امي جني اه 
»امي ج����ني اآه«، املعروفة با�صمها امل�صرح����ي »نانا« ع�صو �صابق 
 ،K-pop girl band After School يف فرق����ة فت����اة
متكن����ت من اأن حتت����ل املركز ال�صاد�����ض يف قائم����ة اأجمل ن�صاء 
ا  العامل ل�صنة 2019. يف يونيو 2015، كانت »نانا« اأكرث ن�صاطاً
 Go يف ال�ص����ني، حيث ظه����رت يف العدي����د من الأعم����ال، مثل
 Ariel Lin ،Vic Zhou، Chen Lalal Go 2 مع 
Bolin. كذلك متكنت من احت�ل املرتبة الأوىل يف م�صابقة 
اأجم����ل وجه يف العامل ل�صن����وات ع����دة 2014، 2015، 2016، 
2017، ث����م 2018. وق����د مت التاأكي����د عل����ى اأن »نان����ا« �صتن�ص����م 
اإىل فري����ق املو�ص����م الرابع م����ن امل�صل�ص����ل التلفزي����وين »رجال 

حقيقيني«.

5. ديبيكا بادكون 
حتتل »ديبيكا بادكون«، املمثلة الأعلى اأجرااً يف بوليوود، املركز 
اخلام�����ض يف قائمة اأجمل 10 ن�صاء يف العامل لهذه ال�صنة. لقد 
اعت����ربت رمزااً ل�إثارة واأيقونة اأزياء يف الهند، وحتتل املرتبة 
الأوىل يف قوائ����م خمتلفة لأجم����ل ن�صاء الهند. وما مييزها هو 
�صخ�صيته����ا القوية، وج�صده����ا الطويل املم�ص����وق، ابت�صامتها 
ال�صاح����رة وعيناه����ا ال�صاحرتان. كل ه����ذه ال�صمات ت�صاهم يف 
خلق جمال متوازن جتعل من »ديبيكا بادكون« اأيقونة ي�صرب 
به����ا املثل يف بولي����وود وهوليوود اأي�ص����ااً. بالإ�صافة اإىل ذلك، 

هي تت�صدر ترتيب اأجمل جمي�ت الهند ل�صنة 2018.

4. اآنا دي اأرما�س 
املمثل����ة الكوبي����ة، »اآن����ا دي اأرما�ض« هي رابع اأجم����ل امراأة يف 
العامل له����ذه ال�صنة. تعم����ل الآن يف هولي����وود وتعترب واحدة 
م����ن اأكرث ال�صي����دات اإثارة وجاذبي����ة. ولدت »اآن����ا« ون�صاأت يف 
»كوب����ا«، ن�صفها اإ�صباين من جهة الأم، وا�صتغلت ذلك للمطالبة 

باجلن�صية الإ�صبانية.

3. �شيلينا غوميز 
متكن����ت جنمة »ديزين« ال�صابقة، »�صيلين����ا غوميز« من احت�ل 
املرك����ز الثال����ث يف قائم����ة اأجم����ل ن�ص����اء الع����امل ل�صن����ة 2019. 
لق����د اأ�صبحت طفل����ة الأم�ض ام����راأة �صابة مذهل����ة للغاية، اعتاد 
جمهوره����ا عل����ى لطفها، وه����ي الآن املزيج املث����ايل من اجلمال 
اله����ادئ والإث����ارة ال�حم����دودة. »�صيلينا« تو�ص����ف باأنها رمز 
للثق����ة والتوازن بني اجلمال والهدوء، الإثارة والنجاح، وهذا 
املزي����ج يجعلها حتتل مرتبة متقدم����ة يف ت�صنيف هذه ال�صنة. 
ه����ي اأي�ص����ااً واحدة من اأجم����ل املطرب����ات، بالإ�صاف����ة اإىل ذلك،  

تعمل يف العديد من املنظمات اخلرية.

2. ليزا �شوبرانو 
تاأتي املمثلة الفيلبينية الأمريكية »ليزا �صوبرانو« يف املرتبة 
الثاني����ة يف قائمة اأجمل ن�صاء 2019. ه����ذه النجمة الفيلبينية 
اجلميل����ة وال�صاب����ة اأي�صااً يف قائمة اأف�ص����ل الوجوه يف العامل. 
بداأت م�صرتها املهنية يف جمموعة من امل�صل�ص�ت التلفزيونية 

والأف�م.

1. هاندي اإر�شيل 
تت�صدر »هاندي اإر�صيل« املمثل����ة الرتكية البالغة من العمر 25 
عامااً قائمة اأجمل الن�صاء لعام 2019. نا�صطة منذ �صنة 2013، 
متكن����ت من ت�صدر قائمة اأجمل وجه TC candler‘s ل�صنة 
2019. اإنها اأي�صااً واح����دة من اأكرث الن�صاء موهبة يف ب�دها، 
وه����ي اأي�ص����ااً م�صمم����ة وعار�صة اأزي����اء تتعامل م����ع العديد من 

الوكالت.

أجمل نساء العامل

نانا امي جني 
اه »نانا« 
حتتل املركز 
ال�ساد�س

2019


