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محاربة األخبار الكاذبة في االنتخابات األميركية
حمزة الترباوي

بــعــدمــا تــعــّرضــت لــضــغــوط هــائــلــة مــن قبل 
الـــخـــبـــراء والـــنـــاشـــطـــن واملــــشــــّرعــــن، بــذلــت 
ــات اإلنــــتــــرنــــت مـــالـــكـــة أبــــــــرز مـــواقـــع  ــ ــركـ ــ شـ
التواصل االجتماعي، جهودًا كبرى من أجل 
األخبار  من  األميركية  االنتخابات  حماية 
الـــكـــاذبـــة، جــهــود لـــم تــســلــم مـــن االنــتــقــادات 

ورصد النقائص. هذه هي تلك اإلجراءات:

فيسبوك
ــــوك« أكـــــثـــــر مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »فـ
االجتماعي استخدامًا في الواليات املتحدة. 
تـــعـــّرض ألكــبــر قــــدر مـــن الـــجـــدل بــعــد ضجة 
انتخابات عام 2016، واتهامه بكون سماحه 
بـــرواج التضليل هــو مــا أوصـــل تــرامــب إلى 
ــنـــوات الـــتـــي تـــلـــت 2016،  الـــســـلـــطـــة. فــــي الـــسـ
ــهـــود »فـــيـــســـبـــوك« األســـاســـيـــة  تـــمـــحـــورت جـ
للحفاظ على نزاهة االنتخابات حول ثالث 
والشبكات  الحسابات  إزالــة  رئيسية:  فئات 
غــيــر املــوثــوقــة، وتــشــديــد الــســيــاســات بشأن 
اإلشراف على املحتوى، والكشف عن قاعدة 

البيانات اإلعالنية بهدف زيادة الشفافية.
ــبـــوك« أيـــضـــًا مـــركـــز عــمــلــيــات  ــيـــسـ أطـــلـــق »فـ
انــتــخــابــيــا فــي 2018، وهـــو فــريــق يــقــول إنــه 
الديمقراطية  العملية  انــتــهــاكــات  ســيــرصــد 

املحتملة على الشبكة في الوقت الفعلي. 
وقــالــت الــشــركــة إنــهــا أزالـــت حتى اآلن أكثر 
من 120 ألف قطعة محتوى من »فيسبوك« 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام« فـــــي الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
الناخبن  في  التدخل  سياسات  النتهاكها 
الــتــي وضــعــتــهــا، وعــرضــت تــحــذيــرات على 
أكــثــر مـــن 150 قــطــعــة مـــن املــحــتــوى. عـــالوة 
ــــت 30  ــ ــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا أزالـ ــك، قـ ــ عـــلـــى ذلــ
ــار مــنــســق  ــ ــلـــوك ضـ شــبــكــة مـــتـــورطـــة فــــي سـ
املتحدة. في أغسطس/ الواليات  يستهدف 

آب من عام 2020، كشفت الشركة عن حملة 
وتعهدت  التصويت،  على  الناس  لتشجيع 
الناس على عدم  بإزالة أي محتوى يشجع 
التصويت، مثل املنشورات التي تنص على 
أن التصويت يتطلب جواز سفر أو رخصة 
التي سبقت تصويت  األسابيع  فــي  قــيــادة. 
عـــن سلسلة  أيـــضـــًا  الــشــركــة  أعــلــنــت   ،2020
مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي الــلــحــظــة األخـــيـــرة، بما 
فــي ذلــك حظر جميع اإلعــالنــات السياسية 
الجديدة قبل أسبوع من االنتخابات، وإزالة 
املــنــشــورات الــجــديــدة بــلــغــة عــســكــريــة، مثل 
»الجيش« أو »املعركة«. وقال املوقع األزرق 
الــذي يسعى  املحتوى  إنــه سيصنف  أيضًا 
االنتخابات،  نتائج  عــن  الشرعية  نــزع  إلــى 
ويصنف املحتوى من املرشحن أو الحمالت 
ــاول إعــــــالن الـــنـــصـــر قـــبـــل ظــهــور  ــحــ الـــتـــي تــ
إلى  املستخدمن  توجيه  من  بــداًل  النتائج، 
»رويترز« ومجموعة  الرسمية من  النتائج 
االنتخابات الوطنية. وعالوة على ذلك، قال 
في تصنيف بعض  إنــه سيبدأ  »فيسبوك« 
املحتوى الذي ال يزيله ألنه ُيعتبر ذا قيمة 

إخبارية، مثل خطابات السياسين.
ــــك، تــعــهــد بـــحـــذف جميع  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـ
 ،QAnon الــحــســابــات الــتــي تــمــثــل مــجــمــوعــة
وهـــي نــظــريــة مــؤامــرة ال أســـاس لــهــا تــدعــي، 
من دون دليل، أن دونالد ترامب يعمل سرا 
ضــد عــصــابــة شيطانية عــاملــيــة. تــم اخــتــراع 
اإلنترنت  على  لها  أســاس  ال  التي  النظرية 
انتخابات عــام 2016  بعد فترة وجــيــزة مــن 

وشقت طريقها إلى الخطاب السياسي.
ــادات.  ــقـ ــتـ وواجــــهــــت إجــــــراء »فــيــســبــوك« االنـ
قــال مــؤســس شــركــة Memetica )هــي شركة 
ديكر،  بن  الرقمية(،  للتحقيقات  استشارية 
التي  الــســيــاســات  »إن   :ABC News لشبكة 
اتــخــذهــا »فــيــســبــوك« شــديــدة الــتــفــاعــل«، »ال 
أعــتــقــد أن اإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذوهــا لكبح 
اإلعـــالنـــات الــســيــاســيــة ســتــكــون فــّعــالــة، ألن 

لديها هذه الشروط املحددة«.
املــشــارك ملــشــروع الديمقراطية  املــديــر  وقـــال 
واملـــنـــصـــات الــرقــمــيــة فـــي مـــدرســـة هـــارفـــارد 
كينيدي، ديبايان غوش، للشبكة إن الحظر 
املمارس على اإلعالنات السياسية الجديدة 
قبل أسبوع من االنتخابات، »هو حظر على 
الجديدة، وليس على اإلعالنات  التقديمات 

الــســيــاســيــة بــالــكــامــل«. وتـــســـاءل عـــن تأثير 
ــــداد قــيــاســيــة من  الــحــظــر عــنــدمــا تــصــوت أعـ
الناس في وقت مبكر. وأضاف غوش أن حظر 
إغــالق صناديق  بعد  السياسية  اإلعــالنــات 
ــتـــراع »لـــن يــكــون لـــه بـــالـــضـــرورة نتيجة  االقـ
في االنتخابات نفسها«. وقالت »فيسبوك« 
إن هــذه الــخــطــوة تــهــدف إلــى »تقليل فرص 
االرتباك أو إساءة االستخدام«. وقال غوش: 
»أعتقد أن العديد من املدافعن كانوا يرغبون 
في رؤية »فيسبوك« تمّدد حظرا كامال على 
اإلعــــالنــــات الــســيــاســيــة لــفــتــرة طــويــلــة قبل 

االنتخابات، على سبيل املثال شهر أو حتى 
الكثير منا رؤيته  أراد  أكــثــر مــن ذلـــك«، »مــا 
مـــن »فـــيـــســـبـــوك« هـــو حــظــر كـــامـــل، والـــتـــزام 
بوضع العملية الديمقراطية فوق حسابات 
اإليــــــــرادات«. وحــقــقــت »فــيــســبــوك« مــا يقرب 
مــن 70 مليار دوالر مــن عــائــدات اإلعــالنــات 
وحــدهــا الــعــام املـــاضـــي، وفــقــًا لــإفــصــاحــات 
املالية. أعرب غوش أيضًا عن مخاوفه بشأن 
الطريقة التي تنتشر بها املعلومات املضللة 
على مجموعات »فيسبوك« الخاصة، والتي 
تظل في كثير من الحاالت غير منظمة إلى 

حــد كبير مــا لــم تحتو عــلــى دعــــوات نشطة 
للعنف، وحتى بعد ذلك تم اتهام »فيسبوك« 

بالتصرف بعد فوات األوان.

تويتر
السياسية  اإلعالنات  جميع  »تويتر«  حظر 
ــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ ــي جـــمـــيـــع أنـ ــ فـ

تشرين األول 2019، وهي خطوة تضعه في 
تــنــاقــض صـــارخ مــع »فــيــســبــوك«، الـــذي كــان 
في ذلــك الوقت قد استبعد حظر اإلعالنات 
التنفيذي لشركة  الرئيس  السياسية. وغّرد 
»تويتر«، جاك دورسي: »في حن أن اإلعالن 
عبر اإلنترنت قوي بشكل ال يصدق وفعال 
جـــدًا للمعلنن الــتــجــاريــن، فـــإن هـــذه الــقــوة 

تجلب مخاطر كبيرة للسياسة«.
وأشـــار غــوش إلــى أن »تــويــتــر« لــم يربح في 
ــل الــكــثــيــر مـــن األمــــــوال مـــن اإلعـــالنـــات  ــ األصـ
الــســيــاســيــة، مــمــا جــعــلــه عــلــى األرجــــح قـــرارًا 
أســـهـــل لـــجـــاك دورســــــي مــمــا ســيــكــون عليه 
ملــارك زوكــربــيــرغ. وأفـــاد موقع »تويتر« عن 
تحقيق مــا يــقــرب مــن 3 مــلــيــارات دوالر من 
املالية 2019،  السنة  فــي  عــائــدات اإلعــالنــات 
وفقًا لإفصاحات املالية. ولم تكن اإلعالنات 
السياسية على »تويتر« موجودة على نفس 
النطاق كما هو الحال على »فيسبوك«، لكن 
ــراءات  الــشــركــة اتــخــذت أيــضــًا عـــددًا مــن اإلجــ
ــر األخـــــيـــــرة لــتــظــهــر  ــ ــهـ ــ ــــي األشـ اإلضــــافــــيــــة فـ
بأنها تتخذ إجــراءات قبل انتخابات 2020. 
أطلقت مؤخرًا ما تسميه »مركز االنتخابات 
األميركية لعام 2020« والذي يتضمن قائمة 
إلى  باإلضافة  اإلخبارية،  باملقاالت  منسقة 
بث مباشر للمناظرات. وكجزء من مجموعة 
املضللة،  املعلومات  ملكافحة  ــراءات  اإلجـ من 
أدخلت »تويتر« أيضًا نظامًا جديدًا لوضع 
العالمات في مايو/أيار 2020، والذي سمح 
ترى  التي  التغريدات  عن  باإلبالغ  للمنصة 

أن فيها محتوى مضلال.
وفي األشهر القليلة املاضية، وجدت املنصة 
بــعــد أن وصفت  فــي جـــدل  نفسها مــتــورطــة 
عـــددًا مــن تــغــريــدات دونــالــد تــرامــب، بما في 
ذلــــك تــلــك الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مـــزاعـــم حــول 
ــد، بــأنــهــا قـــد تــكــون  ــريـ ــبـ الــتــصــويــت عــبــر الـ
مــضــلــلــة، كــمــا أنــهــا وضــعــت تــســمــيــات على 
ــريـــدات تـــرامـــب النــتــهــاكــهــا ســيــاســاتــهــا  ــغـ تـ
املــتــعــلــقــة بــالــســلــوك الــتــعــســفــي وكـــذلـــك تلك 

املتعلقة بالوسائط التي تم التالعب بها. 
فـــي هــــذه الــــحــــاالت، يــتــم إخـــفـــاء الــتــغــريــدات 
ــعــــرض ولـــكـــن يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــن  ــن الــ عــ
ــتـــوى. اتــهــم  ــحـ الـــنـــقـــر بــســهــولــة ملـــشـــاهـــدة املـ
تـــرامـــب مــوقــع »تـــويـــتـــر« بــمــحــاولــة إســكــات 
األصوات املحافظة. شكك النقاد في فعالية 
الــتــي يستخدمها »تــويــتــر«  الــعــالمــات  هـــذه 
)و»فـــــيـــــســـــبـــــوك«( فـــــي إيـــــقـــــاف املـــعـــلـــومـــات 
الخاطئة أو االدعــاءات الكاذبة من االنتشار 
ــه يــعــتــقــد أن  ــال غــــوش إنــ ــ أو الــتــضــخــيــم. وقـ
ــن املـــلـــصـــقـــات لـــهـــا تــأثــيــر  »هــــــذه األنـــــــــواع مــ
هامشي محدود للغاية في التأثير على رأي 
األشخاص الذين يستهلكون هذا املحتوى«.

شرت في مــــارس/آذار من 
ُ
وأشـــارت دراســة ن

قــبــل بــاحــثــن فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
االنتقائي  التصنيف  أن  إلــى  للتكنولوجيا 
لألخبار الكاذبة يمكن أن يكون له في الواقع 
تأثير ضار، ُيطلق عليه اسم »تأثير الحقيقة 
الضمنية«، حيث يبدو املحتوى غير املحدد 
ــر الـــخـــاضـــع لـــلـــرقـــابـــة، والـــــــذي ال يــــزال  ــيـ وغـ

خاطئًا بشكل واضح، أكثر شرعية.
ــــوى ســـالح عــلــى »تــويــتــر« ملــنــع انــتــشــار  وأقـ
املــعــلــومــات الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة هـــو إزالـــة 
املنصة  لكن  الحسابات،  وتقييد  التغريدات 
األرجـــح  عــلــى  مــقــتــصــد،  بــشــكــل  تستخدمها 
لــتــجــنــب اتــهــامــهــا بــالــرقــابــة تــقــول الــشــبــكــة. 
ــك هــــو قــيــامــهــا  ــ ــلـــى ذلــ ــثــــال عـ وكـــــــان أبـــــــرز مــ
في  ترامب جونيور  دونالد  بتقييد حساب 
أواخــــر يــولــيــو/تــمــوز، بــعــد أن شـــارك مقطع 
فــيــديــو يظهر فــيــه أطــبــاء يــدلــون بــادعــاءات 
كــاذبــة بشأن فــيــروس كــورونــا، بما فــي ذلك 
أن الكمامة غير ضرورية. تم تعليق حساب 
ترامب جونيور ملدة 12 ساعة، مما يعني أنه 
الفيديو  التغريد، وأزيــل  قــادرًا على  لم يكن 

من العرض العام.

انتقادات لسياسات 
اإلعالنات السياسية 

في فيسبوك

بعد أعوام من المساءلة واالنتقاد وتحميل المسؤولية، تتّبع شركات التواصل االجتماعي البارزة سياساٍت محددة 
لمحاربة التضليل والكذب على منّصاتها، خوفًا من اتهامها مجددًا بمصادرة الديمقراطية

أعــلــنــت شــركــة تـــبـــادل الــفــيــديــو الــعــمــاقــة »يـــوتـــيـــوب« في 
الــعــام عــن بعض التحديثات لكيفية  وقــت ســابــق مــن هــذا 
اســتــعــدادهــا لــانــتــخــابــات األمــيــركــيــة، قــائــلــة إنــهــا ستزيل 
املــحــتــوى املــرتــبــط بــاالنــتــخــابــات الـــذي ينتهك إرشــاداتــهــا. 
وتقول الشركة: »تحظر هذه السياسات الكام الذي يحض 
في  بما  الخادعة،  واملمارسات  واملضايقات  الكراهية  على 
ذلــك املحتوى الــذي يهدف إلــى تضليل األشــخــاص بشأن 
التصويت أو مقاطع الفيديو التي يتم التاعب بها بطريقة 
تضلل املستخدمني )بخاف املقاطع املأخوذة من سياقها( 
»يوتيوب«  وقــالــت شركة  كبيرًا«.  قــد تشكل خطرًا  والــتــي 
أيضًا إنها ستزيل املحتوى الذي يحتوي على معلومات تم 
االستياء عليها، قائلة: »على سبيل املثال، مقاطع الفيديو 
التي تحتوي على معلومات مخترقة حول مرشح سياسي 

تتم مشاركتها بقصد التدخل في االنتخابات«.
وعــلــى غـــرار املــنــصــات األخــــرى، تعهدت »يــوتــيــوب« أيضًا 
بإزالة املحتوى الذي يشجع املستخدمني على التدخل في 
العملية الديمقراطية، مستشهدة بمثال محتوى »يطلب من 

املشاهدين إنشاء صفوف تصويت طويلة بهدف تصعيب 
تصويت اآلخرين«. 

لــكــن أعــــرب الــبــعــض عــن قلقهم مــن أن مــوقــع »يــوتــيــوب« 
بــعــد ســيــاســة واضــحــة حـــول كيفية تعامله مع  لــم ينشر 
األوان. ووصــف ديكر  الفوز قبل  الذين يدعون  املرشحني 
سياسات »يوتيوب« بأنها »تفاعلية للغاية« بشكل عام، إذ 
»في كثير من األحيان، سيطبقون عوامل تصفية الكلمات 
الــرئــيــســيــة ملــنــع الــعــثــور عــلــى املــحــتــوى فــي الــبــحــث، وأكــبــر 
»ويكيبيديا« في  »يوتيوب« هي دمج صفحات  لـ مطالبات 

لوحات املعرفة.
وقــت سابق  في  أعلن  »يوتيوب«  موقع  أن  بالذكر  الجدير 
أنه قّرر اتخاذ خطوات جديدة للحد من الكراهية من خال 
»إزالة املزيد من محتوى املؤامرة املستخدم لتبرير العنف 
في العالم الحقيقي«. وأضافت مدونة »يوتيوب«: »كما هو 
الحال دائمًا، السياق مهم، لذلك قد تظل التغطية اإلخبارية 
الـــذي يناقشها مــن دون  املــحــتــوى  أو  القضايا  حــول هــذه 

استهداف األفراد أو املجموعات املحمية، سارية«.

يوتيوب

MEDIA
منوعات

تيك 
توك

بــعــدم تطبيق  األمــيــركــيــة  اإلدارة  قــاضــي  أمـــر 
جزء من قرار أصــدره الرئيس دونالد ترامب 
يحظر فــيــه اعــتــبــاًرا مــن 12 تــشــريــن الــثــانــي/
نــوفــمــبــر، تــنــزيــل تــطــبــيــق الــفــيــديــوهــات »تــيــك 
تــــوك« الــشــهــيــر فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة. ولــجــأ 
لقاء خدمات  أجــرًا  يتلقون  ثاثة مستخدمني 
إلـــى محكمة في  تـــوك«  »تــيــك  عــبــر  يقدمونها 
من  جــزء  بتعليق  للمطالبة  بنسلفانيا،  واليــة 

هــذا املــرســوم الــذي ينص على منع الشركات 
إلى  األساسية  الخدمات  تقديم  األميركية من 
اإلنترنت.  على  االستضافة  مثل  تــوك«،  »تيك 
وفــي شكوى منفصلة، أوقــف قــاض فيدرالي 
أميركي في واشنطن في نهاية أيلول/سبتمبر 
الــرئــيــس دونــالــد ترامب  قـــرارًا أصــدرتــه إدارة 
التابع لشركة  بحظر تنزيل تطبيق تيك توك، 
»بـــايـــتـــدانـــس« الــصــيــنــيــة. وتـــعـــّد هـــذه الــخــطــوة 

الرئاسي  املــرســوم  تطبيق  األولــى في  املرحلة 
ــــذي صـــدر فـــي 6 آب/أغـــســـطـــس، حــيــث أثـــار  ال
تــــرامــــب خـــطـــر نـــقـــل بـــيـــانـــات املـــســـتـــخـــدم إلـــى 
»األمن  الصني واصفًا »تيك توك« بأنه تهديد لـ

القومي«.
فــي كلتا الــحــالــتــني، اعــتــبــر الــقــضــاة أن فــرص 
ــد تــرامــب قــد تــجــاوز  إثــبــات أن الــرئــيــس دونــال
سلطته في املحكمة، جيدة. كذلك اعتبر القضاة 

أن »تيك تــوك«، وهو تطبيق شائع خصوًصا 
بني الشباب ويسمح بمشاركة مقاطع الفيديو 
القصيرة، يتمتع بالحماية نفسها مثل وسائل 
التعبير أو اإلعام األخرى كاألفام أو الصور 
ــام املــخــاوف اإلداريــــة،  ــاالت األنـــبـــاء. وأمــ أو وكــ
أعــدت تيك تــوك خطة إلنــشــاء شــراكــة جديدة 

تضم أوراكل ووملارت األميركيتني.
)فرانس برس(

)Getty( مخاوف من التالعب باالنتخابات وتضليل الناخبين
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املـــســـرح عــلــى 528 مــقــعــدًا، وبـــنـــاؤه تـــّم عــام 
سويسرية.  فرنسية  شــركــة  قبل  مــن   ،1980
ه تعّرض لحرٍق وتدمير شامل 

ّ
كل  هــذا 

ّ
لكن

بعد أحداث عام 2003.
 يتولوا هم 

ْ
أن إال  الفنانون وسيلة  لم يجد 

أنفسهم إعادة إعمار املبنى، ُمستفيدين من 
وجود فنان منهم، هو أحمد حسن موسى، 
في منصب اإلدارة العامة للدائرة، فهو االبن 
الرئيسية  األعمدة  وأحــد  للمسرح،  األصيل 
 له أعمال مسرحية 

ْ
في اإلخراج املسرحي، إذ

مع مختلف  بالتعاون  قها 
ّ
وهــو حق كثيرة، 

كوادر ومالكات الدائرة، الذين تفاعلوا معه 
لتحقيق إعادة إعمار هذا املبنى الفنّي، في 

ل بانحسار املوارد، وشّدة 
ّ
زمن صعب، متمث

األزمــــة املــالــيــة الــخــانــقــة، وجــائــحــة كــورونــا 
ل إرادة 

ّ
عط

ُ
 ت

ْ
لت الحياة، من دون أن

ّ
التي عط

ــــرح«، من  ــــسـ مــبــدعــي »دائـــــــرة الــســيــنــمــا واملـ
فن.

ّ
فنانن وموظ

»العربي  عن ذلك، يقول أحمد حسن موسى لـ
 الفكرة بدأت من الحاجة الفعلية 

ّ
الجديد« إن

املسرحية، إلقامة  األبنية  مــن  عــدد  لــوجــود 
قياسات  ذات  ودولــيــة،  مــهــرجــانــات محلية 
ــثـــور عــلــى  ــعـ مـــتـــنـــّوعـــة ومـــخـــتـــلـــفـــة: »بـــعـــد الـ
فضاء »مسرح الرافدين« )كان مجّمعًا ملواٍد 
ــّرر(، بـــادرنـــا مــع األقــســام  اســتــهــالكــيــة ـ املـــحـ

بغداد ـ عالء المفرجي

ــة ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
الــــــــ20، ُبـــنـــَي »مـــســـرح الـــرشـــيـــد«، 
فانضّم إلى مسارح أخرى ُمقامة 
كثيرون  اعتبره  يومها،  بــغــداد.  في  حينها 
 
ْ
تــشــيــيــدًا عــمــرانــيــًا وفــنــيــًا مــخــتــلــفــًا، قــبــل أن
واملــســرح«،  السينما  »دائـــرة  لــــ مــقــّرًا  ُيصبح 
الدائرة إمكانيات وقدرات  المتالكه ومبنى 
وأجهزة ومعّدات حديثة ومتطّورة، أدهشت 
لعن عليها واملتعاملن معها، وشملت 

ّ
ط

ُ
امل

مــخــتــلــف تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة اإلبـــداعـــيـــة في 
ــر أثــنــاء  ــ  املــبــنــى ُدمِّ

ّ
السينما واملـــســـرح. لــكــن

الــغــزو األمــيــركــي لــبــغــداد، كــمــســارح أخــرى 
 »مسرح الرشيد« 

ّ
أيضًا. خالل 17 عامًا، ظل

ــدات فــنــانــن  ــاشـ ــنـ ــم مـ ــ ــذه، رغـ ــ ــالـــه هــ عـــلـــى حـ
ت أسباب عدم االستجابة 

ّ
إلعادة إعماره. ظل

 كـــانـــت هــنــاك 
ْ
لــلــمــطــلــب غــيــر مـــعـــروفـــة، وإن

أســـبـــاٌب فــغــيــر مــقــنــعــة، مـــا أّدى إلـــى دخـــول 
»دائرة السينما واملسرح« في نفق طويل من 
املزّيفة. ويحتوي  الكاذبة والعهود  الوعود 

التحقت بحصص لتعلّم 
الرسم وكّرست 

عملها لفّن البروباغندا

بدأت حملة إعادة 
بناء المسرح بـ300 مليون 

دينار عراقي

كانت عائشة صديقة ألم 
كلثوم وبينهما جلسات 

في مصر والكويت

2223
منوعات

ــســانــدة فــي الــدائــرة إلــى تنظيفه، وإعـــداد 
ُ
امل

دراســـــــــات هـــنـــدســـيـــة واســـتـــشـــاريـــة لــوضــع 
خــريــطــة مــنــاســبــة ملـــا ســيــكــون عــلــيــه شكل 
املـــســـرح وحــجــمــه، كــبــنــاء »مـــســـرح أشــــور«، 
قبل  افتتاحه  بعد  للعرض،  حاليًا  الجاهز 

أكثر من شهرين«.
عــن فــكــرة إعــــادة إعــمــار »مــســرح الــرشــيــد«، 
التي ساهم الفنانون بدور كبير فيها، قال 
مـــوســـى: »بــعــد نــجــاحــنــا فـــي بــنــاء )مــســرح 
)مــســرح  إعــمــار  إلـــى حملة  انتقلنا  أشــــور(، 
ــِن مــنــهــا  ــيـــرة لــــم يــــجــ ــثـ الــــرشــــيــــد(. وعـــــــود كـ
ــــراب، حـــتـــى بــاتــت  ــــسـ ــــوى الـ املـــســـرحـــيـــون سـ

عملية إعادة هذا املرفق اإلبداعي والحيوي 
كــان من  ـــه 

ّ
أن الحياة مستعصية، علمًا  إلــى 

أفضل املسارح العراقية والعربية، إن لم يكن 
لــم تغب  فنيًا وتقنيًا وعــمــرانــيــًا.  فاقها،  قــد 
الــفــكــرة عــن بـــال الــفــنــانــن حــتــى عـــام 2017، 
حـــن تــــّم تــنــظــيــم حــمــلــة تــطــوعــيــة لــفــنــانــن 
عــديــديــن، وكــنــت أحـــد أعــضــائــهــا. لكننا لم 
الــتــمــويــل،  أو  الـــقـــرار  ســلــطــة  حينها  نمتلك 
أحدثت  هــذا  ورغــم  الحملة بسيطة،  فكانت 

ردات فعل ممتازة في الوسط الفني«.
مي مــهــام إدارة 

ّ
أضـــاف مــوســى: »بــعــد تسل

هـــذه املــؤســســة، كـــان هــاجــســي إعــــادة طــرح 

ــُت فــيــه  ــلـ ــمـ ــكــــرة إعــــمــــار املـــــســـــرح، الـــــــذي عـ فــ
بــدأُت  مختلفة.  مسرحية  لــعــروض  مخرجًا 
البحث عن الخرائط الخاصة به، وعن امللف 
ي لألسف لم أعثر على بيانات 

ّ
التقني، لكن

بـــه، بسبب فــقــدان مقتنيات  كــثــيــرة خــاصــة 
كما  إعماره،  كلفة   

ّ
أن الى  باإلضافة  املبنى، 

هـــو مــثــبــت فـــي »الـــتـــنـــّدر الــهــنــدســي لــــوزارة 
الثقافة«، يبلغ 38 مليار دينار عراقي، وهذا 
مــبــلــغ كــبــيــر جــــدًا، ال يــتــنــاســب مـــع مــدخــول 
الــــدائــــرة، بــوصــفــهــا تــعــمــل بــنــظــام الــتــمــويــل 
الخاّصة  إيراداتها  تملك سوى  وال  الذاتي، 
القاهرة  الــظــروف  بسبب  فت 

ّ
توق التي  بها، 

التي يمّر العراق والعالم بها«.
يــبــدأ  مـــيـــل  األلـــــــف  درب   

ّ
أن مــــوســــى  وأّكــــــــد 

ــع الـــقـــســـم  ــ ــُت مــ ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ــذا »تــ ــ ــهـ ــ بــــخــــطــــوة، لـ
على  منه  الــــوزارة، وحصلُت  فــي  الهندسي 
ــطــات والــتــكــالــيــف والـــشـــهـــادات الــتــي 

ّ
املــخــط

للعمل،  األعمدة والجدران جاهزة   
ّ
أن تؤّكد 

الـــعـــمـــل الــفــعــلــي أواًل مــــع مــهــنــدســن  ــدأ  ــبـ فـ
رسم  وتــّم  قــّدمــوا مالحظاتهم،  استشارين 
هندسية  لجان  وتشكيل  مــجــّددًا،  الخرائط 
لتحديد  فرعية  ولــجــان  وتدقيقية،  ومالية 
ُعقد اجتماع ملجلس  ثــّم  األولــيــة،  التكاليف 
إدارة الدائرة برئاسة وزير الثقافة السابق 
 
ّ
ــتــــور عـــبـــد األمــــيــــر الــــحــــمــــدانــــي، وُبـــــث الــــدكــ
 ومـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــقــنــاة 

ً
االجـــتـــمـــاع كــــامــــال

الــعــراقــيــة، وتـــّمـــت املــوافــقــة بــاإلجــمــاع على 
إعــــادة إعــمــار )مــســرح الــرشــيــد( وتــأهــيــلــه«. 
 الحملة بدأت منتصف 

ّ
وأشار موسى إلى أن

ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــائــــت، بـــعـــد االنــ ــفــ مــــايــــو/ أيـــــــار الــ
استحداث »مسرح أشور«، بتنظيف املوقع، 
الذي استمّر شهرين متتالين، بسبب حجم 
األنقاض وعمليات رفع الجدران املتضّررة، 
املسرح  وبــنــايــة  املبنى  ــارك«  »بــ تأهيل  فــتــّم 
تجاوزت  بنسبة  والثاني  األول  والطابقن 
50 باملئة، واآلن »باشرنا في إعمار الطابق 

الثالث«.
وعـــن الــجــهــات الــتــي شـــاركـــت الــفــنــانــن في 
 الحملة بدأت 

ّ
تمويل املشروع، قال موسى إن

بــــ300 مليون ديــنــار عــراقــي، واملبلغ خاص 
الــدائــرة من »شركة بابل لإنتاج  بــإيــرادات 
السينمائي والتلفزيوني«، وتّم تقديم دعم 
أولي للمشروع من صندوق )تمكن( لدعم 
األنشطة الثقافية واملجتمعية في »املصرف 
ــــي« و»رابــــــطــــــة املــــصــــارف  ــراقـ ــ ــعـ ــ املـــــركـــــزي الـ

الخاصة«. 
استعانة بخبرات هندسية   هناك 

ّ
أن وذكــر 

ومعمارية وفنية: »استفدنا من تلك الخبرات 
 املشروع كبير واملبنى متعّدد الطوابق، 

ّ
ألن

 أغــلــب االســتــشــارات تــطــّوعــيــة، في 
ّ
علمًا أن

الهندسّي والتنفيذي واالستشاري الخاص 
بضمان كفاءة اإلنجاز«. 

ــر بـــكـــفـــاءة  ــيـ ــمـــل »يـــسـ ــعـ  الـ
ّ
ــلـــى أن وشــــــــّدد عـ

وتخطيط مسيطر عليه من استشارين لهم 
خبرات كبيرة«.

مريم الحبيب

عند استعادة األسماء النسائية التي طبعت 
األغنية الخليجية، يظهر مباشرة اسم عائشة 
ــة. فــتــحــت الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة الــراحــلــة  املــــرطــ
ــ 1978( الباب أمام الصوت الخليجي   1931(
 الــعــادات 

ّ
، فــي ظــل

ّ
النسائي ليخرج مــن الــظــل

والتقاليد التي كانت تعتبر غناء النساء عارًا. 
مناسبة الحديث اليوم عن املرطة هو انتشار 
خــارج  نسائية  بــأصــوات  الخليجية،  األغنية 
حــــدود الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، واســـتـــعـــادة بعض 

الفنانات أغاني الفنانة الكويتية.
ولــدت عائشة املــرطــة فــي فريج الــفــوادرة عام 
1934، وعاشت في أسرة بسيطة حياة هادئة، 
حتى جاءتها الضربة األولــى، ورحل والدها 
ــة مــــن عـــمـــرهـــا، فــانــتــقــلــت  ــادسـ ــــي فــــي الـــسـ وهـ
للعيش مــع خــالــهــا الــنــهــام ســالــم املـــرطـــة. ما 
لبثت أن تعّودت على حياتها الجديدة حتى 
مرض  فــي  املتمثلة  الثانية  الضربة  جاءتها 
الجدري الذي تسبب بفقدان بصرها وهي لم 
تكمل العاشرة من عمرها بعد. بعدها بثالث 
ســنــوات، تــوفــيــت والــدتــهــا. لــكــن الطفلة بــدت 
تكمل  كــيــف  تــعــرف  جعلها  بشكل  متماسكة 
حياتها. فكانت تستمع إلى أغاني الفولكلور 
في األفراح، وتحفظها. وفي مقابل هذا الحب 
ــنـــور لحفظ  لــلــمــوســيــقــى الــتــحــقــت بــمــعــهــد الـ
بصوت  ع 

ّ
تتمت أنــهــا  اكتشفت  هــنــاك  الـــقـــرآن. 

وبــدأت  أن تسير خلف حلمها  فقررت  جميل 
القوي  الــحــاد  الــنــســاء بصوتها  تغني وســط 

أغاني التراث الكويتي.
ــنـــاء فــي  ــي بــــــدأت الـــغـ ــتـ الـــفـــنـــانـــة الــكــويــتــيــة الـ
األفــراح وبن األهــل واألقــارب، انضمت الحقًا 
قيادة  تحت  الشعبية،  مهنا  عــودة  فرقة  إلــى 
الفنانة الشعبية األشهر واألهــم عودة مهنا، 
وانطلقت معها في الحفالت الغنائية. حصل 
ـــ16 مــن عمرها بعد.  كــل ذلــك وهــي لــم تبلع الـ
وبينما كان نجمها قد بدأ بالظهور، تزّوجت 
ومنعها زوجها من الغناء. لكن قراره هذا لم 
ومعارفها  أهلها  أمــام ضغط   

ً
طــويــال يصمد 

ــع بــمــوهــبــة 
ّ
ــه تــتــمــت ــتـ الـــذيـــن أقـــنـــعـــوه أن زوجـ

كــبــيــرة. هــكــذا عــــادت إلــــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
مستعيدة أغاني التراث التي سمعتها وهي 

طفلة بصحبة أمها في قرية الفنطاس.
واســتــمــرت عائشة فــي لفت األنــظــار وحصد 
في  املهنا  عــودة  النجاحات، حتى شجعتها 
دخول اختبار اإلذاعــة في نهاية الستينيات 
ـــا مــتــلــف  ــا حـــصـــل، فــغــنــت أغـــنـــيـــة »يــ ــو مــ ــ وهـ
الــــــــــروح«، ونـــجـــحـــت بــالــفــعــل لـــتـــبـــدأ مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن مــســيــرتــهــا. مــرحــلــة الــتــحــول من 
ــاء، إلـــى  ــنــــســ مـــطـــربـــة شـــعـــبـــيـــة، تـــغـــنـــي مــــع الــ

لي كانت عندما أرسم. هذه طريقتي للتعامل 
مع صعوبات الحياة«.

ولــــدت بــيــش ســنــة 1931 خــــالل االســتــعــمــار 
ــى الــجــبــل  ــع عــائــلــتــهــا إلــ الــفــرنــســي وفــــــّرت مـ
عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر. 
وهي تستذكر »كــان علينا أن نحتمي دومًا 
من القصف«. عادت إلى هانوي بعد هزيمة 
ــان بــيــان فــو التي  الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فــي ديــ
انتهت معها حرب الهند الصينية. والتحقت 
 
ّ
لفن الرسم وكّرست عملها  م 

ّ
لتعل بحصص 

النظام  أعــمــال تمّجد  الــبــروبــاغــنــدا، مــع بيع 
عــلــى شمال  الـــذي يحكم قبضته  الــشــيــوعــي 
البلد. لكنها تقول »فــي أحــد األيـــام، اقتربُت 

 يعرض متحف »بريتيش ميوزيوم« العريق 
إحدى لوحات الفنانة الفيتنامية مونغ بيش 
التي تسنى لها للمرة األولى حاليًا، وهي في 
التاسعة والثمانن من العمر، عرض أعمالها 
في معرض مخصص لها في بلدها حيث لم 

تحظ بما يكفي من موارد واعتراف.
من بورتريه لطفل ورسم ملتسّولة على األرض 
ــر ملــشــهــد مـــن مــســقــط رأســـهـــا، يخصص  وآخــ
املركز الثقافي الفرنسي في هانوي معرضًا 
للفنانة التي شارفت على التسعن في تكريم 
أتـــى مــتــأخــرًا فــي هـــذا الــبــلــد الــشــيــوعــي الــذي 
 الرسمي املثالي والبطولي.

ّ
لطاملا فضل الفن

وتــقــول مــونــغ بــيــش فــي تــصــريــحــات لوكالة 
فرانس برس إن الرسم هو »في نظري بالقدر 
زالــت  ومــا  األرز«.  كتناول  األهمية  مــن  ينه  ع
هذه الفنانة تكّرس ثماني ساعات في اليوم 
لــشــغــفــهــا وهــــي جــالــســة عــلــى أرض مــنــزلــهــا 
»ال  وتــؤّكــد  العاصمة.  مــن  بالقرب  املتواضع 

أريد بيع أعمالي.. فلوحاتي هي ذكرياتي«.
 سالحها ملواجهة 

ً
وقد شّكل عمل بيش طويال

بالنسبة  »السعادة  وتقول  الحياة.  مصاعب 

الــغــنــاء بــشــكــل حقيقي واحـــتـــرافـــي. هــنــا بــرز 
الزايد  دورامللحن وأستاذها ورفيقها خالد 
ــــب وتـــهـــذيـــب  ــــدريـ ــة تـ ــلــ الـــــــذي بــــــدأ مـــعـــهـــا رحــ
الــصــوت، وتعليمها الــغــنــاء بشكل صحيح. 
فــقــدم معها أغنيتها األولـــى »حــكــم الــهــوى«، 
وكانت املفاجأة النجاح الكبير التي حققته 
تلك األغنية، لتصبح بذلك عائشة املرطة أول 

سيدة كويتية تغني وخلفها فرقة موسيقية. 
ــــواب  ـــتـــحـــت لـــهـــا أبـ

ُ
بـــعـــد أغــنــيــتــهــا األولــــــــى، ف

النجاح، فقدمت أغانيها الخاصة إلى جانب 
األعمال التراثية الشعبية، وبرعت في كل ما 
قّدمته. هكذا بــدأت أغانيها تخرج إلى باقي 
الدول الخليجية ثم العربية، فقدمت حفالت 
فــي مــصــر، وفــي دول خليجية مختلفة. كما 
اســتــعــادت فــنــانــات الــجــيــل الــحــالــي أغانيها 
مثل الراحلة ذكرى، والسورية أصالة نصري 
اللتن استعادتا أغنيتها »أبشري يا عن«، 
لكن من دون االقتراب من أداء عائشة املرطة. 
 جــــزءًا كــبــيــرًا مــن الــجــمــهــور الــعــربــي ال 

ّ
ولــعــل

يــعــرف املــرطــة إال مــن خــالل أغنية »منسية« 
التي قّدمتها الفنانة املصرية أنغام في ألبوم 
»أغـــانـــي أعــجــبــتــنــي« عـــام 1996. وهـــو واحــد 
مــن ألبومات كثيرة قدمتها أنــغــام باللهجة 

الــخــلــيــجــيــة لــخــلــق ســـوق وجــمــهــور بعيدين 
تماما عن جمهور مصر. كذلك كــان للفنانة 
الكويتية إسهامات كثيرة في الغناء الوطني، 
مثل »يا أعــالم العز«، و»يــا بلدنا السعيدة«، 
ــفـــرح«،  ــا طـــيـــور الـ ــ ــا نــجــمــة الـــفـــجـــر«، و»يـ ــ و»يـ
و»شــيــالت الــتــهــانــي«، وغيرها الكثير، وهو 
ما زاد من مكانتها داخل الكويت وخارجها. 
وكـــانـــت عــائــشــة صــديــقــة ألم كــلــثــوم، وكــانــت 
بينهما جلسات في مصر والكويت، وأحبت 
أم كــلــثــوم صـــوت عــائــشــة الــشــعــبــي الجميل، 
وكــانــت تطلب منها الــغــنــاء فــي جلساتهما. 
وقــد انتشر قبل ســنــوات تسجيل خــاص من 
ــــدى تــلــك الــجــلــســات. وفــــي شــهــر يــولــيــو/ إحـ

ــام 1979 رحــلــت عــائــشــة املــرطــة بعد  تــمــوز عـ
معاناة مع مرض السرطان تاركة خلفها إرثًا 

يجعلها حتى اليوم مطربة الكويت األولى.

مــن مــنــزل ألطــلــب املــــاء. وجــلــســت أّم لترضع 
ابنها، فُحفرت الصورة في ذهني وحّولتها 
إلــى رســم«. وهــذا الرسم الــذي تحّول بــدوره 
إلـــى لــوحــة المــــرأة تــظــهــر جــــزءًا مــن صــدرهــا 
ــتـــراه  ــاوي جـــمـــع اشـ ــ ــاء، لـــكـــن هــ ــيـ ــحـ ــــدش الـ خـ
مــنــهــا فــي التسعينيات وبــاعــه إلـــى متحف 
»بريتيش ميوزيوم«. وقد فازت لوحة ملونغ 
ة 

ّ
ــوان املــائــيــة تــظــهــر امــــرأة مسن ــاأللـ بــيــش بـ

جالسة على األرض، بالجائزة األولـــى في 
املـــعـــرض الـــســـنـــوي لــلــجــمــعــيــة الــفــيــتــنــامــيــة 
لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة ســنــة 1993، مـــن دون أن 

يفتح لها ذلك باب الشهرة.
وحظيت هذه الفنانة باالعتراف الــذي يليق 
ر ألن مساهمة النساء في 

ّ
بها في وقت متأخ

ف مــن شأنها، بحسب 
ّ
 لطاملا كــان يخف

ّ
الــفــن

نــورا تايلور األســتــاذة في معهد الفنون في 
شــيــكــاغــو. لــكــن الـــوضـــع راح يـــتـــطـــّور وبـــات 
أخيرًا ُيعترف باللوحات التي رسمتها »هذه 
الفنانة الــرائــدة« على الحرير كشهادة قّيمة 

على فيتنام القرن العشرين.
)فرانس برس(

اعتراف فني متأخر

الممثلة لوري الفلين 
تبدأ فترة سجنها

عائشة المرطة... »منسية« على عرش األغنية الكويتية

كــانــت محطة الــفــضــاء الــدولــيــة عــبــارة عــن ثـــالث غـــرف ضيقة 
ورطبة عندما انتقل طاقم الرواد األوائل إليها. وبعد عشرين 
عامًا و241 زائــرًا، أصبحت تحتوي على برج مراقبة، وثالثة 
ــرة غـــرفـــة.  ــشـ ــتـــي عـ ــنـ ــنـــوم، واثـ ــلـ ــــت حــــجــــرات لـ مـــراحـــيـــض، وسـ
ــرور عــقــديــن مــن الــتــدفــق املستمر  ويـــصـــادف الــيــوم اإلثــنــن مــ

للرواد الذين يعيشون هناك. 
تــنــقــل أشـــخـــاص مـــن 19 دولــــة عــبــر فــتــحــات مــحــطــة الــفــضــاء، 
وبــيــنــهــم الــعــديــد مــن الــزائــريــن املــتــكــرريــن الــذيــن وصــلــوا في 
ــل، والــعــديــد من  ــ رحــــالت مــكــوكــيــة ألعـــمـــال بــنــاء قــصــيــرة األجـ

السائحن الذين دفعوا ثمن رحلتهم الخاصة.
انــطــلــق الـــطـــاقـــم األول- األمـــيـــركـــي بــيــل شــيــبــرد والـــروســـيـــان 
سيرغي كريكاليف ويـــوري جيدزينكو- مــن كازاخستان في 
31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول عـــام 2000. وبــعــد يــومــن، فتحوا 
أبواب املحطة الفضائية وهم يشبكون أياديهم. وشبه شيبرد 
ذلــك، وهــو جندي سابق في البحرية األميركية والــذي شغل 

منصب قائد املحطة، بأنه يعيش على منت سفينة في البحر. 
وتحولت املحطة الفضائية منذ ذلــك الحن إلــى مجمع يبلغ 
طوله تقريبًا ملعب كرة قدم، مع ثمانية أميال )13 كيلومترًا( 
من األســالك الكهربائية وفــدان من األلـــواح الشمسية وثالثة 

مختبرات عالية التقنية.
وقــال شيبرد لوكالة أسوشييتد برس »500 طن من األشياء 
تدور في الفضاء، ومعظمها لم يلمس بعضها البعض أبدا، 
ويستمر كل شيء ملدة 20 عامًا دون أي مشاكل كبيرة تقريبًا«، 
مضيفًا »إنها شهادة حقيقية على ما يمكن القيام به في هذه 
األنواع من البرامج«. تقاعد شيبرد، 71 عامًا، منذ فترة طويلة 
مــن وكــالــة نــاســا ويــعــيــش فــي فيرجينيا بــيــتــش، فيرجينيا. 
ارتقى كريكاليف، 62 عامًا، وجيدزينكو، 58 عامًا، في صفوف 
وكالة الفضاء الروسية. وشارك كالهما في إطالق الطاقم 64 

في منتصف أكتوبر/ تشرين األول.
)أسوشييتد برس(

عودة إلى الحياة في بغداد

مسرح 
الرشيد

ذكرى محطة الفضاء

فنون وكوكتيل
حول العالم

فنون

قضيّة

غناءإضاءة

بدأت املمثلة األميركية لوري الفلن عقوبة السجن ملدة شهرين في كاليفورنيا 
بعد اعترافها بالتآمر الرتكاب عمليات احتيال في إطار فضيحة واسعة تتعلق 

بدفع أثرياء رشى إلدخال أبنائهم إلى جامعات أميركية عريقة.
ونقلت الفلن املعروفة خصوصًا بدورها في مسلسل »فول هاوس« الذي عرض 
خالل الثمانينيات والتسعينيات، إلى سجن فيدرالي ال يخضع لحراسة شديدة 
فــي دبــلــن فــي شــرق ســان فرانسيسكو. وكــانــت هــي وزوجــهــا املصمم موسيمو 
جانولي مــن بــن حــوالــى 50 شخصًا وجهت إليهم اتهامات فــي عملية احتيال 

لتأمن أماكن ألوالدهم في جامعات أميركية مرموقة.
وكــان حكم على فيليسيتي هافمان، وهــي من أوائــل األهــل الذين أقــروا بالذنب، 
القضبان في  املطاف 11 يومًا خلف  بالسجن أسبوعن. وقــد أمضت في نهاية 

تشرين األول/أكتوبر الفائت.
وأمرت الفلن )56 عامًا( بتسليم نفسها ملكتب السجون األميركي قبل 19 تشرين 
إثــر خروجها مــن السجن ملراقبة دائــمــة لفترة  الثاني/نوفمبر. وهــي ستخضع 
العامة. وأقــرت  سنتن. كما سيتعن عليها تقديم مئة ساعة من أعمال املنفعة 
املمثلة وزوجها بالذنب في أيار/مايو بتهمة إجــراء تحويالت مصرفية بقصد 
التزوير. وقالت عند صدور الحكم قبل شهرين: »قالت الفلن بتأثر واضح، لدى 
تالوتها بيانًا بعد الجلسة، الجمعة: »أشعر بأسف عميق وصــادق. لــدّي إيمان 

ر عن ذنبي«.
ّ
بالله وبالخالص، وسأبذل جهدي ألكف

هم الزوجان بدفع 500 ألف دوالر لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في 
ُّ
وقد ات

جامعة كاليفورنيا الجنوبية )يو أس سي(. وبتدبير من مخطط العملية وليام 
الجامعة  فريق  فــي  لتكونا  تصلحان  أنهما  على  االبنتن  تقديم  جــرى  غر،  ن ي س
املــقــرر أن يسجن  النشاط. ومــن  التجذيف، رغــم أنهما ال تمارسان هــذا  لرياضة 
جانولي خمسة أشهر ويدفع غرامة مقدارها 250 ألف دوالر ويؤدي 250 ساعة 

من أعمال املنفعة العامة.
)فرانس برس(

األميركي  الغزو  أثناء  بغداد  في  الرشيد«  »مسرح  ر  م د
إلى العراق، ومنذ ذلك الوقت، والمثقفون العراقيون 
يناشدون إلعادة إعماره، إال أنّهم لم ينالوا من الوعود 

غير السراب

توقيف منِتج 
هوليوودي

أعــلــنــت شــرطــة لـــوس أنــجــلــيــس، أن 
املــنــتــج الــهــولــيــوودي ديــفــيــد غــّيــود 
)الـــــــصـــــــورة( الــــــــذي أخــــلــــي ســبــيــلــه 
بكفالة، بعدما اتهمته أربـــع نساء 
ــداء الــجــنــســي  ــ ــتـ ــ بـــاالغـــتـــصـــاب واالعـ
واالحــتــجــاز القسري، أوقــف مجددًا 
بعد توجيه اتــهــامــات جــديــدة إليه. 
وأوقــــف غــّيــود )53 عــامــًا( األربــعــاء 
املاضي في منزله في لوس أنجليس 
وال يــزال رهــن التوقيف. وأوضحت 
شرطة املدينة في بيان أن »ضحية 
ــة محمية اّدعـــت،  نسائية ذات هــوي
ــــر/ تــــشــــريــــن األول  ــــوبـ ـــتـ ـ ـــي 21 أكـ ـ فـ
ــّرضـــت العـــتـــداء  ــعـ الــــحــــالــــي، أنـــهـــا تـ
جنسي مــن غــّيــود خـــالل اجــتــمــاع«. 
ــِهـــم، فــي يونيو/  ـ

ُ
وكـــان غــّيــود قــد ات

حــــزيــــران املــــاضــــي، بــــإحــــدى عــشــرة 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــه عـــلـــى اعـ ــ ــدامـ ــ جـــنـــايـــة، إلقـ
مختلفة تعود إلــى عــام 2012، لكنه 

دفع ببراءته.

تراشق بين وست 
وأنيستون

ــيــــركــــي  ــر مـــغـــنـــي الــــــــــراب األمــ ســــخــ
كانييه وست )الصورة(  من املمثلة 
األميركية جنيفر أنيستون، بعدما 
دعــــت إلــــى عــــدم الــتــصــويــت ملغني 
الراب خالل االنتخابات الرئاسية. 
ــيـــســـتـــون قــبــل  ــلـــبـــت جــنــيــفــر أنـ وطـ
أيام من متابعيها عدم التصويت 
لــصــالــح وســـت خـــالل االنــتــخــابــات 
ــة بـــــن جــو  ــهــ ــواجــ الــــتــــي تـــشـــهـــد مــ
ــب. وقـــالـــت  ــرامــ ــــد تــ ــالـ ــ بــــايــــدن ودونـ
ــلــــســــل »األصـــــــــدقـــــــــاء«  ــة مــــســ ــمــ ــجــ نــ
ــــت »لــــيــــس  ـ ــــوسـ ـ ــــتـــــصـــــويـــــت لـ إن الـ
مضحكًا«، ليرد عليها: »مسلسل 
ــدز لـــيـــس مــضــحــكــًا أيـــضـــًا«،  ــنـ ــريـ فـ
ثــم ســرعــان مــا حـــذف املــنــشــور عن 

وسائل التواصل االجتماعي.
ــــل كــانــيــيــه وســــت فـــي مــعــركــة  ودخـ
تــراشــق مــع املشاهير فــي أكثر من 
ــلـــور ســويــفــت  ــايـ مـــنـــاســـبـــة، مـــثـــل تـ

وزوجته السابقة آمبر روز.

»شاهد« انفجار المرفأ
ت 

ّ
بعد شهرين على الكارثة التي أمل

بالعاصمة اللبنانية بيروت، تقّدم 
قي 

ّ
 التدف

ّ
منّصة »شاهد VIP« للبث

فها 
ّ
 قصيرًا عــن مــآس خل

ً
15 عمال

انفجار املرفأ )الصورة(، في خطوة 
ــا. وقــد  أثــــــارت جـــــداًل مــنــذ إطـــالقـــهـ
تــعــّرضــت هـــذه املـــبـــادرة لــالنــتــقــاد، 
إذ اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن مــــن املــبــكــر 
جّدًا عرض صور تنكأ الجراح في 
ــع الــصــدمــة.  بــلــد ال يــــزال تــحــت وقــ
غير أن هــذا املــشــروع الـــذي يحمل 
اسم »بيروت 6:07«، وهي الساعة 
التي وقــع فيها االنفجار في مرفأ 
العاصمة في الرابع من أغسطس/ 
ـم  ـ ـ ـريـ ـ ـ ـكـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ــور »لـ ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ آب، أبـ
الضحايا«، على مــا يقول املخرج 
مـــازن فــيــاض، مــؤكــدًا أن »واجــبــنــا 

هو أن نبقي ذكراهم حّية«.

كورونا في »ال سكاال«
أعلن مسؤول، أن فيروس كورونا 
ــكــــاال«  ـرا »ال ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح دار أوبـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ اجـ
املــرمــوقــة فــي مــيــالنــو، حيث ثبتت 
18 مغنيًا و9 موسيقين  إصــابــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. ويــــخــــضــــع جــمــيــع 
أعــضــاء الجوقة وقسم آالت النفخ 
فــي األوركــســتــرا للحجر الصحي، 
ــر الــــــــــــــدار نـــتـــائـــج  ــظــ ــتــ ــنــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
اختبارات األعضاء اآلخرين. وقال 
بــــاولــــو بـــوجـــلـــيـــســـي، وهـــــو مــمــثــل 
نقابي في »ال سكاال«، للصحافين 

وقفت جميع التدريبات«.
ُ
»أ

وأعــيــد فــتــح ال ســكــاال فــي يوليو/
ــــدة أربـــعـــة  تــــمــــوز، بـــعـــد إغـــالقـــهـــا ملـ
أشـــهـــر خـــــالل املــــوجــــة األولــــــــى مــن 

كوفيد-19 في إيطاليا.

أخبار

يحتوي المسرح على 528 مقعدًا وتم بناؤه عام 1980 )العربي الجديد(

)Getty( 20 عامًا على محطة الفضاء

فقدت بصرها في طفولتها )تويتر(

مونغ بيش 
في معرضها 
في هانوي 
)مانان 
فاتسيايانا/
فرانس برس(

)Getty( الممثلة األميركية لوري الفلين
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