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السلطات الجزائرية تسحب 
اعتماد قناة »العربية«

أفغانستان: تشويه جثة المصور 
دانيش صديقي قبل تسليمها

سامر إلياس

ــع »بــــرويــــكــــت«  ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــريــ ــحــ ــــس تــ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
ه 

ّ
إن بادانني،  الروسي، رومــان  االستقصائي 

اضطر إلى مغادرة بالده، تجنبًا ألّي مالحقة 
قانونية محتملة، بعد حظر املوقع وإدراجه 
فــي قــائــمــة املــنــظــمــات »غــيــر املــرغــوب فيها« 
الصحافيني »عمالء  وتصنيفه مع عدد من 
ــه لــن يعود إلى 

ّ
أجــانــب«. وكشف بــادانــني أن

ــا، ويــعــمــل عــلــى إجــــالء الـــراغـــبـــني من  ــيـ روسـ
كوادر املوقع إلى دولة مجاورة.

ــام  ــــت« عــ ــكــ ــ ــرويــ ــ ــع »بــ ــ ــوقـ ــ ــــق بــــــادانــــــني مـ ــلـ ــ أطـ
ــــالم  واألفــ الـــتـــقـــاريـــر  عــــشــــرات  ونـــشـــر   .2018
االســـتـــقـــصـــائـــيـــة عــــن الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فــي 
روســيــا، مــا أثـــار غضب الــســلــطــات، وعــّرض 

املوقع وصحافييه للمالحقات. 
وفي تصريحات لوكالة »رويترز« الخميس 
ــه تــلــقــى خــبــر  ــ ــ

ّ
ــادانــــني أن ــح بــ ــ ــي، أوضــ ــاضــ املــ

الروسية  تصنيف املوقع من قبل السلطات 
ــيــــه« حــــني كـــان  ــيــــر مــــرغــــوب فــ ـــــــه »غــ

ّ
ــلـــى أن عـ

يقضي عطلة مع زوجته وأطفاله في مدينة 
نيويورك األميركية، وعلى الفور اتخذ قرارًا 
ــــه قــد يــواجــه 

ّ
بــعــدم الـــعـــودة إلـــى روســـيـــا، ألن

مــحــاكــمــة جــنــائــيــة بــمــوجــب قــانــون أقـــر عــام 
تــغــريــم  إمــكــانــيــة  الــســلــطــات  2015، ويــمــنــح 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــات »غـــيـــر املـــرغـــوب فــيــهــا« 
بمبالغ مالية أو السجن ملدة تصل إلى ست 
ه 

ّ
سنوات لتجاهلهم الحظر. وقال بادانني إن

ال يــعــرف أيـــن سيستقر الحـــقـــًا، كــاشــفــًا عن 
محاوالت إلجــالء موظفي املوقع إلى إحدى 
 نائبه 

ّ
الــدول املــجــاورة في حــال وافــقــوا، وإن

ميكيل روبني غادر البالد فعليًا، وهو يقيم 
أيضًا في نيويورك.

يحصل »بــرويــكــت« عــلــى دعـــم مــن مؤسسة 
أدرجتها  التي  األميركية  ميديا«  »برويكت 
وزارة العدل الروسية، في 23 يوليو/ تموز 
املـــاضـــي، ضــمــن قــائــمــة املــنــظــمــات األجنبية 
الحكومية ذات األنشطة غير  والدولية غير 
املرغوب فيها على أراضي روسيا االتحادية، 
 العاملني في موقع »برويكت« 

ّ
ما يعرض كل

واملــتــعــاونــني مــعــه لــلــســجــن. وحــيــنــهــا أعــلــن 
ــه  ـ

ّ
ــكـــت« عــبــر تــطــبــيــق »تــيــلــيــغــرام« أن »بـــرويـ

ه سيواصل 
ّ
لكن اإللكتروني،  املوقع  سيغلق 

العمل االستقصائي بطرق أخرى.
 الرئيس الروسي فالديمير 

ّ
ومن املعروف أن

ع على قانون بداية يوليو املاضي، 
ّ
بوتني وق

املنظمات  مــع  العمل  على  العقوبات  يــشــدد 
يتولى  فيها«، خصوصًا من  املرغوب  »غير 
مــــراكــــز تــنــفــيــذيــة فــــي قـــيـــادتـــهـــا، كـــمـــا شـــدد 
ــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـــتـــبـــرع والـــدعـــم  الـ

املادي لعمل هذه املنظمات.
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو املـــاضـــي، أعــلــن مكتب 
ــة  ــه بــعــد دراسـ ــ

ّ
االدعـــــاء الـــعـــام فـــي روســـيـــا أن

الــبــالغــات املــقــدمــة إلــيــه، فــإنــه قـــرر تصنيف 

منوعات

موقع »برويكت« ضمن إطار املنظمات غير 
املرغوب فيها على األراضي الروسية، وعزا 
 »أعــمــال املوقع تشكل خطرًا على 

ّ
قــراره بــأن

أسس النظام الدستوري واألمن في روسيا 
ه أرسل قراره إلى وزارة 

ّ
االتحادية«، وقال إن

العدل من أجل إدراج »برويكت« ضمن قائمة 
املنظمات غير املرغوب فيها وتعميم القرار. 
وأدرجت وزارة العدل في اليوم نفسه ثمانية 

صــحــافــيــني فـــي ســجــل »الــعــمــالء األجـــانـــب« 
مـــن ضــمــنــهــم خــمــســة مـــن الــصــحــافــيــني في 
ــان  ــ ــم: رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر رومـ ــ ــكــــت« هـ »بــــرويــ
بـــــــادانـــــــني، وبــــيــــوتــــر مــــانــــيــــاخــــني، ومــــاريــــا 
زولــوبــوفــا، وأولــغــا تــشــوراكــوفــا. وتضمنت 
ــع  ــوقـ الــــقــــائــــمــــة أيـــــضـــــًا رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر مـ
»أتكريتوييه ميديا« يوليا ياروش، ونائبها 
مــكــســيــم غــلــيــكــني، والــصــحــافــيــة فـــي راديــــو 

»ســـفـــوبـــودا« إلــيــزافــيــتــا روســـوفـــا. ودهــمــت 
الــســلــطــات الــروســيــة شــقــق بـــادانـــني ونــائــبــه 
روبــــــني والـــصـــحـــافـــيـــة فــــي املــــشــــروع مـــاريـــا 
املاضي،  يونيو/ حزيران   29 في  زولوبوفا 
تــزامــنــًا مــع نــشــر تحقيق مــن قــبــل املــشــروع 
أشـــــار إلــــى عـــالقـــات مــشــبــوهــة فـــي املــاضــي 
كولوكولتسيف،  فالديمير  الداخلية  لوزير 
ــاء الــــوزيــــر مــعــلــومــات عن  ــفـ ــة إلــــى إخـ ــافـ إضـ
عقارات وبيوت يملكها في موسكو وقربها، 
قّدر التحقيق قيمتها بنحو  ملياري روبل 

)نحو 27 مليون دوالر(.
وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املـــاضـــي، قــال 
 لــــدى بـــوتـــني ابــنــة 

ّ
تــقــريــر لــــ »بـــرويـــكـــت« إن

ــيـــدة تـــدعـــى ســفــيــتــالنــا  ثـــالـــثـــة أنــجــبــتــهــا سـ
كــريــفــونــوغــيــخ، فــي ســانــت بــطــرســبــرغ، عــام 
2003، بعد عالقة منذ منتصف التسعينيات. 
 الــفــتــاة ال تحمل اسم 

ّ
وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن

 والــدهــا فــي الــوثــائــق الرسمية 
ّ
بــوتــني، لــكــن

إلى  »تشبه  ــهــا 
ّ
وأن فالديمير،  باسم  مسجل 
حّد بعيد الرئيس الروسي«.

وتـــعـــرض املـــوقـــع فـــي ربـــيـــع الـــعـــام الــحــالــي 
لـــهـــجـــمـــات قــــراصــــنــــة، بـــعـــد عــــرضــــه فــيــلــمــًا 
ــيــــس  ــرئــ ــًا حـــــــــول زوجـــــــــــــات الــ ــيــ ــائــ ــقــــصــ ــتــ اســ
الشيشاني رمضان قديروف عنوانه »أسرار 
زوجــات قديروف«. ينفي الكرملني أن تكون 
وسائل اإلعالم مستهدفة ألسباب سياسية، 
اتـــخـــذ ضــــد وســـائـــل  إجـــــــراء  أّي   

ّ
إن ويــــقــــول 

اإلعالم أو موظفيها نتج عن ظروف محددة، 
وتحفزه الحاجة إلى احترام القانون. 

املشاركة  الرئيسة  سابقًا  قالت  املقابل،  فــي 
لــنــقــابــة الــصــحــافــيــني والــعــامــلــني فـــي مــجــال 
 »تــصــنــيــف 

ّ
اإلعـــــــالم، صــوفــيــا روســــوفــــا، إن

ــيـــة والــصــحــافــيــني كــعــمــالء  املــــواقــــع اإلعـــالمـ
بمتطلبات  الـــوفـــاء  عليهم  يــصــعــب  أجــانــب 
ــــب املـــهـــنـــي فــــي الــتــغــطــيــة املـــتـــوازنـــة  ــواجـ ــ الـ
لألحداث، ويمثل عقابًا لألفراد واملؤسسات«. 
وأعربت في تصريحات ملوقع »أتكريتوييه 
مــيــديــا« عــن »تــضــامــنــنــا )الــنــقــابــة( ودعمنا 
لزمالئنا في هذه األوقات الصعبة«. وتتهم 
ها صعدت 

ّ
املعارضة الروسية السلطات بأن

حملتها منذ بداية العام الحالي على وسائل 
اإلعالم املستقلة واملعارضة لنهج الكرملني، 
 
ّ
)البرملان( لسن الدوما  واستخدمت مجلس 

قــــوانــــني وتـــشـــريـــعـــات تــمــنــع عــمــلــيــًا الــقــيــام 
بالتحقيقات الصحافية املستقلة، أو إيصال 

املعلومة الصحيحة للمواطنني.
وربــــط مــعــارضــون بـــني »الــحــمــلــة املــنــظــمــة« 
على وسائل اإلعالم، واالنتخابات البرملانية 
واملحلية املقررة في سبتمبر/ أيلول املقبل. 
ويــجــمــع خـــبـــراء أنــهــا انــتــخــابــات مصيرية 
لــلــكــرمــلــني، مـــن أجـــل ضــمــان عــمــلــيــة انــتــقــال 
ســيــاســي ســلــســة فـــي 2024، فـــي حــــال قــرر 
الحكم  فــي  البقاء  بوتني  فالديمير  الرئيس 

رئيسًا أو الدفع بخليفة له.

دهمت السلطات 
الروسية شقق عدد من 

الصحافيين االستقصائيين

كابول ـ العربي الجديد

 
ّ
أن املاضي، عن  كشف مسؤولون، األسبوع 

جثة املصور الصحافي في وكالة »رويترز« 
الفائز بجائزة »بوليتزر« دانيش صديقي، 
تل في أفغانستان في يوليو/ تموز 

ُ
الذي ق

ّوهت بشدة في أثناء احتجازها 
ُ

املاضي، ش
لدى حركة »طالبان«.

 
ّ
يـــأتـــي هــــذا الــكــشــف وســــط مـــخـــاوف مـــن أن

نــفــذت حركة  أفغانستان، حيث  فــي  الــقــتــال 
»طـــالـــبـــان« هــجــومــًا عــســكــريــًا مــنــذ سحبت 
ــهــا تــقــريــبــًا، 

ّ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة قـــواتـــهـــا كــل

أصــبــح »وحــشــيــًا بشكل مــتــزايــد« مــع تعثر 
عامًا(   38( تل صديقي 

ُ
ق الــســالم.  محادثات 

وهــو مــواطــن هندي التقط بعضًا مــن أكثر 
نسى من جنوب 

ُ
الصور اإلخبارية التي ال ت

آســيــا فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، صــبــاح يــوم 
رافق  عندما  »طالبان«،  لـ بكمني  يوليو،   16
الــقــوات األفغانية إلــى سبني بــولــداك، وهي 
ــة اســـتـــولـــت عــلــيــهــا أخــيــرًا  مــنــطــقــة حــــدوديــ
»نــيــويــورك تايمز« أظهرت  لـــ الــحــركــة. وفــقــًا 
ــان الــــحــــادث جــثــة  ــكـ الــــصــــور األولــــيــــة مــــن مـ
متعددة،  بجروح  إصــابــات  وفيها  صديقي 

ها سليمة تمامًا.
ّ
لكن

مت الجثة 
ّ
لكن، بحلول ذلك املساء، عندما ُسل

ت إلى 
َ
قل

ُ
للجنة الدولية للصليب األحمر، ون

الــجــنــوبــيــة،  قــنــدهــار  فـــي مــديــنــة  مستشفى 
كانت مشوهة بشدة، وفقًا ملسؤولني هنود 
ومـــســـؤولـــني صــحــيــني أفـــغـــان. وذكــــر مــوقــع 
»نيوزالوندري« اإلخباري الهندي التشويه 

في األيام التي تلت مقتل صديقي.
صورًا  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  راجعت 
عـــــدة، بــعــضــهــا قــدمــهــا مـــســـؤولـــون هــنــود، 
ــلـــون الــصــحــيــون  وأخـــــــرى الــتــقــطــهــا الـــعـــامـ
 جثة 

ّ
األفـــغـــان فــي املــســتــشــفــى، وأظـــهـــرت أن

ــــّوهــــت. وقـــــال أحــــد املــســؤولــني 
ُ

صــديــقــي ش
 الجثة كان 

ّ
الهنود للصحيفة األميركية، إن

 هناك 
ّ
فيها ما يقرب من 12 طلقة نارية، وإن

آثارًا إلطارات على وجه صديقي وصدره.
وقــــال أحـــد مــســؤولــي الــصــحــة فـــي قــنــدهــار 
ـــرة صــديــقــي  إلــــــى جــــانــــب ســــتـ ــة،  ــثــ الــــجــ  

ّ
إن

الصحافية، وصلت إلى املستشفى الرئيسي 
مــســاًء يوم  الساعة 8  املدينة عند نحو  فــي 
ــان مـــن غــيــر املــمــكــن  ــه كــ ــ ـ

ّ
ــاف أن ــ مــقــتــلــه. وأضــ

ه ال يستطيع تحديد 
ّ
التعرف إلى وجهه، وأن

ما حدث للجسد.
الله  ذبيح  »طالبان«  باسم  املتحدث  ونفى 
مــجــاهــد، ارتـــكـــاب أّي مــخــالــفــات مــن جانب 
ــهــم تــلــقــوا أوامـــر 

ّ
 إن

ً
عــنــاصــر الــحــركــة، قــائــال

ــرام وتــســلــيــمــهــا  ــتــ ــاحــ ــثـــث بــ بـــمـــعـــامـــلـــة الـــجـ
 
ّ
لكن األحــمــر.  للصليب  أو  محليني  لشيوخ 

املنطقة في  عــلــى  كــانــت تسيطر  »طــالــبــان« 

ــك الــــوقــــت، وأظــــهــــرت بــعــض الـــصـــور من  ذلــ
هم مقاتلوها يتحلقون حول جثة 

ّ
يبدون أن

صديقي التي كانت سليمة في ذلك الوقت.
وأعيد جثمان صديقي في نعش مغلق إلى 

منزله في نيودلهي بعد يومني من مقتله.
في السياق نفسه، أقّرت »طالبان«، الخميس، 
ها قتلت شرطيًا أفغانيًا اشتهر بمقاطع 

ّ
بأن

فيديو فكاهية كان ينشرها عبر اإلنترنت، 
بعد موجة تأثر عّمت أفغانستان عقب نشر 
صــــور تــظــهــر تــعــرضــه لــلــضــرب عــلــى أيـــدي 

مسلحني ثم العبث بجثته.

)Getty /تتصاعد الضغوط على المنصات اإلعالمية المستقلة وصحافييها )كيريل كودريافتسيف

)Getty /ُقتل بكمين لـ»طالبان« )براديب غور

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلنت السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة »العربية« ووقف عملها في الجزائر؛ 
»املضللة«. بسبب تقارير وصفتها بـ

 قرار سحب االعتماد 
ّ
وأفاد بيان لوزارة االتصال الجزائرية أول من أمس، السبت، بأن

»راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخالقيات املهنة، وممارستها للتضليل 
اإلعالمي والتالعب«، من دون أن تقدم توضيحات كافية.

األجنبية  اإلعـــالم  مــع وســائــل  التعامل  فــي  تــشــددًا الفتًا  الجزائرية  السلطات  تبدي 
العاملة في البالد، خاصة في تعاطيها مع األحداث والقضايا املحلية. وكان الرئيس 
ـــح، فــي حـــوار صحافي ســابــق، عــن امتعاضه من 

ّ
الــجــزائــري عبد املجيد تــبــون قــد مل

تغطية القناة من دون أن يسميها، خالل أزمة الوقود التي شهدتها الجزائر، واعتبر 
 أحد تقاريرها، حول تلك األزمة، »مغرض ومثير للتحريض«.

ّ
أن

 قناة »العربية« لتقارير تتعلق باألزمة الصحية الناجمة عن 
ّ
 بث

ّ
يعتقد متابعون أن

 سلطة ضبط 
ّ
انتشار فيروس كورونا قد يكون أزعج السلطات الجزائرية، خاصة أن

السمعي البصري دعــت، يــوم الجمعة املــاضــي، وســائــل اإلعـــالم، إلــى »عــدم التركيز 
املــفــرط على األخــبــار السلبية والــقــصــص اإلخــبــاريــة املــأســاويــة، لــتــفــادي بــث الذعر 
والــيــأس فــي أوســـاط املجتمع«، وحثت القائمني على نــشــرات األخــبــار إلــى »تفادي 
خطابات التهويل والترويع«. لكن قراءات أخرى تذهب باتجاه تفسيرات سياسية 
للقرار ترتبط بمواقف القناة وخطها التحريري البعيد عن املقاربة الجزائرية، خاصة 
في ما يخص طرح األزمة في تونس وليبيا. في 13 يونيو/حزيران املاضي، سحبت 
الجلي  »الــعــداء  بـــ مــا وصفته  بسبب  الفرنسية؛   »24 »فــرانــس  قناة  اعتماد  الجزائر 
أخالقيات  لقواعد  احترامها  وعــدم  ومؤسساتها،  بالدنا  إزاء  القناة  لهذه  واملتكرر 
املهنة، وممارستها للتضليل اإلعالمي والتالعب، إضافة إلى العدوانية املؤكدة ضد 
أبــرزهــا »مراسلون بالد  انتقادات من منظمات دولــيــة،  الجزائر  الــجــزائــر«. وتــواجــه 
الحرية متوفرة  إن  السلطات  تقول  فيما  اإلعالمية،  الحريات  تقييد  حــدود«، بشأن 

لوسائل اإلعالم كافة شريطة االلتزام باملوضوعية وأخالقيات املهنة.

الصحافيون االستقصائيون »غير مرغوب بهم« في روسيا

أخبار 
تِك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
»ِتسال«، إيلون ماسك، دعمه 

لشركة »إيبيك غيمز« المصنعة 
للعبة »فورتنايت« الشهيرة، في 

معركتها القضائية ضد شركة »آبل«، 
على خلفية احتكارها للمدفوعات 

في التطبيقات على نظام تشغيل 
»آي أو إس«.

ظهر رقم الهاتف الخاص 
بمؤسس تطبيق »تيليغرام«، 

بافيل دوروف، ضمن قائمة 
أرقام هواتف تستهدفها برمجية 
التجسس »بيغاسوس« التي طورتها 
شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية 

»إن إس أو«. ولم تتضح هوية 
العميل الذي يستهدف دوروف.

تواجه شركة »أمازون« أكبر غرامة 
تتعلق بالخصوصية في االتحاد 

األوروبي، بعدما فرضت عليها 
هيئة مراقبة الخصوصية غرامة 

قيمتها 746 مليون يورو )888 
مليون دوالر أميركي(، النتهاكها 

قواعد حماية البيانات الصارمة التي 
يفرضها االتحاد.

ارتفعت عائدات »يوتيوب« 
بنسبة 83% على أساس سنوي، 

لتتخطى 7 مليارات دوالر، وتناهز 
تاليًا اإليرادات المحققة من 

»نتفليكس«. وبلغت المنصة عتبة 
ملياري مشاهدة شهريًا في أنحاء 

العالم، ما يمثل نحو 64% من 
إجمالي جمهور مقاطع الفيديو.

تشدد السلطات الروسية قيودها على المؤسسات الصحافية المستقلة والعاملين فيها، عبر تصنيفهم »عمالء أجانب« مما يصعب 
عليهم القيام بمهنتهم، ويدفع الكثيرين منهم إلى الهرب خوفًا من المالحقات
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جمهورها  عليها  يعملون  التي  أفكارهم  أن 
قليل لكنه يبحث عن فن مختلف. 

فــي جــعــبــة هــيــفــاء كــمــال، وكـــارولـــن مــاضــي، 
وخــالــد مصطفى ومــحــمــد الــنــابــلــســي، أفــكــار 
مــوســيــقــيــة تــحــمــل أحـــامـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم 

ونظرتهم للفن بطريقتهم. 
 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــقــت هـــؤالء ســائــلــة كــل

منهم عن مشروعه.

هيفاء كمال... إلى قرطبة
تــســعــى الــفــنــانــة هــيــفــاء كـــمـــال فـــي ألــبــومــهــا 
الـــذي قدمته أخــيــرًا بالتعاون  »إلـــى قــرطــبــة« 
ــيـــدر« املــتــخــصــصــة بموسيقى  مــع فــرقــة  »أبـ
ــــروج مــن  ــخـ ــ الـــفـــامـــنـــكـــو اإلســــبــــانــــيــــة، إلـــــى الـ

االنتاج  قالب معّن من  في  دائــرة تصنيفها 
به  ما يرغب  تقديم  املوسيقي، حيث تحاول 
الجمهور الــشــاب فــي الــوقــت الــحــالــي بشرط 
تنفيذه »بأعلى جودة موسيقيًا وتقنيًا، عبر 
نصوص شعرية صوفية الهوى«، كما تشرح 

»العربي الجديد«. لـ
ــبــــوم الـــــذي طــــرح عــبــر مــواقــع  يــتــضــمــن األلــ
الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي ثـــاث أغــنــيــات، هــي: 
»شــمــس الــنــهــار« مــن كلمات شــاعــر العصر 
املــمــلــوكــي صــفــي الـــديـــن الــحــلــي، و»عــصــف 
ــن كـــلـــمـــات الــــشــــاعــــرة الـــســـوريـــة  ــــوى« مــ ــهـ ــ الـ
ـــَت« من 

ْ
املــعــاصــرة ُســمــّيــا صـــالـــح، و»إن كـــن

عّمان ـ محمود الخطيب

ــة  ــرديـ ــفـ ــارب الـ ــجــ ــتــ ــعـــض الــ رغــــــم بـ
األردنــي  الغناء  يعاني  الناجحة، 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــار فــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــن أزمـــــــــة انـ ــ مــ
الــعــربــي، فــي ظــل ســيــطــرة واضــحــة لألغاني 
اللبنانية، واملصرية، والخليجية، واملغاربية. 
والــســبــب الــواضــح هــو غــيــاب املــقــومــات التي 
تستطيع صناعة نجم، وصناعة أغاٍن تحقق 
ــرة لـــلـــحـــدود املــحــلــيــة. إذ حتى  ــابـ شــعــبــيــة عـ
الــســاعــة ال يــعــرف الــجــمــهــور الــعــربــي ســوى 
إثر  شهرتها  اكتسبت  الــتــي  األســمــاء  بعض 
العربية مثل  املــواهــب  بــرامــج  فــي  مشاركتها 

ديانا كرازون، ونداء شرارة.
لكن حاليًا، وفي ظل انتشار مواقع التواصل 
اإلجـــتـــمـــاعـــي وتـــأثـــيـــرهـــا الـــكـــبـــيـــر، وســهــولــة 
اســتــخــدام الــنــاس لــهــا، وإطــــاق إنــتــاجــاتــهــم 
ــــررت مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن  مـــن خــالــهــا، قـ
األردنين التغريد خارج سرب اإلنتاج الفني 
التقليدي، عبر استثمار مواقع التواصل في 
بتقديم  مخاطرين  للجمهور  أعمالهم  طــرح 
ومدركن  السائد،  عن  مختلفة  فنية  تجارب 

بدأت السلطات بالحفر 
تمهيدًا لمد طريق 

في المدينة األثرية

تعاني األغنية 
األردنية من ضعف 
في االنتشار العربي

بايلز إحدى »الناجيات« 
من اعتداء الطبيب 

المدان الري نصار

2223
منوعات

أشعار نيقوال الصائغ الحلبي وهو شاعر 
وقسيس من القرن الثامن عشر. أما موسيقى 
األغنيات فهي من تأليف وتوزيع موسيقي 
بــيــدر«، وقــام ألفارو يانوس عازف 

ُ
لفرقة »أ

وتــوزيــع  بتلحن  الــفــرقــة  فــي  البيس غيتار 
ــَت«. تــقــول كــمــال: »أعــلــم أنني 

ْ
أغنية »إن كــن

أقدم فنًا مختلفًا عما تريده شركات اإلنتاج 
للتجديد  أسعى  لكنني  الجمهور،  ومعظم 
الــفــنــي واملــوســيــقــي، وأدرك وجـــود شريحة 
كبيرة تهتم بــالــلــون الـــذي أقــدمــه، وهـــذا ما 
أملــســه شــخــصــيــًا مـــن ردود فــعــل الــجــمــهــور 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل اإلجـــتـــمـــاعـــي، ومــن 

الحفات«.  أو  التلفزيونية  املقابات  خــال 
الرغم  على  املستقل  اإلنــتــاج  هيفاء  تفضل 
من التكلفة العالية والوقت الطويل إلنجاز 
ــلــــى مــــســــتــــوى، وتــــشــــرح:  ــق أعــ ــ األعـــــمـــــال وفــ
»أخوض دائمًا مغامرة تقديم الفن املختلف 
والذي يرقى بروح من يستمع إليه، وأشعر 
بذاتي تحلق فيما أغنيه. أدرك أنني أتوجه 
إلـــى شــريــحــة مــعــيــنــة، لــكــن مــا يعنيني هو 

األثر الذي يتحقق عند من يسمع«.
في أرشيف كمال، العديد من األعمال الفنية 
انطلقت  خليل  كمال  الفنان  فابنة  املتنوعة، 
إلــــى الـــفـــن مـــن فـــرقـــة »بـــلـــدنـــا« الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وشـــاركـــت فـــي مــشــاريــع مــوســيــقــيــة عــــدة مع 
فرقة »رم« للموسيقي طارق الناصر، وفرقة 
عمان للموسيقى العربية وأوركسترا املعهد 
الوطني للموسيقى،  قبل أن تبدأ مشوارها 
ألبومها  بــإصــدار   2014 عــام  الــخــاص  الفني 
األول »ِدنيا«، وقامت خال السنوات املاضية 
بـــغـــنـــاء شــــــــارات مـــســـلـــســـات درامـــــيـــــة، مــثــل: 
»ليس سرابًا«، و»وش رّجعك«، و»األســوار«، 

و»سمرقند«.

كارولين ماضي... الحب ال يخفى
ــي تـــقـــديـــم الـــغـــنـــاء  ــ تـــجـــربـــة هـــيـــفـــاء كــــمــــال فـ
الــفــنــانــة كــارولــن  إلــيــهــا  الــصــوفــي، سبقتها 
مــاضــي الــتــي قــدمــت قــبــل 6 ســـنـــوات ألــبــومــًا 
بسبع أغــنــيــات مــن أشــعــار الــشــيــخ الصوفي 
السوداني النيل عبد القادر أبوقرون، بعنوان 
ــد  »الـــحـــب ال يــخــفــى« ولــحــنــه مــوســيــقــيــًا والـ
أغانيه  ووزع  ماضي  مالك  الفنان  كــارولــن، 
محمد القيسي، وخاشيك آدم، والفنان محمد 

بشناق.
عــن هــذا األلــبــوم تــقــول مــاضــي: »قــصــدت في 
لتعميمها  فنية  تأسيس حالة  التجربة  تلك 
على الجمهور. أذكر أن األلبوم وجد ترحيبًا 
الذي  النقاد ووسائل اإلعــام والجمهور  من 
أقمتها في دول  التي  حضر بعض الحفات 
عربية عدة للتعريف بالفكرة، لكن تقديم فن 
هو  ما  بقدر  السائد جماهيريًا  عن  مختلف 
مــمــتــع، إال أنـــه يــعــد مــخــاطــرة فــي ظــل عــزوف 
ــنـــوع من  ــذا الـ شـــركـــات اإلنـــتـــاج عـــن تــبــنــي هــ
الغناء، واالستمرارية تحتاج ملنتج واع يقدر 

هذا النوع من الفن«.
تستعيد ماضي ذكريات تجربتها في الغناء 
الصوفي بالقول: »أقمنا ورشة عمل جماعية، 
كـــان هــدفــهــا فــهــم الــنــصــوص واالنــحــيــاز إلــى 
سجلت  وعندما  النفس،  في  الكامل  الجمال 
األغنيات بصوتي، شعرت بقرب هذا الغناء 
ــــي كـــونـــي اســتــشــعــرتــه فـــي أعــمــاقــي  مـــن روحـ

وغنيته بكل شغف«.
تـــود مــاضــي الــتــي تــســتــقــر اآلن فـــي جــنــوب 
في  التجربة  لتكرار  تــزوجــت،  بعدما  لبنان 
حال أتيحت لها الفرصة مجددًا، وتضيف: 
تفرغ  إلــى  الــغــنــاء يحتاج  لــهــذا  »التحضير 
ــة األولـــــــــى، أرغـــــــب بـــتـــكـــرار  ــالــــدرجــ ذهــــنــــي بــ
 لكنني 

ً
التجربة، وأعلم أن األمر ليس سها

مستعدة، كما أن أغنياتي التي قدمتها في 
ألــبــومــي »عــشــقــتــك« و»شـــهـــرزاد تــرحــل الــى 
الصوفي  الــغــنــاء  روح  مــن  فيهما  الـــغـــرب«، 
الكثير، وخاصة أن الوصول إلى الجمهور 
صــار أسهل فــي ظــل توفر مــواقــع التواصل 
اإلجتماعي، ووجود جمهور متحمس لهذا 

الغناء«. 

ماجدولين الشموري

أتابعها،  وال  الرياضية،  املسابقات  تهّمني  ال 
أسطورة  أعــرف  ي 

ّ
لكن أمّيز بن نجومها.  وال 

الــجــمــبــاز األمــيــركــيــة، ســيــمــون بــايــلــز. سمعت 
اســمــهــا لــلــمــرة األولــــــى حـــن شــــاهــــدت، الــعــام 
املاضي، الفيلم الوثائقي »الاعبة رقم 1« الذي 
بوني كوهن، وزوجها جون  املخرجة  أعّدته 
شينك، لصالح منّصة »نتفليكس«، ثم تابعت 
ــيــــرة، بــعــد إعــانــهــا  أخـــبـــارهـــا فـــي األيـــــام األخــ
االنــســحــاب مـــن مــســابــقــات أوملــبــيــاد طــوكــيــو، 
الذهنية،  صّحتها  على  التركيز  تــريــد  ــهــا 

ّ
ألن

ُملقى  ه 
ّ
كل العالم   حمل 

ّ
بــأن فهي تشعر »حقًا 

في  العام  املّدعي  نائب  أحيانًا«.  كتفيها  على 
تكساس، آرون ريتز، وصف بايلز، بعد قرارها 
همًا إياها بإحراج 

ّ
»األنانية«، مت االنسحاب، بـ

ه ال 
ّ
بلدها، ثم سارع إلى االعتذار، ُمعترفًا بأن

بــه هــذه الشخصية  مـــّرت  مــا  يستطيع تخّيل 
»الوطنية الحقيقية«.

، مــا الـــذي مـــّرت بــه ابــنــة الــــ24 عــامــًا، التي 
ْ
لــكــن

ــــهــــا أنــــجــــح العــــبــــة جــمــبــاز 
ّ
يــــقــــول كـــثـــيـــرون إن

أميركية على اإلطاق، وفازت بأربع ميداليات 
ذهبية وبرونزية في أوملبياد ريو دي جانيرو 
ــهــا 

ّ
إن الــتــي قــالــت  2016؟ أّي »شــيــاطــن« تــلــك 

تحاول طردها؟
لم يرّكز الفيلم الوثائقي »الاعبة رقم 1« على 
تــجــربــة ســيــمــون بــايــلــز، إحـــدى »الــنــاجــيــات« ـ 
الــلــواتــي كشفن املــســألــة، وعــددهــن نــحــو 330 
ـ مــن اعــتــداء طبيب »اتــحــاد الجمباز  شخصًا 
ــذ حــالــيــًا 

ِّ
ــنــف األمـــيـــركـــي« الري نـــّصـــار، الــــذي ُي

عــقــوبــة الــســجــن املــــؤّبــــد. أوضـــــح شــيــنــك، في 
وكــوهــن،  ـــه، 

ّ
أن ســابــقــة،  تصريحات صحافية 

أرادا التركيز على الشهادات األولى للناجيات، 
وتحديدًا ماغي نيكولز، وجهود الصحافين 
ستار«  بوليس  »إنــديــانــا  فــي  االستقصائين 
التي أّدت إلى كشف فضيحة نّصار، وتجاهل 

ر عليها.
ّ
االتحاد لجرائمه، والتست

للمفارقة، إعــان بايلز عــن قــرارهــا تــزامــن مع 
 الري 

ّ
أن بــوســت«  كــشــف صحيفة »واشــنــطــن 

نّصار دفع 300 دوالر أميركي فقط كغرامات، 
ــشــّكــل جـــزءًا مــن عقوبته مــنــذ صـــدور الحكم 

ُ
ت

بينما  شــهــريــًا(،  أمــيــركــيــة  دوالرات   8( ــه 
ّ
بــحــق

حــســابــه  مـــن  دوالر  آالف   10 مـــن  أكـــثـــر  أنـــفـــق 
الــخــاص لـــدى »املــكــتــب الــفــيــدرالــي للسجون« 

أثناء وجوده خلف القضبان.
لم تكن »ناجية« صامتة. في نوفمبر/ بايلز 

الثاني 2017، قبل أسبوع من صدور  تشرين 
الحكم بحق نــّصــار، غـــّردت: »أنــا أيضًا إحدى 
نّصار.  عليهن الري  اعتدى  كثيرات،  ناجياٍت 
أثنتني عــن مــشــاركــة قّصتي،  كــثــيــرة  أســبــاب 

ــبـــث فــــي الـــحـــضـــارة  اآلشــــــوريــــــة، والـــــيـــــوم الـــعـ
البابلية«، داعيًا لـ »إنقاذ آثار بابل«.

ــار فـــي »جــامــعــة  ــ ــ ــاذ الــــتــــراث واآلثـ ــتـ ر أسـ
ّ
ــذ ــ وحــ

بــغــداد« أحــمــد الطائي مــن خــطــورة االجتهاد 
وإجــــراء بــنــاء وتــرمــيــم غــيــر مــــدروس فــي آثــار 
بابل، مبينًا في حديث لـ »العربي الجديد« أن 
هذه املنطقة تستمد قيمتها من كونها مدينة 
أثرية يمتد وجودها إلى حقب تاريخية مهمة.
وأشـــار إلــى أن العمل غير املــــدروس قــد يفقد 
ــًا الــســلــطــات  ــيـ بـــابـــل الــكــثــيــر مـــن قــيــمــتــهــا، داعـ
إلــى االهــتــمــام بــاملــرافــق الــتــي يمكن أن تجذب 
السياح إلى املدينة من دون املساس باملعالم 
منديل  بابل حسن  ونفى محافظ  التاريخية. 

بغداد ـ براء الشمري

عّبر ناشطون عراقيون ومعنيون باآلثار عن 
الــســلــطــات املحلية إجـــراء  قلقهم مــن مــحــاولــة 
تــغــيــيــرات فــي الــشــكــل الــتــاريــخــي ملــديــنــة بابل 
ــداد(، بــمــا يـــهـــدد بــخــروجــهــا من  ــغــ ــنـــوب بــ )جـ

قائمة »اليونسكو« للمواقع األثرية العاملية.
وبدأت املخاوف بعد التحذيرات التي أطلقها 
عالم اآلثار البريطاني ريتشارد دمبريل الذي 
ظهر في مقابلة مع قناة فضائية عراقية حذر 
فيها من وجود محاوالت للبناء قرب »معبد 
ــزقــــورة فـــي بــابــل،  نــنــمــاخ« بــاتــجــاه عـــمـــارة الــ
مــا يجري  تــجــاه  بالقلق  أنـــه يشعر  مــوضــحــًا 
هناك. وأشــار إلى قيام سلطات بابل بالحفر 
ملد  تمهيدًا  األرض  األشــجــار وتسوية  وإزالـــة 

طريق في املدينة األثرية.
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
نشروا صورا لعمليات الحفر وتسوية الطرق 
في املنطقة األثرية في بابل. وقال الناشط في 
األعــمــال اإلنــســانــيــة والــتــطــوعــيــة زيـــد الــويــس 
فــي تــغــريــدة: »فـــي نــيــنــوى عــبــثــوا بالحضارة 

غياب  غلطتي«.  ليست  ــهــا 
ّ
أن اآلن  أعــلــم  ي 

ّ
لكن

ـــف مــــن قــــســــوة الــفــيــلــم 
ّ
ــف ــلـــز لــــم يـــخـ قــــّصــــة بـــايـ

 الـــنـــجـــاح الــبــاهــر 
ّ
ــذي كـــشـــف أن ــ الـــوثـــائـــقـــي الــ

لاعبات الجمباز األميركيات كان على حساب 
ثقل  ُيبرز  من تصريح  ما  النفسية.   

ّ
صحتهن

هــــذا الـــعـــالـــم أكـــثـــر مـــن قــــول جــيــمــي دانــتــشــر، 
ه كان »الرجل البالغ 

ّ
إحدى ضحايا نّصار، إن

الجمباز  »اتــحــاد  فريق  في  اللطيف«  الوحيد 
األميركي«. أّي عالم هذا، الذي يكون فيه ُمدان 
باالعتداء على 140 شابة وطفلة من مختلف 

ــُصــــور اإلبــاحــيــة  ــيـــازة آالف الــ األعــــمــــار، وبـــحـ
لألطفال »البالغ الوحيد اللطيف«؟

ــط الــضــوء عــلــى املـــدّرب 
ّ
»الــاعــبــة رقـــم 1« ُيــســل

ا عن 
ّ
بيا وزوجته مارتا كارولي، اللذين انشق

رومانيا عام 1981، وُينسب إليهما الفضل في 
مركز  عبر  األميركية،  الجمباز  رياضة  نجاح 
تــدريــب خــاص بهما فــي تكساس، فــي مزرعة 
ال ُيــســمــح لـــآبـــاء واألمـــهـــات بــدخــولــهــا، إذ ال 
 ُيقِدما عليه للحصول على 

ْ
حدود ملا يمكن أن

ما يرضيهما من املتدّربات. سوء املعاملة هذا 
ه 

ّ
ال يمكن فصله عن اعتداءات الري نّصار، ألن

هّيأ لها البيئة املناسبة، وجعلها أكثر إرباكًا 
بالنسبة إلى الفتيات اللواتي واجهن صعوبة 
 

ْ
 ُينَعت

ّ
 يتعّرضن له. فحن كن

ّ
في فهم ما كن

بــأفــظــع األلــــقــــاب، وُيـــدفـــعـــن بــشــكــل مــتــواصــل 
، كـــان نــّصــار 

ّ
إلـــى خــســارة مــزيــد مــن أوزانــــهــــن

يعطيهن السكاكر والشوكوال خلسة.
ــة مــــن هـــــذا الـــعـــالـــم،  ــادمــ لـــقـــطـــات كـــثـــيـــرة صــ

تكون  ربــمــا   .»1 رقــم  »الــاعــبــة  استعرضها 
أكــثــرهــا تــأثــيــرًا تــلــك الــتــي صــــّورت لحظات 
فوز كيري ستراغ بامليدالية الذهبية لفريق 
الواليات املتحدة، في دورة األلعاب األوملبية 
كـــاحـــلـــهـــا،  ــة  ــ ــابـ ــ إصـ رغــــــم   ،1996 بـــأتـــانـــتـــا 
ة  وشعورها باأللم الشديد. اللقطات املنصبَّ
سبغ عليها كثيرًا صفات التفاني 

ُ
على من أ

واإلصرار، أعطيت معنى مختلفًا في سياق 
كــانــت ســتــراغ تملك  الــوثــائــقــي. فهل  الفيلم 
خيارًا آخر حينها؟ ربما لو أعيد الزمن إلى 
ـــوراء، الخــتــارت ســتــراغ املــنــافــســة ُمــجــّددًا  الــ
ــهــا 

ّ
 الــقــول إن

ّ
بــكــاحــلــهــا املـــصـــاب. ربــمــا. لــكــن

 
ّ

كانت حــّرة في اختياراتها حينها ليس إال
وهمًا.

 بايلز تملك 
ّ
أن أما اآلن، فتسعدني فقط فكرة 

 عن 
ّ

تـــكـــف تــســتــريــح، وأن  أن  ــيـــار. خـــيـــار  الـــخـ
ــة مــــطــــاردة الـــشـــيـــاطـــن الـــتـــي جــثــمــت  ــاولـ مـــحـ

 فوق كتفيها.
ً
طويا

األنــبــاء عن وجــود مخطط لتدمير آثــار بابل، 
مؤكدًا في بيان، أن »األعــمــال التي تجري في 
املدينة األثرية هي بإشراف منظمة اليونسكو، 

وال يتم أي شيء بدون مراجعتها«.
بتعبيد  املــتــمــثــلــة  »األعــــمــــال  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الــطــرق، وتــأهــيــل املــســرح الــبــابــلــي، هــي خــارج 
أسوار املدينة األثرية«، داعيًا إلى زيارة مدينة 
ــة، واالطـــــاع عــلــى ســيــر األعــمــال،  ــريـ بــابــل األثـ

ومدى تطابقها مع معايير اليونسكو.
عــام 2019، صــوتــت لجنة الــتــراث الــعــاملــي في 
»مــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــثــقــافــة والــتــربــيــة 
والعلوم« )اليونسكو(، باإلجماع، على إدراج 
آثــار مدينة بابل جنوبي الــعــراق، على الئحة 

التراث العاملي للمنظمة.
وتــمــثــل اآلثــــار الــحــضــارة البابلية الــتــي مــرت 
بالعديد من الساالت الحاكمة التي استمرت 
منذ عــام 1880 قبل املــيــاد إلــى عــام 500 قبل 
املياد، وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي 
ــم آثــارهــا الــحــدائــق  واملــلــك نــبــوخــذ نــصــر، وأهـ
املعلقة، ومسلة حمورابي، وبرج بابل، وأسد 

بابل، وبوابة عشتار.

قلق على مصير مدينة بابل

أماندا نوكس تهاجم 
فيلم »مياه راكدة«

سيمون بايلز تطارد شياطينها

شفت 
ُ
َمل أن تكون هياكل متحجرة شبيهة باإلسفنج اكت

َ
ُيحت

فــي شمال غــرب كــنــدا، وكــانــت تعيش فــي املحيطات قبل 890 
مليون سنة، بقايا أقدم حياة حيوانية معروفة على األرض، 
وفـــق مــا أظــهــرت دراســــة جــديــدة. يحمل هـــذا االكــتــشــاف على 
لم  الحيوانات   

ّ
بــأن تفيد  التي  القديمة  النظرية  في  التشكيك 

 بعد ظهور كميات كبيرة من األوكسجن في الغاف 
ّ

تنشأ إال
الــجــوي واملــحــيــطــات. يعتبر اإلســفــنــج حــيــوانــات بسيطة لها 
تاريخ قديم. وأظهرت التحاليل الجينية لإلسفنجات الحديثة 
ها نشأت على األرجح قبل فترة تتراوح بن مليار سنة و500 

ّ
أن

ف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية 
َ

ش
َ
كت

ُ
مليون سنة، لكن لم ت

ــذه الــحــقــبــة املــعــروفــة بــاســم عــصــر نــيــوبــروتــيــروزويــك.  مـــن هـ
إليزابيث  الكندية  »لورنتيان«  جامعة  في  األســتــاذة  وعملت 
تــورنــر عــلــى الــبــحــث عــن مــثــل هـــذه املــتــحــجــرات فــي الطبقات 
الجيولوجية لشعب مرجانية يعود تاريخها إلى 890 مليون 
سنة، وهي شعب »صنعتها« بكتيريا رّسبت عليها كربونات 

الكالسيوم. والحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبية صغيرة 
للشعب  معاصرة  الكالسيت  بلورات  على  تحتوي  املوقع  في 
املوجود في  العظمي  الهيكل  إلــى حد بعيد  املرجانية، تشبه 
اإلســفــنــجــات الــحــديــثــة. وفــي حــال تــأكــد هــذا االكــتــشــاف، الــذي 
شر في مجلة »نيتشر« فستكون هذه املتحجرات أقدم بـ350 

ُ
ن

اآلن. وأوضحت  إلــى  األقـــدم  عتبر 
ُ
ت التي  مــن تلك  مليون سنة 

 »أقدم الحيوانات التي ظهرت ضمن عملية تطورية 
ّ
تورنر، أن

 
ّ
 »ذلك ليس مفاجئًا، نظرًا إلى أن

ّ
ربما كانت اإلسفنج«. ورأت أن

اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية«.
وإذا كانت املتحجرات التي عثرت عليها من اإلسفنج بالفعل، 
 حجم هذه اإلسفنجات كان يبلغ حوالي سنتيمتر واحد. 

ّ
فإن

 هذه اإلسفنجات كانت »صغيرة جدًا وغير 
ّ
وشرحت تورنر أن

ظــاهــرة، تعيش فــي طــيــات مظلمة وتــجــاويــف تــحــت السطح 
الخارجي للشعب املرجانية«.

)فرانس برس(

فنانون من خارج المنهج

4 تجارب 
أردنية

أقدم حياة حيوانية

فنون وكوكتيل
علوم

آثار

إضاءة

قضيةجدل

واشنطن ـ العربي الجديد

انتقدت أماندا نوكس، املواطنة األميركية التي حوكمت وُبّرئت من جريمة قتل 
ه يسعى لاستفادة من 

ّ
في إيطاليا منذ أكثر من عقد، فيلمًا في هوليوود قالت إن

اسمها من دون موافقتها.
وأعربت نوكس التي أمضت أربع سنوات في السجن في بيروجيا بإيطاليا، قبل 
تبرئتها من جريمة قتل زميلتها في السكن عام 2007، عن إحباطها عندما افتتح 
فيلم »مياه راكــدة« Stillwater في دور السينما األميركية هذا األسبوع، وفق ما 

نقلت وكالة »رويترز«.
 قضية أماندا نوكس ألهمت فيلمه الذي يدور حول 

ّ
وقال املخرج توم مكارثي إن

ابنته املسجونة  إلــى فرنسا ملساعدة  أوكــاهــومــا يسافر  فــي واليــة  عامل نفطي 
ها لم ترتكبها. وُينظر إلى الفيلم، وهو من بطولة مات 

ّ
في جريمة قتل، تقول إن

ه منافس محتمل على جائزة »أوسكار«.
ّ
ديمون، على أن

وكــتــبــت نــوكــس فـــي تــدويــنــة مــطــولــة فـــي حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«: »هـــل اســمــي 
يخصني؟ وجهي؟ ومــاذا عن حياتي؟ قصتي؟ ملــاذا يشير اسمي إلــى أحــداث لم 
 اآلخرين يستمرون في االستفادة من 

ّ
يكن لي يد فيها؟ أعود إلى هذه األسئلة ألن
اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقتي«.

وقالت نوكس، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي ناشطة في مجال العدالة الجنائية، 
ني 

ّ
 الفيلم »يعزز صورتي كشخص مذنب وغير جدير بالثقة«. وأضافت: »إن

ّ
إن

أمام خيار أن أجلس مكتوفة اليدين بينما يستمر اآلخرون في تشويه شخصيتي، 
رت عن طريق الخطأ«. ودعت نوكس  أو القتال الستعادة سمعتي الطيبة التي ُدمِّ

 من مكارثي وديمون لاستماع إلى وجهة نظرها.
ً ّ
كا

 في »ذا أتانتيك« األميركية، أعادت فيها نشر مجموعة 
ً
كذلك، كتبت نوكس مقالة

بــعــد تبرئتها  املـــذكـــورة، وروت فيها قصتها ومــعــانــاتــهــا حــتــى  تــغــريــداتــهــا  مــن 
وصياغة قصتها بشكل خاطئ من قبل اإلعام ورجال السلطة واألفام.

برزت على الساحة الفنية أخيرًا في األردن بعض التجارب 
مختلف  موسيقي  نوع  تقديم  تحاول  التي  الغنائية 
على  تسيطر  التي  البوب  وأغاني  الشعبية  األغاني  عن 

المشهد الغنائي المحلي

أدلة على تهّرب 
شاكيرا الضريبي

لــن تتمكن شــاكــيــرا )الـــصـــورة( من 
االحتيال  بتهمة  املحاكمة  تجنب 
ــتـــوصـــل إلـــى  الـــضـــريـــبـــي، مــــا لــــم تـ
ــاق فــــي الــلــحــظــة األخــــيــــرة مــع  ــفــ اتــ
املــــدعــــي الــــعــــام اإلســــبــــانــــي. فــبــعــد 
تحقيق استمر ملدة ثاث سنوات، 
أغـــلـــق الــقــاضــي مـــاركـــو خــيــســوس 
قضية  فــي  التحقيق  خــوبــيــريــاس 
 
ّ
املــغــنــيــة الــكــولــومــبــيــة، ووجـــــد أن

هناك »أدلة كافية« ملحاكمتها على 
التهرب من 14.5 مليون يــورو من 
الضرائب عن طريق إخفاء ثروتها 
عبر شبكة من الشركات املوجودة 
فـــي املــــــاذات الــضــريــبــيــة، وفــــق ما 
بـــايـــيـــس«  »إل  ــيـــفـــة  صـــحـ أفـــــــــــادت 
شاكيرا،  االدعـــاء  يتهم  اإلسبانية. 
واســمــهــا الــكــامــل شــاكــيــرا إيــزابــيــل 
ــبــــارك ريــــبــــول، بـــســـت مــخــالــفــات  مــ

فقد  عــلــيــهــا  حــكــم  وإذا  ضــريــبــيــة. 
ــه عـــقـــوبـــة الــــســــجــــن. وكـــتـــب  ــ ــــواجـ تـ
القاضي في وثيقة قضائية اطلعت 
»شــاكــيــرا   

ّ
أن بــايــيــس«  »إل  عليها 

عن  تخلفت  ريبول  مبارك  إيزابيل 
دفــع الــضــرائــب فــي إسبانيا خال 
األعــوام 2012 و2013 و2014، على 
الرغم من أنه كان عليها فعل ذلك، 
 مــحــل إقــامــتــهــا الــضــريــبــي كــان 

ّ
ألن

لــطــاملــا أصــــّرت املغنية على  هــنــا«. 
أنها كانت تعيش في جزر البهاما، 
ــدفــع  فيها ضريبة 

ُ
وهــي دولــة ال ت

إســـبـــانـــيـــا  زارت  ـــا  ــهــ ــ وأنـ ــل،  ــ ــدخــ ــ الــ
فــقــط »بــشــكــل مــتــقــطــع«، خـــال تلك 
الـــســـنـــوات. ولـــكـــن ُكـــشـــف عـــن زيــف 
هذا االدعــاء مــرارًا وتكرارًا من قبل 
مــفــتــشــي الـــضـــرائـــب الـــذيـــن حــقــقــوا 
ــرا فــي  ــيـ ــاكـ ــن كـــثـــب فــــي حـــيـــاة شـ عــ
بــرشــلــونــة، حيث تعيش مــع العب 
بيكيه. ويعتبر  القدم جيرارد  كــرة 
َمـــن يقضي فــي إســبــانــيــا أكــثــر من 
ستة أشهر مقيمًا يتعن عليه دفع 
القرار نكسة كبيرة  ضرائب. يمثل 
ــذلـــت كــــل مــــا فــي  ــتـــي بـ لـــشـــاكـــيـــرا الـ
وسعها ملنع القضية من الوصول 

إلى املحكمة. 

توقيف الفنان كريس وو 
في الصين

ــنــــي واملــــمــــثــــل الـــكـــنـــدي  ــغــ أوقـــــــــف املــ
ــل صــيــنــي، كـــريـــس وو، إثــر  مـــن أصــ
االشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت الــشــرطــة الــصــيــنــي 
ــبــــوع املـــاضـــي،  مـــســـاء الـــســـبـــت. األســ
الــتــاســعــة عشرة  فــي  اتهمته طــالــبــة 
من العمر باغتصابها عندما كانت 
املزاعم  وأثـــارت  السابعة عشرة.  في 
ــة، وفــســخــت إثــرهــا  ــيـ زوبـــعـــة إعـــامـ
ماركات للسلع الفاخرة العقود التي 
أبرمتها مع النجم.وأشارت الشرطة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
ــبــــو«، إلــــى أن »وو  االجــتــمــاعــي »ويــ
يــيــفــان، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 30 عــامــًا، 
والحامل للجنسية الكندية مسجون 
ــًا، إثــــــر االشــــتــــبــــاه بـــارتـــكـــابـــه  ــ ــنــ ــ راهــ
جريمة اغتصاب«، مستخدمة االسم 

الصيني لكريس وو.

رفض واحدة من التهم 
ضد وينستين

رفضت قاضية في لوس أنجليس 
واحدة من 11 تهمة اعتداء جنسي 
ــيـــوودي املــــدان  ــهـــولـ ضـــد املــنــتــج الـ
هـــــارفـــــي ويـــنـــســـتـــن )الـــــــصـــــــورة(، 
ــارًا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر انـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــح األخـ ــمــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
محدودًا وربما مؤقتًا في معركته 
استماع  جلسة  خـــال  الــقــضــائــيــة. 
مــع وينستن )69 عــامــًا( فــي قاعة 
بي.  ليزا  القاضية  اتفقت  املحكمة، 
لــيــنــش مــع فــريــق الـــدفـــاع عــنــه بــأن 
تهمة االعتداء الجنسي عن طريق 
الــتــقــيــيــد الـــتـــي تـــعـــود إلــــى مــايــو/

أيـــار عــام 2010 كــانــت قديمة جــدًا، 
وخارج قانون التقادم.

أخبار

المغني األردني محمد النابلسي )المكتب اإلعالمي(

)Getty( اإلسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية

)Getty /يقول كثيرون إّن بايلز أنجح العبة جمباز أميركية على اإلطالق )لورانس غريفيس

نفى محافظ 
بابل وجود 
مخطط 
لتدمير آثار بابل 
)أسعد النيازي/
فرانس برس(

ُسجنت 4 سنوات ثم بُّرئت من جريمة قتل )فرانس برس(
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