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اإلعالم التونسي رهينة االنقسام السياسي
تونس ـ العربي الجديد

التغيرات  حـــول  تــونــس  فــي  اآلراء  تنقسم 
األخيرة في املشهد اإلعالمي، بني َمن يراها 
يعتبرها  وَمـــن  لــلــقــانــون  مــتــأخــرًا  تطبيقًا 
أنها  خاصة  سياسية،  لحسابات  تصفية 
جرت إثر قرار الرئيس قيس سعّيد، في 25 
يوليو/تموز، تجميد عمل مجلس النواب 
وإقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق هــشــام 
املــشــيــشــي، مــرتــكــزًا عــلــى فــصــل دســتــوري 
يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة 

»خطر داهم« يهدد البالد.
غلقت 

ُ
أ املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  في 

قناتا »الزيتونة« و»نسمة تي في«، بينما 
اتـــخـــذت »حــنــبــعــل تـــي فــــي« قــــرار اإلقـــفـــال، 
وواجــهــت »إذاعــــة الــقــرآن الــكــريــم« املصير 
نــفــســه، وذلــــك تــطــبــيــقــًا لـــقـــرار اتــخــذ خــالل 
ّجل، من »الهيئة العليا 

ُ
السنوات املاضية وأ

للسمعي البصري« )الهايكا(. االستعجال 
في البت بمصير هذه املنصات اإلعالمية 
رّده كـــثـــيـــرون إلــــى قـــــــرارات قــيــس ســعــّيــد 

أخيرًا، خاصة أنها معروفة بمعارضته.
التنفيذي  املكتب  فــي  العضوة  فــي حديث 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  للنقابة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  فـــوزيـــة الــغــيــلــوفــي، لــــ
الـــقـــانـــون ال يــخــتــلــف  تـــقـــول إن »تــطــبــيــق 
عليه اثـــنـــان«، وتــشــيــر إلـــى أن املــؤســســات 
ــورة كــــانــــت تــــبــــث عــلــى  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلعـ
نــحــو غــيــر قــانــونــي. لــكــنــهــا ال تــنــفــي أنــهــا 
)املؤسسات( كانت »تلقى دعمًا من أطراف 
حــزبــيــة نـــافـــذة، وبـــعـــد 25 يــولــيــو/ تــمــوز 

تغيرت املعادالت السياسية«.
وال تخفي الغيلوفي أن مثل هذه القرارات 
تنعكس سلبًا على حرية الصحافة، فتؤكد 
أن »حـــريـــة الــصــحــافــة فـــي تــونــس مــهــددة 
منذ سنوات، لكن وتيرتها زادت في املدة 
األخيرة، في ظل تعمد الرئاسة التونسية 
اعــتــمــاد ســيــاســة اتــصــالــيــة غــريــبــة«، فإلى 
اآلن لـــم ُيــعــني مــســتــشــار إعـــالمـــي لــرئــيــس 
الـــدولـــة وال لــرئــيــســة الــحــكــومــة، مـــا يعني 
 للتواصل مع اإلعالميني، 

ً
ضمنيًا »تجاهال

وضــربــًا لــواحــد مــن حــقــوق اإلنــســان، وهو 
حق املواطن في الحصول على املعلومة«.

ــكـــا«  ــايـ ــهـ ــه، تــتــمــســك »الـ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
النوري  رئيسها  عبر  وتوضح،  بموقفها، 
الــلــجــمــي، أن »تــســويــة املــلــفــات الــقــانــونــيــة 
لــهــذه الــقــنــوات شـــرط أســاســي الستئناف 
القرارات ليست  اللجمي إن  بثها«. ويقول 
إال تــطــبــيــقــًا لــلــقــانــون وتــنــظــيــمــًا لــلــقــطــاع 
الــســمــعــي الــبــصــري فــي تــونــس، و»لــيــســت 

عقابًا ألي طرف«.
لكن رئيس تحرير »قناة الزيتونة« لطفي 
 قــــرار إغــالقــهــا ســيــاســي. 

ّ
الــتــواتــي يـــرى أن

 »القرار هو 
ّ
وقال سابقًا لوكالة »رويترز« إن

)الزيتونة( على مواقفها األخيرة  معاقبة لـ
ــرارات الـــرئـــيـــس... الــســلــطــات حــّركــت  ــ مـــن قــ

الهيئة بسبب معارضتها للرئيس«.
ــاد الــهــانــي الــــرأي،  ويــشــاركــه اإلعـــالمـــي زيــ
إذ قــــال عــبــر حــســابــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك« إن 
»الهيئة العليا للسمعي  املجلس الحالي لـ
قــــراراتــــه  ــانــــونــــي، وإن  قــ ــبــــصــــري« غـــيـــر  الــ
»الــهــايــكــا«  عــن مجلس  وأضــــاف  مجحفة. 
أنه »مجلس مشبوه، متهم من قبل أعضاء 
استقالوا منه بالفساد. وقد تمت مراسلة 
القانوني  وضعه  لتصحيح  سعّيد  قيس 
وتعويضه، لكنه لم يفعل شيئًا، بما يعني 
أنه فضل اإلبقاء عليه في وضعه الحالي 
أن  الــهــانــي  واعــتــبــر  لــحــســابــه«.  لتشغيله 
قرار »الهايكا« في حق قناتي »الزيتونة« 
و»نــســمــة تـــي فــــي« مــجــحــف، »ألن هــاتــني 
يتم  التي  األكــاذيــب  لكل  القناتني، وخالفًا 
ترويجها، استوفتا كل الطلبات القانونية 
تخلي  وهــي  )الهايكا(،  بها  تمسكت  التي 
أسامة بن سالم بصفته عضوًا في مجلس 
شـــورى )حــركــة الــنــهــضــة( عــن أســهــمــه في 
مؤسسة قناة )الزيتونة( من جهة، وتغيير 
القانونية.  )نسمة( لطبيعتها  قناة  شركة 
أصــر على  )الهايكا(  الــنــوري  لكن مجلس 
تــوقــف الــقــنــاتــني عـــن الــبــث إلــــى أجــــل غير 

ملفيهما. وطالبت  في  يبّت  مسمى، حتى 
ــان بـــتـــحـــديـــد مـــــدة الـــتـــوقـــف حــتــى  ــاتـ ــنـ ــقـ الـ
لديهما  نــظــرًا ألن  بــهــا،  االلـــتـــزام  يمكنهما 
عقودا والتزامات يجب مراجعتها استنادًا 

ملدة التوقف. لكن املجلس أبى واستكبر«.
رأي زيــــاد الــهــانــي يــشــاركــه فــيــه أمـــني عــام 
»الـــحـــزب الــجــمــهــوري« املـــعـــارض لــقــرارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي، عــصــام الــشــابــي الــذي 
الــغــايــة منها  ــقــــرارات  الــ رأى أن مــثــل هـــذه 
ــة الـــصـــحـــافـــة والــتــعــبــيــر  ــريــ ــــن حــ ــد مـ ــحــ الــ

ــال »قــد  ــيــــة«. وقــ بــتــبــريــرات قــانــونــيــة »واهــ
نجد من التبريرات ما ال يحصى وال يعد، 
ولكن ال يمكن أن نغفل عن الوضعية التي 
في  املــرئــي  اإلعــالمــي  املشهد  إليها  انتهى 
ــورة الــحــريــة  تــونــس عــشــر ســـنـــوات بــعــد ثــ
والـــــكـــــرامـــــة. مـــشـــهـــد بــــــــدأت تـــتـــقـــلـــص فــيــه 
ــى الــحــد  مــســاحــة الــــــرأي والـــــــرأي اآلخـــــر إلــ
الوطنية  للتلفزة  إداري  ــرار  قـ إثـــر  األدنــــى 
ــنــــاول  ــــدم تــ ــعـ ــ ــي( بـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ )الــــتــــلــــفــــزيــــون الـ
وتخلي  يوليو،   25 بعد  السياسي  الــشــأن 

ــاج(  ــرطــ قـــنـــوات )الــــحــــوار الـــتـــونـــســـي( و)قــ
و)تــونــســنــا( تــلــقــائــيــًا عـــن بــرمــجــة املــنــابــر 
برامجها  شبكة  بها  أثثت  التي  الحوارية 
طيلة السنوات املاضية، وصــواًل إلى غلق 
قنوات )الزيتونة( و)نسمة(، وتهديد قناة 
)حنبعل( بأن تلقى نفس املصير... حتى أن 
قناة )التاسعة( أصبحت تشكل االستثناء 

الذي يؤكد القاعدة«.
ــعــــديــــل املــشــهــد  ــابــــي أن »تــ الــــشــ وأضـــــــــاف 
اإلعــــــالمــــــي لــــضــــمــــان الــــتــــعــــدد والــــــتــــــوازن 
ضــروري ومطلوب، ولكن في كل األحــوال 
ليس مقبواًل أن ينتهي بنا تطبيق القانون 
إلــى الــعــودة بــاإلعــالم إلــى الــبــث باللونني 

األبيض واألسود كما كان الحال سابقًا«.
 وهي آراء شاركهم فيها مقدم البرامج في 
»نسمة تي في« حسان بلواعر الذي اعتبر 
القانون  تطبيق  في  »تعسفًا«  القناة  غلق 
ــبـــول«، فـــي »ظـــــرف تــحــتــاج فيه  ــقـ »غـــيـــر مـ
تجربتها  لترسيخ  التعددية،  إلــى  تونس 
ــة املـــــهـــــددة بـــالـــفـــشـــل«. كــمــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
رفــضــت »حــركــة الــنــهــضــة«، فــي بــيــان لها، 
»سياسة الضغوط املسلطة على أصحاب 
الهيئات  بعض  وتوظيف  املخالف  الـــرأي 
التعبير،  على حرية  للتضييق  التعديلية 
ومن ذلك غلق بعض املؤسسات اإلعالمية 
)الزيتونة(، وتهديد  )نسمة( وقناة  كقناة 
قناة )حنبعل(، بما يحيل عــددًا كبيرًا من 
الــصــحــافــيــني والــفــنــيــني والـــعـــامـــلـــني على 
في  تسوية وضعياتها  مــن  بــداًل  البطالة، 

كنف احترام القانون وحرية اإلعالم«.
هـــمـــوم الــصــحــافــيــني واملـــوظـــفـــني فـــي هــذه 
ــًا فــــي بــيــانــات  املـــؤســـســـات حــــاضــــرة أيـــضـ
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة 
لـــإعـــالم«، املنضوية  الــعــامــة  و»الــجــامــعــة 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحــ ــ تـــحـــت لـــــــواء »االتــ
ذريعة،  أي  القنوات، تحت  فغلق  للشغل«. 
الذين  فيها  العاملني  على  انــعــكــاســات  لــه 
ســيــحــالــون عــلــى الــبــطــالــة اإلجـــبـــاريـــة، في 
وضع إعالمي متأزم اقتصاديًا بطبيعته، 
ويعاني العاملون فيه أوضاعًا اجتماعية 

هشة وتأخرًا في صرف األجور.
كما يرى آخــرون أن غلق القنوات فيه حّد 
من حرية اختيار التونسيني في مشاهدة 
القنوات التلفزيونية املحلية التي يرغبون، 
ــرارات ســتــصــبــح بمثابة  ــقــ الــ كــمــا أن هــــذه 
ــاب املـــؤســـســـات  ــ الـــســـيـــف املـــســـلـــط عـــلـــى رقــ
اإلعالمية التي تفكر في الخروج من بيت 
الـــطـــاعـــة الــســيــاســيــة، خـــاصـــة بــعــد سجن 
تــــه  ــــي عــــامــــر بــــن عــــيــــاد، إثـــــر قــــراء ــــالمـ اإلعـ
لقصيدة في برنامجه الذي يبث على قناة 
كلماتها  اعتبرت  غلقها،  قبل  »الزيتونة« 
مــّســًا بــشــخــص الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 

سعّيد. 
ــل  ــائــ ــعــــض وســ بــ ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
ــالم الــســمــعــيــة واملــرئــيــة مــا تـــزال إلــى  اإلعــ
حــــّد اآلن تــعــمــل وتـــقـــدم بــرامــجــهــا وفــقــًا 
الــتــخــوفــات  أن  إال  الـــتـــحـــريـــري،  لــخــطــهــا 
تــبــقــى مــشــروعــة، فــي ظــل مــنــاخ سياسي 
متشنج بني الرافضني ملا قام به الرئيس 
قــيــس سعيد واملــدافــعــني عنه،  الــتــونــســي 
وهــــو مـــا قـــد يــزيــد فـــي حــــدة الــتــجــاذبــات 
السياسية التي قد تؤدي إلى انقسامات 
بني أبناء الشعب الواحد. وكان املتحدث 
نيد  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
ــرايــــس قــــــال، الـــشـــهـــر املــــاضــــي: »نــشــعــر  بــ
ــيـــال الــتــقــاريــر  بــالــقــلــق وخـــيـــبـــة األمـــــل حـ
على  التعّديات  حــول  تونس  من  األخيرة 
حرية الصحافة والتعبير«. ودعا برايس 
على  »املحافظة  إلــى  التونسية  الحكومة 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــاحـــتـــرام حـــقـــوق اإلنـــســـان 
كــمــا نــــّص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور الــتــونــســي« 
ومـــرســـوم أصــــدره الــرئــيــس قــيــس سعّيد 
 

ّ
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وأضـــــاف: »نــحــض
أيضًا الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء 
الشعب  لدعوة  االستجابة  على  الجديدة 
التونسي، لوضع خارطة طريق واضحة، 
ــافــة 

ّ
لــلــعــودة إلـــى عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة شــف

واألصــوات  املدني  املجتمع  فيها  ينخرط 
املتنّوعة«. السياسية 

اتهامات لـ»الهايكا« 
بتصفية الحسابات 

السياسية لقيس سعيّد

»ثورة  مكتسبات  تنسف  قرارات  عبر  تونس،  في  انتكاسة  اإلعالمية  والتعددية  والصحافة  التعبير  حرية  تشهد 
الياسمين« وقصة نجاح نادرة في قلب صفحة الحكم االستبدادي قبل عقد

أكد نقيب الصحافيني التونسيني محمد ياسني الجالصي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــام الــحــالــي هــو »األخــطــر« على  لـــ
الصحافيني التونسيني، إذ بلغت االعتداءات فيه مستويات 
التسريع  القضاء  »على  أن  الجالصي  وأضــاف  قياسية. 
فهناك  االعـــتـــداءات،  بــهــذه  املتعلقة  القضايا  فــي  بالحسم 
في  والعاملون  الصحافيون  به  تقدم  ملف قضائي   300
القطاع اإلعالمي لم يحسم القضاء التونسي فيها إلى حّد 

اآلن، ما كرس سياسة اإلفالت من العقاب«.
للنقابة  تقرير  تعليقًا على  الجالصي  جــاءت تصريحات 
كشف  املاضي،  الثالثاء  التونسيني  للصحافيني  الوطنية 
بني  التونسيني  الصحافيني  على  اعــتــداء   224 وقــوع  عــن 
أكــتــوبــر/ الــثــانــي 2020 و25  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــن  األول 

تشرين األول 2021.
وبــنّي التقرير أن 66 حالة اعــتــداء، أي أكثر من ربــع العدد 

و25  يوليو/تموز   25 بني  لــالعــتــداءات، حصلت  اإلجمالي 
الرئيس  إعــالن  بعد  أي  املــاضــيــني،  األول  أكتوبر/تشرين 
ــتــونــســي وإقـــالـــة  قــيــس ســعــّيــد تــجــمــيــد عــمــل الـــبـــرملـــان ال
حكومة هشام املشيشي وجمعه بني السلطتني التنفيذية 
الــصــحــافــيــني التونسيني  والــتــشــريــعــيــة. االعـــتـــداءات عــلــى 
العمل  اللفظية والجسدية واملنع من  اإلهانات  تنوعت بني 

والتحرش الجنسي. 
وتصدر األمن التونسي ــ ككل عام ــ قائمة املعتدين بـ72 
اعتداء، تاله املوظفون الحكوميون ومسؤولون رسميون، 
ثم الجسم القضائي. التقرير طالب رئاسة الدولة التونسية 
بتوفير ضمانات لحماية الصحافيني، واإلدانة العلنية لهذه 
من  التونسيني  الصحافيني  عمل  وتسهيل  ــداءات،  ــتـ االعـ
خالل تعيني مخاطب إعالمي يمكنهم من املعلومة تطبيقًا 

لحق املواطن فيها.

العام األخطر على الصحافيين

MEDIA
منوعات

تغريد

)Getty/تصاعدت وتيرة التهديدات بحق الصحافيين التونسيين )حسن مراد

Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة

حذف موقع »فيسبوك« 
منشورًا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي 

أحمد، حّرض فيه المواطنين على 
االنتفاض و»دفن« المتمردين، بينما 
تتقدم »جبهة تحرير شعب تيغراي« 

نحو العاصمة أديس أبابا، النتهاكه 
سياسات المنصة ضد التحريض على 

العنف ودعمه.

طردت روسيا المراسل الهولندي 
لصحيفة »فولكسكرانت« اليومية 

توم فينيك، في قرار ُوصف 
بـ»الغامض« والمبني على 

انتهاكات إدارية تعود إلى سنوات. 
وأشارت السلطات الروسية إلى أن 

فينيك ال يمكنه العودة قبل عام 
2025 على األقل.

أعلنت السلطات العراقية الخميس 
إجراءات جديدة وعقوبات 

قانونية ستطاول المحرضين 
على الطائفية والمروجين لها 

عبر صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي، فيما حّذر مراقبون من 
مخاطر استغالل هذا اإلجراء سياسيًا 

خارج الضوابط القانونية.

ستستأنف شركة »غوغل«، 
اعتبارًا من العام المقبل، خدماتها 
اإلخبارية في إسبانيا، بعدما عّدلت 
مدريد قانونًا يفرض رسومًا على 

مجموعات كبرى، على غرار شركات 
التكنولوجيا األميركية العمالقة، 

الستخدامها محتويات مملوكة 
للناشرين.



سيول ـ العربي الجديد

ــم كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ارتــــبــــط اســ
بسياراتها  املاضية،  العقود  خالل 
وهــواتــفــهــا املــحــمــولــة مــن شــركــات 
جــي«،  و»إل  و»هــيــونــداي«  »سامسونغ«  مثل 
التلفزيونية  وبرامجها  أفالمها  ظلت  بينما 
بجمهور  محصورة  املوسيقية  وإنتاجاتها 
تــهــيــمــن  إذ  اآلن،  تــغــيــر  األمــــــر  لـــكـــن  إقـــلـــيـــمـــي. 
»كــيــه-بــوب«، ومــســلــســالت مــثــل »لعبة  فـــرق الـــ
الحّبار« Squid Game، وأفالم مثل »بارازيت« 

Parasite، على املشهد الثقافي العاملي.
خـــالل الــعــام املـــاضـــي، حــقــق فــيــلــم »بـــارازيـــت« 
لــلــمــخــرج الـــكـــوري الــجــنــوبــي بــونــغ جــون-هــو 
الذهبية« في  »السعفة  بـ شهرة عاملية، إذ فاز 
 السينمائي الدولي« 2019، قبل 

ّ
»مهرجان كان

أن يحصد عام 2020 أربــع جوائز »أوسكار«، 
العمل  ليكون  فيلم،  أفــضــل  »أوســكــار«  بينها 
ــذي يــفــوز  األول غــيــر الــنــاطــق بــاإلنــكــلــيــزيــة الــ
بهذه الجائزة منذ انطالق هذه املسابقة عام 
1929، ثــم نــال جــائــزة »ســيــزار« الفرنسية عن 
أفضل فيلم أجنبي. كسرت جوائز »أوسكار« 
الـــتـــي حــصــدهــا »بـــــارازيـــــت« ســقــفــا زجــاجــيــا 
عمره 92 عاما، وفتحت حقبة جديدة لألفالم 
السينمائية  ــال  ــمـ األعـ مـــن  وغــيــرهــا  الـــكـــوريـــة 

األجنبية على املسرح العاملي.
قـــال للصحافيني  الــجــوائــز،  بــعــد تسلم بــونــغ 
ــل بــــني األشـــــخـــــاص فــي  ــواصــ ــتــ حــيــنــهــا إن الــ
أنـــحـــاء الــعــالــم يــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر ويصبح 
أكــثــر ســهــولــة. وأوضــــح: »لــذلــك أعتقد أنــه من 
ــذي ال  ــ ــيـــوم الـ ــى الـ الــطــبــيــعــي أن نــصــل فــيــه إلــ
يهم ما إذا كان الفيلم بلغة أجنبية أم ال، ولن 
يــعــتــبــر فـــي وقـــت الحـــق أنـــه مـــن الــغــريــب فــوز 
فيلم أجنبي« بـــ »أوســكــار«. وجــاء فــوز بونغ 
التاريخي بعد عام من الذكرى املئوية للسينما 
الكورية الجنوبية، وتفتخر البالد بامتالكها 
الخامسة  املــرتــبــة  تحتل  سينمائية  صــنــاعــة 
خالل  متزايد  بشكل  بـــارزة  وأصبحت  عامليا، 
املــهــرجــانــات فــي الــســنــوات والــعــقــود األخــيــرة. 
عام 2004 حاز فيلم »أولد بوي« للمخرج بارك 
 
ّ
تشان-ووك الجائزة الكبرى في »مهرجان كان
السينمائي الدولي«، كما حصل فيلم »بييتا« 
فــي 2012 على جائزة  كـــي-دوك  كيم  للمخرج 
ــان الــبــنــدقــيــة  ــرجـ ــهـ ــبـــي« فــــي »مـ ــذهـ ــد الـ ــ ــ »األسـ

السينمائي الدولي«.
ــون الــــكــــوريــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون  ــرجــ ــخــ ــقـــق املــ حـ
نجاحا كبيرًا في هوليوود، تحديدًا مع فيلم 
»ســتــوكــر« مـــن إخـــــراج بــــارك عـــام 2013 ومــن 

بطولة نيكول كيدمان وميا واسيكوفسكا.
ــة نـــهـــضـــة خــــالل  ــ ــــوريـ ــكـ ــ شــــهــــدت الـــســـيـــنـــمـــا الـ
الــتــســعــيــنــيــات مـــع حــلــول الــديــمــقــراطــيــة بعد 
عــقــود مـــن الــحــكــم الــعــســكــري. عـــام 2007 قــال 
الــرئــيــس الــســابــق الــيــمــيــنــي، كــيــم داي جــونــغ، 
املالي  الدعم  الحكوميني: »وفــروا  للمسؤولني 

يشكل طعامنا 
جزءًا كبيرًا من بصمتنا 

الكربونية الفردية

2223
منوعات
ظاهرة

موقفعلى الشبكةمطبخ

إضاءة

أعلنت مجموعة »نتفليكس« العمالقة للبث 
الــتــدفــقــي، الــثــالثــاء، إطــالقــهــا سلسلة ألــعــاب 
فـــيـــديـــو ملــشــتــركــيــهــا حـــــول الــــعــــالــــم، فــــي ظــل 
واالستثمار  منتجاتها  تنويع  إلــى  سعيها 
في سوق ألعاب الفيديو املدّرة ألرباح طائلة.

ــاب الـــتـــي  ــ ــعــ ــ ــن األلــ ــ ــان مـ ــتــ ــنــ ــــوحــــيــــت اثــ
ُ
واســــت

الــيــوم مــن عالم  ابــتــداًء مــن  تطرحها الشبكة 
سلسلة الرعب الخيالية العلمية »سترينجر 
األلـــعـــاب  فــيــمــا   ،Stranger Things ثــيــنــغــز« 
 Shooting »الثالث املتبقية »شوتينغ هوبس
Card Blast و»تيتر  Hoops و»كــارد بالست« 

ة.
ّ
أب« Teeter Up هي ألعاب ورق أو خف

هذه األلعاب متوافرة منذ أسابيع ملشتركي 
»نتفليكس« في بولندا وإسبانيا وإيطاليا.

وبـــات فــي إمــكــان املــشــتــركــني فــي الــعــالــم كله، 
املـــزوديـــن بــأجــهــزة لــوحــيــة أو هــواتــف ذكية 
ــد« الــتــابــع  ــ ــدرويــ ــ تــعــمــل بـــنـــظـــام تــشــغــيــل »أنــ
ملجموعة »غوغل«، تحميل األلعاب مجانا من 

أجهزتهم واللعب من دون إعالنات.
ولم تعلن املجموعة ما إذا كانت تعتزم إطالق 
هذه األلعاب على األجهزة العاملة بنظام »آي 
أو إس« من »آبــل«. لكنها أشــارت إلى عزمها 

على طرح ألعاب إضافية قريبا.
وتجاهر »نتفليكس« منذ أشهر بطموحاتها 
فــي مــجــال ألــعــاب الــفــيــديــو، فــي ظــل اشــتــداد 
املنافسة في قطاع البث التدفقي، مع إطالق 
أو ماكس«  »إتــش بي  منصات منافسة مثل 
و»بــيــكــوك تــي فــي«. وإضــافــة إلــى منافسيها 
بــالس«، غالبا  أمثال »ديــزنــي  املباشرين من 

»غواكامولي«، مصنوع من   للـ
ً
كامارينا بديال

الكوسا ومعجون بذور اليقطني.
ــيـــف ســانــتــيــاغــو  ــدأ الـــشـ ــ والـــــعـــــام املـــــاضـــــي، بــ
ــاة مــن  ــتـــوحـ الســــتــــرا بـــتـــقـــديـــم تــغــمــيــســة مـــسـ
ــــن الــفــســتــق  ــــي« مـــصـــنـــوعـــة مـ ــــولـ ــامـ ــ ــــواكـ »غـ ـــ ــ الـ
الــحــلــبــي وعــنــب الــثــعــلــب املــخــمــر، فــي مطعمه 
Kol فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. وفــي 
2018، وصــف األيــرلــنــدي جــاي بــي مكماهون 
األفـــوكـــادو بــــ«األملـــاس الــدمــوي فــي املكسيك«، 
 عــن »غــواكــامــولــي« مصنوع من 

ً
وطـــور بــديــال

خرشوف القدس )دوار الشمس الدرني(.
ال يقتصر هـــذا الــتــوجــه عــلــى قــطــاع املــطــاعــم. 
الـــشـــهـــر املــــاضــــي، حـــصـــل نـــجـــم »تـــيـــك تـــــوك«، 
كالوم هاريس، على أكثر من 31 ألف إعجاب 
املجمدة.  البازالء  على  ارتكزت  التي  لوصفته 
كما أن وسم #NoAvocado يحصد مزيدًا من 

التفاعل عبر »إنستغرام«.
البصمة الكربونية عبارة عن إجمالي غازات 
الدفيئة الناتجة من االنبعاثات الصناعية أو 

الخدمية أو الشخصية.
ويشكل الطعام الذي نتناوله جزءًا كبيرًا من 

لندن ـ العربي الجديد

ــول الــــعــــالــــم إلـــــــى اســــتــــبــــدال  ــأ طــــهــــاة حـــــ ــلـــجـ يـ
األفوكادو في أشهر الوصفات واألطباق مثل 
»غواكامولي«، على الرغم من طعمها اللذيذ  الـ
وقوامها الكريمي وفوائدها الجّمة. ما السبب 

وراء هذا التوجه أخيرًا؟
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لـــألفـــوكـــادو ضــخــمــة، إذ 
تــتــطــلــب كـــل ثـــمـــرة مــنــهــا 320 لـــتـــرًا مـــن املــيــاه 
الــعــاملــي عليها كبير،  الــطــلــب  أن  كــمــا  لــلــنــمــو، 
»لدرجة أن ثمنها أصبح أغلى من قدرة السكان 
األصــلــيــني الـــذيـــن يــزرعــونــهــا عــلــى شــرائــهــا«، 
وفــقــا ملــا أشــــارت إلــيــه الــطــاهــيــة املــشــاركــة في 
 ،Wahaca تأسيس سلسلة املطاعم املكسيكية
»ذا  لصحيفة  حــديــث  فــي  مــيــيــرز،  توماسينا 

غارديان« البريطانية، االثنني املاضي.
وقــــالــــت مـــيـــيـــرز إنــــهــــا عــــانــــت بـــعـــض الــــوقــــت، 
املدمر  البيئي  التأثير  بــني  الــتــوازن  لتحقيق 
ــادو وشـــهـــيـــة عــمــالئــهــا عــلــى  ــ ــوكــ ــ ــاج األفــ ــتــ إلنــ
»غــــواكــــامــــولــــي«، وهـــــي تــغــمــيــســة أصــلــهــا  الـــــ
ــادو مــكــونــهــا األســـاســـي.  ــ ــــوكـ مــكــســيــكــي، واألفـ
لكنها قررت أخيرًا اعتماد وصفتها الخاصة 
املستوحاة من الوصفة الشهيرة، وتتكون من 
الفول األخضر والفليفلة الخضراء والليمون 

والكزبرة.
ومــيــيــرز لــيــســت وحــدهــا الــتــي تــحــاول تقليل 
ــا أو حــتــى  ــهـ ــاتـ ــفـ كـــمـــيـــة األفــــــوكــــــادو فــــي وصـ
الــتــخــلــص مــنــهــا تــمــامــا. فــفــي مــديــنــة تــورنــتــو 
ــيـــف املـــكـــســـيـــكـــي ألــــدو  الـــكـــنـــديـــة، اقــــتــــرح الـــشـ

عن  األميركية  املجموعة  مــديــرو  يتحدث  مــا 
»يوتيوب« والشبكات االجتماعية ومنصات 
املنتجات  لها، في ســوق  الفيديو كمنافسني 
فــي سبتمبر/ »نتفليكس«  اشــتــرت  املــنــوعــة. 
أيـــلـــول أول اســـتـــوديـــو لــهــا أللـــعـــاب الــفــيــديــو 
ــول اســـــتـــــوديـــــو«، وهــــــي شـــركـــة  ــكــ ــــت ســ ــايـ ــ »نـ
ناشئة مقرها كاليفورنيا. وتعاقدت الصيف 
املاضي مع مايك فيردو الذي عمل سابقا في 
لإلشراف  و»فيسبوك«،  آرتــس«  »إلكترونيك 

على أنشطتها في مجال ألعاب الفيديو.
وتفوق قيمة سوق ألعاب الفيديو في العالم 
300 مليار دوالر أميركي، وفقا ألرقام نشرتها 

شركة »أكسنتشر«، في إبريل/نيسان.
)فرانس برس(

اعــتــمــادًا على  الــفــرديــة،  الــكــربــونــيــة  بصمتنا 
الــذي نعيش فيه ومــا نتناوله، ويمكن  املكان 
أن يمثل ما بني 10 و30 في املائة من انبعاثات 
املنزل. ويمثل  الحراري في  غــازات االحتباس 
الــذي يشمل اإلنتاج  ــ  الغذائي بأكمله  النظام 
ــ  الــفــضــالت  مــن  والتخلص  والــنــقــل  والتعبئة 
بــني 21 و37 فــي املــائــة مــن إجمالي انبعاثات 
الـــتـــي ينتجها  الــــحــــراري  غــــــازات االحـــتـــبـــاس 

اإلنسان.
وبحلول عام 2050، يمكن أن يمثل طعامنا ما 
الكربون  انبعاثات  إجمالي  نصف  مــن  يقرب 
تخذ 

ُ
الــنــاتــجــة عــن الــنــشــاط الــبــشــري، مــا لــم ت

خطوات إضافية للحد من تأثيره على البيئة.
وكانت دراسة أجريت في »جامعة أكسفورد« 
الــبــريــطــانــيــة خــلــصــت إلــــى أن إنـــتـــاج الــطــعــام 
ــازات املــســبــبــة  ــغــ ــع انــبــعــاثــات الــ هـــو ســبــب ربــ
ــم بــشــكــل  ــ ــاهـ ــ ــــسـ لــــالحــــتــــبــــاس الـــــــــحـــــــــراري، ويـ
ــرارة كــوكــبــنــا. لكن  كبير فــي ارتـــفـــاع درجـــة حــ
الــبــاحــثــني الـــذيـــن أجــــــروا الــــدراســــة تــوصــلــوا 
املتنوعة  لألطعمة  البيئية  التأثيرات  أن  إلــى 
تختلف اختالفا شديدًا. إذ دلت النتائج على 
الحيوانية  املنتجات  مــن  وغيرها  اللحوم  أن 
مسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف االنبعاثات 
يتناولها  التي  األطعمة  عــن  املتأتية  الغازية 
البشر، على الرغم من أنها ال توفر ملتناوليها 
أكثر من خمس )20 في املائة( عــدد السعرات 
الدراسة  يتناولونها. ووجدت  التي  الحرارية 
أيضا أن لحوم البقر والغنم هي األكثر إضرارًا 

بالبيئة من كل األطعمة التي ُحللت.

عبادي الجوهر: حان وقت غناء لماذا يتخلى طهاة العالم عن األفوكادو في أطباقهم؟
السعوديين في بلدهم

ألعاب فيديو من »نتفليكس«

عودة الفتة ألبرز المغنين 
العرب إلى دبي والرياض 

أخيرًا، بعد استراحة إجبارية 
طويلة فرضتها جائحة 
»كوفيد-19«، واألولوية 

فيها للحسابات التجارية
إبراهيم علي

تبدأ منتصف الشهر الحالي فعاليات مهرجانات 
بــالــجــمــلــة فـــي دبـــــي، ويـــبـــدو واضـــحـــا أن األفـــكـــار 
الـــخـــاصـــة بــالــحــفــالت الــغــنــائــيــة تــصــب فـــي خــانــة 
استقدام نجوم الصف االول أو نجوم الشباك في 

سوق الخليج العربي.
ال يــقــتــصــر األمــــر عــلــى دبــــي الــتــي تــســتــعــد ملــوســم 
الــشــتــاء مـــن خـــالل الــعــمــل عــلــى إعـــــادة الــفــعــالــيــات 
االنقطاع  من  عامني  نحو  بعد  والترفيهية  الفنية 
ــريـــاض أيــضــا  بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. الـ
مــن خــالل  الــفــنــيــة  الــفــعــالــيــات  فيها  محطة تنشط 
الــتــرفــيــهــي الــســاعــي لحجز مــكــان متقدم  الــنــشــاط 

على خارطة األنشطة في مثل هذا الفصل.
 فــــي الـــخـــامـــس 

ً
ــفــــال ــّي مــــاجــــدة الـــــرومـــــي حــ ــيـ تـــحـ

املغنية  دبــي.  فــي  الحالي  الشهر  مــن  والعشرين 
التي عرفت بالتزامها الغنائي تستعيد نشاطها 
بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفالت، لكنها 
ــادت قــبــل شــهــريــن لــلــمــشــاركــة فـــي »مــهــرجــان  ــ عـ
فـــي األردن، ويــبــدو  ــنـــون«  ــفـ لــلــثــقــافــة والـ ـــرش  جـ
التجارية،  الغنائية  للعروض  الباب  أنها فتحت 
مــن دون شــروط تعجيزية هــذه املـــرة، ومــن دون 
كانت  التي  الوطنية  املناسبات  على  تقتصر  أن 

تحييها من قبل.
كاظم  »القيصر«  يعود  والعشرين  الــســادس  وفــي 
الــســاهــر مـــجـــددًا إلـــى الــغــنــاء فـــي دبـــي أيــضــا بعد 
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين  منتصف  مشاركته 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الجوهر  عــبــادي  السعودي  وامللحن  املغني  أعــرب 
عـــن ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــتــه األولــــــى فـــي »مــهــرجــان 
ومؤتمر املوسيقى العربية« الذي تقام دورته الـ30 
القاهرة. وأفــاد  األوبـــرا املصرية في  حاليا في دار 
ــبـــادي الـــجـــوهـــر، فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــني على  عـ
هــامــش »مــهــرجــان ومــؤتــمــر املــوســيــقــى الــعــربــيــة«، 
 في يناير/كانون الثاني املقبل، 

ً
بأنه سيحيي حفال

كما يعد إلصدار أغنيتني جديدتني.
ــم يــســتــبــعــد الـــجـــوهـــر إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم أغــنــيــة  ــ ولـ
 ،

ً
مــشــتــركــة مـــع مــغــن أو مــغــنــيــة مــصــريــة مستقبال

ــى »ســامــحــنــي يـــا حــبــيــبــي« مـــع آمـــال 
ّ
ــه غــن عــلــمــا أنـ

مــاهــر فــي 2014، وهــي مــن كلمات الــشــاعــر حسني 
السيد وألحان طالل. وتطرق الجوهر إلى االنفتاح 
الــفــنــي الــــذي تــشــهــده املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
حاليا، إذ تستضيف حفالت ملغنني عرب وأجانب. 
السعوديون على  ليغني  الوقت قد حــان  إن  وقــال 
 
ً
ــد أحـــيـــا حــفــال ــادي الـــجـــوهـــر قـ ــبـ أرضــــهــــم. وكـــــان عـ
مساء األربعاء، ضمن فعاليات »مهرجان ومؤتمر 
املوسيقى العربية«، على خشبة »مسرح النافورة« 
في دار األوبرا املصرية، بحضور جماهيري كبير. 
وشاركت في إحياء الفقرة األولى من الحفل املغنية 
التي شهدت فقرتها حضورًا  فــاروق  املصرية مي 

جماهيريا أقل، واملغنية سارة سحاب.
إنه  املسرح،  وقــال عبادي، مخاطبا جمهوره على 
فخور بأن يشارك للمرة األولــى في هذا املهرجان 

بحفل على هامش فعاليات »إكسبو دبي 2020«، 
بعد انقطاع استمر لعامني عن قبوله الغناء بسبب 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. وعــلــم أن القائمني على 
املهرجان هــذه املــرة وجـــدوا أن الساهر هــو األكثر 
طلبا من قبل املتابعني والجمهور، وعلم أيضا ان 
بطاقات حفله نفدت قبل نحو 20 يوما من الحفل.

خـــتـــام الــفــعــالــيــات فـــي دبــــي ســيــكــون مـــع املــغــنــيــة 
السورية أصالة نصري والعراقي ماجد املهندس. 
للمرة األولـــى تــشــارك أصــالــة واملــهــنــدس فــي حفل 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــرة األولـــــــى تـــطـــل بـــعـــد زواجـ ــمـ ــلـ واحـــــــد، ولـ
في  حسني  فايق  الشاعر  املهندس  األعــمــال  مدير 
سبتمبر/ أيلول املاضي، لتسجل اختبارًا آخر في 

كيفية تفاعل الجمهور معها هذه املرة من دبي.
الذي   »2021 الرياض  »موسم  فعاليات  وتستكمل 
والعمل  املنظمة،  السعودية  الشركات  بــال  يشغل 
على أجندة خاصة بتولي إدارتها لرئيس»الهيئة 
الذي  الشيخ  آل  تركي  السعودية  للترفيه«  العامة 
»التجاري«  عبر بشكل واضــح وصريح عن هدفه 
من وراء املهرجانات، جاء ذلك في معرض مناقشة 
آل الــشــيــخ وطــــرح أســئــلــة مــن قــبــل املــتــابــعــني على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ولــم يــوفــر األســبــاب 
الـــتـــي تــمــنــعــه مـــن اســتــضــافــة الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
»أكثرية جمهور سميرة  أن   

ً
قائال توفيق،  سميرة 

الفنية  املهرجانات  من  هدفه  وإن  مــاتــوا«،  توفيق 
الــهــجــوم على  تــجــاري ولــيــس تكريمي، ليبدأ  هــو 
ــبــــروا عــن  ــركـــي آل الـــشـــيـــخ لــلــمــتــابــعــني الــــذيــــن عــ تـ
للفنانة  إســـاءة  الــتــي تعتبر  اإلجــابــة  مــن  رفضهم 
ــام فـــي أبـــوظـــبـــي. هـــكـــذا يــتــحــول  ــ ــذه األيــ املــقــيــمــة هــ
الصراع بني »روتانا« أواًل وفريق اإلعالم والترفيه 
السعودي، إلى حلقة أو معركة تنافس نفسها، من 
خـــالل الــعــمــل مــع مغنني لــهــم شهرتهم بــعــيــدًا عن 
املعايير الواجب مراعاتها في مثل هذه املناسبات 
لتكون إلى صالح الجمهور املختلف في الذوق وله 
 
ٍّ
حرية االختيار والــرأي. لكن ذلك يبقى مجرد تمن
الذين  الفنية والغنائية  ال يأبه به حكام الحفالت 
باعتراف بعضهم يسعون للربح أو الكسب املادي 

وليس للقيمة املضافة فنيا.

ــه يــتــشــرف بـــأن يــقــود  الــــذي وصــفــه بــالــعــريــق، وإنــ
فرقته املوسيقية املايسترو سليم سّحاب. وأهدى 
الجمهور في بداية الحفل أغنية عنوانها »مصر«.

ــبــــوم األخـــيـــر لـــعـــبـــادي الـــجـــوهـــر حــمــل عــنــوان  األلــ
»عـــبـــادي 2021«، وطــــرح فــي مـــايـــو/أيـــار املــاضــي، 
ألحانه،  مــن  منها  سبع  أغــنــيــات،  ثماني  وتضمن 

وواحدة من ألحان أحمد عبده.
»مهرجان  مــن  الــثــالثــني  الــــدورة  فعاليات  انطلقت 
ومؤتمر املوسيقى العربية« مساء االثنني املاضي، 
ويـــنـــتـــظـــر أن تــســتــمــر حـــتـــى الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن 
نحو  بمشاركة  الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
 
ً
ثالثة ُيقّدمون  عربية  بلدان  من عشرة  ان 

ّ
فن مائة 

 موسيقيا على مدار أيام املهرجان 
ً
وعشرين حفال

الخمسة عشر. وشهد حفل االفتتاح تكريم ثمانية 
واملوسيقى  الشعر  في مجاالت  عربيا  اسما  عشر 
والتشكيل والبحث املوسيقي؛ ُهم من مصر: صالح 
الــعــدل، ومــحــمــد مصطفى،  محمد عــلــي، ومــدحــت 
وهـــشـــام نـــزيـــه، ومــحــمــد ضـــيـــاء، ومــحــمــود كــمــال، 
أحمد، ومحمد عمران، و»فرقة سداسي  وإبراهيم 
شــــــرار«، إلــــى جــانــب مــحــمــد األمــــني مـــن الـــســـودان، 
ومحمد املصمودي من تونس، وفرات قدوري من 
السعودية، ومــروان  الجوهر من  الــعــراق، وعبادي 

خوري من لبنان.
ـــانـــون وبــاحــثــون 

ّ
ــمـــاء فـــن وُيـــضـــاف إلــــى تــلــك األسـ

ــر،  ــم عـــبـــده داغــ ــ رحـــلـــوا خــــالل الـــعـــام الـــحـــالـــي؛ وُهـ
وجــمــال ســالمــة، وخــالــد األمـــيـــر، وأشــــرف هيكل، 

وفوزي فهمي.

من BTS إلى »لعبة الحبّار«

)Getty( البصمة الكربونية لألفوكادو ضخمة

تحتل كوريا 
الجنوبية أخيرًا 

المشهد الثقافي 
في أنحاء العالم 

كافة، بموسيقاها 
وأفالمها 

ومسلسالتها التي 
تجذب جمهورًا 

ضخمًا قد يصل إلى 
حد الهوس بها

الموجة الكورية 
الجنوبية 

تُغرق العالم

سوق الخليج الغنائي

فنون وكوكتيل

ــا فــــي مــا  لــلــفــنــانــني، لـــكـــن ال تـــتـــدخـــلـــوا إطــــالقــ
ستنهار  الــحــكــومــة،  تــدخــل  بمجرد  يفعلونه. 

الصناعة اإلبداعية«.
اإلنجازات الكورية الجنوبية لم تقتصر على 
األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــفــي  السينما،  مــجــال 
املـــاضـــي أصــبــح املــســلــســل الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
األكــثــر شعبية  العمل  الــحــّبــار« رسميا  »لعبة 
مستقطبا  »نتفليكس«،  منصة  تنتجه  الـــذي 
أقــل مــن شهر على  111 مليون مــشــاهــد، بعد 

الطفولية  التسلية  بني  جمُعه  أحدها  عوامل 
املتقن  اإلنتاج  إلــى  إضافة  املميتة،  وعواقبها 
ــهـــم صــنــاعــة  والــســيــنــوغــرافــيــا الــضــخــمــة. وألـ
ــاد  الـــبـــزات الــتــي يــرتــديــهــا أبــطــال الــعــمــل، وأعـ
االهــتــمــام بــحــلــوى كــوريــة جــنــوبــيــة تقليدية، 
املنافسة  الــبــالد نقاشا بشأن بيئة  فــي  وأثـــار 
السامة، ودفع كثيرين إلى تعلم اللغة الكورية.
ــذا الــشــهــر، ســمــح املـــســـؤولـــون فـــي كــوريــا  ــ وهـ
»نتفليكس« بنصب تمثال يجسد  الجنوبية لـ

طـــرحـــه. يــتــنــاول املــســلــســل قــصــة شخصيات 
من الفئات األكثر عرضة للتهميش في كوريا 
من  وهـــارب  هــنــدي  مهاجر  بينها  الجنوبية، 
كــوريــا الشمالية، تــشــارك فــي ألــعــاب األطــفــال 
 فــــي الــــفــــوز بــــــــــ45.6 مــلــيــار 

ً
ــال ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أمـ

ــل 
َ
وُيــقــت أمـــيـــركـــي(.  دوالر  مــلــيــون   38.1( وون 

الخاسرون في هذه األلعاب.
ــهـــورًا كـــبـــيـــرًا جـــدًا  ــمـ واســـتـــقـــطـــب املـــســـلـــســـل جـ
ــة، بــفــضــل مــجــمــوعــة  ــافــ ــم كــ ــالـ ــعـ ــاء الـ مــــن أنــــحــ

ــار«، فــي  ــ ــّب ــحــ الــلــعــبــة الـــعـــمـــالقـــة فــــي »لـــعـــبـــة الــ
»الحديقة األوملبية« في سيول.

ــي، أن  ــاضــ وأعـــلـــنـــت »نــتــفــلــيــكــس«، الــشــهــر املــ
عـــددًا من  اجــتــذب  باملسلسل  الــعــاملــي  الشغف 
العمالء الجدد أكبر من ما كان متوقعا، فبعد 
هبوط حــاد في أعــداد املشتركني في النصف 
األمــيــركــيــة  املــنــصــة  أضـــافـــت  مـــن 2021،  األول 
حتى  يوليو/تموز  مــن  مشترك  مــاليــني   4.38
ســبــتــمــبــر/أيــلــول، مــمــا رفـــع عـــدد مشتركيها 

العالم.  وذكرت  أنحاء  إلى 213.6 مليونا في 
وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، اســتــنــادًا ألرقـــام داخلية 
في وثيقة لدى »نتفليكس«، أن قيمة مسلسل 
»لعبة الحبار« تقدر بنحو 900 مليون دوالر 
إنتاجه قيمتها نحو  تكلفة  أن  أميركي، علما 

21.4 مليون دوالر أميركي فقط.
قريبا،  تتالشى  لن  الكورية  املوجة  أن  ويبدو 
إذ أعــلــنــت »نــتــفــلــيــكــس«، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
املــاضــي، وضـــع خــطــة الســتــثــمــار 500 مليون 

دوالر أميركي خالل السنة الحالية وحدها في 
مسلسالت وأفالم منتجة في كوريا الجنوبية.
كما أن املسلسالت التلفزيونية املسماة »كيه-

ــاز«، أو الــدرامــا الكورية، غــزت الشاشات  درامـ
الصغيرة في آسيا.

ــيـــدون فــي  ــبـــعـ ـــ الـ ــ »كــــيــــه-بــــوب« ـ أمـــــا مــغــنــو الـــــ
في  أغنياتهم  فتحضر  ـــ  ـ السياسة  عــن  املــبــدأ 
االحــتــجــاجــات فــي الــبــالد، إذ تــصــدرت أغنية 
 ،Into the New World الجديد«  العالم  »نحو 
 ،Girls› Generation »لفرقة »غرلز جينيريشن
احــتــجــاجــات طــالــبــات »جــامــعــة إيـــوا للنساء« 
فـــي ســـيـــول، املــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، فـــي 2016. 
 One »ــبــــحــــت أغـــنـــيـــة »شـــمـــعـــة واحـــــــــــدة وأصــ
Candle، لفرقة »غاد« god، نشيدًا غير رسمي 
»ثورة الشموع« التي أطاحت رئيسة البالد  لـ

بارك كون-هيه، في 2017.
ــي، نـــشـــط اآلالف مــــن جــمــهــور  ــاضــ ــام املــ ــعــ والــ
ــاء الـــعـــالـــم على  املــوســيــقــى الـــكـــوريـــة مـــن أنـــحـ
اإلنــــــتــــــرنــــــت، إلعــــــاقــــــة مــــجــــمــــوعــــات يــمــيــنــيــة 
ــة. وتــــدخــــل هـــــــؤالء فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــات سـ ــهــ ــوجــ وتــ
حمالت سياسية ووسوم مثل »حياة البيض 
ــعـــات حــــاشــــدة  ــمـ ــاف« تـــجـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ مــــهــــمــــة« و»اخــ

للرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
ــا فـــرقـــة »بــــي تـــي إس« BTS فــتــعــد ظــاهــرة  أمــ
كورية  مجموعة  أول  فهي  عاملية.  موسيقية 
املتحدة  الــواليــات  إلــى  البوب تصل  ملوسيقى 
واملــمــلــكــة املــتــحــدة، حــيــث أقـــامـــت الــعــديــد من 
ــكــــامــــل فـــــي لــــوس  ــالــ ــــوزة بــ ــجـ ــ ــحـ ــ الــــحــــفــــالت املـ
أنجليس وشيكاغو ولندن، وفرنسا. كما أنها 
لنيل جائزة  ترشح  كورية جنوبية  فرقة  أول 
 Dynamite »ديــنــامــيــت«  وأغنيتها  »غـــرامـــي«، 
هـــي أول أغــنــيــة لــفــنــان كـــــوري جــنــوبــي على 

قائمة »بيلبورد« لألعمال األكثر استماعا.
ونـــمـــكـــن قـــــــراءة إقـــــــدام قــــامــــوس »أكـــســـفـــورد« 
على  املاضي،  سبتمبر/أيلول  في  اإلنكليزي، 
إضافة 26 كلمة جديدة من أصل كــوري، على 
أنها عالمة أخــرى من عالمات الغزو الثقافي 

الكوري الجنوبي أخيرًا.

تستثمر »نتفليكس« 
500 مليون دوالر في أعمال 

كورية جنوبية هذا العام

األلعاب متاحة على األجهزة العاملة بنظام 
)Getty/أندرويد« )جوناثان ناكستراند«
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