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�جلائح���ة �لتي �أودت بحياة �أك���ر من 1.5 مليون �شخ�ص 
ح���ول �لع���امل منذ بد�ي���ة �لع���ام، ت�شاحبها ع���دة تطور�ت 
تبع���ث بالأم���ل، م���ن بينه���ا زي���ادة �ختب���ار�ت �لك�شف عن 
كورون���ا وك���ذ� �لتو�ش���ل �إىل لقاحات للفريو����ص، وهو ما 

يعزز توقعات �لتعايف �لتدريجي للأزمة.
ومن �ملتوقع �أن ت�ش���ل ن�ش���بة �لنكما����ص يف �لعام 2020 
�إىل 4.4 باملئة، وهي ن�ش���بة �أقل حدة من �لن�شبة �لتي كان 
يتوقعها �شن���دوق �لنقد �لدويل يف �شه���ر يونيو �ملا�شي، 
طبق���ًا لتقري���ر "م�شتجد�ت �آف���اق �لقت�ش���اد �لعاملي"، مبا 
يعك����ص نتائ���ج �إجمايل �لن���اجت �ملحلي �لتي كان���ت �أف�شل 
م���ن �ملتوقع يف �لرب���ع �لثاين م���ن �لعام، وب�ش���كل خا�ص 
يف �لقت�ش���اد�ت �ملتقدمة، �لتي ب���د�أ �لن�شاط يتح�شن فيها 
ب�شرع���ة �أكرب مم���ا كان متوقعًا بعد تخفي���ف �لإغلق �لعام 

يف �شهري مايو ويونيو.

سيناريوهان
�لعاملي يف  �لقت�شاد  �شهدها  �لتي  �مل�شبوقة  "�لأزمة غري 
2020، و�لت���ي كانت على عك����ص �لأزمات �ل�شابقة، دفعت 
�لقت�شادي���ن ومتخ���ذي �لقر�ر �إىل حلبة غ���ري �قت�شادية، 
تت�ش���اءل فيه���ا فعالي���ة �ل�شيا�ش���ات �لقت�شادي���ة وح���زم 
�لتحفي���ز �لقت�ش���ادي، وكانت وم���ا تز�ل �لكلم���ة �لنهائية 
فيه���ا ملر�ك���ز �لبح���وث �لعلمي���ة �لطبي���ة ولي����ص �لقت�شاد 

بدرجة كبرية".
ه���ذ� ما �أك���ده  �مل�شت�ش���ار و�خلب���ري �لقت�ش���ادي �لدكتور 

كم���ال �أمن �لو�ش���ال، يف ت�شريحات ملوق���ع "�شكاي نيوز 
عربي���ة"، �شدد خلله���ا على �أنه "يف ظل �لأنب���اء �ملتو�ترة 
عن حتور �لفريو�ص منذ �أيام قليلة وعمليات �لإغلق �لتى 
طالت �أهم �لقت�شاد�ت �لأوربي���ة، �أ�شبح �لقول بتوقعات 
�قت�شادي���ة �أ�شب���ه بالتنجي���م، وم���ن ث���م ف���اإن �حلديث عن 
�شيناريوه���ات ولي����ص توقع���ات مبعدلت من���و رقمية هو 
�أق���رب �إىل �ل�شح���ة، ويف ه���ذ� �ل�شدد ميك���ن �حلديث عن 

�ثنن من �ل�شيناريوهات �ملحتملة".
�ل�شيناري���و �لأول: �ل�شيطرة على عملية حتور �لفريو�ص، 
م���ع ق���درة �للقاح���ات عل���ى مو�جه���ة �لن�شخ���ة �جلدي���دة 
من���ه، ويف ه���ذ� �حلالة ي�شب���ح �حلديث ع���ن معدلت منو 
�لقت�شاد �لعاملي يدور حول 5 باملئة يف �لعام 2021 كما 
توقع �شندوق �لنقد �لدويل، �أمرً� مقبوًل، بل وميكن توقع 
معدل منو �أعلى فى ظ���ل تعط�ص �مل�شتهلكن و�مل�شتثمرين 
�إىل �لع���ودة للم�ش���ار �لطبيعى للن�ش���اط �لقت�شادي، ويف 
ظل عامل نف�شي ل ميكن جتاهله قد يرفع م�شتويات �لطلب 
�ل�شتهلك���ي �إىل �أعلى رغبة م���ن �مل�شتهلكن بال�شعور باأن 
�حلياة ع���ادت �إىل طبيعتها وتعوي����ص حرمان �شنة كاملة 

من بع�ص �ل�شلع و�خلدمات مثل �ل�شياحة و�لرتفيه.
�أم���ا �ل�شيناريو �لثاين، وفق �لو�ش���ال، فمرتبط ب�شعوبة 
�ل�شيطرة على �لن�شخة �ملتحورة من �لفريو�ص، و�ن�شمام 
بع�ص �لدول لعملي���ة �لإغلق مبا له من تبعات �قت�شادية، 
�إل �أن �لأم���ور يف ه���ذه �حلالة ل���ن تكون �أ�ش���و�أ من بد�ية 
�جلائح���ة، وذل���ك يف ظل �خل���ربة �لت���ي �كت�شبه���ا �لأفر�د 
و�كت�شبته���ا �حلكومات يف �لتعامل م���ع �جلائحة و�عتياد 

�للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية.
وفيما ل ُيعرف مدى تاأثري �ل�شللة �جلديدة من �لفريو�ص 
�ملُتحور، فاإن توقعات متفائل���ة "ن�شبيًا" للقت�شاد �لعاملي 
يف 2021 �ش���درت عن منظمات دولية، م���ن بينها منظمة 
�لتع���اون �لقت�شادي و�لتنمي���ة، �لتي قال���ت مطلع �ل�شهر 

�جل���اري، �إن �آف���اق �لقت�ش���اد �لعامل���ي تتح�ش���ن على رغم 
�ملوجة �لثانية من تف�ش���ي فريو�ص كورونا. و�أرجعت ذلك 
�لتح�ش���ن بف�شل �حلديث عن �للقاح���ات. وتتوقع �ملنظمة 
من���وً� بن�شب���ة 4.2 باملئ���ة للقت�ش���اد �لعامل���ي يف �لع���ام 
�جلديد، على �أن يرت�جع يف �لعام 2022 �إىل 3.7 باملئة.

ور�شح���ت �ملنظمة �قت�شاد�ت بعينه���ا ت�شتطيع �لعودة يف 
نهاية 2021 �إىل م�شتويات ما قبل �جلائحة، منها �ل�شن، 
�لتي قالت �ملنظمة �إنها "توفر نحو ثلث �لنمو �لقت�شادي 
�لعامل���ي يف �لع���ام �ملقب���ل"،  بينم���ا ذك���رت �أن �قت�ش���اد�ت 
�أخ���رى �شوف تع���اين من م�شتوي���ات �أقل مم���ا كانت عليه 

بن�شبة ت�شل �إىل 5 باملئة يف 2022.

عدم يقين
وعل���ى رغم ذل���ك، تلف حال���ة "عدم �ليق���ن" �شيناريوهات 
�لقت�ش���اد �لعامل���ي يف 2021، طبق���ًا للخب���ري �لقت�شادي 
�مل�شري �لدكتور كرمي �لعمدة، و�لذي �أ�شار يف ت�شريحات 
ملوقع "�ش���كاي نيوز عربي���ة"، �إىل �أن "�لظروف �لتي مير 
به���ا �لع���امل هي ظ���روف غري طبيعي���ة وغ���ري �عتيادية، مل 
تع����ص �أجيالنا مثلها ول �لأجي���ال �ل�شابقة بالن�شبة مل�شكلة 
تقيي���د �لقت�شاد وحركة �ملو�طن���ن"، مو�شحا �أن "حركة 
�ملو�طن���ن و�ل�شته���لك هو ما يق���ود ويح���رك �لقت�شاد، 
وبالت���ايل عندما ح���دث �لإغلق يف 2020 ح���دث تر�جعًا 
كب���ريً� عل���ى �شبي���ل �ملث���ال يف �أ�شع���ار �لنفط، م���ا �أثر على 

�لقت�شاد �لعاملي ب�شكل عام مع تر�جع �ل�شتهلك.
لكّن���ه يف �لوقت نف�شه قال �إن "�لعامل مرَّ بتجربة يف �لعام 
2020، وحتى لو حدث نوع من �أنو�ع �لتقييد يف 2021 
�شتك���ون غ���ري جدي���دة على �لع���امل، وق���د �كت�ش���ب �لأفر�د 
و�كت�شبت �لدول خربة جديدة يف �لتعامل معها، وبالتايل 
فاإن ن�شب���ة �ملفاجاآت �شتكون قليلة"، لفتًا يف �ل�شياق ذ�ته 
�إىل بع����ص �ملوؤ�شر�ت �لإيجابية قب���ل بد�ية �لعام �جلديد، 

من بينه���ا �لإعلن عن عدد من �للقاح���ات، مبا مينح �لأمل 
يف �لت�ش���دي للجائحة، ف�شًل عن تطور�ت �قت�شادية مثل 
تو�ش���ل بريطاني���ا لتفاق جت���اري مع �لحت���اد �لأوروبي 
لف���رتة م���ا بع���د بريك�شت، وه���و ما قد يك���ون ل���ه �أثر على 
��شتق���ر�ر �لأ�شو�ق �لأوربية ومن ث���م تظهر تد�عياته على 

�لقت�شاد �لعاملي.
وحت���دث �خلبري �لقت�شادي يف �لوق���ت ذ�ته عن قطاعات 
بعينه���ا م���ن �ملتوق���ع �أن ت�شه���د �أد�ًء م�شتق���رً� يف �لع���ام 
�جلدي���د، وهي قطاعات: �ل�شح���ة وتكنولوجيا �ملعلومات 
و�لت�ش���الت و�لتج���ارة �لإلكرتوني���ة، �إ�شاف���ة �أي�شًا �إىل 
�لقطاع �لغذ�ئي و�لأن�شطة �لقت�شادية �ملرتبطة به، وهي 
قطاع���ات حققت �أد�ًء ن�شبيًا جي���دً�، ومن �ملتوقع �أن حتقق 

��شتقر�رً� يف �لعام �جلديد.
�شندوق �لنقد �لدويل حتدث عن موؤ�شر�ت لتحقيق تعاٍف 
�أ�ش���رع. وكان �ل�شن���دوق قد قل�ص توقعات���ه للنمو �لعاملي 
ب�ش���كل طفيف خ���لل 2020 يف تقري���ر �أكتوب���ر �ملا�شي، 
�إىل 5.2 باملئ���ة بدًل من 5.4 باملئ���ة يف تقرير يونيو. كما 
توق���ع تباط���وؤ �لنم���و �لعامل���ي �إىل ح���و�يل 3.5 باملئة بن 
عامي 2022 و2025. يف �لوقت �لذي توقع فيه �نكما�شًا 
بن�شبة 4.4 باملئة يف 2020، ب�شورة �أقل حد من توقعات 
�ل�شندوق يف يوني���و �ملا�شي �أي�شًا. بينما ت�شري توقعات 
�لبن���ك �لدويل، ب�شكل �أكر حتفظ���ًا، �إىل حتقيق �لقت�شاد 

�لعاملي منو بن�شبة 4.2 باملئة خلل �لعام �جلديد.
كم���ا توق���ع �ل�شن���دوق �رتفاع مع���دلت �لفق���ر �ملدقع على 
م�شت���وى �لعامل "لأول مرة منذ �أكر م���ن عقدين كاملن"، 

و�رتفاع يف معدلت �لبطالة.

أداء سيء
يف �ملقاب���ل، وبنظ���رة ت�شاوؤمي���ة لأد�ء �لقت�ش���اد �لعاملي، 
�أو�ش���ح �خلبري �لقت�ش���ادي �لدكت���ور �إيه���اب �لد�شوقي، 
يف ت�شريح���ات ملوق���ع "�ش���كاي ني���وز عربي���ة"، �أن���ه يف 
ظ���ل ��شتم���ر�ر �جلائحة �ش���وف ت�شتمر معظ���م �ملوؤ�شر�ت 
�لقت�شادي���ة يف تر�جعاته���ا �ملختلف���ة، با�شتثن���اء بع����ص 
�لقطاع���ات �ملُهم���ة مث���ل قطاع �ل�شح���ة، ل �شيم���ا �لأدوية، 

ف�شًل عن قطاع �لت�شالت وتكنولوجيا �ملعلومات.
و�أف���اد ب���اأن حج���م �لرت�جع���ات �ملتوقع���ة مرتب���ط مب���دى 
��شتمر�ر �جلائحة وطبيعة �نت�شار �لفريو�ص، فاإن ��شتمر 
�لنت�ش���ار عل���ى نف�ص �ملعدلت ف�شتك���ون معدلت �لرت�جع 
�أو�ش���ع، و�إن تر�ج���ع �شتتح�ش���ن �ملوؤ�ش���ر�ت لك���ن �شتظ���ل 
مب�شت���وى �ش���يء،  و�شيحت���اج �لقت�ش���اد �لعامل���ي ف���رتة 
للتعايف ب�شكل كامل من �آثار �جلائحة �لتي يعي�شها �لعامل 

حاليًا.
وقلل �خلبري �لقت�شادي من �إمكانية �أن ت�شهم �خلربة �لتي 
�كت�شبه���ا �لأفر�د و�حلكومات يف �لتعامل مع تلك �لنوعية 
م���ن �لظروف �لطارئ���ة �ملرتبطة بانت�ش���ار �لفريو�ص، على 
قدرته���م يف �لت�ش���دي لتد�عيات���ه �لقت�شادي���ة يف �لع���ام 
�جلدي���د، معتربً� �أنه لو تو��شل���ت عمليات �لإغلق وحظر 
�لتج���ول وتوق���ف �لإنتاج ع���ن بع����ص �لأن�شط���ة �شتكون 
هن���اك م�شكلت عدي���د، مبا يوؤث���ر على �لعملي���ة �لإنتاجية 
ككل وكذلك على تقدمي �خلدم���ات، مما يفر�ص �ل�شيناريو 

�لأ�شو�أ.

عن:أ.ف.ب

"رهينة كورونا".. 

ما الذي ينتظر اقتصاد 
العالم في 2021؟

يطوي العامل صفحة العام 2020 

االستثنايئ، مستقبال العام الجديد 

بتفاؤل حذر وتوقعات بتعاٍف تدريجي 

لالقتصاد العاملي، مدفوعا بلقاحات 

فيوس كورونا، وسط غموض ومخاوف 

من تداعيات الساللة الجديدة وأثرها، 

مام يجعل كل السيناريوهات مفتوحة 

ورهينة بتطورات الجائحة.

ويراهن محللون عىل الخربة التي 

اكتسبها األفراد والدول يف التعامل 

مع تلك الجائحة غي املسبوقة، خالل 

العام الجاري، مام يجعلهم قادرين عىل 

احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة 

مامثلة يف 2021.

املنظامت الدولية من جانبها تتوقع 

تعافيا تدريجيا خالل العام 2021، مرشحة 

دوال بعينها لقيادة النمو العاملي خالل 

العام الجديد، وعىل رأسها الصني. يف 

الوقت الذي ُيعتقد فيه بأن التعايف 

الكامل من تداعيات الجائحة رمبا يحتاج 

من عامني إىل ثالثة أعوام عىل األرجح؛ 

من أجل عودة االقتصاد العاملي لنفس 

مستويات ما قبل تفيش الوباء، وهو ما 

أكده رئيس البنك الدويل ديفيد مالباس، 

قبل أيام.
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 بقلم جاك شيبرد

 ترجمة / أحمد فاضل

�إذ� كان هن���اك �شيء و�ح�د تعلمناه خلل �شن���ة 2020 �ملا�شية  فاأنه  
ل يوج���د  �ش���يء  ثابت عل���ى �لإط���لق ، كان هذ� هو �حل���ال بالتاأكيد 
بالن�شب���ة للأف���لم �لقادم���ة وتو�ري���خ �إ�شد�ره���ا ، عل���ى �أي حال  يف 
مو�جه���ة جائحة عاملي���ة  كفريو�ص  كورون���ا  ، �شهدنا تاأخري�ت  ومت  
دف���ع �لتو�ري���خ �إىل �لع���ام 2021 ، حي���ث متت  �إز�لته���ا  من جد�ول  
�إ�ش���د�ر �ل�شتوديوهات متامًا ، ومع  ��شتم�ر�ر  �إغلق  دور  �ل�شينما  
ب�شب���ب  قي���ود  �لفريو�ص  قفزت  �لعديد  من  �لأفلم  من  �لإ�شد�ر�ت  
�ملتوقف���ة  و�حلديث���ة  �إىل �لعر����ص لأول مرة �أي�ش���ًا . ومع ذلك  لدينا  
�لكثري لنتطلع  �إليه يف عام 2021 ، هناك �لعديد من �لأفلم  �ملرتقبة  
كع���ودة  جليم����ص بون���د ، و�لأفلم  �لت���ي  تتحدث  عن �مل���ر�أة مثل " 
�لبقاء على قيد �حلياة يف �أمريكا " ،  تدور �أحد�ث �لفيلم يف  �أعق�اب  
�لنهي���ار  �ملايل  لع���ام  2008 ، حيث  تلع���ب  فر�ن�شي�ص مكدورماند  
دور ف���رين ،  وه���ي  �م���ر�أة  ل ت���ز�ل  ترتن���ح  بع���د �أن فق���دت زوجها  
ومنزله���ا ،  �أرمل���ة  وم�ش���ردة ، تعي����ص �لآن يف �شاحن���ة ، وتنتقل من 
مدين���ة �إىل �أخ���رى بحثًا عن �أي عمل ميكنها �حل�ش���ول عليه ، يعتمد 
�لفيل���م على جتارب �حلي���اة �لو�قعية للمهم�ش���ن �لأمريكين ، �لذين 
وثق���ت ق�ش�شه���م �لكاتب���ة جي�شي���كا ب���رودر يف رو�ياته���ا . و�أف���لم  
�حلرك���ة  و�ل�شحك  ، كفيلم " �ملج���يء �إىل �أمريكا " يف جزءه �لثاين 
،  م���ن  بطول���ة  �إدي موريف و�أر�شينيو هول  حي���ث  يروي  عن �أمري 
عل���ى و�شك �أن ي�شبح ملكًا على ز�موند� ، عندما �كت�شف �أن لديه �بنًا  
يف  �أمري���كا ،  في���رتك  �إمارت���ه �شعيًا للبحث عنه فيب���دو �أنها �شتكون 

رحلة مرحة �خرى .     

فيلم " رايا والتنين األخير "
وهو  من  �أفلم  �لكوميك�ص تدور �أحد�ثه عن حمارب يبحث عن �آخر 
تنن  يف  �لعامل  متبق  يف  �لعامل ،  �لفيلم من �إخر�ج كارلو�ص لوبيز 
�إ�ش���رت�د�  وخبري دي���زين  �ملخ�شرم  دون هول ،  �لذي  يت�شمن عمله 
�ل�شابق  بيج هريو 6 ومو�نا ،  من  �ملقرر �إطلقه يف وقت و�حد يف 

دور �ل�شينما 12  مار�ص / �آذ�ر 2012 . 

فيلم " رجل الملك "
ه���و ملحمة  جت�ش����ص  جديدة ممتعة ) ��شتن���ادً� �إىل �شل�شلة �لكتاب 
�لهزيل ملارك ميلر وديف جيبونز(  ، من  خلل  �لعودة  �إىل  �أو�ئل 
�لق���رن �لع�شري���ن  و�ل�ش���ر�ع �ل�شيا�شي بن �شخ�شي���ات موؤثرة يف 
�لتاري���خ ، مثل :  �لل���ورد كيت�شرن ، ر��شبوتن  ، ماتا هاري ، و�مللك 
ج���ورج �خلام�ص ، و�لقي�ش���ر فيلهلم �لث���اين  ، و�لقي�شر نيكول�ص 

�لثاين .  
فيل���م " �لعدي���د من �لقدي�ش���ن يف نيو�رك " و فيل���م " موربيو�ص " 
و " ل وق���ت للم���وت " �لذي تاأخ���ر عر�شه ب�شبب جائح���ة كورونا ، 
وهو �شل�شلة حديثة  من  �أفلم  جيم�ص  بوند  ومن  بط�ولة  د�نيال  
كري���ج ،  ناأم���ل �أن يكون �لتاأخري �أف�شل من عدم���ه ، لأن هذ� �شيمثل 

�آخ���ر نزهة لكريغ يف �لبدل���ة �لر�شمية قبل �أن يعي���د رخ�شته للقتل 
، تفا�شي���ل �حلبك���ة نادرة ب�شكل غ���ري مفاجئ ، و�شيب���د�أ �لفيلم من 
جاماي���كا ، حيث �شتعيد بوند �إىل �ملعركة   ، مع   �ملمثل   �لبوهيمي  
�لر�ب�ش���ودي  ر�مي  مالك  �لذي يلعب دور �ل�شرير و�شيخرج �لفيلم 

كاري فوكوناجا �أول �أمريكي يدير فيلمًا من هذه �ل�شل�شلة .
" م���ولن " ، �أقي���م �لعر����ص �لأول لهذ� �لفيلم يف هوليوود يف 9 
مار����ص / �آذ�ر 2020 ، كان  من �ملقرر يف �لأ�شل �أن يكون �إ�شد�رً� 
و��شع���ًا يف  وق���ت  لح���ق  م���ن ذلك �ل�شه���ر يف �لولي���ات �ملتحدة  ، 
ومت �إلغاوؤه يف نهاية �ملطاف ب�شبب جائحة كورونا ، عر�شت و�لت 
دي���زين �لفيل���م لأول  م���رة  يف  4 �شبتمرب / �أيل���ول  2020  مقابل  
ر�ش���وم  ممي���زة يف �لبلد�ن  �لتي  و�فقت عل���ى عر�شه ، تلقى �لفيلم 
تقييم���ات �إيجابي���ة ب�شكل ع���ام من �لنق���اد �لذين �أ�ش���ادو� بت�شل�شل 
�حلرك���ة و�ملرئي���ات ، لكنه���م �نتق���دو� �ل�شيناري���و ، م���ع  �نتقاد�ت  
وجهت له من قبل �جلماهري �ل�شينية ب�شبب �لت�شوير غري  �لدقيق  
للت�اريخ  �ل�شيني  و�شوء �لتعامل مع �لعنا�شر �لثقافية �ل�شينية .

وهن���اك �أفلم���ًا �أخ���رى تنتظ���ر عر�شه���ا يف �لع���ام �جلدي���د مث���ل : 
" رجل    ، �لثاين  " �جلزء  هادئ  "  مكان    ،  " ب�شري  " كومبات 
�حلل���وى "  ، " ق���رون "  ،  " دون ن���دم " ،  " �شي���اد �لوح����ص " ، " 
�لليلة �ملا�شية يف �شوهو "  فيلم   �إدغار ر�يت �جلديد هو فيلم رعب 
م���ن �ل�شتيني���ات  من بطول���ة  �أنيا تايلور جوي  وم���ات �شميث  ،  " 
�لأرملة �ل�شود�ء "  ،  " حلزوين " ، "  �لكثيب " ، " يف �ملرتفعات " 
للمخرج لن مانويل ،" " �ل�شعوذة : جعلني  �ل�شيطان  �أفعل  ذلك " 
�جل���زء �لثالث يف  �شل�شلة �ل�شعوذة  حيث  يرى  �إد ولورين و�رين 
، يعود�ن لق�شية تدور حول رجل  يحاكم  بتهمة  �لقتل  ويقول �أنه 

بريء لأنه كان يتملكه �شيطان . 
وهناك   ، �أخ��رى  قتل  جرمية  هناك  كانت    " �لنيل  على  موت   "
نتحدث  بالطبع  نحن   ، ح��دث  م��ا  ح��ل  ميكنه  فقط  و�ح��د  �شخ�ص 
�أ�شهر  لإح��دى  جديدة  ن�شخة  يف  بر�نا  لكينيث  ب��و�رو  هرقل  عن 
ك��روز   ت��وم  م��ع   . و�خ���ريً�   �أج��اث��ا كري�شتي  �لإط���لق  كاتبة على 
�شتة   بالفعل   ك��ان هناك     ، نعم    ،  7 " �مل�شتحيلة  " �ملهمة  وفيلم 

�ل�شل�شلة  ، وت�شتمر  بالإثارة  �ملليئة  �لأفلم  من هذه 
ل�شبب وجيه �أن و�حدً� من �أبرز جنوم هوليوود هو 

من يقوم باأد�ء مثل هذه  �لأف��لم  توم كروز ومن 
، وهذه  �ملوت  تتحدى  ؟ حركات مثرية  غريه 

�ل�شل�شلة  مليئة بها ، هذه �ملرة  �شين�شم 
كري�شتوفر  �ل�شل�شلة  ل��ه��ذه 

�إىل   م��������اك��������و�ري  
ك��������ر���������ش��������ي 

�لإخ�������ر�ج  
ل��ت��ك��م��ل��ة  
�مل����ه����م����ة  

مل�شتحيلة   �
كذلك  �شتنطلق  �ل��ت��ي    8

عام 2022  .

األفالم القادمة األكثر إثارة لعام 2021 

�أ�شبحت من�شة �لفيديو �لق�ش���رية »TikTok« �لتطبيق �لأكر 
حتمي���ًل يف �لع���امل يف ع���ام 2020. وفقًا لتقري���ر �شناعي حول 
�جتاه���ات �لأجه���زة �ملحمول���ة »app annie«، جت���اوز تطبيق 
�ل����»TikTok« تطبيق �ل����»Facebook« للح�شول على �ملركز 
�لأول، وج���اء »Facebook« يف �ملرتب���ة �لثانية، تله تطبيقان 
�آخر�ن »WhatsApp« و»Instagram« يف �ملرتبتن �لثالثة 
 »Zoom« و�خلام�ش���ة على �لت���و�يل.<< بينما  �حت���ل تطبيق
ملوؤمت���ر�ت �لفيديو �ملرك���ز �لر�بع ب�شبب وب���اء �لكورونا..معظم 
�لوقت عل���ى �لهو�تف �لذكية وك�شف �لتقري���ر �أنه ب�شبب �لوباء، 
يق�ش���ي �لنا�ص معظم وقتهم على هو�تفهم �لذكية. لي�ص هناك من 
ينك���ر �أنه حتى بالن�شبة للأ�شياء �لأ�شا�شية مثل طلب �خل�شار �أو 
�ش���ر�ء �لبقالة، كان على �لنا�ص �لعتم���اد على هو�تفهم. كما �أدى 
�لإغلق �لناجم ع���ن فريو�ص كورونا �إىل �إعاقة �لتنقل، وبالتايل 
 »Zoom« عمل غالبي���ة �ل�شكان من �ملنزل و��شتخدم���و� تطبيق

للوفاء بالتز�ماتهم �ملهنية.
و�شهدت تطبيق���ات �لأعمال منوً� بن�شب���ة ٪200 بعدما �أ�شبحت 
موؤمت���ر�ت �لفيدي���و �شائع���ة على نط���اق و��شع يف جمي���ع �أنحاء 
�لع���امل. و�ُشوه���د �لنم���و �لرئي�ش���ي »٪40« يف تطبيق���ات �لبث؛ 
حي���ث بد�أ �لنا�ص يف بث �ملزيد م���ن �لعرو�ص و�لأفلم. كما منت 
تنزيلت تطبيقات �لألعاب بن�شبة ٪35؛ حيث كانت هناك زيادة 
كب���رية يف �للعب���ن �أي�شًا �ش���و�ء كانت �ألعاب���ًا عادي���ة �أو �ألعابًا 

تناف�شية مثل بابجي موبايل �أو فورتنايت وغريها.
حظ���ر �لتي���ك ت���وك يف �لهند م���ن قبل �حلكوم���ة كما من���ا �لإنفاق 
�لعامل���ي لي�ش���ل �إىل 112 ملي���ار دولر؛ �أي بزي���ادة قدرها 25٪ 
مقارنة بالعام �ملا�شي. وُتعد �ليابان و�لوليات �ملتحدة و�ململكة 
�ملتح���دة ه���ي �لأ�ش���و�ق �لرئي�شي���ة لنظ���ام »iOS«، بينم���ا قادت 
كوري���ا �جلنوبية و�أملاني���ا و�لوليات �ملتحدة �لنم���و على متجر 
»Google Play«. مت حظ���ر »TikTok« يف �لهن���د م���ن ِقب���ل 
�حلكوم���ة. كان ل���دى �لتطبي���ق �أكر من 200 ملي���ون م�شتخدم، 
 Apple« ومتجر »Google Play« لك���ن مت �إيقافه م���ن متج���ر
App Store« يف �لهن���د؛ ب�شبب خماوف تتعلق بالأمن �لقومي 

�أثارتها �حلكومة.
�إد�رة تر�م���ب تطال���ب بحظ���ر �لتيك ت���وك يف �لولي���ات �ملتحدة 
�أي�شًا، مت توقيع �أمر تنفيذي من قبل �إد�رة تر�مب يطالب بحظر 
 »Bytedance« لتطبي���ق يف �لب���لد، وطال���ب تر�م���ب �شرك���ة�
�ل�شيني���ة ببيع �أعمالها �لأمريكية ل�شرك���ة �أمريكية، ومع ذلك ظل 
»TikTok« �لتطبي���ق �لأك���ر تنزيًل يف ع���ام 2020. يف �لعام 
�ملا�ش���ي، كان »TikTok« ث���اين �أك���ر �لتطبيق���ات تنزيًل على 
م�شت���وى �لعامل. ل يز�ل »TikTok« يح���اول �لعودة �إىل �لهند، 
 ،»TikTok - India« ومل يحل مكاتبه���م يف �لهند. �أكد رئي�ص
نيخي���ل غاندي، ملوظفي���ه يف ر�شالة بريد �إلك���رتوين �أن �ل�شركة 
حت���اول جاهدة �لع���ودة و�لعمل من كثب م���ع �حلكومة للهتمام 
بالق�شايا �لتي �أُث���ريت:  "نبقى ملتزمن بالتاأثري �لإيجابي �لذي 
ميك���ن �أن حتدثه من�شاتن���ا على �ملجتمع. لق���د كان موظفونا يف 
�شمي���م عملن���ا، ونحن ن���ويل �أهمية ق�ش���وى لرفاهي���ة موظفينا 

�ل�شخ�شية و�ملهنية.

BBC:عن

األكثر تحمياًل عام 2020

»تيك توك« 
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تصعيد في الشرق االوسط
 ، �شليم����اين  قا�ش����م  �جل����رن�ل  ُقت����ل   ، �لث����اين  كان����ون   3 يف 
مهند�����ص �لإ�شرت�تيجي����ة �لإير�نية يف �ل�ش����رق �لأو�شط ، يف 
غ����ارة �أمريكي����ة بطائرة بدون طي����ار يف بغ����د�د ، بعد �قتحام 

متظاهرين مو�لن للعر�ق �شفارة �لوليات �ملتحدة. 
يف �لثام����ن من �ل�شهرذ�ته ، �أطلق����ت �إير�ن �شو�ريخ �نتقامية 
على قو�عد ت�ش����م جنودً� �أمريكين. و�أ�شقط����ت �إير�ن طائرة 
مدنية �أوكر�نية "باخلط����اأ" بعد �شاعات ، مما �أ�شفر عن مقتل 

ا. 176 �شخ�شً

*وباء
يف 11 كان����ون �لثاين ، بع����د �ندلع �لتهاب رئوي غام�ص يف 

�ل�ش����ن ، �أعلنت بك����ن �أول حالة وف����اة ر�شمية من مر�ص 
�أطل����ق علي����ه لحًق����ا ��شم كوفي����د 19، و�ل����ذي �شنفته 

منظمة �ل�شحة �لعاملية على �أنه وباء يف 11�آذ�ر.
يف ني�شان ، مت تقييد ن�شف �لب�شرية لوقف �نت�شاره. 
ومت �يق����اف عمل �لعديد من �لقطاع����ات �لقت�شادية ، 
كم����ا مت �لع����لن عن خط����ط ��شتباقية كب����رية. ووفًقا 

للبن����ك �ل����دويل ، بل����غ مايق����ارب 115 ملي����ون �شخ�ص 
م�شتوى �لفقر �ملدقع. مادفع �شندوق �لنقد �لدويل �ىل 

�ن يتوقع  �نكما�ص �لقت�شاد �لعاملي بن�شبة 4.4٪.
يف ت�شري����ن �لأول ، �أع����ادت �ملوج����ة �لثاني����ة �إط����لق قيود 

�ململك����ة  كان����ت   ، �لول  كان����ون  �أوروب����ا. ويف  جدي����دة يف 
�ملتح����دة �أول دول����ة غربية تطلق حملة تطعي����م قبل �أيام قليلة 
م����ن عي����د �مليلد ، بينم����ا �عتمدت عدة دول قي����وًد� جديدة ، �ذ 
�أدى �كت�شاف نوع جدي����د �أكر عدوى من �لفريو�ص �إىل قيام 
حو�يل 50 دولة بتعليق و�شول �لو�فدين من �ململكة �ملتحدة 

فقد قتل �لوباء بالفعل �أكر من 1.7 مليون �شخ�ص.

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
يف ليلة 31 كانون �لثاين ، �أ�شبح خروج �ململكة �ملتحدة من 
�لحت����اد �لأوروبي ، �لذي قرره �لربيطانيون يف عام 2016 
، �شارًي����ا. وقد �نهى هذ� �لطلق �لأوروبي �لأول 47 عاًما من 

�حلياة �مل�شرتكة ..
�تفاًق����ا  وبروك�ش����ل  لن����دن  �أنه����ت   ، �لأول  كان����ون   24 يف 
جتارًي����ا بعد خ����روج بريطانيا من �لحت����اد �لأوروبي �ذ كانا 
يتفاو�ش����ان فيه ب�شق �لأنف�ص مل����دة ع�شرة �أ�شهر ، قبل �أ�شبوع 

من نهاية �لفرتة �لنتقالية.

اتفاقية بين الواليات المتحدة وطالبان
يف 29 �شب����اط ، وقع����ت �لولي����ات �ملتح����دة وحرك����ة طالبان 
�لأفغاني����ة �تفاقي����ة تاريخية يف �لدوحة ، مم����ا ميهد �لطريق 
�أم����ام �ن�شح����اب �لق����و�ت �لأمريكي����ة بعد عقدين م����ن �حلرب.
وعل����ى �لرغم م����ن مفاو�شات �ل�شلم بن �حلكوم����ة �لأفغانية 
تدم����ر  �لعن����ف  �أعم����ال  ت����ز�ل  ل  �يل����ول،  من����ذ  و�ملتمردي����ن 

�فغان�شتان..

وفاة جورج فلويد
يف 25 �آيار، تويف جورج فلويد خمتنقا، وهو �أمريكي �أ�شود 
يبل����غ من �لعم����ر 40 عاًما ، يف مينيابولي�����ص ،بعد �أن �حُتجز 
لدقائ����ق طويل����ة حتت ركب����ة �شاب����ط �شرط����ة �أبي�ص.و�أثارت 
�للقطة �مل�شورة �لتي �شم����ع فيها وهو يقول �إنه "ل ي�شتطيع 
�لتنف�����ص" مظاه����ر�ت عنف على نطاق مل ي�شب����ق له مثيل منذ 
�ل�شتينيات ، د�عية �إىل �إ�شلحات �شد عنف �ل�شرطة وو�شع 
حد لعدم �مل�شاو�ة �لعرقية حتت �شعار. "حياة �ل�شود مهمة" 

الصين والواليات المتحدة: رائحة الحرب الباردة
يف �آي����ار ، �ته����م �لرئي�����ص �لأمريك����ي دونال����د تر�م����ب �ل�شن 
بالت�شبب يف "قتل جماعي عاملي" مع ظهور فريو�ص كورونا 

على �أر��شيها.

*فرض قانون بشأن األمن القومي في هونغ 
كونغ 

يف مت����وز، فر�ش����ت �لوليات �ملتح����دة عقوبات عل����ى �لعديد 
م����ن ق����ادة �شينجيانغ )�شمال غ����رب( ، متهمة بك����ن باحتجاز 
م����ا ل يق����ل عن مليون م�شلم م����ن �أقلية �لأويغ����ور هناك مادعا 
و��شنط����ن �ىل �لغاء �لنظام �لقت�ش����ادي �لتف�شيلي للإقليم.. 

وتنفي �ل�شن ذلك م�شت�شهدة مبر�كز �لتدريب �ملهني.
*و��شنط����ن تفر�����ص عقوب����ات توري����د عل����ى �شرك����ة ه����و�وي 
�لر�ئ����دة يف جم����ال �جليل �خلام�����ص وت�شغط عل����ى حلفائها 

حلظره.

*يف �آب، �ش����درت �أو�مر ل� )بيتي د�ن�ص(، مالكة تطبيق )تيك 
ت����وك(، بالتخلي عن �أ�شولها �لأمريكي����ة ، لكن �ملحادثات بن 

و��شنطن و مالكة ) تيك توك( ��شتمرت يف كانون �لأول.

*يف كان����ون �لأول ، �أعلنت و��شنط����ن �أنها �شتحرم م�شوؤويل 
�حل����زب �ل�شيوع����ي �ل�شيني م����ن �لتاأ�ش����ري�ت ل�شتباهها يف 
�رتكابهم �نتهاكات حلقوق �لإن�شان. مادفع بكن �ىل �لتهديد 

بالنتقام.

السيطرة على هونغ كونغ ، ومظاهرات في 
تايالند

يف نهاي����ة �شه����ر حزي����ر�ن، وبعد مظاه����ر�ت تاريخية 
نظمه����ا ب�ش����كل خا�����ص موؤي����دو �حلرك����ة �ملوؤي����دة 
�لأم����ن  قان����ون  �ل�ش����ن  تبن����ت   ، للدميقر�طي����ة 
�لقومي �ل����ذي مت فر�شه على هوجن كوجن ، 
و�لت����ي كان من �ملفرت�ص �أن تتمتع بحكم 

�شبه ذ�ت����ي حتى ع����ام 2047. 
�لقان����ون  ومين����ح 

م����ة  حلكو �
�شلط����ة 

قم����ع  "
ي����ب  لتخر �

ل  نف�ش����ا ل � و
ب  ه����ا ر لإ � و

م����ع  و�لتو�ط����وؤ 
�لقو�ت �لأجنبية

ُحكم   ، �لأول  كانون  ويف 
موؤيدين  ن�شطاء  ثلثة  على 

بينهم  م���ن   ، ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ملدد  بال�شجن   ، وون��غ  جو�شو� 

�لقطب  و���ش��ع  مت  ك��م��ا  ط��وي��ل��ة. 
لي  جيمي  للدميقر�طية  �مل��وؤي��د 

رهن �لعتقال �ل�شابق للمحاكمة ثم 
�تهامه على وجه �خل�شو�ص بتهمة 

�أجنبية". قوى  مع  "�لتو�طوؤ 
، طالب  ، وم��ن��ذ مت��وز  ت��اي��لن��د  ويف 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن  �لآلف  ع�������ش���ر�ت 

برحيل  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �مل���وؤي���دي���ن 
بر�يوت  �ل����وزر�ء  رئي�ص 

مت  �لذي  ت�شا  �أو  ت�شان 
عليه  �ل�شرعية  �إ�شفاء 
م���ن خ����لل �ن��ت��خ��اب��ات 
عام  يف  للجدل  م��ث��رية 
2019 ، و�إعادة كتابة 
و�إ�شلح   ، �لد�شتور 
عميق للنظام �مللكي، 
�لبع�ص  ت�شاءل  كما 

ب�������ش���ك���ل خ����ا�����ص ع��ن 
�لقانون �لذي يحظر 

�ن��ت��ق��اد  �أي 

للنظام �مللكي.

انفجار في بيروت
يف 4 �آب ، خل����ف �نفجار هائل �أكر من 200 قتيل وما ل يقل 
ع����ن 6500 جريح ، ودمر مين����اء بريوت ودمر �أحياء باأكملها 
يف �لعا�شم����ة �للبناني����ة. و�أدى �لنفج����ار ، �لناجم عن حريق 
يف م�شت����ودع يحت����وي عل����ى �أطن����ان م����ن ن����رت�ت �لأمونيوم 

�ملهملة ، �إىل �نهيار �لقت�شاد �ملتعر بالفعل.

أزمة في بيالروسيا
�أعيد �نتخاب �لرئي�ص �لبيلرو�شي �ألك�شندر لوكا�شينكو على 
نط����اق و��شع يف 9 �آب يف �قرت�ع �عتربته �ملعار�شة و�لغرب 
مزورً�.ومل����دة �أربعة �أ�شهر تقريًب����ا ، طالب ع�شر�ت �لآلف من 
�ملتظاهري����ن برحيله كل يوم �أحد يف مين�ش����ك. وبات ُي�شجن 
ق����ادة �ملعار�ش����ة �أو ُيج����ربون عل����ى �لنف����ي. كم����ا م����ات �أربعة 
�أ�شخا�����ص عل����ى �لأق����ل. وقد نفد زخ����م �حلرك����ة يف �لأ�شابيع 
زعيم����ة  ت�شلم����ت   ، �لأول  كان����ون  منت�ش����ف  �لأخ����رية. ويف 
�ملعار�ش����ة �شفيتلن����ا تيخانوف�شكاي����ا جائ����زة �شاخاروف يف 
�لربملان �لأوروبي ، فيما يو�ش����ع �لحتاد �لأوروبي عقوباته 

على مين�شك.

انقالب في مالي
يف 18 �آب ، مت����ت �لإطاح����ة بالرئي�ص �مل����ايل �إبر�هيم بوبكر 
كيتا يف �نقلب ع�شكري بعد عدة �أ�شهر من �لأزمة �ل�شيا�شية. 
و�أدى �لنق����لب ، �ل����ذي �أد�ن����ه �ملجتم����ع �ل����دويل ، �إىل رف����ع 
�لعقوب����ات بع����د ت�شكيل حكومة �نتقالي����ة يف 5 ت�شرين �لأول 
بقي����ادة ب����اه ن����د�و ، و�لتي م����ن �ملق����رر �أن تعي����د �ل�شلطة �إىل 

�ملدنين يف غ�شون 18 �شهًر�.

قضية نافالني
يف 20 �آب، مت نق����ل �ملعار�����ص �لرو�شي �لرئي�ش����ي ، �أليك�شي 
نافالن����ي ، �إىل �مل�شت�شف����ى بع����د �إ�شابته مبر�����ص خطري ، قبل 
�أن ُي�شم����ح ل����ه يف �لث����اين و�لع�شرين بتلقي �لع����لج حلالت 
�لطو�رئ يف �أملانيا. وتظهر �لعديد من �لختبار�ت �أنه ت�شمم 
بعام����ل �أع�ش����اب من ن����وع ) نوفي�شوك( ، وهي م����ادة �شممها 
متخ�ش�ش����ون �شوفييت لأغر��ص ع�شكري����ة. ويتهم �ملعار�ص 
�لرئي�ص �لرو�ش����ي فلدميري بوتن بالوقوف ور�ء ت�شميمه ، 

وهو �دعاء "غري مقبول" بح�شب مو�شكو.

*�لحتاد �لأوروبي يفر�ص عقوبات عدة مقربن من �لرئي�ص 
�لرو�شي ، ومو�شكو تتبنى عقوبات م�شادة.

الحرائق واألعاصير واالحتباس الحراري
يف 9 �يل����ول ، ��شتيقظ����ت �شان فر�ن�شي�شك����و و�أجز�ء �أخرى 
من �لغ����رب �لأمريكي على �شماء برتقالي����ة ت�شتحق �أن تكون 
م�شه����د� لنهاي����ة �لع����امل ، ب�شب����ب باحلر�ئ����ق �لت����ي �جتاح����ت 
كاليفورنيا منذ �آب ، مب�شاعدة درجات حر�رة قيا�شية. .ويف 
ت�شري����ن �لثاين ، دمر �إع�ش����ار�ن �أمريكا �لو�شطى ، مما �أ�شفر 
عن مقتل �أكر من 200 �شخ�ص و�أ�شر�ر مبلين �لدولر�ت.

ويف �ل�شه����ر نف�شه ، يف �أ�شرت�ليا ، خلل موجة �حلر ، دمرت 
حر�ئ����ق هائلة ٪40 م����ن غابات جزيرة ف����ر�زر ، �أكرب جزيرة 
رملي����ة يف �لع����امل ، و�مل�شنف����ة كموق����ع ت����ر�ث عامل����ي من قبل 
�ليون�شكو. ويف �لق����ارة �لأ�شرت�لية ، �نتهى مو�شم �حلر�ئق 
�ل����ذي ب����د�أ ع����ام 2019 بنهاي����ة كان����ون �لث����اين 2020 ، بعد 
ح����رق م�شاح����ة �أكرب من �لربتغ����ال. و�شهدت مناط����ق باأكملها 
عل����ى �حلدود م����ع �لأرجنتن وبار�غ����و�ي وبوليفيا وجنوب 
�لرب�زيل حر�ئق مدمرة. ووفًقا للبيانات 
�ملوؤقت����ة �ل�شادرة ع����ن �ملنظم����ة �لعاملية 
ع����ام  �شيك����ون   ،  )WMO( للطق�����ص 
2020 هو ثاين �أكر �لأعو�م حر�رة على 

�لإطلق ، بعد عام 2016

التطبيع مع إسرائيل
يف 15 �يلول، وقعت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لبحري����ن �تفاقي����ات تطبيع م����ع �إ�شر�ئيل يف 
�لبي����ت �لأبي�����ص. و�عت����رب �لفل�شطيني����ون ذل����ك 
"طعن����ة يف �لظهر".كم����ا قام �ل�ش����ود�ن و�ملغرب 
بتطبي����ع علقاتهم����ا م����ع �لدول����ة �لعربي����ة يف 23 
ت�شري����ن �لول و 10 كانون �لول على �لتو�يل. يف 
23 ت�شرين �لثاين ، �أفادت �ل�شحافة �لإ�شر�ئيلية عن 
لقاء �ش����ري بن رئي�ص �ل����وزر�ء �لإ�شر�ئيل����ي بنيامن 
نتنياهو وويل �لعهد �ل�شعودي �لأمري حممد بن �شلمان 

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ، نفته �لريا�ص.

الصراع في ناغورنو كاراباخ
يف 27 �يلول ، حر�����ص �لقتال �لقو�ت �لأذربيجانية �شد تلك 
�ملوج����ودة يف ناغورن����و كار�باخ ، وهي منطق����ة ذ�ت �أغلبية 
�أرمني����ة متن����ازع عليها منذ عق����ود. ومت �تهام �أنق����رة باإر�شال 
مرتزق����ة م����ن �شوريا لدعم �لق����و�ت �لأذربيجاني����ة. كما تدعي 
باك����و �أن �لأرمن من �ل�شتات يقاتلون يف كار�باخ. وبعد �شتة 
�أ�شابي����ع من �لقتال كان����ت �لنتيجة �شق����وط )�أكر من 5000 
قتي����ل( ، ث����م مت �لتوقي����ع على وق����ف �إطلق �لن����ار يف ت�شرين 
�لث����اين حتت رعاية �لكرملن. �إن����ه يكر�ص �نت�شار �أذربيجان 

ومينحها مكا�شب �إقليمية مهمة.

هجمات في فرنسا والنمسا
 ، �أ�شت����اذ �لتاري����خ  16 ت�شري����ن �لأول ، مت قط����ع ر�أ�����ص  يف 
�شموي����ل باتي ، يف منطقة باري�����ص على يد �إ�شلمي متطرف 
، بع����د عر�ص ر�ش����وم كاريكاتورية للنبي حمم����د خلل دورة 
تدريبية ع����ن حري����ة �لتعبري.ود�فع رئي�ص �لدول����ة �لفرن�شي 
�إميانويل ماكرون عن حق �لكاريكاتري. ودعا نظريه �لرتكي 
رج����ب طيب �أردوغ����ان ، �لذي ي����رى يف �لأمر عل����ى �أنه �إهانة 
للم�شلمن ، �إىل مقاطعة �ملنتجات �لفرن�شية. كما 
هزت �ملظاهر�ت �ش����د فرن�شا �لعديد من 
�ل����دول �لإ�شلمي����ة. ويف 29 ت�شرين 

أهم أحداث عام 2020 حول العالم 
يف عام 2020 ، كان عىل العامل ان يواجه 

وباء غي مسبوق ، دون أن ينجو من 

األزمات الدولية واالضطرابات االجتامعية 

..وفيام ييل أهم أحداث العامل:
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خيان���ة زوج���ة وي���ل �شميث �أ�شبح���ت زوجة وي���ل �شميث 
حدي���ث �ل�شو�شي���ال ميدي���ا يف جميع �أنحاء �لع���امل، وذلك 
ب�شب���ب خيانتها له حيث �ع���رتف بذلك من خلل برناجمها 
عل���ى Facebook ، Red Table Talk ، وقال���ت باأنها 
كان���ت على علقة �شد�قة مع مغن���ي �لر�ب �أوغ�شت �أل�شينا 
قب���ل حو�ىل 4 �شن���و�ت، وتتط���ورت �لعلقة بع���د �أن كان 
�لزوج���ان مير�ن بوقت �شعب و�أنها قامت بخيانته، وقرر 
�لزوجان �حلدي���ث يف �لأمر بعدما نفي���ا مز�عم �أوج�شت، 
وه���ي �أن ويل �شميث �أعطاه مباركة عل���ي علقة مع جاد�، 
و�أك���د� �أن زو�جهم���ا لي�ص تقليدًي���ا و�أنهما لديهم���ا �شر�كة 
حي���اة، وق���ال �لزوج���ان �إنهم���ا م�شط���ر�ن للتح���دث 
ب�شر�ح���ة لأنه كان هن���اك �لكثري م���ن �ل�شائعات 

�لتي تدور حولهما.
ف�شيحة ج��وين دي��ب و�آم��رب ه��ريد ت�شدر 
دي��ب و�م��رب هريد  �نف�شال ج��وين  خرب 
ت���ري���ن���د�ت ب���ح���ث ج���وج���ل يف ع���ام 
�لق�شائية  �لدعوة  و�أث��ارت   ،2020
ت�شاءل  ديب  على  �آمرب  رفعتها  �لتي 
جوين  و�أ�شبح  �لكثريون،  وح��رية 
دي���ب ح��دي��ث �ل�����ش��ح��ف و�مل���و�ق���ع 
ع��ل��ى م���د�ر �أ���ش��اب��ي��ع، رف���ع ج��وين 
ه��ريد  �آم����رب  طليقته  ���ش��د  ق�����ش��ي��ة 
و�تهامها بخيانته و�شذوذ وح�شب 
ك��ار�  �لنجمة  �أق��ام��ت  �لدع����اء�ت، 
�لنجمة  مع  ثلثية  علقة  ديليفن 
"زوجة جوين  ه��ريد  �آم��رب 
دي�����ب �ل�������ش���اب���ق���ة " 
وحبيبها �ل�شابق 
م�شك،  �إل���ي���ون 
وذلك يف �شقة 
دي�����ب، ل��ذل��ك 
رف����ع ج��وين 
�ل��������دع��������وة 
م���ط���ل���ًب���ا ب��� 
م��ل��ي��ون   50
ر  ل و د
ت��ع��وي�����ش��ا. 
يقت�شر  ومل 
على  �لأم�����ر 

ذلك بل رفعت �مرب دعوة ق�شائية �شد جوين ديب وقالت 
بال�شكري  و�تهمته  بال�شرب  عليها  ب��الإع��ت��د�ء  ق��ام  بانه 

و�طلق عليه �لقا�شي "�شارب �لزوجات".

فضيحة كيم كاردشيان لزوجها
بعد �ن تر�شح مغني �لر�ب كاين وي�شت للرئا�شة �لأمريكية 
ل���� ع���ام 2020، وفق���د كاين �شو�بي �أم���ام �لناخبن حيث 
�ش���رح باأن���ه وزوجته كي���م كارد�شيان فك���ر� يف �لإجها�ص 
عندم���ا كانت حامًل بطفلهما �لأول، و�لأمر �لذي �أزعج كيم 
فا�شط���رت لف�ش���ح مر�ص زوجه���ا ، خوفا علي���ه من قر�ره 
�ملتعل���ق بالرت�شح ل���� رئا�شة �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية، 
حي���ث قالت باأن���ه يعاين من مر����ص يعرف ب���� �ل�شطر�ب 
�لوجد�ين ثنائي �لقطب وهو ما يوؤثر علي حالته �ملز�جية 

و�لنف�شية.

أنجلينا جولى وبراد بيت
على �لرغم م���ن �نف�شالها حدث منذ �كر من 3 �شنو�ت �إل 
�ن طلقه���م مل يحدث بعد، ولكن يف ع���ام 2020 جت�شدت 
ف�شيح���ة جديدة ل� بر�د بيت حيث قيل �أن بيت كان �شكر�نا 
و�ش���رب �بنه على منت طائرة خا�شة، و�أن �جنلينا �شئمت 
م���ن �إدمانه، ه���ذ� غري �أن جوىل �أكدت م���ر�ر� وتكر�ر� �أنها 
تعمل من �أجل �بنائها ولي�ص لديها غريهم، �أما بيت يق�شى 
وقت���ه حاليا مع ممثلة �أمريكية من �أ�شل عربى وهى علياء 

�شوكت.

فضيحة أديل
تزوج���ت �ملطربة �لربيطانية �أديل ع���ن ق�شة حب، �إل �نها 
�نف�شلت عن زوجها يف 2020، و�لذى كان يدعى فى �أول 
علقتها �أنه �شاذ رغم ذلك �أحبته �أديل، فى حن �أن �لتقارير 
ذك���رت �أن �أدي���ل �نف�شل���ت عن زوجها لأنها ف���ى علقة حب 
�شاذة بعد ن�شر �شور له���ا مع �لنجمة جينيفر لور�ن�ص فى 
�أحد �لنو�دى �لليلة، لكن لور�ن�ص نفت �خلرب دون جمهود 
بع���د زو�جه���ا فى زف���اف ب�شيط جم���ع �لعائل���ة و�ملقربن، 
ومل ت�شل���م Adele هن���ا �أي�ش���ا بل قي���ل �إنها كان���ت ت�شعر 
بال�ش���وء �أثناء زو�جها و�لدليل �أنها ��شتعادت �شحتها بعد 
�لنف�ش���ال و��شتطاع���ت �أن تفق���د �لكتري م���ن وزنها وبدت 

ر�شيقة كما مل تبدو من قبل .

�لأول ، ُقت����ل ثلث����ة �أ�شخا�ص كان����و� موجودي����ن يف بازيليك 
ني�����ص )جنوب �شرق فرن�ش����ا( ب�شكن على ي����د تون�شي و�شل 
موؤخ����ًر� �إىل �أوروب����ا. ويف �لث����اين من ت�شرين �لث����اين ، قتل 
�أربعة �أ�شخا�ص يف هج����وم �إ�شلمي يف فيينا ، هو �لأول من 

نوعه �لذي ي�شتهدف �لنم�شا.

هزيمة ترامب وانتخاب بايدن
للختي����ار  �لأمريكي����ون  �ش����وت   ، �لث����اين  ت�شري����ن   3 يف 
ب����ن �لرئي�����ص �جلمه����وري �ملنتهي����ة وليت����ه دونال����د تر�م����ب 
و�لدميقر�طي جو بايدن يف بل����د منق�شم للغاية. وبعد �أربعة 
�أي����ام م����ن �لنتظار و�لتوت����ر ، جتاوز نائب �لرئي�����ص �ل�شابق 
لبار�ك �أوباما عتبة 270 ناخبا ، ليفوز يف �ل�شباق على �لبيت 
�لأبي�����ص. و�عرت�ص دونالد تر�مب دون دليل على �لحتيال ، 
ر�ف�ش����ا �لعرت�ف بهزميته. و�شادق����ت �لهيئة �لنتخابية يف 

14 كانون �لأول على فوز �ملر�شح جو بايدن ..

إثيوبيا: الصراع في تيغراي
يف 4 ت�شري����ن �لث����اين، �أعلن رئي�����ص �ل����وزر�ء �لإثيوبي �آبي 
�أحم����د ، �حلائز على جائزة نوبل لل�شلم ، عن عملية ع�شكرية 
�شد منطقة تيغر�ي �ملن�شقة )�شمال( ، و�لتي �تهمها مبهاجمة 
قاعدت����ن للجي�����ص �لفي����در�يل.ومت �خ����رت�ع ه����ذه �لهجم����ات 
لتربي����ر �لتدخ����ل ، كم����ا تق����ول �ل�شلط����ات �لإقليمي����ة للجبه����ة 
�ل�شعبي����ة لتحرير تيغ����ر�ي. وكان ق����د مت تهمي�ص هذ� �حلزب 
من����ذ و�ش����ول �ل�شيد �آب����ي �إىل �ل�شلط����ة ، بع����د �أن �شيطر على 
�ل�شيا�ش����ة �لإثيوبي����ة ملا يقرب م����ن 30 عاًما.ويتدفق ع�شر�ت 

�لآلف من �لإثيوبين على �ل�شود�ن هرًبا من �لقتال.

من موقع ) لو سوليه( االلكتروني الفرنسي 

عام فضائح نجوم 
هوليوود

كان عام 2020 عاًما صعًبا للغاية، 

بسبب الظروف التي مر بها العامل 

بدأ من انتشار فيوس كورونا ثم 

الحجر الصحي والكوارث البيئية 

وانهيار االقتصاد العاملي والعديد 

والعديد من األحداث املأساوية.

وعىل ما يبدو أن 2020، مل تحمل 

فيوس كورونا فقط، بل حملت 

لعنتها أيًضا عن مشاهي هوليوود 

وفضائحهم التي أصبحت عناوين 

الصحف األجنبية والعربية.

ومن خالل هذا التقرير نستعرض 

لكم أبرز فضائح نجوم ونجامت 

هوليوود يف عام 2020.
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ويقول عامل �لأوبئة �ملتخ�ش����ص بالأمر��ص �ملعدية �شتن 
فريمون���د، عميد كلي���ة �ل�شح���ة �لعامة يف جامع���ة "يال": 
"جترب���ة �جلائحة هذه فري���دة يف حياة كل �شخ�ص على 
وجه �لأر�ص. فبطريقة �أو باأخرى تاأثر كل و�حد منا بها".
�إل �أن كوفي���د19- لي����ص �أك���ر �جلو�ئ���ح فتكا. فق���د �أودى 
�لطاع���ون يف �لقرن �لر�بع ع�ش���ر بحياة ربع �شكان �لعامل. 
وق�ش���ى ما ل يق���ل عن 50 ملي���ون �شخ����ص يف �لإنفلونز� 
�لإ�شباني���ة بن �لعامن 1918 و1919 و33 مليونا جر�ء 

مر�ص �لإيدز يف غ�شون �أربعن عاما.

"وصلُت إلى أبواب الجحيم وعدُت"
لك���ن للإ�شابة بفريو�ص كورونا �مل�شتجد، يكفي �أن يتنف�ص 

�ل�شخ�ص يف �ملكان و�لزمان غري �ملنا�شبن.
ويلخ����ص �ل�شين���ي، و�ن �شونه���وي )44 عام���ا(، جتربته 
م���ع �ملر�ص �لذي �أدخله �مل�شت�شفى م���دة 17 يوما "و�شلت 
�إىل �أب���و�ب �جلحيم وعدت. لق���د �شاهدت �لذين مل يتعافو� 

وماتو� وقد ترك يّف ذلك �أثر� عميقا".
�أعلن���ت  �لكارث���ة عندم���ا  ليت�ش���ور حج���م  �أح���د  وم���ا كان 
�ل�شلطات �ل�شينية يف 31 كان���ون �لأول/دي�شمرب 2019 
ت�شجي���ل 27 �إ�شاب���ة بالتهاب رئ���وي فريو�شي يف ووهان 

يف و�شط �ل�شن.

أول وفاة في ووهان
غد�ة ذل���ك، �أغلق���ت �ل�شلطات �شوق �حليو�ن���ات �حلية يف 

ووهان لل�شتباه بارتباطها بظهور �لفريو�ص.
ويف �ل�شاب���ع م���ن يناي���ر، �أعل���ن �مل�شوؤول���ون �ل�شيني���ون 
حتدي���د فريو����ص جدي���د �شم���ي "-2019�ن ك���وف. ويف 
�حل���ادي ع�شر من �ل�شهر نف�شه �أبلغت �ل�شن عن �أول وفاة 
يف ووه���ان. ويف غ�شون �أيام قليلة بد�أت ت�شجل �إ�شابات 

يف �آ�شيا وفرن�شا و�لوليات �ملتحدة.
ويف نهاي���ة يناي���ر، با�ش���رت �ل���دول �إج���لء مو�طنيه���ا من 
�ل�ش���ن. وب���د�أت �حل���دود تغلق فيم���ا ُو�ش���ع �ملقيمون يف 
ووهان يف �إقليم هوباي �لذي يزيد عددهم عن 50 مليونا، 

يف �حلجر �ل�شحي.
وت�شه���د �ش���ور �لتقطته���ا وكال���ة "فر�ن����ص بر����ص" لرجل 
مي���ت على ر�شيف يف ووه���ان و�لكمامة عل���ى فمه وكي�ص 
بل�شتيك���ي يف يده على �لرعب �ل���ذي لف �ملدينة مع �أن �أي 

م�شوؤول مل يوؤكد �أبد� �ل�شبب �ملحدد لوفاته.
وعندم���ا ر�شت �شفينة "د�مين���د برين�شي�ص" �ل�شياحية يف 
�لياب���ان مطل���ع فرب�ير تب���ن �أن �أكر من 700 م���ن ركابها 

�أ�شيبو� بالفريو�ص وتويف 13 منهم.
وعم �لرعب �لعامل وبد�أ �ل�شباق �إىل تطوير لقاح. وو�شعت 
�شرك���ة "بيونتي���ك" �لأملانية �ل�شغرية جنب���ا �أبحاثها حول 
مر����ص �ل�شرط���ان، للرتكي���ز عل���ى م�ش���روع جدي���د �شمت���ه 

�لربق". "�شرعة 
ويف 11 فرب�ي���ر، �أعلن���ت منظمة �ل�شحة �لعاملي���ة �أن ��شم 
4 �أيام عل���ى ذلك �أعلنت  �لوب���اء ه���و "كوفيد19-". وبع���د 
فرن�ش���ا ت�شجي���ل �أول وف���اة خ���ارج �آ�شيا. و�نت���اب �لرعب 
�أوروب���ا م���ع حتول �شم���ال �إيطالي���ا �إىل ب���وؤرة للمر�ص يف 

�لقارة �لقدمية.
ويف مار�ص، حتدث �أورلندو غالدي رئي�ص بلدية فريتوفا 
يف منطق���ة لومبارديا حيث ت���ويف 36 �شخ�شا يف غ�شون 
25 يوما عن �لياأ�ص �لذي ينتابه بقوله "من �لعبث �أن نرى 

يف �لعام 2020 جائحة مماثلة �أ�شو�أ من �حلرب".
وفر�ش���ت �إيطاليا و�إ�شباني���ا وفرن�ش���ا وبريطانيا �لإغلق 
�لتام. و�أعلنت منظمة �ل�شحة �لعاملية كوفيد19- جائحة. 
و�أو�ش���دت �لولي���ات �ملتح���دة حدودها �ملغلق���ة �أ�شا�شا مع 
�ل�شن، �أمام غالبية �ل���دول �لأوروبية. وللمرة �لأوىل يف 

زمن �ل�شلم �أرجئت �لألعاب �لأوملبية.

إغالق عالمي.. والموت بالمرصاد
ويف منت�ش���ف �أبري���ل كان 3.9 ملي���ار �شخ����ص �أي ن�شف 
�لب�شري���ة يعي�ش���ون يف ظل �ش���كل من �أ�ش���كال �لإغلق. من 
باري����ص �إىل نيويورك مرور� بنيودله���ي ولغو�ص ولندن 
وبوينو�ص �أيري�ص مل تكن تعكر �شمت �ل�شو�رع �ملقفرة �إل 
�شفار�ت �شيار�ت �لإ�شعاف مذكرة باأن �ملوت يف �ملر�شاد.
ومن���ذ عق���ود كان �لعلم���اء يح���ذرون من �حتم���ال ح�شول 
جائح���ة عاملي���ة �إل �أن خماوفهم هذه مل تل���ق �آذ�نا �شاغية. 
ومع ه���ذ� �لوباء باتت �أك���ر �لدول ثر�ء عاج���زة �أمام هذ� 

�لعدو �خلفي.
ويف �لقت�ش���اد �ملع���ومل، �أدى توق���ف �شب���كات �لإمد�د �إىل 

�نق�شا�ص �مل�شتهلكن �ملذعورين على �ملتاجر �لكبرية.
وظه���رت جلي���ة نتائ���ج �لنق����ص �ملزم���ن يف �ل�شتثمار يف 
�ملن�ش���اآت �ل�شحية مع م�شت�شفيات تكافح من �أجل ��شتمر�ر 
عمل �أق�شام �لعناية �ملرك���زة فيها �لتي جتاوز عدد �ملر�شى 
فيها قدرتها عل���ى �ل�شتيعاب. ور�حت طو�قم تعاين �أ�شل 
م���ن �نخفا����ص �لأجور، تخو����ص �ملعركة م���ن دون و�شائل 

�لوقاية �ل�شرورية.
وقال نيليما فايد� بامار �لطبيب يف بومباي "ح�شلت على 
�شهادت���ي يف �لع���ام 1994 وكانت �مل�شت�شفي���ات �لر�شمية 
مهمل���ة منذ ذل���ك �حلن". وت�ش���اءل "ملا �حت���اج �لنا�ص �إىل 

جائحة لي�شتيقظو�؟"
و�لهن���د ه���ي ثالث �أك���ر �لدول ت�ش���رر� م���ن �جلائحة بعد 

�لوليات �ملتحدة و�لرب�زيل.
ويف نيويورك �لت���ي ت�شم �أكرب عدد من �أ�شحاب �ملليار�ت 
يف �لع���امل، �لتقط���ت �شور لطو�ق���م طبية يرت���دي �أفر�دها 
�أكيا�ص قمام���ة للوقاية من �لفريو�ص. وق���د �أقيم م�شت�شفى 
مي���د�ين يف و�ش���ط �شن���رت�ل ب���ارك ومقاب���ر جماعية على 

جزيرة هارت �أيلند قبالة حي برونك�ص يف �ملدينة.
رعب" بفيلم  �أ�شبه  "�لأمر 

وقال فريجيلي���و نيتو رئي�ص بلدية ماناو�ص يف �لرب�زيل: 
�لآن عن  بعد  �لتحدث  بفيلم رعب. ل ميكننا  �أ�شبه  "�لأمر 
حال���ة ط���و�رئ �إنه���ا كارثة مطلق���ة" وتكد�ش���ت �جلثث يف 
�شاحنات مربدة بانتظ���ار �أن حتفر جر�فات مقابر جماعية 

�شخمة.
ور�ح���ت �ل�ش���ركات تقف���ل وكذل���ك �ملد�ر����ص و�جلامعات. 
و�ألغيت �للقاء�ت �لريا�شية. وباتت حركة �مللحة �جلوية 
�ملدني���ة �شبه متوقفة �شاهدة على �أ�ش���و�أ �أزمة يف تاريخها. 
و�أقفل���ت �ملتاجر و�حلان���ات و�لنو�دي و�ملطاع���م �أبو�بها. 
ويف �إ�شباني���ا فر�ش���ت �إج���ر�ء�ت �إغلق �شارم���ة جد� منع 
خلله���ا حتى �لأطفال من �خلروج. ووج���د �لنا�ص �أنف�شهم 

عالقن يف �شقق �شغرية جد� �أحيانا لأ�شابيع عدة.
وب���د�أ �لعم���ل م���ن �ملن���زل للأ�شخا����ص �لقادرين عل���ى ذلك. 
وحل���ت موؤمتر�ت �لفيديو م���كان �جتماعات �لعمل و�ل�شفر 
يتطل���ب  �لذي���ن  �لأ�شخا����ص  عر����ص  فيم���ا  و�لحتف���الت 
وظيفته���م ح�شورهم �شخ�شيا حياتهم �أو من�شبهم للخطر. 
ففي ماي���و كانت �جلائحة قد ت�شبب���ت بخ�شارة 20 مليون 

�شخ�ص لعملهم يف �لوليات ملتحدة.

عنف وركود وفقر مدقع
ويتوق���ع �لبن���ك �ل���دويل يف �لع���ام 2021 �أن يغ���رق 150 
مليون �شخ�ص يف �لفقر �ملدقع ب�شبب �لركود �لقت�شادي. 

وقد تفاقم �لتفاوت �لجتماعي �مل�شجل منذ �شنو�ت.
وبات �لعناق و�مل�شافحة و�لقبلت جمرد ذكرى فيما تبادل 

�حلديث يح�شل عرب �لكمامات وو�قيات �لبليك�شيغل�ص.
و�رتفع م�شتوى �لعن���ف �لأ�شري وكذلك �مل�شاكل �لنف�شية. 
وفيم���ا جل���اأ �ش���كان �مل���دن �ملي�ش���ورون �إىل من���ازل �أخرى 
ميلكونه���ا يف �لري���ف �أو عل���ى �ل�شاحل ر�ح���ت �حلكومات 
تتخب���ط �أم���ام حج���م �لأزم���ة فيم���ا �لغ�ش���ب يعتم���ل ل���دى 

�لأ�شخا�ص �لعالقن يف �ملدن.
و�أ�شبح���ت �لولي���ات �ملتحدة �لت���ي تتمتع باأك���رب �قت�شاد 
عاملي من دون �أن يوؤمن ذلك تغطية �شحية للجميع، �شريعا 
�أك���ر �ل���دول ت�شرر� م���ن �جلائحة مع �أكر م���ن 300 �ألف 
حال���ة وف���اة �إل �أن �لرئي����ص دونالد تر�مب خف���ف بانتظام 
من تهديد �ملر�ص، مروج���ا لعلجات مل تثبت فاعليتها مثل 
�لهيدروك�شي كلوروك���ن ومقرتحا �أي�شا معاجلة �لإ�شابة 

مباء �جلافيل.
ويف ماي���و، �أطلق���ت �حلكوم���ة �لأمريكي���ة عملي���ة "و�رب 
�شبي���د" �لت���ي خ�ش�ش���ت 11 ملي���ار دولر لتطوي���ر لق���اح 
بحلول �ل�شن���ة �حلالية. و�عترب �لرئي�ص دونالد ترمب ذلك 
�أك���رب جهد �أمريكي منذ تطوير �لقنبلة �لذرية خلل �حلرب 

�لعاملية �لثانية.

لم يسلم القادة والمشاهير
لك���ن ل �لأغني���اء ول �لنافذي���ن ميكنه���م �ش���ر�ء مناعة �شد 
�لفريو����ص، فاأ�شي���ب ترمب بالفريو����ص يف �أكتوبر، وقبله 
نظريه �لرب�زيلي جاي���ري بول�شونارو يف يوليو. و�أم�شى 
رئي����ص �لوزر�ء �لربيطاين بوري����ص جون�شون 3 �أيام يف 
�لعناية �ملركزة يف �أبريل، وحاليًا يعاين �لرئي�ص �لفرن�شي 

�إميانويل ماكرون من ويلت �لإ�شابة بكوفيد19-.
و�أ�شي���ب بالفريو����ص �ملمث���ل ت���وم هانك�ص وزوجت���ه ريتا 
ويل�ش���ون، و�أي�شا جن���م كرة �لقدم �لربتغ���ايل كري�شتيانو 
رونالدو وبط���ل كرة �مل�شرب نوفاك ديوكوفيت�ص و�ملغنية 
مادونا و�لأم���ري ت�شارلز ويل عهد بريطانيا و�أمري موناكو 

�ألبري �لثاين.
وم���ع �قرت�ب نهاية �لعام، ب���د�أت �أوىل �للقاحات تطرح يف 
�لأ�ش���و�ق م���ع �أنه���ا �أتت متاأخ���رة لنقاذ ترم���ب من هزمية 
�نتخابية يف مو�جهة �لدميقر�طي جو بايدن يف نوفمرب.

و�أعلنت خمترب�ت فايزر �لأمريكي���ة �لعملقة مع �شريكتها 
بيونتي���ك �لأملاني���ة تطوي���ر لقاح فع���ال بن�شب���ة "90%". 
و�شارع���ت �حلكومات ل�شمان خم���زون من هذه �للقاحات. 
وبع���د �أ�شب���وع على ذل���ك، �أعلنت �شركة مودرن���ا �لأمريكية 

لقاحا فعال بن�شبة 95%.

حرب اللقاحات
وت�شتع���د �حلكوم���ات لتلقي���ح ملي���ن �لأ�شخا����ص ب���دء� 
بامل�شن���ن و�أف���ر�د �لطو�قم �لطبية و�لفئ���ات �ل�شعيفة قبل 

قصة فيروس غّير العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

حصد الوباء أرواح أكرث من 1.7 مليون 

نسمة حول العامل.. وأصيب حوايل 80 

مليونا بالفيوس املستجد

َمْن كان ليتصور يف األول من يناير 

املايض مع مطلع عقد جديد ما تخفيه 

سنة 2020؟.. فقد غيت العامل كام مل 

يحصل منذ الحرب العاملية الثانية.

ويف غضون 12 شهرا شلرّ فيوس 

كورونا املستجد االقتصاد، واجتاح 

املجتمعات وحجر نحو 4 مليارات إنسان 

يف منازلهم.

وحصد الوباء أرواح أكرث من 1.7 مليون 

نسمة. وأصيب حوايل 80 مليونا 

بفيوس كورونا املستجد، وهي حصيلة 

تقل عن العدد الفعيل عىل األرجح. وفقد 

أطفال أهاليهم وأجدادهم فيام قىض 

البعض وحيدا يف املستشفى مع منع 

الزيارات بسبب خطر انتقال العدوى.

واحتفلت العديد من العائالت بعيد 

امليالد يف غياب أحباء مصابني باملرض 

أو ضمن مجموعات صغية، يف ظل 

إرشادات صارمة بشكل متزايد للصحة 

والسفر خصوصا بعد تحديد ساللة 

جديدة من الوباء أشد عدوى، يف اململكة 

املتحدة.
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*يف 5 �شباط ، مت �لك�شف عن طفر�ت �حيائية متوقعة ملر�ص 
�ل�شرطان ،عرب �لك�شف عن بيانات ر�شم �خلر�ئط �جلينومية 
ل38 نوعا من �ل�شرطانات بناء� على حتليل �جلينوم �لكامل 
م���ن  فق���ط  ل)2600( ورم . وحت���ى �لآن مت �كت�ش���اف 1% 
�ملعلوم���ات �جليني���ة ل���لأور�م ، ومت �حل�ش���ول عل���ى ه���ذه 
�لنتائ���ج من خلل م�ش���روع ) ب���ان كان�شر(،�ل���ذي يتاألف من 
�حتادي���ن �أمريكي���ن و�أوروبي���ن كبريين ي�شم���ان �أكر من 

1300 باحث من 37 دولة.

* يف 11 �آذ�ر : �أعلن���ت منظمة�ل�شحة�لعاملي���ة ع���ن كوفي���د 
19 باأن���ه " وب���اء " ،لكنه���ا �أكدت �أنه ميك���ن "�ل�شيطرة" على 
فريو�ص كورونا. و�أ�شار�ملدير�لع���ام ملنظمة �ل�شحة �لعاملية 
،تيدرو����ص �أدهانومغيربي�شو�ص،�إىل �أنه "مل ن�شهد قط وباء 

ناجم عن فريو�ص كورونا". 
ويف �آذ�ر �أي�ش���ا ، مت فر�ص �حلظر �ملن���زيل بدء� من ووهان 
يف �ل�شن وحتى بقية دول �لعامل ملحاولة �لق�شاء على وباء 
كوفي���د 19 ، و�نته���ى �حلظ���ر يف �شه���ر �آيار ليت���م من جديد 
حتدي���د حظر جدي���د يف 30 ت�شري���ن �لأول ملكافح���ة �ملوجة 

�لوبائية �لثانية ..

*يف 31 �آي���ار ، لأول م���رة من���ذ ع���ام 2011 ، قام���ت مركب���ة 
ف�شائي���ة �أمريكي���ة بنق���ل طاق���م باأم���ان �إىل حمط���ة �لف�ش���اء 
�لدولي���ة وه���ي كب�شول���ةCrew( Dragon(،�لتي طورتها 
�شرك���ة)SpaceX( �خلا�ش���ة ،و�لت���ي متث���ل ع���ودة �لرحلة 
�ملاأهول���ة للولي���ات �ملتح���دة م���ن �أر��شيه���ا.. وق���د �عتم���د 

�لأمريكي���ون على �شف���ن �شويوز�لرو�شية باهظ���ة �لثمن ملدة 
9 �شنو�ت.

*ويف �شه���ر حزي���ر�ن ، �أعلنت �شركة IBMع���ن وقف عملها 
�لبحث���ي ح���ول تقنية�لتع���رف عل���ى �لوج���ه ،و�لعم���ل عل���ى 
�لتحيز�ت �لعرقية يف ه���ذه �لتقنيات كما�عرتفت يف خطاب 

�إىل �لكونغر�ص يف �لوليات �ملتحدة  .

*و�شه���دت حمط���ات �لطاقة �لنووية ،يف �شنه���امي )�أوترين( 
�إغ���لق مفاعله���ا �لث���اين و�لأخ���ري يف 30 حزي���ر�ن2020. 
وه���و قر�ر�شيا�ش���ي يف �شي���اق �نتق���ال �لطاق���ة. �ذ مت ب���دء 
�لعم���ل في���ه يف ع���ام 1977 ،يف منطق���ة معر�ش���ة لل���زلزل 
و�لفي�شانات،وجتن���ب �لتفتي�ص ملدة ع�ش���ر �شنو�ت و�إ�شافة 
�ملع���د�ت �ملطلوبة من قبل هيئة �ل�شلم���ة �لنووية بعد كارثة 

فوكو�شيما يف �ليابان ..

* ويف مت���وز ، مت �إط���لق �مل�شبار�لأمريكي)مار����ص 2020( 
�ملتوج���ه �ىل كوكب �ملري���خ مع وجود �ملركب���ة �جلو�لة على 
متنه،و�لت���ي �شت�شع���ى لتحديد �أي���ة �آثار للحي���اة �لأحفورية 
�ملتوق���ع  م���ن  عين���ات  و�شتجم���ع  لأحم���ر.  �لكوكب���ا  عل���ى 
و�شب���ق  ع�شر�شن���و�ت.  غ�ش���ون  يف  �لأر����ص  �إىل  �إعادته���ا 
رحلة�مل�شبارمهمت���ان مريخيت���ان �أخري���ان هم���ا م�شبار�لأمل 
�لإمار�ت���ي ،وهو�أول م�شباركوكب���ي يف �لعامل �لعربي �أبحر 
يف 19 مت���وز لدر��شة�لغ���لف �جل���وي للمري���خ و�لأر�ش���اد 
�جلوية. كم���ا مت �إط���لق �شاروخTianwen-1((�ل�شيني 
بع���د �أربعة�أيام ،وهو�أول �ش���اروخ يجمع بن مركبة مد�رية 
ومركب���ة هبوط ومركب���ة متحركة يف �ش���اروخ و�حد. ومن 

�ملقرر�أن ت�شل �ملج�شات �لثلثة �إىل �ملريخ يف 2021.

 200 و�أكرم���ن  ب���ريوت  يف  هائ���ل  �نفج���ار   ، �آب   4 يف   *
قتي���ل و 6500 جريح ون�شف �ملدينة مدم���ر �أو مت�شرر. �إن 
�لكارثة�لت���ي دم���رت �أو�أ�ش���رت بن�ش���ف �لعا�شم���ة �للبنانية 
�أحدثت خ�شائرفادحة ، وكان �أ�شل �ملاأ�شاة: حفظ 2750 طًنا 
م���ن نرت�تالأمونيوم مل���دة 12 عاًما يف حظ���رية ميناء. وهو 
نف����ص �ملنتج �ل���ذي كان م�شدر�حلادث �ل���ذي وقع يف م�شنع 
AZFيف ع���ام 2001 يف تول���وز. ويف كل���ت ��حلالت���ن،مت 

تخزينه دون �أي �إجر�ء�أمني خا�ص.

* ويف 25 �آب ، �علنت منظمة�ل�شحة �لعاملية �لق�شاء�لر�شمي 
على فريو�ص �ت�شل لأطفال �لربية من �لقارة �لأفريقية. وقامل 
ديرمنظمة �ل�شحة �لعاملية ،تيدرو�ص �أدهانومغيربي�شو�ص: 
�أعظم �إجناز�ت �ل�شح���ة �لعامة يف ع�شرنا". �ذ  �أحد  "�ن���ه 
بقي���ت فقط �حلالت "�لثانوية" من �شللت �للقاح للفريو�ص 
�ل�شحة�لعام���ة.  جن���اح  لتعي���ق  م�شكل���ة  وه���ي  منت�ش���رة، 
�لآن،هن���ا كعدد قليل فقط م���ن �ملناطق �لت���ي يتعذر�لو�شول 
�إليه���ا للتلقي���ح يف باك�شت���ان و�أفغان�شتان لت���ز�ل تعاين من 

تف�شي �شلل �لأطفال: ومت حتديد 204 حالة حالًيا.

*يف 7 ت�شري���ن �لأول : ت�شلم���ت �لعامل���ة �جليني���ة �ميانويل 
�شاربنتيي���ه جائ���زة نوب���ل يف �لكيمي���اء �لت���ي تقا�شمتها مع 
�لعامل���ة �جلينية جنيف���ر دودنا عن �نتاج تقني���ة جينية فعالة 
وغريمكلف���ة للغاي���ة و�ثبت���ت جودته���ا يف جمي���ع خمترب�ت 

�لبيولوجيا �جلزيئية حول �لعامل ..

*يف 20 ت�شري���ن �لول، وبعد �أربع �شن���و�ت من �إطلقه،قام 
�مل�شب���ار �لأمريك���ي �أوزوري�ش���ر يك�شب هبوط���ا ناجحا على 
�شط���ح �لكويك���ب بينو،عل���ى بع���د 330 ملي���ون كيلومرتمن 
�لأر�ص. ،و�شيحمل �أكربعينات من خارج �لأر�ص منذ بعثات 
�أبولو�لقمري���ة. و�شيغادر�مل�شبار بين���و يف ربيع عام 2021 

ليعود �إىل �لأر�ص يف عام 2023.

�لبح���ري يف  �أكتوبر،تقل�ش���ت م�شاح���ة �جللي���د   24 *ويف 
�لقط���ب �ل�شمايل �إىل 5.685 ملي���ون كيلومرتمربع – وهي 
�أدن���ى قيم���ة م�شجلةمنذع���ام 1978 ،عندم���ا ب���د�أت مر�قب���ة 
�لأقم���ار �ل�شناعي���ة. كان���ت درج���ات �حل���ر�رة يف �ل�شي���ف 
�ل�شم���ايل عالية جًد� بالفع���ل: ويف 20 حزير�ن، مت ت�شجيل 
درجةح���ر�رة قيا�شي���ة بلغ���ت 38 درج���ة مئوي���ة يف �شم���ال 

�شيبرييا ، مقابل 17 درجة مئوية �ملعتادة! 

عن مجلة ) السيانس ( الفرنسية

�أن تو�شع نطاق �لتطعيم لي�شمل �ل�شكان كلهم وهو �ل�شبيل 
�لوحيد لعودة حلياة �إىل طبيعتها.

ويف دي�شم���رب �أ�شبح���ت بريطانيا �أول بل���د غربي يرخ�ص 
للقاح فايزر-بيونتيك وكانت قبلها رو�شيا و�ل�شن با�شرتا 

حملت تطعيم بلقاح خا�ص بكل منهما.
وبعده���ا با�ش���رت �لولي���ات �ملتح���دة �لتلقيح فيم���ا �أعطت 

�أوروبا �ل�شوء �لأخ�شر للقاح فايزر-بيونتيك.
ومع تهافت �أك���ر �لدول ثر�ء على �ش���ر�ء �للقاحات يتوقع 
�أن ت�شهد بد�ية �لعام 2021 مناف�شة دولية على �للقاحات. 
ف�شتجهد �ل�شن ورو�شيا للرتويج للقاحهما �لأف�شل �شعر� 

خ�شو�شا يف �إفريقيا و�أمريكا �للتينية.
وم���ن �ل�شع���ب ر�هن���ا تقدي���ر �لأث���ر �لد�ئم �ل���ذي �شترتكه 
�جلائح���ة عل���ى �ملجتمع���ات. فبع����ص �خل���رب�ء ي���رون �أن 
�لتو�ش���ل �إىل مناع���ة جماعي���ة يحت���اج �إىل �شن���و�ت فيم���ا 
ير�هن �آخرون على عودة �لو�شع �إىل طبيعته يف منت�شف 

.2021
ويرى �لبع����ص �أن �جلائحة قد توؤدي �إىل نهج �أكر مرونة 
ب�ش���اأن �لعم���ل عن بع���د �أو حت���ى �إىل نقل جزئ���ي ل�شل�شل 

�لإنتاج.
ويف �ملقاب���ل، ي���رى �آخ���رون �أن �خل�شي���ة م���ن �لتجمع���ات 
�لكب���رية �شيك���ون ل���ه تبع���ات عميق���ة عل���ى و�شائ���ل �لنقل 

و�ل�شياحة و�ملنا�شبات �لريا�شية و�لثقافية.

"تغييرات عميقة في المجتمعات"
وي�ش���كل تاأث���ري ذل���ك عل���ى �حلري���ات �ملدني���ة م�ش���در قلق 
�آخ���ر �أي�ش���ا. ويفي���د حملل���ون يف "فري���دوم هاو����ص" �أن 
�لدميقر�طي���ة وحقوق �لإن�شان تر�جع���ت يف 80 دولة يف 

�إطار �ل�شتجابة للفريو�ص.
ويتوقع �شتن فريموند من جامعة "يال" "تغيري�ت عميقة 

يف �ملجتمعات".
و�إذ� �أ�شبح �لعمل عن بعد �لقاعدة يف قطاع �خلدمات ماذ� 
�شيح���ل ب�شوق �لعق���ار�ت يف و�شط �ملدن؟ ه���ل �شيرت�جع 
ع���دد �ل�ش���كان يف �ملر�ك���ز �حل�شري���ة م���ع �نتق���ال كثريين 
�إىل ف�شح���ات و��شع���ة مع �شعيهم �إىل جتن���ب و�شائل �لنقل 

�ملكتظة؟
ويتوق���ع �أن يتعر�ص �لقت�شاد �لعاملي خل�شات جديدة فقد 
�أع���رب �شن���دوق �لنقد �ل���دويل عن قلقه م���ن ح�شول ركود 
�أ�ش���و�أ من ذلك �ل���ذي تل �لأزم���ة �ملالي���ة يف 2008. �إل �أن 
كثريي���ن يعت���ربون �أن �جلائحة حتم���ل كارثة �أك���ر دمار� 

و��شتد�مة.
ويح���ذر لوي�ص د�رتني���ل، �خلبري يف علم �لأحي���اء �لفلكي 
�شاح���ب مو�شوعة ح���ول �لكو�رث و�لقدرة عل���ى �ل�شمود 
"كوفي���د19- �شبي���ه مبوج���ة عارمة �شربتن���ا لكن يرت�ءى 

خلفها ت�شونامي �لتغري �ملناخي و�لحرت�ر .

عن:أ.ف.ب

أهم االحداث العلمية لعام 2020 

اذا كان عام 2020 متيز بشكل 

خاص بظهور وانتشار وباء 

كوفيد 19 ، فقد تخللته ايضا 

احداث أخرى من أهمها : 

بداية مهمة ) املريخ 2020( 

،وظهور وباء كوفيد 19 ، ومنح 

جائزة نوبل العلمية لهذا العام 

الميانويل شاربنتييه ..

كامهوالحال يف كل عام،كان 

لعام 2020 نصيبه من 

االكتشافات العلمية واألحداث 

واالبتكارات. ففي 12 كانون 

الثاين ظهرفيوس جديد 

أطلق عليه ) كورونا ( اذ اعلنت 

منظمة الصحة العاملية عن 

وجود فايروس كورونا جديد 

وبعد ذلك بثامنية أيام اعلنت 

الصني ان الفايروس قابل 

لالنتقال ..
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ولق���ي كوبي بر�ينت حتف���ه يف 26 يناير/كان���ون �لثاين 2020 
خلل حتطم مروحية يف �شو�ح���ي لو�ص �أجنلي�ص �أدى �إىل وفاة 
�بنت���ه جيان���ا )13 �شن���ة( و�شبعة �آخري���ن ليعم �حل���زن عامل كرة 
�ل�شل���ة �لعاملية. وحق���ق بر�ينت لقب دوري ك���رة �ل�شلة �لأمريكي 
للمحرتف���ن خم����ص مر�ت مع لو����ص �أجنلي�ص ليك���رز، يف م�شرية 
بد�أه���ا وختمها معه بن 1996 و2016.كما توج بذهبية �لألعاب 

�لأوملبية مع منتخب �لوليات �ملتحدة عامي 2008 و2012.
وف���ارق مار�دون���ا ُمله���م �مللي���ن يف 25 نوفمرب/ت�شرين �لثاين 
ب�شب���ب م�شاعف���ات يف �لرئت���ن و�لقل���ب، عندم���ا كان يتعافى من 
جر�ح���ة يف دماغه يف منزل���ه. وت�شّبب رحيله مبوجة حزن كبرية 
يف ب���لده ومنزله �لث���اين مدينة نابويل �لإيطالي���ة �لتي جلب لها 
�ل�شع���ادة بقي���ادة فريقه���ا �إىل لقبيه �لوحيدي���ن يف �لدوري عامي 
1987 و1990 �إ�شاف���ة �إىل كاأ�ص �لحتاد �لأوروبي )يوروبا ليغ 

حالًيا( عام 1989.
ُيعت���رب باولو رو�شي بطًل ريا�شي���ًا يف �إيطاليا بعدما قاد منتخب 
1982. وت�شببت وفاته بعد  "�لأزوري" �إىل �للق���ب �لعاملي ع���ام 
�ش���ر�ع طويل مع �ملر����ص، بحالة حزن عميق يف �لب���لد باأكملها، 
ل�شيم���ا يف فينت�شنت�ش���ا، �ملدين���ة �ل�شمالي���ة �ل�شرقي���ة �لتي �شعد 
بفريقه���ا �إىل دوري �لدرجة �لأوىل. كان ه���د�ف مونديال �إ�شبانيا 
82 بت�شجيل���ه �شت���ة �أه���د�ف، بينها ثلثي���ة "هاتري���ك" يف �لدور 
�لث���اين يف مرم���ى بر�زيل زيكو، و�لهدفن �ش���د بولند� يف ن�شف 
�لنهائ���ي و�أول ه���دف يف �لف���وز )3 – 1( على �أملاني���ا �لغربية يف 

�لنهائي. ُتّوج "بابليتو" يف �لعام نف�شه بجائزة �لكرة �لذهبية.
كما وُيعت���رب كري�شت���وف دوميني�شي �أحد �أف�ش���ل �للعبن �لذين 
م���ّرو� يف تاريخ منتخب فرن�شا للركبي حي���ث �شجل 25 حماولة 
يف 67 مب���ار�ة �ختبار، مبا فيها ثم���اين حماولت يف ثلث ن�شخ 
لكاأ����ص �لع���امل. �شتبقى حماولت���ه خلل �ل�شوط �لث���اين من �لفوز 
�ملث���ري )31-43( عل���ى نيوزيلن���د� يف ن�شف نهائ���ي كاأ�ص �لعامل 
1999 �إحدى �أ�شهر �للحظات يف تاريخ ريا�شة �لركبي �لفرن�شية 
عل���ى رغم �أن �ملنتخب خ�شر عن ��شتحقاق �لنهائي �أمام �أ�شرت�ليا. 
وكان �للع���ب ُيعاين منذ ف���رتة طويلة من نوب���ات �كتئاب حادة، 
�إل �أّن �نتح���اره �مل�شتب���ه به بع���د �شقوطه من ع�ش���ر�ت �لأمتار من 
مبن���ى مهجور، هّز فرن�شا وعامل �لركب���ي. �شهد عام 2020 رحيل 
�أ�شطورة حر��شة �ملرمى يف ليفرب���ول ومنتخب �إنكلرت� �ل�شابق، 
ر�ي كليمن�ص، وهو �لذي كان م�شابًا ب�شرطان �لربو�شتات �حلاد 
من���ذ 2005، وه���و �أح���د �أف�شل حم���اة �لعرين يف جيل���ه وفاز مع 
�لفريق �لأحمر بكاأ�ص �لأندية �لبطلة )دوري �أبطال �أوروبا حالًيًا( 
ثلث م���ر�ت �أع���و�م 1977، 1978 و1981 وخم�ش���ة �ألقاب يف 

�لدوري �لإنكليزي خلل 14 عاًما �أم�شاها يف ملعب "�أنفيلد".
كما وفقدت �لكرة �لإنكليزية نوبي �شتايلز �ل�شهري ب�"قلب وروح" 
منتخ���ب �إنكل���رت� �لفائ���ز بكاأ����ص �لع���امل ع���ام 1966. متّيز لعب 
�لو�ش���ط �ل�شاب���ق بتدخلته �ل�شر�شة ولعب دوًر� ب���ارًز� يف قيادة 
مان�ش�ش���رت يونايتد لي�شبح �أول فري���ق �إنكليزي يتوج بلقب كاأ�ص 
�أوروب���ا للأندية �لبطلة عام 1968. ه���ذ� وفقدت �لكرة �لفرن�شية 
مي�ش���ال هيد�لغو، �لذي ت���وىل تدريب منتخب فرن�ش���ا لكرة �لقدم 
على مدى ثمانية �أع���و�م توّجها يف عامه �لأخري بقيادته �إىل لقبه 
�لكب���ري �لأول يف كاأ�ص �أوروبا ع���ام 1984 على �أر�شه، مع فريق 
�ش���م نخبة م���ن �للعبن �أمث���ال مي�ش���ال بلتين���ي، �ألن جريي�ص 
وج���ان تيغان���ا. وقبل ه���ذ� �لإجناز، ق���اد منتخب "�لدي���وك" �إىل 
نهائي���ات كاأ�ص �لعامل 1978 يف �لأرجنتن بعد غيابه عن �لعر�ص 
�لك���روي يف ن�شختي 1970 و1974، قب���ل �أن يقوده �إىل ن�شف 
�لنهائ���ي يف مونديال 1982 �إذ خ�شر �أمام �أملانيا �لغربية بركلت 

�لرتجيح.
فرانس برس
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  ميادة سفر

ه����ي �أ�شب����ه ما تك����ون ببور�شة حقيقي����ة، لكنها ل تبي����ع �إل �لأوه����ام!.. ت�شتعر 
وتنت�ش����ر م����ع نهاي����ة كل عام كما ل����و �أنه����ا جائحة �أو حم����ى �أو وب����اء!.. حتتل 
�شا�ش����ات �لتلف����زة و�أث����ري �لإذ�ع����ات، ت�شج باأبطاله����ا وبطلتها معظ����م و�شائل 
�لإع����لم، وتب����د�أ �إعلنات ظهورهم على م����د�ر �ل�شاعة، تدع����و �لنا�ص للمتابعة 
و�مل�شارك����ة بات�شالت ماأج����ورة طبعًا، ملعرفة ما يخبئ له����م �حلظ و�مل�شتقبل، 
ف�ش����ًل عن �لتنبوؤ باأحد�ث تخ�ص دوًل و�شيا�شين وم�شاهري وظو�هر طبيعية 
وك����و�رث و�أوبئ����ة وكل ما ميكن �أن جتود ب����ه قريحة "بائعي �لوه����م"، �أولئك 
�لذي����ن يعتا�ش����ون عل����ى جماعة م����ن بع�ص"قليل����ي �لوعي" �أو مم����ن ي�شرتون 

�لوهم، �أو ممن يتعلقون بق�شة، متامًاكالغريق!.
عل����ى �ل�شف����ة �لأوىل، منجم����ون ومنجم����ات و�شارب����و كف ومن����دل وغري ذلك 
م����ن �شن����وف "��شتهبال" �لنا�����ص!.. ي�شيل لعابهم كي يتلقف����و� �أولئك �لهاربن 
م����ن �شغوطات �حلياة وم�شاكله����ا يف نهاية عام وبد�ية �آخ����ر، يت�شّمرون �أمام 
�شا�شات �لتلفزة، و�لإذ�عات وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي، باحثن عمن يقدم 

لهم جرعة من �أمل تعينهم على مو��شلة �أيامهم �لقادمة.
�لظاه����رة  تل����ك  ي�شتغل����ون  �لذي����ن  �لإع����لم  �لثاني����ة، �شن����اع  �ل�شف����ة  وعل����ى 
وي�شتثم����رون فيها على نح����و �أ�شبحت �أولوية على ج����دول بر�جمهم لي�ص يف 
نهاية �لعام فقط، �إمنا على مد�ر �لعام من خلل تخ�شي�ص فرتة حمددة يومية 
للحديث ع����ن �لأبر�ج وتلقي �لت�ش����الت، وتخ�ش�ص كل قن����اة و�إذ�عة مبنجم 
�أو ع����امل فل����ك �أو خبري كما يحلو لكل منهم ت�شميت����ه وو�شفه، وحتجز �جلر�ئد 
و�ملجلت ز�وية يومية متكنك عزيزي �لقارئ من معرفة حظك �ليوم لتوؤ�ش�ص 
علي����ه عمل����ك وطريقك، وجل����ذب مزيد م����ن �مل�شاهدي����ن و�جلمه����ور و�ملتابعن 
ي�شتعر�ش����ون م����ا يعتقدون �أن����ه حتقق من توقع����ات منجميهم ويعي����دون بثها 
وكاأنه����ا حقائق مثبتة ل �شبيل للنقا�ص فيها �أو �جلدل حولها!.. �إل �أنه ل بد من 
�لع����رت�ف �أن ما يح�شل على مد�ر �لع����ام، ل ميكن ت�شبيهه بحمى �شعود جنم 

�لتب�شري و�لتنجيم يف نهاية �لعام!.
�أم����ا �أولئك �لذين يتهافتون على �لق����ر�ءة و�ل�شتماع و�مل�شاهدة و�شر�ء �لكتب 
�لت����ي تغ�ص به����ا �ملكتب����ات، ويحمل كل منه����ا عنو�ن����ًا خمتلفًا عن �لآخ����ر وفقًا 
ل�شرت�تيجية موؤلف����ه وروؤية د�ر �لن�شر �لت�شويقي����ة و�لرتويجية و�لربحية.. 
�أولئ����ك، ومع مطل����ع �لعام و�لدخ����ول يف �شه����وره �لأوىل، تبد�أ خيب����ات �لأمل 
عنده����م بالت����وّرم، م����ع ��شتفاقته����م ومعرفتهم �أنه����م ��شرتو� �لوه����م و�لأحلم 
�ملزيفة!.. يكت�شف �لكثريون تلك �لكذبة �لكبرية و�ملزحة �ل�شمجة �لتي وقعو� 
�شحيته����ا، يخرجون م����ن د�ئرة تلك �للعب����ة ليدخل �شو�هم كل ع����ام وي�شرتو� 
�خلديع����ة نف�شها و�لوهم نف�ش����ه، ويف خ�شم كل تلك �لتب����دلت يكون �مل�شتفيد 
�لوحي����د و�لأ�شا�شي، �ملنجم و�أ�شحاب �لو�شائل �لإعلمية �لذين ينطبق عليهم 

وعلى �مل�شرتين �لقول "رزق �لهبل على �ملجانن"!.
ظاه����رة �لتنجيم لي�شت جديدة يف حياة �ل�شعوب، ول تقت�شر على �شعب دون 
�آخ����ر، �أو ح�ش����ارة دون �أخ����رى، بل ر�فق����ت �ل�شعوب منذ �لق����دم على �ختلف 
ثقافاته����م وبيئاتهم ودرجة وعيه����م وم�شتو�هم �لعلمي و�لثق����ايف، لكن تطور 
و�شائ����ل �لت�شال يف �لعقود �لأخرية �أ�شهم يف �شع����ة �نت�شارها و�إي�شالها �إىل 

�أكرب عدد من �ملتابعن.
تاريخي����ًا، كان �ل�شومري����ون من �أو�ئل �ل�شعوب �لت����ي �هتمت بالفلك و�لنجوم 
و�لتنب����وؤ بالك����و�رث و�حلروب وغريه����ا، كذلك �لفر�عنة و�لفر�����ص و�لإغريق، 
و�مت����دت هذه �لطاهرة لت�شمل �ل�شينين و�لهن����ود يف �لقرون �لو�شطى.. ول 
نغف����ل هنا �أن �لع����رب �لقدماء در�شو� حرك����ة �لنجوم و�لأف����لك وتاأثريها على 

بع�ص �لظو�هر �لطبيعية، ورمبا على �لب�شر.
�ملفارق����ة �ليوم تبدو يف �أن �مل�شتغلن يف هذ� �ملج����ال بعيدون كل �لبعد عما 
ميك����ن ت�شميته بعلوم �لفلكو�لنج����وم �إل �لقلة �لقلية منهم، �إن ُوِجدْت!.. �إذ 
يكف����ي �أن يحظى �أحدهم/ �إحد�ه����ّن ب�شفة عر�ف �أو قارئ كف �أو �شارب 
من����دل، لي�شول ويج����ول دون ح�شيب �أو رقي����ب، م�شتثمرً� يف �لأحو�ل 
�ل�شيئ����ة و�خليبات �لت����ي تعي�شها كثري من �ل�شع����وب، وليجد يف كثري 
م����ن �ل�شر�ئ����ح �شالته ك�شيد ثم����ن!.. �أر�ش����ًا خ�شبة يب����ذر فيها كلمًا 
مع�شوًل منمقًا، مو�ّشى بكثري من �لرثرة �ملجانية �لتي يح�شوها مبا 
ل����ّذ وطاب من �لأوهام و�لرجاء�ت و�لآمال و�لأحلم ما يكفي لي�شوق 
خلف����ه جحافل من �لب�ش����ر ممن �أقفلت يف وجوهه����م �لأبو�ب و�شدت 

�أمامهم �لطرق.
حم����لت منظمة، وبل ه����و�دة، ي�شنها �جلهل �ش����د �لعلم، بو��شطة 
�أ�شخا�ص ل يفتقرون للذكاء: �ملنجون و�لعر�فون �لذين يقدمون 
�أ�شماءه����م م�شبوق����ة بكلم����ة "ع����امل"!.. ع����امل؟!.. مل ين����ل م����ن 
�لعل����م �شيئ����ًا يف كث����ري من �لأحي����ان!.. و�ق����ع ي�ش����ي بكثري من 
�لف�ش����اد �لعقل����ي و�ملعريف �ل����ذي ينت�شر بن �لنا�����ص، كي يبقى 
�ل�ش����وؤ�ل معلقًا: �إىل متى �شنظل نلح����ق �أوهامًا تذر يف �أعيننا 

كالرماد؟!!.

نهاية العام.. ارتفاع 
بورصة التنجيم!!

شهد عام 2020، رحيل عدد من أساطي الرياضة 

ولعل أبرزها دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 

ناهز الـ60 سنة. وأحدثت وفاة أسطورة كرة 

القدم األرجنتينية الشهر الفائت صدمة يف عامل 

الرياضة خالل عاٍم بدأ مبأساة إثر رحيل نجم كرة 

السلة األميكية كويب براينت يف حادث تحطم 

مروحية.


