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الرجل كان يتقاضى ٢٣ ألف جنيه استرليني في صحيفة بريطانية 
مقابل أربع مقاالت في الشهر، حين كان وزيراً للخارجية، أما وقد 
أصبح بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية فإّنه تخلّى طوعاً 
عن عمله الصحفي، ولم يبق له سوى راتبه السنوي في هذا المنصب 
الرفيع وهو مائة وخمسون ألف جنيه استرليني وبضع مئات. يكاد 
نفقة  مع  بالعالم،  البلدان  أغلى  احد  في  اليوم  بالكفاف  يعيش  الرجل 
زوجية سابقة وستة أطفال بينهم رضيع ومتطلبات زوجة المسؤول 
منصبه  ليغادر  الفرصة  ينتظر  فإّنه  لندن  صحف  وبحسب  االول. 
المثقل بالهموم، ويحظى بمعاملة خاصة في أجور المحاضرات في 
أية جامعة بريطانية أو مركز أبحاث عالمي تصل الى مائة الف جنيه 

استرليني للمرة الواحدة كما فعل ونال من سبقه في المنصب.
الرجل صعد الى المنصب في تنافس انتخابي نزيه، ليعيش  طوعاً في 
ضائقة مالية من أجل أداء خدمات لبلده من موقعه الوظيفي السياسي 
المتقدم. هذا هو مجال المقارنة مع ما يجري في بلداننا، لنرى كيف 
بعد آخر، وكيف نزداد تخلفاً  يوماً  المتقدم يزدادون تقدماً  العالم  في 
وتراجعاً في بلداننا التي كانت حواضن ألعظم قيم انسانية منذ فجر 
التاريخ مروراً بمسلّة حمورابي الخالدة وصوالً الى االسالم العظيم.

 العراق بوصفه المكان الوحيد الذي شهد أسوأ كارثة  قيمية تفشت  
اليزال  الشعب،  مع  وعالقتهم  ومواقفهم  واخالقهم  السياسيين  بفعل 
وألقاب  عناوين  من  وسواها  السالح  بقوة  المتشبثة  بالطفيليات  مليئاً 
بسلطات مختلفة ونافذة، لذلك ال يبدو مستقبل البلد واضحاً، ال يبدو 
هناك نور في نهاية النفق بكل صراحة، والمجال غير متاح للتفاصيل 
هنا، بالرغم من خطوات وظيفية صحيحة اتخذت رسمياً في الشهور 
بلد،  بناء  واعادة  الخراب  يكفي إلزالة  لكن هذا ال  االخيرة،  الثالثة 
الفساد وال  ال يكون على ترابه الطاهر نائب راضع من ثدي عهر 
فُيهيمن  يرتجف  دستور  من  عنواناً  مختطفاً  يتزعم عصابة  سياسي 
من  مكان  أي  في  إمتيازية  أو  برلمانية  أو  وزارية  حصص  على 

العراق.
دماء زكية طاهرة من انتفاضة تشرين أريقت، ولم ينظف العراق. 

فماذا عسى هذا البلد الحزين أن ينتظر من حدث لينظف؟

ملاذا نتعامل مع أمريكا كلغز؟
كثير من كّتابنا وساستنا وحتى مفكرينا العرب والمسلمين على وجه الخصوص 
لهذه  تفسيراتهم  في  يتخبطوا  ونراهم  وسياساتها،  أمريكا  فهم  في  ينجحوا  لم 
إلى تفسير ذلك  السياسات والمواقف والتصرفات وينتهوا، غالباً،  أو تلك من 

بمؤامرة اللوبي الصهيوني وربما أضافوا لها الحقاً الصليبي الصهيوني.
إلى تعليق عجزنا وضعفنا على شماعة المؤامرات،  وهذه العقلية تقود حتمياً 

وكفى بذلك مهدئاً ومسكناً، والركون إلى حالة من العجز والسلبية.
يا سادتي،  لنعد قليالً إلى ظروف ونشأة الواليات المتحدة األمريكية في دوافع 
الحمر   الهنود  من  األصليين  سكانها  ابادة  ونتذكر  قيامها  وحيثيات  مؤسسيها 

وغيرهم وحروبهم األهلية وصراعاتهم على الثروات ومناطق النفوذ.
إن الواليات المتحدة األمريكية ليست في تاريخها وتطورها كغيرها من دول 
وشعوب األرض، ال في العرق وال في الدين وال في المذهب وال في الثقافات. 
الذهب  عن  ومغامرة  بحرية  البحث  سوى  وطالئعها  روادها  يجمع  يكن  لم 
لكنهم عادوا  الظلم والبؤس والفقر في أوروبا،  لقد هجروا  والثروة والهيمنة. 
ليستعبدوا الضعفاء ويسخروهم ويستعبدوهم من أجل هدف الثروة. لقد جاؤوا 
الماناً وفرنسيين وانجليز وهولنديين وغيرهم، مسيحيين ويهودا، بحثاً عن تلك 

الثروة والحرية في مغامرة كبيرة.
فلماذا االستغراب سادتي، فقد قامت ثرواتهم على حريات فردية وملكية خاصة 
وال  وحشيتها  في  تطورت  رأسمالية  نظم  وفق  وتقنية  وعلوم  االنتاج  لوسائل 
وتلتهم  مقدراتهم  على  تسيطر  أخرى  وشعوب  بلدان  إلى  لتخرج  إنسانيتها 
األبقار  رعاة  حمل  فقد  ذلك.  على  نفسها  أسسهم  قامت  كما  بالقوة  ثرواتهم 

مسدساتهم وبنادقهم وتحاربوا مع بعضهم البعض وخاضوا حرباً أهلية دامية.
وكم من مرة اختلف حلفاء الرأسمالية مع بعضهم البعض من أجل مناطق النفوذ 
والثروات. ولعل تذكرنا ألسباب الحربين العالميتين والحرب العالمية الباردة ما 

يساهم في توضيح ذلك؟
وانطالقاً من ذلك يمكننا تفسير سياسات الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من 
الدول الرأسمالية المتقدمة تجاهنا نحن الدول المتخلفه الضعيفة وتجاه ثرواتنا 

ومسيرة نمونا ومستقبلنا.
وأهدافه  غاياته  فإن  ولى  قد  القديمة  االستعمارية  األساليب  عصر  كان  واذا 
الواقعية ال تزال قائمة في صيغه الجديدة وأدواته المنعكسة في سياساته وليس 
في مؤامراته، التي يحلو لنا تسميتها، وال حتى في ألغازه، طالما رجعنا إلى 

طبيعة األنظمة الرأسمالية ومراحلها التطورية.
ودون  وخارجياً،  داخلياً  تنافس  دون  تعيش  أن  يمكن  ال  الرأسمالية  النظم  إن 
التي  وصراعاتها  وتناحراتها  تدافعاتها  يحتم  ما  وهو  وحرية  خاصة  ملكية 
تسعى حكوماتها على الدوام، منفردة ومجتمعة،  إلى الحد من أزماتها ومحاولة 

معالجتها.
وفي الختام البد لي من االشارة إلى أن ما عرضته ال ينبغي أن يفسر تبريراً 
لسلوك الجشع والهيمنة لتلك األنظمة، وإنما أحرص أكثر إلى وجوب ارتفاع 
استمرار  ايقاف  أجل  من  وعزمنا  وهمتنا  وعينا 
ابتزازنا ونهبنا وبالتالي تبعيتنا. ولن يكون ذلك كافياً 

دون علم وعمل وتقدم وقوة وصبر وجهاد نفس.

د. نزار محمود
برلني

املمثل  أعلن   - ب(  ف  )أ  اجنليس-  لوس 
األميركي جيف بريدجز البالغ 70 عاما االثنني 
إصابته  لعالج جراء  أنه يخضع  "تويتر"  عبر 
وقد  )ملفوما(.  الليمفاوية  الغدد  بسرطان 
ملتابعيه  النبأ  إعالنه  خالل  بريدجز  استعان 
بعبارة ُعرفت بها شخصيته "ذي دود" في فيلم 
"ذي بيغ ليبوسكي" الشهير "ذي بيغ ليبوسكي" 
لألخوين كوين، للداللة عن وجود أخبار سيئة 
ُشخصت  "لقد  التغريدة  في  وجاء  جديدة. 
إصابتي باللمفوما. رغم أن هذا املرض خطير، 
حولي  رائع  طبي  طاقم  لوجود  محظوظ  أنا 
املمثل  وأنهى  جيدة".  الطبية  والتوقعات 

على  وسأبقيكم  العالج  "بدأت  قائال  تغريدته 
ُرشح  وقد  الصحي".  بتطورات وضعي  اطالع 
األوسكار،  جلوائز  مرات  سبع  بريدجز  جيف 
فاز بإحداها في فئة "أفضل ممثل" سنة 2010 

عن دوره في فيلم "كرايزي هارت".
"باد تاميز  فيلم  بريدجز أخيرا في  كذلك ظهر 
يصّور  وهو   ،2018 سنة  رويال"  إل  ذي  أت 
إكس"  "أف  لقناة  تلفزيونيا  مسلسال  حاليا 
بعنوان "ذي أولد مان"، وهو عمل مقتبس من 
رواية جتسسية ويؤدي فيه دور عميل متقاعد 
األميركية  املركزية  االستخبارات  وكالة  في 

)سي آي إيه( يحاول االبتعاد عن ماضيه.

جنم أمريكي يعلن إصابته بالسرطان 

ثروات أغنياء الصني تضاعفت خالل الوباء..احلصيلة 1.5 ترليون دوالر

"نوكيا"  تعتزم   - ب(  ف  هلسنكي-)أ 
هاتفية  اتصاالت  شبكة  أول  تطوير 
في  القمر،  على  تشغيلها  ميكن  محمولة 
الفضاء  وكالة  عليه  تعمل  مشروع  إطار 
بشرية  قاعدة  إلقامة  )ناسا(  األميركية 
دائمة، على ما أعلنت اجملموعة الفنلندية 

االثنني.
شبكة  أن  بيان  في  "نوكيا"  وأوضحت 
االتصاالت من اجليل الرابع هذه ستكون 
"أول شبكة اتصاالت خلوية على القمر"، 
وتوفير  فائقة  دمج  بـ"قدرة  وستتسم 
الظروف  مقاومة  على  وقدرة  للطاقة 

الفضائية".
أنها  إلى  الفنلندية  اجملموعة  وأشارت 
ستنشر الشبكة على سطح القمر اعتبارا 
من نهاية 2022، من طريق مركبة الهبوط 
التي تعمل على تطويرها شركة  القمرية 

"إنتويتيف ماشينز" األميركية.
وأكدت "ناسا" لوكالة فرانس برس أن هذا 
شبكة  أول  إقامة  إلى  سيفضي  املشروع 
وطأ  الذي  القمر  على  خلوية  اتصاالت 

البشر سطحه آخر مرة سنة 1972.
تلقائيا  ستعمل  التي  الشبكة  شأن  ومن 
مع النزول على القمر، أن توفر خصوصا 
يقوم  نشاط  "أي  يغطي  السلكيا  اتصاال 
التواصل  يتيح  ما  الفضاء،  رواد  به 
املتبادل عبر الصوت والفيديو، فضال عن 
البيانات  وتبادل  بعد  عن  قياس  عمليات 
الروبوتات  نشر  وأيضا  البيومترية، 

وتشغيلها"، وفق اجملموعة الفنلندية.
األميركي  بفرعها  "نوكيا"  فازت  وقد 
بالعقد البالغة قيمته 14,1 مليون دوالر، 
في إطار سلسلة عقود كشفت عنها "ناسا" 

اجلمعة.
سطح  على  اتصاالت  النظام  وسيوفر 
أعلى  وبسرعة  أكبر  "ملسافات  القمر 
وطريقة موثوقة أكثر مقارنة مع املعايير 
الفضاء  وكالة  أعلنت  ما  وفق  احلالية"، 

األميركية في بيانها.
ومن املقرر أن يطأ رائدا فضاء أميركيان، 
 2024 سنة  القمر  سطح  امرأة،  بينهما 
في إطار مهمة "أرتيميس 3"، كما تسعى 
"ناسا" إلى إقامة قاعدة دائمة في مقدمة 

ملهمة محتملة نحو املريخ.

بكني- )أ ف ب( - جمع أكبر أغنياء الصني 
ثروة قياسية بلغت 1,5 ترليون دوالر في 
2020، أي ما يفوق املبالغ التي جمعوها 
مجتمعة  املاضية  اخلمس  السنوات  في 
مع ازدهار التجارة واأللعاب االلكترونية 
بفيروس  املرتبطة  اإلغالق  فترات  خالل 
قائمة  أظهرت  حسبما  املستجد،  كورونا 

سنوية باألثرياء الثالثاء.
نادي  إلى  إضافيا  شخصا   257 وانضم 
أصحاب املليارات في ثاني أكبر اقتصاد 
في  آب/أغسطس،  بحلول  العالم  في 
أعقاب عامني من تراجع عددهم، بحسب 

تقرير مؤسسة هورون.
 878 مجموعه  ما  الصني  في  وبات 
 626 كان  العام  مطلع  وفي  مليارديرا. 
الواليات  في  الفئة  تلك  ضمن  شخصا 
لشهر  هورون  قائمة  بحسب  املتحدة، 

شباط/فبراير على مستوى العالم.
2000 شخص  قرابة  إلى  التقرير  وأشار 
تتجاوز  صافية  ثروة  منهم  كل  ميتلك 
في  دوالر(  مليون   300( يوان  ملياري 
في  دوالر  ترليونات   4 أي  آب/أغسطس، 

اجملموع.
واستمر جاك ما، مؤسس عمالق التجارة 
االلكترونية علي بابا، في تصدره القائمة 
باملئة   45 بنسبة  ثروته  ارتفعت  بعدما 
ازدهار  وسط  دوالر،  مليار   58,8 لتبلغ 
الناس  لزوم  مع  االلكترونية  التجارة 
اإلغالق  إجراءات  خالل  ألشهر  منازلهم 

الصارمة الحتواء الفيروس.
وجاء بعده بوني ما )57,4 مليار دوالر( 
األلعاب  عمالق  تنسنت،  مجموعة  مالك 
الذي  ويتشات،  ومنصة  االلكترونية 

رغم  باملئة   50 بنسبة  ثروته  تراكمت 
في  مجموعته  نشاط  آفاق  إزاء  اخملاوف 
الواليات املتحدة بعد التهديدات بحظرها 

خملاوف متعلقة باألمن القومي.
ودخل القائمة للمرة األولى جونغ شنشان 
)66 عاما( املعروف مباركته للمياه املعبأة 
 53,7 مع  الثالثة  املرتبة  ليحتل  نونغفو، 
في  أولي لألسهم  بعد طرح  دوالر،  مليار 
أيلول/سبتمبر،  في  كونغ  هونغ  سوق 

وفق التقرير.

 ثراء ال مثيل له 
هورون،  تقرير  في  الباحثني  كبير  قال 
"العالم  إن  بيان  في  هوغويرف،  روبرت 
لم ير مثل هذا الثراء الذي جمع في عام 

واحد فقط".
أن  تظهر  العام  هذا  قائمة  أن  أضاف 
التقليدية  القطاعات  عن  "تبتعد  الصني 
مثل التصنيع والعقارات، باجتاه اقتصاد 

جديد".
مؤسس  شينغ،  وانغ  ثروة  وازدادت 
أربع  الطعام،  لتسليم  ميتوان  تطبيق 
املرتبة  ويحتل  مرتبة   52 ليقفز  مرات 
دوالر،  مليار   25 مع  القائمة،  في  ال13 
ليو،  ريتشارد  ثروة  تضاعفت  فيما 
مؤسسة منصة التسوق االلكتروني جي 
دي دوت كوم )JD.com( مرتني لتبلغ 23,5 

مليار دوالر.
قطاع  في  مقاولون  القائمة  في  وبرز 
الرعاية الصحية مستفيدين من اجلائحة، 
ومن بينهم جيانغ رينشنغ مؤسسة شركة 
ارتفعت  الذي  اللقاحات  لصنع  جيفي 
ثروته ثالث مرات وصوال إلى 19,9 مليار 

في  رئيسية  مدنا  الصني  أغلقت  دوالر. 
الثاني/ كانون  أواخر  في  البالد  أنحاء 
الحتواء  سعيا  وشباط/فبراير  يناير 
الفيروس الذي رصدت أولى اإلصابات به 
في ووهان، ما تسبب بتراجع اقتصادي 

غير مسبوق في الربع األول من العام.
ومع السيطرة كما يبدو على الوباء، فإن 
اقتصاد  أول  تكون  أن  من  تقترب  البالد 
وفق  العام،  هذا  منوا  يسجل  كبير 

صندوق النقد الدولي.
االقتصاد  منو  اإلثنني  بيانات  وأظهرت 
لكن  الثالث،  الربع  في  باملئة   4,9 بنسبة 
العديد  فإن  اجليدة  األرقام  عن  بعيدا 
حديثا  واخلريجني  العاديني  العمال  من 

يكافحون للعثور على وظائف.
بنسبة  املدن  في  البطالة  معدل  وتراجع 
بأن  علما  أيلول/سبتمبر،  في  باملئة   5,4
احملللني حذروا من أرقام بطالة أعلى مما 

أعلن رسميا هذا العام.
الشيوعية  الصينية  القيادة  وأشادت 
وأعطت  الفيروس،  مع  تعاطيها  بطريقة 
من  اآلالف  ملئات  جتريبية  لقاحات 
مواطنيها في وقت تسعى إلعادة صياغة 

رواية ظهور الوباء.
وعاد الناس في الصني للتسوق والسفر 
يتناقض  مشهد  في  املطاعم،  وارتياد 
دول  من  العديد  في  الوضع  مع  متاما 

العالم األخرى.
لكن اخملاوف بعيدة األمد حيال الوظائف 
الصني  في  للفيروس  احملتملة  والعودة 
من  الرغم  على  املستهلكني،  على  تؤثر 
إلى  الزخم  إعادة  احلكومة  محاوالت 

الطلب احمللي.

باريس-)أ ف ب( - يبتلع الرضيع كّل يوم 
ما يعادل أكثر من مليون جسيم دقيق من 
الرضاعة،  زجاجة  من  متأت  البالستيك 
قّدمت  جديدة  دراسة  كشفت  ما  بحسب 
املشكلة  هذه  من  للحّد  التوصيات  بعض 

التي ال ُتعرف بعد آثارها على الصحة.
واعتمد القّيمون على هذه الدراسة التي 
"نيتشر فود" اإلجراءات  نشرت في مجّلة 
التي توصي بها منظمة الصحة العاملية 
النماذج  في  الرضيع  حليب  لتحضير 
األكثر مبيعا من هذه القوارير املصنوعة 
ثم  القطع  تعقيم  مع  البوليبروبيلني  من 
حتضير حليب الرضيع مباء مغلية على 
على  للقضاء  مئوية  درجة   70 حرارة 

البكتيريا اخلطرة.
تصدر  القوارير  بعض  أن  لهم  وتبّين 
إلى  تصل  قد  امليكروبالستيك  من  كّمية 

وأن  الواحد  اللتر  في  جسيم  مليون   16
هذا  في  أساسيا  دورا  تلعب  احلرارة 

اإلطار.
 95 حرارة  على  املياه  ُسّخنت  ما  فإذا 
درجة مئوية، قد تصل هذه الكّمية إلى 55 
مليونا في اللتر الواحد وهي قد تنخفض 
إلى ما ينوف على نصف مليون بقليل في 
حرارة  على  مغلية  مياه  استخدمت  حال 

25 درجة.
الثاني  شهره  في  رضيع  مثال  وييتلع 
عشر كّل يوم ما يعدل 1,5 مليون جزء من 
الذين  الباحثني  امليكروبالستيك، بحسب 
استندوا خصوصا في أبحاثهم إلى أرقام 
مبيعات زجاجات احلليب وكّمية احلليب 

املستهلكة في اليوم في 48 بلدا.
وهم الحظوا أن التعّرض لهذه اجلزيئات 
املتقّدمة حيث  البلدان  في  أكثر شّدة  هو 

 2,3 مع  انتشارا  أقّل  الطبيعية  الرضاعة 
مليون  و2,6  الشمالية  أميركا  في  مليون 

في أوروبا.
إعداد  في  الذي شارك  بوالند  وقال جون 
هذه الدراسة "ال نريد املبالغة في حتذير 
حوزتنا  في  ليس  أنه  سّيما  ال  األهالي، 
احملتملة  التداعيات  عن  كافية  معلومات 

للميكروبالستيك على صّحة األطفال".
تلّوث  أظهرت  قد  دراسات سابقة  وكانت 
ال  لكن  بامليكروبالستيك،  املغّذيات 
أو  الصحية  اآلثار  حول  كافية  معلومات 

اخملاطر الكيميائية.
وقال أوليفر جونز، األستاذ احملاضر في 
ملبورن  في  للتكنولوجيا  امللكي  املعهد 
"من  الدراسة  هذه  في  يشارك  لم  الذي 
اجلسيمات  هذه  تعبر  أن  جّدا  احملتمل 

بسرعة في اجلسم".

موسكو-الزمان 
بيولوجية  مادة  تصنيع  في  روس  علماء  جنح 
استعادة  خالل  من  العظام،  هشاشة  تعالج 
والعضوية  املعدنية  العظمي  النسيج  مكونات 
إلى  ينتمون  الذين  العلماء،  وأوضح  املفقودة. 
جامعة كورولوف وجامعة سمارا الطبية ومختبر 
هندسة األنسجة الدولي، أنهم ابتكروا مادة فريدة 
لتصحيح عالج هشاشة العظام "هيدروكسيباتيت" 
)HAP(، باستخدام تقنية فريدة من نوعها حاصلة 
ما  وفق  وذلك  "ليوبالست"،  اختراع  براءة  على 

نشره موقع "روسيا اليوم".
في  املساعد  األستاذ  تيمتشينكو،  يلينا  وقالت 

الهيدروكسيباتيت  "حتتوي  سمارا:  جامعة 
املستخدمة حاليًا على مكونات معدنية فقط، وأما 
مكونات  على  يحتوي  فتركيبها  اجلديدة  املادة 
مواد  باستعادة  يسمح  ما  وعضوية،  معدنية 
النسيج العظمي املعدنية املفقودة لتصحيح عالج 
تعتبر  التي  العضوية  واملواد  العظام  هشاشة 
إلى  مشيرة  العضوية"،  األنسجة  جلميع  إطارا 
مثيل  ال  اجلديدة  املادة  أن  أظهرت  التحاليل  أن 
لها في العالم حاليًا.  وأضافت: "هشاشة العظام 
األولية هي عندما ال تعرف أسباب تطور املرض، 
الثانوية فتظهر عند إصابة اجلسم بأمراض  أما 
باالعتبار  األمور  هذه  الباحثون  أخذ  وقد  معينة، 

هشاشة  مرض  لعالج  فردية  معايير  وحددوا 
أنهم  الباحثون  وذكر   ."HAP باستخدام  العظام 
العظمي  النسيج  تركيب  لدراسة  جتارب  أجروا 
التغيرات  ملعرفة  العظام  بهشاشة  اإلصابة  عند 
احلاصلة في بنية النسيج في أنواع مختلفة من 
وانتهاء  األولية  املرحلة  من  بدءًا  العظام  هشاشة 
مرضًا  العظام  هشاشة  وُتَعدُّ  الثانوية.  باملرحلة 
تدريجيًا  املعادن  كثافة  انخفاض  مزمنًا يصاحبه 
في النسيج العظمي، ما يؤدي إلى هشاشة العظام 
الرابعة  املرتبة  املرض  هذا  ويحتل  وانكسارها، 
والسرطان  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  بعد 

ومرض السكري.
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اختراع مادة بيولوجية ملعاجلة هشاشة العظام 

ف  -)أ  اجنليس  لوس  واشنطن- 
االثنني  "فيسبوك"  كشفت   - ب( 
قائمة  جديدة  آلية  برمجية  عن 
إنها  قالت  االصطناعي  الذكاء  على 
ستكون األولى القادرة على ترجمة 
على  االعتماد  دون  من  لغة  مئة 

اإلنكليزية.
البرمجية  هذه  تطوير  جرى  وقد 
على  املعتمدة  املصدر  املفتوحة 
ملساعدة  االصطناعي،  الذكاء 
عامليا  الرائدة  االجتماعية  الشبكة 
في حتسني احملتوى الذي تقدمه في 
يفوق  الذين  ملستخدميها  لغة   160
عددهم ملياري شخص حول العالم.
البحث  مجال  في  املساعدة  وقالت 
رسالة  في  فان  أجنيال  الشبكة  في 
هو  اإلجناز  "هذا  مدونة  عبر 
العمل  من  سنوات  تراكم  نتيجة 
صعيد  على  لفيسبوك  األساسي 
الذكاء  على  القائمة  اآللية  الترجمة 

االصطناعي".
النموذج  أن  إلى  فان  وأشارت 
من  أكبر  بدقة  يتمتع  اجلديد 

األنظمة األخرى ألنه ال يعتمد على 
اإلنكليزية كلغة وسيطة للترجمة.

من  الترجمة  "عند  فان  وكتبت 
على  الفرنسية  إلى  الصينية 
النماذج  معظم  تعمل  املثال،  سبيل 
على  اإلنكليزية  على  املتمحورة 
إلى  الصينية  من  أوال  الترجمة 
غلى  اإلنكليزية  من  ثم  اإلنكليزية، 
التدريب  بيانات  ألن  الفرنسية، 
باإلنكليزية هي األكثر توافرا حول 
يترجم  العالم". وأضافت "منوذجنا 
مباشرة من الصينية إلى الفرنسية 

لنقل املعنى بصورة أدق".
وأشارت "فيسبوك" إلى أنها جتري 
يوميا 20 مليار ترجمة على شرائط 
باملستخدمني،  اخلاصة  األحداث 
نتائج  تقدمي  في  األمل  مبدية 
بفضل  الصعيد  هذا  على  أفضل 
أضافت  فيما-  اجلديد.  النظام 
بعض  إلى  حتذيرات  "ديزني" 
بان"  "بيتر  مثل  الشهيرة،  أفالمها 
إلى  لإلشارة  أريستوكاتس"،  و"ذي 
العنصرية  النمطية  القوالب  بعض 

وقد  املشاهد.  بعض  في  السائدة 
أن  العمالقة  لالستوديوهات  سبق 
منّصة  في  املشتركني  عناية  لفتت 
البّث التدفقي "ديزني +" إلى وجود 
"توصيفات ثقافية بالية" في بعض 
البشرة  "أصحاب  مثل  أعمالها، 
احلمراء" في "بيتر بان" )1953( أو 
املالمح  اآلسيوية  املشدودة  العيون 
 .)1970( أريستوكاتس"  "ذي  في 
وتشير التحذيرات اجلديدة الواردة 
هذا  أن  إلى  األفالم  بداية  في 
التنميط "كان مخطئا في تلك الفترة 

وما زال كذلك اليوم".
وجاء في الرسالة املدرجة في بداية 
أن  جتاوزها  يتعّذر  التي  األفالم 
توصيفات  يتضّمن  البرنامج  "هذا 
لبعض  سيئة  معاملة  و/أو  سلبية 

الشعوب أو الثقافات".
ُأعّد  الذي  التحذير  ويضيف 
عّدة،  منظمات  مع  بالتشاور 
األفالم  نقاد  جمعية  بينها  من 
األميركيني من أصول إفريقية "أردنا 
اإلقرار  احملتوى  سحب  من  بدال 

واستخالص  السلبي  بتأثيره 
لنبني معا  العبر منه وإثارة حوار 

مستقبال أكثر شمولية".
ومن األفالم األخرى التي ستتضّمن 
فاميلي  "سويس  التحذيرات،  هذه 

روبنسون" و"دامبو".
في  قّررت  قد  "ديزني"  وكانت 
تعديل  املاضي  حزيران/يونيو 
في  ماوننت"  "سبالش  أقسام 
الواليات  في  الترفيهية  متنّزهاتها 
باملاضي  تّذكر  التي  املتحدة 
هذا  فتصاميم  للبلد.  االستعبادي 
اجلزء مستوحاة من فيلم لـ "ديزني" 
العام  في  صدوره  عند  جدال  أثار 
التي  االنتقادات  وكانت   .1946
ساوث"  ذي  أوف  "سونغ  طالت 
كثيرة باعتباره يعّمم صورا منطية 
عنصرية ويعطي انطباعا حسنا عن 
األميركي.  الرّق في اجلنوب  مزارع 
السينما  في  الفيلم  عرض  وتوّقف 
في الثمانينات وهو لم يصدر يوما 
بنسق قرص فيديو رقمي ولم يدرج 

في قائمة أفالم "يزني +".

ب(  ف  برشلونة-)أ  كوبنهاغن,- 
مادسن  بيتر  الدمناركي  أوقف   -
احملكوم عليه بالسجن مدى احلياة 
الصحافية  قتل  بتهمة  إدانته  بعد 
غواصة  في  فال  كيم  السويدية 
قرب  الثالثاء  الصنع،  يدوية 
الفرار  من  متكن  بعدما  كوبنهاغن 
من السجن على ما ذكرت السلطات.

فبعدما حاصرته الشرطة في مرحلة 
أولى في محيط سجن ألبرتسلوند 

أوقف  كوبنهاغن،  ضاحية  في 
ظهر  املكان"  من  و"اقتيد  مادسن 
الشرطة  أوضحت  ما  على  الثالثاء 

الدمناركية في تغريدة.
السجن  عن  ابتعد  مادسن  وكان 
حيث ميضي عقوبته مئات األمتار.

بالديت"  "اكسترا  صحيفة  وذكرت 
عملية  أن  الدمناركية  الشعبية 
الفرار حصلت عند الساعة العاشرة 
غ(،  ت  )الثامنة  احمللي  بالتوقيت 

مشيرة إلى أن مادسن هدد العاملني 
في السجن بجهاز "يشبه املسدس" 

وأخذ رهينة قبل الفرار.
شهود  عن  إعالم  وسائل  ونقلت 
قولهم إنه كان يقود شاحنة صغيرة 
الشرطة  حاصرته  عندما  بيضاء 
على بعد مئات قليلة من األمتار من 
السجن. لكنه لم يوقف على الفور. 
فقبل إلقاء القبض عليه بقي طويال 
على  ومتكئا  العشب  على  جالسا 

مجموعة من األشجار فيما حاصره 
عنصران من الشرطة انبطحا أرضا 
على  نحوه  أسلحتهما  توجيه  مع 
وسائل  بثتها  مشاهد  أظهرت  ما 
إن  اإلعالم  وسائل  وقالت  اإلعالم. 
وقتا  استغرقت  التوقيف  عملية 
طويال ألن الفار كان يؤكد أنه يحمل 
مادسن  بيتر  اخملترع  وكان  قنبلة. 
نيسان/ في  أدين  قد  عاما(   49(
أبريل 2018 بتهمة قتل الصحافية 

أتت  عندما  عاما(   30( فال  كيم 
ملقابلته على منت غواصته في آب/
احملاكمة  وخالل   .2017 اغسطس 
ورماها  الشابة  جثة  قطع  بانه  أقر 
على  أصر  لكنه  البلطيق  بحر  في 
والشهر  عرضية.  أتت  وفاتها  أن 
املاضي أقر للمرة االولى بذنبه في 
الدمناركي.  التلفزيون  بثه  وثائقي 

وقال "ثمة مذنب واحد هو أنا". 
منسق  بادييا  جوزيه  توفي  فيما 

في  الشهير  اإلسباني  االسطوانات 
الذي رقصت على موسيقاه  إيبيزا 
مرض  جراء  األحد  عدة  أجيال 
ما  على  عاما،   64 عن  السرطان 
رسالة  في  وجاء  أوساطه.  أعلنت 
صفحة  على  االثنني  مساء  نشرت 
"بحزن   ، "فيسبوك"  عبر  الفنان 
بادييا  جوزيه  وفاة  نبلغكم  عميق 
بهدوء خالل نومه األحد في جزيرة 

إيبيزا التي احبها كثيرا".

ديزني تضيف حتذيرات من محتويات عنصرية في بعض أفالمها الشهيرة

فيسبوك:برمجية للترجمة اآللية تستوعب مائة لغة

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

كمية كبيرة من امليكروبالستيك سببها زجاجات حليب الرضع

 أول شبكة
اتصاالت محمولة 

على القمر 


