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https://bit.ly/2IAtliu المصدر

١

الالعنف  �سلوب  الروحي  وا�ب  الزعيم  هو  غاندي  المهاتما  يعتبر 
الهنود في  ، حيث قاد ماليين  في مواجهة االستعمار واالستبداد 
دفع  حتى  العنصري  والتمييز  ا�نجليزي  االستعمار  ضد  كفاحهم 

حياته ثمًنا لمبادئه .

نشأته :
ولد موهندس كرمشاند غاندي في مدينة بوربندر الهندية يوم ٢ 
إمارة  وزراء  رئيس  جده  قبله  ومن  والده  كان  حيث   ، ١٨٦٩م  أكتوبر 
بوربندر ، وعاش طفولة عادية  وتزوج وهو في الرابعة عشر من عمره 

كما اقتدت التقاليد الهندية .
 ، ١٨٨٨م  عام  ببريطانيا  دراسته  الستكمال  ذلك  بعد  غاندي  سافر 
وهناك درس القانون وعاد إلى الهند عام ١٨٩١م ، ولكنه لم يمكث 
هناك طويًلا حيث سافر لجنوب أفريقيا عام ١٨٩٣م ، كانت حكومة 
واضطهاد  عنصري  تمييز  تمارس  الوقت  ذلك  في  أفريقيا  جنوب 

ليس للسود فقط ولكن أيًضا �صحاب ا�صول ا¸سيوية.
عن  الدفاع  على  أفريقيا  جنوب  في  بقاءه  فترة  خالل  غاندي  عمل 
حقوق الهنود المضطهدين ، وكان ينظم االجتماعات مع الساسة 
أنهى مدة  أن  ، وبعد  الهنود  العمال  للمطالبة بحقوق  والمحامين 

إعارته إلى جنوب أفريقيا فكر في العودة للهند .
من  الهنود  يمنع  قانون  أصدرت  أفريقيا  جنوب  حكومة  ولكن 
حقهم في االقتراع ، مما دفع غاندي للبقاء في جنوب أفريقيا وبدأ 
أوقفت  غاندي  فعله  ما  وبسبب   ، والعرائض  الشكاوي  يقدم 

الحكومة إصدار القانون .
وجد غاندي نفسه أمام تحدي أخر في جنوب أفريقيا حيث فرضت 
البقاء  في  الراغبين  الهنود  يلزم  قانون  الترانسفال  إقليم  حكومة 
با�قليم باستخراج أوراق وتصاريح جديدة وإال يتم سجنه أو ترحليه ، 
وقد بدأت الحكومة في تنفيذ القانون بالقوة حيث اقتحمت بيوت 
الهنود واعتقلوا أعداد كبيرة فقامت مجموعة من المظاهرات في 
مدينة جوهانسبرج ، وقد حاول غاندي إرسال وفد النجلترا للتفاوض 

حول هذا القانون ولكن دون جدوى .
وقد تم اعتقال غاندي على خلفية تلك ا�حداث عدة مرات ، وفي 
عليها  يطلق  ما  أو  الالعنف  لفكرة  غاندي  أسس  الفترة  تلك 
الساتياجراها  وهي مقاومة الظلم بالوسائل السلمية ، وقد تعرض 
غاندي وأنصاره للضرب العنيف والجلد والرصاص ، ولكنهم واجهوا 

وبذلك  عنيفة  أساليب  �ي  اللجوء  دون  عارية  بصدور  القمع  ذلك 
اجبرهم  الدولي مما  المجتمع  أمام  الحكومة حرج  أصبح موقف 
مع  تسوية  إلى  غاندي  توصل  وقد   ، غاندي  مع  التفاوض  على 

الحكومة بشأن حقوق الهنود.

العودة للهند :
تلك  في  الهند  وكانت   ، ١٩١٥م  عام  أخرى  مرة  للهند  غاندي  عاد 
ثروات  يستغل  كان  الذي  ا�نجليزي  االستعمار  من  تعاني  الفترة 
الهند ويحولها لصالح إنجلترا ، كما أن الهند كانت تعاني أيًضا من 
ا¸الف  يتجاوز  ال  الهنود  من  جًدا  قليل  عدد  كان  حيث  الطبقية 
يملكون أمواًلا طائلة ، بينما باقي السكان الذين تم تقديرهم في 
الفقر  من  عانوا  فقد  العالم  سكان  ثلث  أنهم  على  الوقت  ذلك 

الشديد .
المسلمين  ضد  الديني  التمييز  من  أيًضا  تعاني  الهند  كانت  كما 
مثلوا  الذين  الهندوس  قبل  من  ا�خرى  الدينية  الطوائف  وبعض 
على  الهند  إلى  عودته  منذ  غاندي  فحرص   ، الهند  سكان  غالبية 
الدعوة لنبذ الخالفات الطائفية ، كما دعا غاندي فيما يعرف بثورة 
الملح  استخراج  في  العمل  عن  االضراب  إلى  الهنود  العمال  الملح 
وتحرم  الهندي  بالملح  تستأثر  بريطانيا  كانت  حيث  بريطانيا  لصالح 

على الهنود استخراجه .
لها  دعا  التي  االحتجاجات  هذه  في  الالعنف  أدوات  تجلت  وقد 
التعامل  والهنود  ا�نجليز  الضباط  هراوات  كانت  حيث  غاندي، 
معهم تنهال ضرًبا على العمال الضعفاء حتى تتكسر عظامهم ، 
ولكنهم كانوا يمتنعون عن استخدام العنف ، وفي النهاية نجح 

هذ ا�سلوب في إجبار بريطانيا على التفاوض معهم .

اغتياله :
بسبب أعمال العنف الطائفية ضد المسلمين انقسمت الهند إلى 
واستمرت   ، لذلك  غاندي  حزن  وقد  وباكستان  الهند  هما  دولتين 
بعض  ولكن   ، المسلمة  ا�قلية  حقوق  الحترام  للهندوس  دعواته 
المتشددين الهندوس لم تروقهم دعوات غاندي فقاموا باغتياله 
أحبوه  الذين  الهنود  من  ماليين  شيعة  وقد   ، ١٩٤٨م  يناير   ٣٠ في 

وآمنوا بأفكاره ومبادئه .

قصة
المهاتما غاندي



ارتبط السنغالي ساديو ماني، العب ليفربول ا�نجليزي، باالنتقال 
إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، برغبة من الفرنسي زين 

الدين زيدان.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ ا�نجليزية، إن ليربول يفكر في التعاقد 
مع العب جديد لتعويض الرحيل المحتمل لساديو ماني نحو 

ريال مدريد الصيف المقبل.

ممفيس  الهولندي  مع  بالتعاقد  يفكر  ليفربول  أن  وأوضحت 
ديباي، العب مانشستر يونايتد السابق، وأولمبيك ليون الفرنسي 

حالًيا، في حال رحيل ماني.

سيكون  ليفربول  أن  إلى  الفرنسية  ”ليكيب“  صحيفة  ولفتت 
ديباي  مع  للتعاقد  إسترليني  جنيه  مليون   ٥٠ لدفع  مستعًدا 

في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة لتعويض رحيل ماني.

٢

يسعى ريال مدريد جاهدا للحصول على خدمات إيدين هازارد 
تليجراف  صحيفة  وتقول  الغد  قبل  اليوم  تشيلسي  نجم 
نهاية  قبل  الصفقة  إتمام  يأمل  ا�سباني  النادي  إن  ا�نجليزية 

الموسم الحالي.

الناديين  بين  فعال  بدأت  المفاوضات  أن  إلى  تليجراف  وأشارت 
ومنتظر في ا�سبوع الحالي استئنافها من قبل مسؤولي ريال 

مدريد سعيا �حراز تقدم في الصفقة.

وتقول الصحيفة إن هازارد (٢٨ عاما) ال ينوي تجديد عقده الذي 
ينتهي مع تشيلسي في ٢٠٢٠.

جنيه  مليون  بمائة  البلجيكي  لالعب  السوقية  القيمة  وتقدر 
إسترليني لكن بطل دوري أبطال أوروبا في آخر ٣ مواسم ال يريد 

دفع أكثر من ٨٥ مليون إسترليني.

زين  قيادة  تحت  يوما  اللعب  يتمنى  بأنه  سابقا  هازارد  وصرح 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا السابق.

بعد  مميزين  بالعبين  صفوفه  لدعم  مدريد  ريال  ويسعى 
موسم متواضع ودع فيه دوري أبطال أوروبا مبكرا وغادر كأس 
ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي ولقب الدوري في طريقه 

إلى برشلونة.

ريال مدريد يريد هازارد قبل 
نهاية الموسم

https://bit.ly/2v7N8y0 المصدر:

ليفربول يعثر على بديل
ساديو ماني

https://bit.ly/2InqYAo المصدر:



الكروي  الموسم  بنهاية  الملكي  النادي  الرحيل عن  بيل، غير مقتنع بفكرة  ريال مدريد، غاريث  أن نجم فريق  قالت مصادر إسبانية 
الحالي.

ووفق ما نشرته صحيفة "آس" نقًلا عن مصادر مقربة من الالعب، فإن بيل راٍض عن وضعيته داخل النادي وال يخطط للرحيل حسبما 
أفادت بعض التقارير مسبًقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح البالغ من العمر ٢٨ عاًما، قد يرحل عن بطل أوروبا إذا ما وضعه مسئولو النادي على قائمة االنتقاالت، 
فيما عدا ذلك فإن بيل عازم على استكمال بقية عقده مع ريال مدريد.

من  جوالت  على  القادم  الصيف  سيشهد  حيث  بيل،  بضم  اهتمامها  أبدت  التي  ا�ندية  أبرز  ا�نكليزي  يونايتد  مانشستر  ويعتد 
المفاوضات بين الجانبين.

أوروبا،  باريس سان جيرمان بثمن نهائي دوري أبطال  تأتي هذه ا�خبار بعدما خاض بيل فقط ٣٦ دقيقة في كلتا المواجهتين ضد 
فضًلا عن جلوسه على مقاعد البدالء ضد يوفنتوس بذهاب ربع النهائي.

صفقة  في  ا�نكليزي،  هوتسبير  توتنهام  من  قادًما   ،٢٠١٣ صيف  مدريد  ريال  إلى  انضم  قد  كان  الويلزي  للمنتخب  التاريخي  الهداف 
كلفت خزائن الميرنغي ١٠٠ مليون يورو.

وينتهي عقد بيل صيف ٢٠٢٢، حيث خاض هذا الموسم ٣٠ مباراة، تمكن من التهديف في ١٤ مناسبة وصنع ٧ أهداف لزمالئه.

٣

https://bit.ly/2GtCxmj
المصدر:

غاريث بيل يرحل عن ريال 

مدريد في هذه الحالة



كشفت صورة مسربة لهاتف "آيفون ١١" المرتقب، يعتقد أنه تم 
بـ٣  الجديد  الجهاز  أبل، تظهر طرح  سرقتها من مصنع شركة 

كاميرات خلفية.

هاتف  لهيكل  إنها  ُيقال  صورة  مؤخرا،  تقنية،  منصات  ونشرت 
خلفية  من  العلوي  الجزء  في  واسع  مربع  وظهر   "١١ "آيفون 
العدسات  أنه ُصمم بحجم كبير حتى يسع  الجهاز، والمرجح 

الثالث.

في  رسمي  بشكل  الجهاز  عن  "أبل"  تعلن  أن  المنتظر  ومن 
سبتمبر المقبل، فيما لم تتسرب معلومات كثيرة بشأن مزاياه 

حتى ا¸ن، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

أن  تكشف  الصورة  فإن  ماك"  أوف  "كلت  موقع  وبحسب 
تصميم الهاتف لن يشهد تغيرا كبيرا على مستوى النتوء، أما 

التحول ا�برز، فهو الكاميرا الثالثية.

فهو  الهاتف  هيكل  وسط  في  الموجود  الكبير  الثقب  أما 
بشكل  المتاحة  الالسلكي  الشحن  لتقنية  ا�رجح  على  موجه 

مسبق في أسواق الهواتف الذكية.

المرتقبة، في  الثالثة  الكاميرات  ولم يجر الكشف عن وظائف 
التقاط  على  تساعد  قد  أنها  إلى  الفرضيات  بعض  تشير  حين 
الواقع  خاصية  تقديم  إلى  إضافة  للصورة،  واسعة  خلفية 

المعزز للمستخدمين.

أن  جورنال"  ستريت  "وول  في  تقارير  ذكرت  سابق،  وقت  وفي 
من  فقط  ا�غلى  النسخة  في  ستكون  الثالث  الكاميرات  هذه 

الجهاز من بين ا�جهزة الثالثة التي تطرحها آيفون كل عام.

قطع  في  المتحدة  الواليات  في  تعليمية  مؤسسات  شرعت 
حين  في  "هواوي"،  الصيني  التكنولوجيا  عمالق  مع  عالقاتها 
أسرار  وسرقة  مصرفي  احتيال  حول  مزاعم  الشركة  تواجه 

تجارية.

هيئة  أعضاء  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  أخبر 
يجدد  أو  هواوي  مع  جديدة  صفقات  يقبل  لن  بأنه  التدريس 

الصفقات الحالية في ضوء التحقيقات الفيدرالية ا�خيرة.

وجامعة  برينستون  جامعة  في  مماثلة  قرارات  هذا  يتبع 
كاليفورنيا بيركلي، والتي قالت إنها علقت العمل مع الشركة.

اتهمت وزارة العدل ا�ميركية في يناير"هواوي" بخرق العقوبات 
بسرقة  منفصلة  وبصورة  إيران،  مع  ا�ميركية  التجارية 

التكنولوجيا من شركة "تي موبايل".

دفعت "هواوي" ببراءتها في كلتا القضيتين.

ُتظهر البيانات الفيدرالية الصادرة عن وزارة التعليم أن "هواوي" 
قدمت أكثر من ١٠٫٥ مليون دوالر للكليات والجامعات ا�ميركية 

كهدايا أو عقود منذ عام ٢٠١٤.

٤

مؤسسات تعليمية أميركية توقف
التعامل مع "هواوي"

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2IvVwiF المصدر:

صورة مسروقة تكشف ما تخفيه
أبل بشأن "آيفون 11"

https://bit.ly/2UET8gB المصدر:



االجتماعي  التواصل  شركات  على  عقوبات  فرض  شأنها  من  ا�نترنت  لسالمة  جديدة  قوانين  تطبيق  االثنين،  بريطانيا،  اقترحت 
والتكنولوجيا، إذا تقاعست عن حماية مستخدميها من المحتوى الضار.

بها في  االهتمام  وزاد  العالم  أنحاء  القلق في شتى  تزايد  إلى  السن  بين صغار  الضارة، وال سيما  المواد  إلى  الدخول  وأدت سهولة 
بريطانيا بعد انتحار تلميذة عمرها ١٤ عامà قال والداها إنها أقدمت على االنتحار، بعد أن شاهدت مواد على االنترنت بشأن االكتئاب 

واالنتحار.

 وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل االجتماعي والتي 
غالبà ما ُينحى باللوم عليها في تشجيع االنتهاكات وانتشار العري عبر ا�نترنت، وعلى التأثير على الناخبين أو التالعب بهم.

وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف 
العالمية في ا¸ونة ا�خيرة.

المسؤولين  وستسجن  وا�نترنت  االجتماعي  التواصل  شركات  على  غرامات  ستفرض  إنها  الجريمة  هذه  بث  بعد  استراليا  وقالت 
التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".

احتمال  ستبحث  إنها  البريطانية  ا�عالم  وسائل  في  واسع  نطاق  على  ظهرت  السياسة  بهذه  خاصة  وثيقة  في  الحكومة  وقالت 
فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع ا�لكترونية ومحاسبة ا�دارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار 

المحتوى الضار.

وستنشئ الحكومة أيضا جهازا تنظيميا لâشراف على هذه القواعد.

وقالت فيسبوك إنها تتطلع للعمل مع الحكومة لضمان أن تكون ا�جراءات الجديدة فعالة مكررة موقف مؤسسها مارك زوكربرغ 
بأن هذه ا�جراءات ضرورية، كي يكون هناك نهج موحد عبر منصات التواصل االجتماعي.

٥

قوانين بريطانية جديدة 
لوسائل التواصل االجتماعي

https://bit.ly/2GoFMMK المصدر:

أخبار التکنولوجیا
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