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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



الهيدروجين،  بروكسيد  مادة  أن  حديثة،  طبية  دراسة  كشفت 
التي ُتستخدم في منتجات تبييض ا�سنان، تلحق أضرارا كبيرة 

بصحة الفم.

فإن  البريطانية،  ميل"  "ديلي  صحيفة  نقلت  ما  وبحسب 
بروكسيد ا�وكسجين، وهو مركب كيماوي، يؤدي إلى إضعاف 

النسيج العميق لÖسنان ويجعلها أكثر هشاشة.

تدر  رابحة  عالمية  تجارة  إلى  ا�سنان  تبييض  منتجات  وتحولت 
النتقادات  الشركات  بعض  وتتعرض  سنة،  كل  الدوالرات  ماليير 

شديدة بسبب عدم اكتراثها بالمضاعفات الجانبية.

بوالية  ستوكتون  جامعة  في  أجريت  التي  الدراسة،  وأوضحت 
نيوجرسي، أن المركب الكيماوي ال يعمل على تبييض الطبقة 
فيؤدي  سفلية  طبقات  إلى  يتسرب  بل  فقط  السن  من  العليا 

إلى عدة أضرار.

أحد  على  يؤثر  الكيماوي  المركب  هذا  أن  الباحثون  وأضاف 
البروتينات فيحولها إلى جزيئات صغيرة ومهشمة، وهذا يؤدي 

إلى تلف السن في مرحلة الحقة.

وتساعد الطبقة العليا من السن على عدم وصول المحفزات 
الحارة والباردة إلى ا�عصاب، وبالتالي فهي تحمي ا�نسان من 

ا�لم والحساسية.

المتحدة،  الواليات  في  المعتمدة  الصحية  المعايير  وبموجب 
منتجات  في  الهيدروجين  بيروكسيد  نسبة  تزيد  أال  ينبغي 
تبييض ا�سنان عن ٠٫١ في المئة، لكن هذه النسبة تصل إلى ٣٣ 

في المئة لدى بعض الشركات.

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن شركة "أبل" ا�ميركية قد 
المتوقع   ،"١١ "آيفون  الجديد  هاتفها  في  المألوف  عن  تخرج 

إطالقه نهاية السنة الجارية، بتقديم ميزة غريبة.

سيأتي  الصيف،  هذا  بقوة،  المنتظر  الهاتف  أن  المصدر  وأوضح 
ببراءة  تقدمت  أبل  أن  إلى  مشيرا  الرائحة،  الستشعار  بـأجهزة 

اختراع وتتظر المصادقة عليها.

نظاما  سيمتلك  الهاتف  أن  االختراع  براءة  وصف  في  وجاء 
يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية الموجدة في الهواء، مضيفا 
ا�بطين  أو  الفم  رائحة  الجهاز قادرا على استشعار  "قد يكون 

الكريهة".

وتابع "ستستخدم الميزة أساسا للكشف عن المواد الخطيرة 
الموجودة في الهواء، التي قد تعرض الناس لخطر التسمم".

سيتوفر   "١١ "آيفون  فإن  الوجود،  إلى  الميزة  خرجت  حال  وفي 
كل  يكون  أن  على  االستشعار،  أجهزة  من  أكثر  أو  واحد  على 
لتحليل ومعالجة  به  بدائرة معالجة خاصة  واحد منها مرتبط 

المعطيات، التي ستكون عبارة عن مركبات كيميائية معينة.

فيه  تكثر  وقت  في  االستفسار،  طلبات  على  أبل  تعلق  ولم 
الصيف.  خالل  إطالقها  المتوقع  ا�جهزة  بشأن  الشائعات 

وينتظر إصدار "آيفون ١١" في سبتمبر المقبل.

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف أبل المقبل منخفضا، وذلك 
بشأن  االنتقادات  من  الكثير  ا�ميركية  الشركة  واجهت  بعد 

."XS"و "X" أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصا

٢

آيفون 11 يتجاوز الحدود بميزة
"بال مثيل"

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2UeuBdt المصدر:

دراسة صادمة.. "تبييض ا�سنان"
أخطر مما تتصور

https://bit.ly/2UssCHt المصدر:



أجرت أكبر طائرة في العالم، أول رحلة لها، يوم السبت، في والية كاليفورنيا ا�ميركية، فيما تراهن الشركة التي تولت الصنع أن تعزز 
موقعها في سوق المركبات الجوية الخاصة.

وحلقت الطائرة، التي صنعتها شركة "ستارتوالونش سيستمز"، في صحراء موهافي، جنوبي الواليات المتحدة.

وتعتبر الطائرة التي أطلق عليها اسم "روك" ا�كبر على ا�طالق �ن طولها يضاهي طول ملعب لكرة القدم في الواليات المتحدة، 
وتم تزويد المركبة بست محركات.

جناح  خالل  من  البعض  بعضهما  مع  المركبتان  وتلتئم  طائرة،  جسمي  صباحا،  السابعة  الساعة  عند  أقلعت  التي  الطائرة  وتضم 
مشترك.

وبعد تمكنها من ا�قالع بشكل ناجح، استطاعت الطائرة البقاء في الجو لمدة تزيد عن ساعتين ثم هبطت في قاعدة موهافي 
الجوية وسط تصفيق واحتفال من مئات ا�شخاص.

وتم تصميم الطائرة حتى تكون قادرة على إنزال صواريخ وعربات فضائية يصل وزنها إلى ٢٢٦ طنا وعلى ارتفاع عشرة كيلومترات، 
وتقول الشركة المصنعة إن حجزها سيكون سهال للغاية.

ويوم السبت، بلغت الطائرة أقصى سرعة لها قاربت ١٨٩ ميال في الساعة على علو يصل إلى خمسة كيلومترات، وكانت هذه الرحلة 
�جل االختبار فقط.

وقال  الرئيس التنفيذي لشركة ستراتولونش، ين فلويد، في بيان ُنشر على موقع الشركة "يا لها من رحلة أولى رائعة".

الطائرة  بلغتها  سرعة  وأقصى  خصائصها.  مع  والتعامل  الطائرة  أداء  اختبار  تستهدف  كانت  السبت  رحلة  إن  ستراتولونش  وتقول 
خالل الرحلة هو ٣٠٥ كيلومترات في الساعة وأقصى ارتفاع هو ١٧ ألف قدم.

وأعلن ألن، الذي شارك بيل جيتس في تأسيس مايكروسوفت عام ١٩٧٥،إنشاء شركة ستراتولونش بتمويل خاص في ٢٠١١.

وقالت ستراتولونش إنها تعتزم إطالق أول صواريخها من روك في٢٠٢٠ على أقرب تقدير.

وتوفي ألن في أكتوبر  ٢٠١٨ بعد لحظات من الكشف عن تطوير الطائرة.

٣

أضخم طائرة بالعالم
تحلق �ول مرة

https://bit.ly/2XABM1y المصدر:

أخبار التکنولوجیا



نشر الصحفي ا�يطالي الشهير فابريزيو رومانو صفحي شبكة 
على  تغريدة  ا�نجليزية  الجارديان  وصحفة  سبورت  سكاى 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي  الشخصي  حسابه 
العب  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي  الصربي  بشأن  تويتر 

وسط التسيو ا�يطالي.

بشأن  التسيو  من  استفسر  يونايتد  مانشستر  أن  رومانو  وأكد 
سافيتش  ميلنكوفيتش  سيرجي  للصربي  ضمه  امكانية 
الالعب  برحيل  يسمح  لن  التسيو  أن   ßمؤكد القادم،  الصيف 

بمبلغ أقل من ١٠٠ مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”الديلي ميرور“ ا�نجليزية، أن مانشستر يونايتد 
سافيتش  ميلينكوفيتش  على  الحصول  في  صعوبة  سيجد 
في  ا�يطالي  ويوفنتوس  ا�سباني  مدريد  ريال  وجود  بسبب 

الصورة من أجل الحصول على خدمات النجم الصربي.

التسيو  مع  بعقد  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي  ويرتبط 
شروط  أى  العقد  في  يوجد  وال   ،٢٠٢١ عام  حتى  يمتد  ا�يطالي 

جزائية تسمح برحيل الالعب دون إذن ناديه.

 ٢٢ العمر  من  البالغ  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي  وظهر 
 ١٠٠ لعب  حيث  مسيرته،  بداية  منذ  أوروبية  أندية  عدة  مع   äعام
الصربي  وفوجفودينا  البلجيكي  جينك  مع  كمحترف  مباراة 

والتسيو ا�يطالي.

كتيبة  إلى  سافيتش  ميلنكوفيتش  انضمام  المتوقع  ومن 
روسيا  في   ٢٠١٨ العالم  كأس  ستخوض  التي  الصربي  المنتخب 

الصيف القادم.

٤

ذكرت صحيفة سبورت ا�سبانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم 
زيدان  الدين  زين  لمواطنه  موافقته  أعطى  يونايتد  مانشستر 
االنتقاالت  سوق  خالل  مدريد  ريال  صفوف  إلى  ينضم  لكي 

الصيفة.
وكان بوجبا قد أثار جدًال واسعä قبل بضعة أيام بتأكيده على 
قدم،  كرة  العب  �ي   äحلم يعد  مدريد  ريال  في  اللعب  أن 
خصوصä تحت قيادة زيدان الذي صنع أسمه بأحرف من ذهب 

سواء كالعب أو مدرب.
مع  اتصاالت  أجرى  زيدان  أن  تقريرها  في  الصحيفة  وأوضحت 
في  فريقه  ضمن  يريده  أنه  وأخبره  شخصي  بشكل  بوجبا 

الموسم القادم، وجاءت إجابة النجم الفرنسي بالقبول.
وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يرفض بيع بوجبا مهما بلغ 
الثمن، وهذه عقبة حقيقة تواجه إدارة الريال في عملية حسم 
ناديه  على  الضغط  في   ßدور لالعب  يكون  قد  لكن  الصفقة، 

خالل الفترة القادمة.
أن  أكدت  البريطانية،  صن  ذا  صحيفة  عن  صادر  آخر  خبر  وفي 
على  للحصول   äرسمي  äعرض تقديم  تنوي  مدريد  ريال  إدارة 

خدمات بول بوجبا في الصيف القادم مقابل ١٢٥ مليون يورو.

زيدان يحصل على موافقة 
بوجبا لضمه إلى ريال مدريد

https://bit.ly/2DtJByB المصدر:

مانشستر يوناتيد يتواصل مع 
التسيو من أجل سافيتش

https://bit.ly/2IAKSba المصدر:



يبدو أن نادي ريال مدريد ا�سباني في طريقه بالفعل لخسارة أحد أهم الالعبين المتواجدين على رأس قائمة المطلوبين للتعاقد 
معهم خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري ٢٠١٨-١٩.

صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت" ا�يطالية اكدت أن نادي العاصمة ا�سبانية مدريد لن يتمكن من تحقيق حلمه الكبير بالتعاقد مع 
الالعب ماورو إيكاردي مهاجم ونجم نادي إنتر ميالن ا�يطالي والذي ُيعتبر هدًفا للميرينغي طوال السنوات ا�خيرة.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن إدارة إنتر ميالن كانت تعاني بقوة في الفترة الماضية في طريق إقناع المهاجم الدولي ا�رجنتيني 
بالبقاء داخل ملعب جيوزيبي مياتزا والتوقيع على عقد جديد لسنوات طويلة بدًلا من عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام ٢٠٢٠.

وألمحت "ال غازيتا" إلى أن إدارة النيراتزوري نجحت أخيًرا في التوصل التفاق مع إيكاردي وزوجته ا�رجنتينية واندا نارا التي تقوم بدور 
وكيل أعماله أيًضا من أجل التوقيع على عقد جديد مع ا�فاعي يمتدى حتى ٣٠ من شهر يونيو / حزيران من عام ٢٠٢٣.

في حين يبدو وأن نقطة الخالف الوحيدة بين إدارة إنتر ميالن وواندا نارا هي الراتب السنوي الذي سيحصل عليه المهاجم ا�رجنتيني 
المتألق، حيث طلبت واندا حصول زوجها على راتب قيمته ٧ مليون يورو سنوًيا، بينما عرضت إدارة ا�نتر راتًبا قدره ٦ مليون يورو.

ريال مدريد ا�سباني  لنادي  بمثابة ضربة قاضية  يتواجد مقرها بمدينة ميالنو سيكون  التي  الصحيفة  أعلنت عنه  الذي  االتفاق  هذا 
إنقاذ  الثاني مطلع عام ٢٠١٩ على أمل  / كانون  يناير  الشتوي  الميركاتو  المتميزين في  الالعبين  للتعاقد مع عدد من  الطامح بقوة 

الموسم الكارثي الذي يعيشه الفريق حالًيا في جميع المسابقات.

ويستعد ريال مدريد من أجل مواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال 
أوروبا التي تأهل إلى مراحل خروج المغلوب بها بعد أداء متذبذب للغاية في دور المجموعات والخسارة ذهاًب وإياًبا على يد نادي 

سسكا موسكو الروسي بمباراتين سيئتين للغاية.

لذلك تسعى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إلى تدعيم هجوم الفريق، وُيعتبر ماورو إيكاردي أحد أبرز ا�هداف المطلوبة جنًبا 
إلى جنب مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، هاري كين وكريستيان إيريكسن نجم توتنهام هوتسبير.

ولن يكون ريال مدريد هو النادي الوحيد في أوروبا والذي سُيصعق من أنباء تجديد عقد إيكاردي مع إنتر ميالن، حيث هناك أيًضا ناديا 
تشيلسي ومانشستر يونايتد ا�نجليزيين اللذان يرغبان بقوة أيًضا في التعاقد مع المهاجم صاحب الـ٢٥ عاًما في يناير / كانون الثاني 

القادم، لكن يبدو أن ا�مور تسير بشكل جاد نحو تجديد عقده مع عمالق ميالنو.

٥

انتهى ا�مر...
إيكاردي لن ينتقل 

إلى ريال مدريد!

https://bit.ly/2W0ngQr المصدر:
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