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تطبيق »أنوم« يوقع بمئات 
المطلوبين حول العالم 

نيجيريا تصّعد لهجتها: 
استخدام »تويتر« غير وطني

غزة ـ عالء الحلو

ــى الســتــهــداف مكاتب  ــ مــنــذ الــلــحــظــة األولـ
مــؤســســاتــهــم خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
ــهــــر املــــــاضــــــي، يــعــمــل  ــلــــى الــــقــــطــــاع الــــشــ عــ
ــم  ــ ــوادهـ ــ ــاج مـ ــ ــتــ ــ ــلــــى إنــ صـــحـــافـــيـــو غـــــــزة عــ
واملكتوبة،  واملسموعة  املرئية  اإلعــامــيــة، 
وفـــق الــواقــع الــجــديــد الـــذي فــرضــه عليهم 
ف 

ّ
ل

َ
خ فقد  ملكاتبهم.  ــبــاشــر 

ُ
امل االســتــهــداف 

للمباني  باشر 
ُ
امل اإلسرائيلي  االستهداف 

واألبـــــراج املــدنــيــة، الــتــي تــضــم الــعــديــد من 
وسائل اإلعام املحلية والعربية والدولية، 
ــرار، عـــقـــب تــوقــف  ــقــ ــتــ ــــدم االســ ــالـــة مــــن عـ حـ
التهدئة بني  قــرار  إلى  العدوان، والتوصل 
واالحتال  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل 
اإلسرائيلي، نتيجة فقدان تلك املؤسسات 
أماكن  توفير  إلــى  واضــطــرارهــا  مكاتبها، 
هدفت، 

ُ
عمل بديلة. وكانت األبراج التي است

مثل الجوهرة، والــجــاء، والــشــروق، تضم 
اإلعامية  املــؤســســات  مــن مكاتب  الــعــديــد 
املــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة، وتــنــطــلــق 
منها عمليات التغطية اليومية وامليدانية 
واألحـــداث،  واألنشطة  الفعاليات  ملختلف 
ـــبـــاشـــر مـــن الــطــائــرات 

ُ
 االســـتـــهـــداف امل

ّ
لــكــن

الحربية اإلسرائيلية خال فترة العدوان، 
لها إلــى أكــوام من الحطام، وقــد ُدفنت  حوَّ
ــة،  ــ تــحــت أنــقــاضــهــا أجـــهـــزة الـــبـــث، واإلذاعــ
ــر، واملــــعــــدات  ــيـــوتـ ــبـ ــكـــومـ والــــتــــصــــويــــر، والـ
باإلضافة  املختلفة،  واألجــهــزة  واألدوات 
صّور واملكتوب، وغيرها. 

ُ
إلى األرشيف امل

الفضائية  »الجزيرة«  قناة  ُمراسل  يتخذ 
فـــــي غــــــــزة، وائــــــــل الـــــــدحـــــــدوح، وزمـــــــــاؤه، 
 فـــي أحــــد الـــفـــنـــادق لتسيير 

ً
مــكــانــا بـــديـــا

أعـــمـــالـــهـــم الـــصـــحـــافـــيـــة، بـــعـــد اســـتـــهـــداف 
ــــرج  ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ُب الــــطــ
الـــــجـــــاء، الــــــــذي يـــضـــم مـــقـــر مــؤســســتــهــم 
اإلعـــامـــيـــة، وتــســويــتــه بــمــا يــحــتــوي من 
الدحدوح  باألرض. يقول  معدات وأجهزة 
 حالة مــن البلبلة 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

رافـــقـــت عــمــلــيــة قــصــف الـــبـــرج الــــذي يضم 
مــقــر الــقــنــاة، ويــحــتــوي عــلــى الــكــامــيــرات، 
ــال، إلــى  ــ واملـــعـــدات، وأجــهــزة الــبــث واإلرســ
جــانــب األرشــيــف املــصــور، وبــقــيــة مــعــدات 
إلى  الفريق  اضطر  مــا  الصحافي،  العمل 
اســتــئــجــار مـــكـــان بـــديـــل ومـــؤقـــت إلنــجــاز 
ــاعـــــدت الــخــطــة  ــيـــة. وســـ ــافـ مــــــــواده الـــصـــحـ
البديلة التي أعدها فريق القناة في قطاع 
غــــــزة، فــــي تــخــطــي األزمـــــــة مـــبـــدئـــيـــا، وفـــق 
ه تم تجهيز خطة 

ّ
الدحدوح، الذي يوضح أن

طوارئ للتعامل في أوقات األزمات، وذلك 
بــتــصــديــر بــعــض االحــتــيــاجــات واملـــعـــدات 
الــهــامــة فــي مــكــان آخـــر، وقـــد أســعــفــت تلك 
على  الــبــقــاء  فــي  العمل  فــريــق  التجهيزات 
الهواء، إلى جانب مساعدة اآلخرين، فقد 

منوعات

استضافت وكالة األنباء الفرنسية الفريق 
ــــى لــاســتــهــداف، فيما  مــنــذ الــلــحــظــة األولـ
تــم استئجار غرفة فــي أحــد فــنــادق قطاع 
غـــزة، كمقر بــديــل لــانــطــاق والــعــمــل، إلى 
حـــني إعـــــادة تــأســيــس املــكــتــب، فـــي الــبــرج 

ستهدف نفسه.  
ُ
امل

وعــلــى الــرغــم مــن حــالــة اإلربــــاك الــتــي يمر 
بــهــا الــفــريــق، والـــكـــوادر الــصــحــافــيــة التي 

تـــعـــرضـــت لـــتـــدمـــيـــر مــــقــــارهــــا اإلعــــامــــيــــة، 
 رغبة اإلعاميني 

ّ
خال فترة العدوان، فإن

ــر، وعـــــن ذلـــك  ــبــ فــــي قـــهـــر األزمـــــــة كـــانـــت أكــ
ــبــاشــر 

ُ
يـــقـــول الــــدحــــدوح: »االســـتـــهـــداف امل

كان  اإلعــامــيــة  واملــؤســســات  للصحافيني 
 التغطية ما زالت مستمرة، 

ّ
صادما، إال أن

كما استمر بث الصورة والصوت«. 
»العربي«  التلفزيون  طاقم  أفــراد  وينتقل 

ـــى تــغــطــيــة األحـــــــداث  ــ ــاع غـــــــزة، إلـ فــــي قــــطــ
ــتــــي أعــقــبــت  واألنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــ
الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع من 
داخــــل بــيــوتــهــم، بــعــدمــا قــصــفــت طــائــرات 
االحتال اإلسرائيلي برج الجوهرة الذي 
يــضــم الـــوكـــالـــة املــســتــضــيــفــة لــلــتــلــفــزيــون، 
وعـــددًا مــن املــؤســســات املحلية والــدولــيــة. 
ويقول مراسل التلفزيون »العربي« صالح 
 استهداف 

ّ
»العربي الجديد« إن الناطور لـ

للمبنى  اإلســرائــيــلــيــة  الحربية  الــطــائــرات 
الـــذي يضم الــقــنــاة، أفــقــد الــكــادر مــقــره، ما 
اضــطــر أفــــراده إلـــى االســتــمــرار فــي العمل 
ــلـــي، مـــن داخـــل  ــيـ ــرائـ خــــال الــــعــــدوان اإلسـ
املــســتــشــفــيــات، والــــطــــرقــــات، فـــي مــحــاولــة 

ملواصلة نقل صورة وحقيقة ما يجري.  
 عـــلـــى 

ً
ــد لـــــيـــــس ســــــهــــــا ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــــــــواقــــــــع الــ

ــيــــة  ــاحــ ــنــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــني، ســــــــــــواء مــــــــن الــ
في  الــوظــيــفــيــة، خــصــوصــا  أو  الشخصية 
 االحـــتـــيـــاج املــســتــمــر لــلــعــمــل وإنـــتـــاج 

ّ
ظــــل

مواد إعامية، وفق تعبير الناطور، الذي 
يقول: »استمرت التغطية بعد إعان وقف 
إطاق النار، وقد انتقلنا إلى مكان بديل 
الوكالة  رفقة  السكنية،  الشقق  إحــدى  في 
 األمر بات صعبا، 

ّ
التي نعمل معها، إال أن

ومستقر،  مستقل  مــكــان  مــن  انتقلنا  فقد 
يضم املكتب ومستلزمات العمل، إلى مقر 
املستطاع  بــالــقــدر  توظيفه  نــحــاول  بــديــل 
ملــواءمــة ظــروف العمل، إلنــجــاز تقرير، أو 

الخروج برسالة«.
وتــفــاقــمــت ِحـــدة االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة 
بحق املؤسسات اإلعامية بشكل ملحوظ، 
خــــال الــــعــــدوان األخـــيـــر عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
تــم تدمير 33  إذ  يــومــا،  والـــذي استمر 11 
مؤسسة إعامية، محلية وعربية ودولية 
بشكل كامل، نتيجة قصف األبراج واملباني 
السكنية التي تضم مكاتبها، عــاوة على 
استشهاد صحافي داخل منزله، وإصابة 

وتضرر 70 صحافيا آخرين.  
ــلـــى املـــؤســـســـات  ــم يــقــتــصــر الــــضــــرر عـ ــ ولــ
الــصــحــافــيــة فــحــســب، إذ انتقل  واملــكــاتــب 
ستضافني 

ُ
امل والــصــحــافــيــني  لــلــمــصــوريــن 

لـــــدى الــــشــــركــــات والــــــوكــــــاالت اإلعـــامـــيـــة. 
ويعمل  قريقع،  مجدي  الصحافي  ويقول 
ــان ُمــســتــضــافــا فــي  ــــــه كـــ

ّ
مــــصــــورًا ُحـــــــرًا، إن

إحدى الوكاالت الصحافية، التي طاولها 
على  اإلسرائيلي  الــعــدوان  خــال  القصف 
قــطــاع غــــزة. ويـــوضـــح قــريــقــع لــــ »الــعــربــي 
ستضيفة 

ُ
امل الوطنية  الوكالة   

ّ
أن الجديد« 

كــانــت تــوفــر لــه مكتبا، واتــصــال إنــتــرنــت، 
الــخــدمــات اللوجستية من  ُكــل  إلــى جانب 
دون مقابل، إلى أن تّم تدمير املبنى الذي 
يــضــم مــقــر الــوكــالــة، ويــتــابــع: »اإلمــكــانــات 
املحدودة، إلى جانب عملي كمصور ُحر، 
مّكنني من افتتاح مكتب خاص بي«.  

ُ
ال ت

تستمر التغطية من 
غزة لكن في ظّل ظروف 

صعبة للغاية

لندن ــ العربي الجديد

تتصاعد يوميا حدة الخاف بني السلطات 
الــنــيــجــيــريــة ومــنــصــة الـــتـــواصـــل األمــيــركــيــة 
ــنـــذ حــــذفــــت األخـــــيـــــرة تـــغـــريـــدة  ــر« مـ ــتــ ــويــ »تــ
ــاري. أول مــن  ــ ــخـ ــ لـــرئـــيـــس الــــبــــاد مـــحـــمـــد بـ
أمــس، اإلثنني، أمــرت هيئة اإلذاعــة الوطنية 
واإلذاعية  التلفزيونية  املحطات  النيجيرية 
والتوقف  »تويتر«  على  حساباتها  بحذف 
واصفة  ملعلوماتها،  مــصــدرًا  اعتمادها  عــن 

ه »غير وطني«.
ّ
استخدامها بأن

كــانــت نــيــجــيــريــا، وهـــي أكــبــر دولــــة أفريقية 
لجهة عدد السكان، قد أعلنت حجب املنصة 
املــاضــي، بعد يومني  الجمعة  يــوم  العماقة 
من حذف شبكة التواصل األميركية تغريدة 
شرت على حساب الرئيس محمد بخاري، 

ُ
ن

لخرقها قواعد املوقع.
أرمسترونغ  النيجيرية  الهيئة  وقال رئيس 
 
ّ
ــنــصــح مــحــطــات الــبــث

ُ
أداشـــابـــا فــي بــيــان: »ت

بــإلــغــاء تــويــتــر، واالمـــتـــنـــاع عـــن اســتــخــدامــه 
ــات لــــأخــــبــــار«.  ــومــ ــلــ ــعــ ــمـــع املــ كــــمــــصــــدر لـــجـ
وأضــــــاف: »ســيــكــون مـــن غــيــر الــوطــنــي ألّي 
محطة في نيجيريا مواصلة االعتماد على 

تويتر املحجوب كمصدر ملعلوماتها«.
ويحظى »تويتر« بشعبية في نيجيريا، إذ 
يملك أكثر من 39 مليون شخص حسابات 

أو  ــه »إن  ــرتـ أجـ اســـتـــطـــاع رأي  ــق  عــلــيــه، وفــ
بــاألبــحــاث  متخصصة  مــنــظــمــة  وهـــي  إي«، 

واستطاعات الرأي.
ــيــــة  ــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــدعـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى ذلــــــــــك، اسـ
دبلوماسيني  أونــيــامــا  غيوفري  النيجيري 
لعقد لقاء، اإلثنني، في أبوجا، بعدما أصدر 
االتحاد األوروبــي ودول عدة بيانا مشتركا 
إزاء حــجــب  مـــخـــاوفـــهـــم  ــن  ــ عـ فـــيـــه  ــوا  ــ ــربــ ــ أعــ
»تـــويـــتـــر«. وكـــانـــت الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
لــاتــحــاد األوروبـــــي وبــريــطــانــيــا والــواليــات 
املــتــحــدة وكــنــدا فــي نيجيريا قــد أعلنت في 
 »حــظــر 

ّ
ــاء الـــســـبـــت، أن ــسـ ــتـــرك، مـ ــان مـــشـ ــيـ بـ

 
ّ
«. وقـــالـــت إن

ّ
ــل وســـائـــل الــتــعــبــيــر لــيــس الــــحــ

ــانـــا يمر  »الـــطـــريـــق نــحــو نــيــجــيــريــا أكـــثـــر أمـ
بمزيد مــن االتــصــاالت ولــيــس أقـــل«، مؤكدة 

ضرورة إقامة »حوار شامل«.
تغريدة  املاضي،  األربعاء  »تويتر«،  وحــذف 
ــى الــحــرب  ــارت إلــ ــ عــلــى حـــســـاب بـــخـــاري أشــ
األهلية التي شهدتها الباد قبل أربعة عقود، 
وقعت  اضطرابات  بشأن  تحذير  سياق  في 
الرئيس، وهــو جنرال سابق،  أخيرًا. وأشــار 
إلــى »أولــئــك الــذيــن يسيئون الــتــصــّرف« في 
أحداث العنف األخيرة جنوب شرقّي الباد، 
 
ّ
بــعــدمــا اتــهــم املــســؤولــون انــفــصــالــيــني بشن

انتخابية.  ومــكــاتــب  الــشــرطــة  على  هجمات 
بعد حظر »تــويــتــر«، قــال وزيـــر اإلعـــام الي 

ــه رغم 
ّ
إن محمد، فــي بيان أرســل للصحافة، 

 من حق 
ّ
 للمنصة قواعدها الخاصة، فإن

ّ
أن

الرئيس التعليق على الوضع في نيجيريا. 
واتـــهـــم »تـــويـــتـــر« بــالــتــســامــح مـــع تــغــريــدات 
زعـــيـــم جـــمـــاعـــة انـــفـــصـــالـــيـــة تــنــشــط جــنــوب 
شرقي نيجيريا. كما أشار إلى الدعوة التي 
التنفيذي  الــرئــيــس  املــاضــي،  الــعــام  أطلقها، 
لشركة »تويتر« جاك دورسي، للتبرع بعملة 
ــد عنف  بــيــتــكــويــن لـــدعـــم االحـــتـــجـــاجـــات ضـ
الشرطة التي هزت الباد. والسبت املاضي، 
نــفــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي نــيــجــيــريــا أن 
الــقــرار ردًا على حــذف تغريدة رئيس  يكون 
الدولة، مشيرة إلى مسائل تتعلق بمواجهة 

»التضليل واألخبار الكاذبة«.

مراسل التلفزيون »العربي« صالح الناطور مع معدات دمرها االحتالل )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty/الرئيس محمد بخاري )درو أنغيرير

كانبرا ـ العربي الجديد

 أجهزة الشرطة ألقت القبض 
ّ
أعلنت الشرطة األوروبية )يوروبول(، أمس الثاثاء، أن

القانون  إنــفــاذ  وكـــاالت  قيام  فــي عملية عاملية ضخمة تضمنت  على 800 شخص، 
ســرًا بـــزرع هــواتــف مشفرة يستخدمها مــجــرمــون. وقـــال نــائــب مــديــر العمليات في 
 »هذه املعلومات أدت خال 

ّ
»يوروبول« جان فيليب لوكوف، في مؤتمر صحافي، إن

األسبوع املاضي إلى تنفيذ املئات من عمليات إنفاذ القانون على نطاق عاملي، من 
نتائج  األميركية، وأعطت  املتحدة  والــواليــات  أوروبــا  إلــى  إلــى أستراليا  نيوزيلندا 
مبهرة؛ اعتقال أكثر من 800 شخص وتفتيش أكثر من 700 موقع وضبط أكثر من 8 
أطنان من الكوكايني«، وفق ما نقلته وكالة »فرانس برس«. وأكد »مكتب التحقيقات 
أنقذت  املنظمة  الجريمة  ضد  الكبيرة  العملية   

ّ
أن آي(  بي  )أف  األميركي  الفدرالي« 

مائة شخص.
تطبيقا  اخترقت  وأسترالية  أميركية  وكــاالت   

ّ
بــأن أستراليون  مسؤولون  أفــاد  كما 

يستخدمه مجرمون وقــرأت مايني الرسائل املشفرة، األمــر الــذي أدى للقبض على 
املئات ممن ُيشتبه بأنهم من رموز الجريمة املنظمة في 18 دولة. وأضاف املسؤولون 
أن العملية التي نفذتها الشرطة األسترالية و»مكتب التحقيقات الفدرالي« األميركي 
أوقعت بأشخاص في أستراليا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق األوسط، ُيشتبه 
بأنهم ضالعون في تجارة املخدرات العاملية، وفق ما نقلته وكالة »رويترز«. أطلق 
)درع طــروادة(،  »تروجان شيلد«  اسم  العملية  الفيدرالي« على  التحقيقات  »مكتب 
على شبكة مشفرة متخصصة.  والسيطرة  التسلل  عمليات  أكبر  من  واحــدة  وهــي 
2018 سيطرة  عــام  آي«  بــي  و»أف  أستراليا  بــدأتــهــا شــرطــة  الــتــي  العملية  تضمنت 
مسؤولني أميركيني على تطبيق »أنوم« للتراسل الذي تستخدمه شبكات الجريمة 
املنظمة. وكان أحد رموز عالم الجريمة في أستراليا قد بدأ توزيع هواتف مجهزة 
العصابات  وكــانــت  للتواصل.  آمــنــة  كوسيلة  شركائه  على  التطبيق  على  تحتوي 
الــهــواتــف خالية مــن أي إمــكــانــيــات أخـــرى مثل الصوت  آمـــن، ألن  الــنــظــام  تعتقد أن 

والكاميرا، كما أن التطبيق مشفر. لكن الشرطة نجحت في مراقبة رسائلهم.

مقار بديلة لصحافيي غزة بعد تدمير مكاتبهم

جديُد 
»آبل«

أعلنت شركة »آبل«، أول من أمس االثنني، خططًا 
على  واإلبــقــاء  املستخدمني  خصوصية  لــزيــادة 
بــيــانــاتــهــم بــعــيــدة عـــن مــتــنــاول شـــركـــات أخـــرى، 
الفيديو  مــؤتــمــرات  تشمل  خصائص  وأضــافــت 
ــهــويــة الــحــكــومــيــة  املــوســعــة وتــخــزيــن بــطــاقــات ال
ــون«. وتـــأتـــي  ــ ــفــ ــ ــ ــواتــــف »آي االفـــتـــراضـــيـــة عـــلـــى هــ
ــل« الــســنــوي الــعــاملــي  ــ الــتــغــيــيــرات فـــي مــؤتــمــر »آبـ
ملطوري البرمجيات الذين شكا بعضهم سيطرة 

تظهر  أن  يمكن  الــتــي  التطبيقات  عــلــى  الــشــركــة 
بني  تــراوح  التي  عمولتها  وكذلك  أجهزتها،  على 
الرقمية. يسمح  املبيعات  املائة على  15 و30 في 
للمستخدمني  الــجــديــدة  الخصائص  مــن  الكثير 
ضوئية  صــورة  بأخذ  وكــذلــك  البيانات،  بحماية 
ــــواليــــات األمــيــركــيــة  مـــن بــطــاقــات هــويــتــهــم فـــي ال
املـــشـــاركـــة وتــشــفــيــرهــا فـــي مــحــفــظــة املــســتــخــدم 
وبطاقات  االئــتــمــان  بطاقات  جانب  إلــى  الرقمية، 

العبور في بعض املدن األميركية. وتعمل الشركة 
لــقــبــول بطاقات  الــنــقــل األمــيــركــيــة  مــع إدارة أمـــن 
الهوية الرقمية في املطارات. وفي حاالت كثيرة، ال 
يمكن »آبل« نفسها أن ترى املعلومات، فالشركة 
حدثت النسخة املدفوعة من خدمة التخزين )آي 
كــاود( لتشمل خدمة تحجب عــادات املستخدم 
في تصفح اإلنترنت، حتى من »آبل«. وستسمح 
ــيـــزة أخـــــرى مـــن »آي كــــــاود« لــلــمــســتــخــدمــني  مـ

الحقيقية.  اإللكتروني  بريدهم  عناوين  بإخفاء 
لـــن يتغير  ــــاود«  ــــل« إن ســعــر »آي كـ وقـــالـــت »آبـ
مــع إضــافــة الــخــصــائــص الــجــديــدة. عــدلــت »آبـــل« 
أيـــضـــًا بــعــض تــطــبــيــقــاتــهــا وخــدمــاتــهــا بــطــريــقــة 
التابع  »زوم«  تطبيقي  مــع  منافستها  تــزيــد  قــد 
التابع  و»تيمز«  كوميونيكيشنز«،  فيديو  »زوم  لـــ

»مايكروسوفت«.  لـ
)رويترز(

َخلّف االستهداف اإلسرائيلي الُمباشر للمباني واألبراج المدنية في غزة، حالًة من عدم االستقرار لدى مؤسسات إعالمية عدة، إذ إّن تلك 
المباني تضم مكاتبها، ما اضطرها إلى توفير أماكن عمل بديلة
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الــســوداوي واملقلق، الــذي بــات يــؤّرق العلماء 
وصانعي وثائقيات الطبيعة: التغير املناخي 
ــــدود  يــــحــــاول »حـ بـــيـــئـــات األرض.  فــــي  ــره  ــ ــ وأثـ
املناخي  التغير  موضوع  معالجة  متجاوزة« 
الطبيعة  استقرار  زعزعة  في  وأثــره  وتبعاته 
ــدة، تـــرّكـــز عــلــى كــوكــبــنــا من  ــديــ مـــن زاويــــــة جــ
مــنــظــور عــلــمــي. فــي الــبــدايــة، ُيــفــســر يــوهــان - 
وهـــو الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــوثــائــقــي - 
ــبــات درجــــة حـــرارة 

ّ
ــح تــقــل

ّ
رســمــا بــيــانــيــا يــوض

املـــعـــاصـــر، قبل  األرض مــنــذ ظـــهـــور اإلنـــســـان 

ــا 
ً
نــحــو 100 ألـــف ســنــة. يــقــول يـــوهـــان، واصــف

الــتــقــلــبــات: »فــــي غـــضـــون عـــقـــد، كـــانـــت )درجــــة 
بــن 10 درجـــات مئوية،  حـــرارة األرض( تقفز 
ســـواء بــالــزيــادة أو الــنــقــصــان«. وفـــي آخـــر 10 
آالف سنة، استقّرت درجة الحرارة بن موجب 
ــــدة، وتــســمــى هــذه  وســالــب درجـــة مــئــويــة واحـ
الهولوسيني،  بالعصر  الجيولوجية  الفترة 
الــذي تميز باستقرار درجــة الــحــرارة، انعكس 
على استقرار املواسم وسهولة تنّبؤ الطقس، 
واســـتـــقـــرار مــســتــوى الــبــحــار. كـــل ذلـــك ســاعــد 

منى حسن

في عام 2012، ثارت بعض عناوين 
الصحف في السويد، بعد أن جاء 
ــتـــحـــدة إلـــى  عـــلـــمـــاء مــــن املــمــلــكــة املـ
أجــل االستحواذ  مــن  الــســويــد،  منطقة جنوب 
قصيرة  الطنانة  النحل  ملكات  مــن  مئة  على 
ــم. الصحف  ــادوا بــهــا إلـــى بـــادهـ ــ الــشــعــر، وعــ
اإلنــكــلــيــزيــة احــتــفــت »بـــعـــودة« هـــذه الــكــائــنــات 
إلى برية بريطانيا ألول مرة منذ أن انقرضت 
ـــر 

ّ
أث الـــحـــدث  أن  يـــبـــدو  عــــام 1988.  فـــي  مــنــهــا 

ــر ســرقــة  فـــي الــســويــديــن الـــذيـــن اعــتــبــروا األمــ
يــعــود بنا  وتــعــديــا عــلــى بــادهــم وطبيعتها. 
إلى هذه  السويدي يوهان روكستروم  العالم 
القصة، في وثائقي نتفلكيس الجديد »حدود 
 Beyond( »متجاوزة: كوكبنا من منظور علمي
 Borders: Our Planet from a Scientific
Perspective(. يقول يوهان إنه بعد أن قرأ عن 
سرقة اإلنكليز النحات من السويد، أدرك أن 
تراجع التنوع الحيوي وصل إلى حدود غاية 

في الجدية.
مــن اســـم الــوثــائــقــي نــفــســه، يتضح موضوعه 

تحتوي القهوة على 
مضادات أكسدة قوية 

تسمى البوليفينول

البشرية استغلت 
االستقرار المناخي ألقصى 

حدود ممكنة

يعود تامر حسني بفيلم 
من بطولته وتأليفه وإخراج 
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املدن  وبناء  للزراعة  مناسبة  بيئة  توفير  في 
والــتــطــور الــحــضــاري املــســتــمــر. يــقــول املعلق 
الرئيسي، ديفيد أتينبارا، إن البشرية استغلت 
هذا االستقرار ألقصى حدود ممكنة. سريعا، 
املخاطر  كــل  عــن  للحديث  الوثائقي  سينتقل 
البيئية التي تهدد املحاصيل واملدن وغيرها. 
ذوبان الجليد بمعدالت مقلقة، وارتفاع كبير 
ــا ســُيــغــيــر مـــن شكل  فـــي مــســتــوى الـــبـــحـــار، مـ
الشواطئ وسيغمر املزيد من املدن الساحلية. 
الحدود  الوثائقي هي  في  املتجاوزة  الحدود 

الـــتـــي ســتــتــســبــب فـــي زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار بيئة 
تــم تــجــاوزهــا. واملــقــصــود بزعزعة  األرض إذا 
واملناخية  البيئية  التهديدات  هو  االستقرار 
ــد تــظــهــر بــشــكــل ال يــمــكــن  الـــفـــجـــائـــيـــة الـــتـــي قــ
العلماء  من  ومجموعة  يوهان  يحدد  تنبؤه. 
تـــســـعـــة »مــــكــــونــــات« أســـاســـيـــة مـــســـؤولـــة عــن 
استقرار بيئة األرض، هي: العناصر الغذائية 
الازمة للكائنات الحية، ووفرة املياه العذبة، 
والــغــابــات، والــتــنــوع الــحــيــوي، واملــنــاخ. هناك 
ــا: درجــــــة حـــمـــوضـــة املـــحـــيـــطـــات، ومــــدى  أيــــضــ
بالـ  مــا يسمى  الــهــواء، وتركيز  تلوث  أو  نقاء 
»كيانات املستحدثة«، وهي املواد الكيميائية 
واملــلــوثــات األخـــرى الناتجة عــن مــواد جديدة 
ــان، وأخــــيــــرًا اســـتـــقـــرار طــبــقــة  ــ ــــسـ أنــتــجــهــا اإلنـ

األوزون.
نفهم من الوثائقي أن هذه »املكونات« التسعة 
مــســؤولــة عــن االســتــقــرار، وأن أي اخــتــال في 
واحد قد يهدد بيئة األرض ككل في النهاية؛ 
ألن األنظمة البيئية جميعها مرتبطة بعضها 
بـــبـــعـــض. فــــي واحـــــــدة مــــن أحــــــدث الــــدراســــات 
الــتــحــول«، حـــدد علماء  العلمية حـــول »نــقــاط 
مــن جــامــعــة نــورثــمــبــريــا، فــي مــقــالــة نــشــروهــا 
في مجلة The Cryosphere 3، نقاط تحول في 
أنتاركتيكا،  غــرب  الجليدي  الصنوبر  جزيرة 
منها ارتفاع درجة حرارة املحيط بـ 1.2 درجة 
النقاط يصبح من  مئوية، وعند تجاوز هــذه 
من  املنطقة  خسرته  مــا  تعويض  املمكن  غير 

جليد. 
املفهوم العلمي األساسي في الوثائقي: »نقاط 
إشباعه  يتم  لم   ،Tipping Points أو  التحول« 
الهدف  كــاف، فا يبدو  وشرحه علميا بشكل 
من الوثائقي شرح العلم، بقدر ما يريد إثارة 
الــقــلــق أو االهــتــمــام عــنــد املــتــابــعــن باملخاطر 
املحدقة بالكوكب، وحثهم على العمل من أجل 
الــتــغــيــيــر. لــكــن الــعــمــل يــلــتــزم أيــضــا بــاإلشــارة 
لــم يفت  إلــى وجـــود األمـــل، باعتبار أن األوان 
بــعــد. والـــحـــديـــث عـــن هــــذا األمـــــل، صــــار الزمـــة 
ألي وثائقي من هذا النوع، إضافة طبعا إلى 
الــتــي نسمعها في  الــتــوصــيــات  مــن  مجموعة 
كــل مـــرة عــن ضــــرورة تغيير أســلــوب الــحــيــاة، 
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــادر نــظــيــفــة لــلــطــاقــة، 
بدرجة  يقلل  أو  يخلو  غــذائــي  نظام  واعتماد 
كــبــيــرة مـــن الـــلـــحـــوم، لــتــقــلــيــل الــحــاجــة ملــــزارع 

الدواجن واملواشي. 
ــاول الـــعـــامـــلـــون عــلــى الــوثــائــقــي  ــحـ بـــصـــريـــا، يـ
تــوضــيــح »الــــحــــدود املـــتـــجـــاوزة« بــاســتــعــمــال 
وســـائـــل بــصــريــة غــالــبــا تــــؤدي الـــغـــرض، رغــم 
كــونــهــا مــتــواضــعــة بــعــض الــــشــــيء، وأحــيــانــا 
ــة تـــشـــبـــه شــــعــــيــــرات أو  ــبـ ــريـ تــــدخــــل أشــــكــــال غـ
إشــــــارات عــصــبــيــة ال مــعــنــى لــهــا ســــوى إثــــارة 
ضجة بصرية، ومزيد من الدراما. وربما أسوأ 
لقطة، هي التي تم فيها تركيب مشاهد النار 
يوهان  مقابلة  على  أستراليا  فــي  والــحــرائــق 
وهو يتحدث عنها. أراد املخرج تكثيف الدراما 
والقلق، لكن إشعال العالم الهادئ ومنضبط 
ــرًا. بشكل 

ّ
األعــصــاب، بــالــنــار، بــدا غريبا ومــنــف

عام، كثير من املشاهد املصورة لهذا الوثائقي 
تــكــّررت مــن قــبــل فــي وثــائــقــيــات ســابــقــة مــرات 

عديدة. 
سنرى في الوثائقي علماء من ثقافات مختلفة 
ــار الـــتـــغـــيـــرات الــبــيــئــيــة، لــكــنــهــم  ــ يـــشـــرحـــون آثــ
ــابـــات مــعــهــم  ــقـ ــــف املـ

ّ
ــوظ يــــمــــرون ســـريـــعـــا، وتــ

لغرض املــرور على كل »الحدود التسعة« في 
العلمية،  البيانات  عن  بعيًدا  فقط.  دقيقة   74
يقتصر األثر اإلنساني على تجربة الشخصية 
الرئيسية بن العلماء: يوهان السويدي، الذي 
اإلنكليز نحات من  تأثره بسرقة  إلــى جانب 
بـــــاده، يــتــحــدث لــنــا عـــن تـــجـــارب أثــــر التغير 
ــزن  املـــنـــاخـــي عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــســـويـــديـــة، وحــ
اإلنــســان الــســويــدي على انــخــفــاض قمة جبل 
قمة  كأعلى  ملكانتها  وفقدها  »كيبنيكايس«، 

في السويد بسبب ذوبان الجليد.

ربيع فران

قــبــل تــســع ســنــوات، أصـــدر املــغــنــي اللبناني 
فــارس كــرم أغنية بعنوان »اللي بكذب على 
ــــل األشـــقـــر،  مـــرتـــه«، مـــن كــلــمــات وألـــحـــان وائـ
آنــذاك،  األغنية،  وتوزيع عمر صباغ. حققت 
ــاج  ــتـ عـــلـــى الــصــفــحــة الـــرســـمـــيـــة لـــشـــركـــة اإلنـ
ــا، أكــثــر مــن عــشــريــن مــلــيــون مستمع.  ــانـ روتـ
لكن، قبل أيــام، ُيفاجأ كاتب وملحن األغنية 
 
ٍّ
وائـــل األشــقــر بــأنــهــا مــســروقــة مــن قــبــل مغن

قليلة  أشهر  بعد   ،2013 عــام  منذ  إسرائيلي 
ــــارس  ــــن إصــــــدارهــــــا بــــصــــوت صـــاحـــبـــهـــا فـ مـ
كــرم. يؤكد األشــقــر، فــي اتــصــال مــع »العربي 
الجديد«، أنه فوجئ بالتسجيل الذي وصل 
إلــيــه عــلــى تطبيق واتــســاب مــن صــديــقــه في 
فلسطن، وأرفــق له بيانات ما ذكــره املغني 
اإلسرائيلي في التعريف عن األغنية بعبارة 

»امللحن: عربي«. 
 
ّ
ــن ــغـ ــي يـــجـــيـــز مـ ــ ــتـ ــ لـــيـــســـت املـــــــــرة األولـــــــــــى الـ

إسرائيلي لنفسه سرقة أغنية أو لحن عربي، 
فــي وقــت تجيز  وإصــدارهــا بكلمات عبرية، 
ــر لجميع املــغــنــن في  شــركــة »ســاســيــم« األمـ

تقليل الشهية
أظــهــر الــبــاحــثــون أن تــنــاول الــقــهــوة قــد يقلل 
الشعور  الــذي ينظم  الــهــرمــون  مــن مستويات 
بالجوع )الجريلن(، فقد بينت دراسة نشرت 
 International Journal of Food مــجــلــة  فـــي 
الــقــهــوة  تـــنـــاول  أن   Sciences and Nutrition
بنصف  الوجبة  قبل  الكافين  على  املحتوية 
ســاعــة، يمكن أن يــســاعــد فــي خــفــض الشهية 
وبــالــتــالــي الــتــقــلــيــل مـــن الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
أخــرى نشرتها  دراســة  أظهرت  كما  املتناولة. 
مــعــتــدلــة من  كــمــيــة  تـــنـــاول  أن   Obesity مــجــلــة
القهوة خال اليوم يمكن أن يقلل بشكل فعال 
مــن تــنــاول الــطــعــام فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة وفــي 

اليوم اإلجمالي. 

وزن الماء
ــزداد  ــ ــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــ هــ
ــادة وزن املــــاء فـــي الــجــســم.  ــ وزنـــهـــم بــســبــب زيـ
ومن املعروف أن للكافين تأثيرًا مدّرًا للبول، 
إلى  القهوة بمعدل كوبن  وقــد يساعد شــرب 
ثاثة فــي الــيــوم على إدرار الــبــول، مــا يساعد 
ن في 

َّ
فــي تقليل محتوى املــاء اإلضــافــي املــخــز

الجسم.  كذلك، تحتوي القهوة على مضادات 
تساهم  إذ  البوليفينول،  تسمى  قوية  أكسدة 
هذه األخيرة في تعزيز صحة الدماغ والهضم 

يارا حسين

بفنجان من  االستمتاع  أن  إلــى  أبحاث  تشير 
الــقــهــوة فــي الــصــبــاح قــد يــســاعــد عــلــى تعزيز 
الــطــاقــة،  وتــحــســن  الــغــذائــي،  التمثيل  عملية 
وعلى إنقاص الوزن على املدى الطويل. فكيف 
تــســاعــد الـــقـــهـــوة عــلــى خـــســـارة الـــــــوزن؟ وهــل 

جميع أنواع القهوة تساهم في ذلك؟

حرق الدهون
تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك، 
الـــذي يـــؤدي إلــى إبــطــاء إنــتــاج الغلوكوز في 
الـــجـــســـم، وتــقــلــيــل إنـــتـــاج الـــخـــايـــا الــدهــنــيــة 
الـــجـــديـــدة. فــقــد خــلــصــت دراســــــة نـــشـــرت في 
 Critical Reviews in Food Science مــجــلــة 
تــســاعــد  قـــد  الـــقـــهـــوة  أن  ــى  إلــ  and Nutrition
على خسارة الوزن والتقليل من مؤشر كتلة 
الــجــســم. كما  فـــي  الــجــســم )BMI( والــــدهــــون 
 The Journal ــِشــَرت فــي مجلة

ُ
ن  

ٌ
بينت دراســـة

الــاتــي يشربن  الــنــســاء  أن  إلــى   of Nutrition
ــواب مـــن الــقــهــوة يــومــيــا،  ــ كــوبــن أو ثــاثــة أكـ
لــديــهــن كمية أقـــل مــن دهـــون الــبــطــن ودهـــون 
الجسم الكلية مقارنة باللواتي يشربن كمية 

أقل من القهوة.
كــمــا كشفت دراســــة جــديــدة أن احــتــســاء كــوب 
ــيـــوم، يــمــكــن أن  واحــــد فــقــط مـــن الــقــهــوة فـــي الـ
يــقــلــل مـــن مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
على املدى الطويل بنسبة تصل إلى 12٪. في 
القلب  النطاق ألمــراض  ثــاث تجارب واسعة 
في الواليات املتحدة، شارك فيها أكثر من 21 
ألف شخص بالغ، وجد الباحثون أن للقهوة 
تستهلك  ال  أنها  طاملا  فــوائــد صحية  بالفعل 

بكميات كبيرة، أو مع وفرة من السكر. 

الــعــالــم، بــعــد الــتــصــريــح عــن نــيــة الــفــنــان في 
ــادة تــســجــيــل األغــنــيــة أو الــلــحــن، مــقــابــل  ــ إعــ
بــدل يتفق بــشــأنــه، وُيــراعــى إلــى جــانــب ذلك 
البديلة؛ إذ  ما تحصده األغنية على املواقع 
يــحــصــل املــلــحــن عــلــى 6 بــاملــئــة مـــن مجموع 
العائدات املالية على كل مليون مستمع على 

محّمل يوتيوب.
وقبل سنوات، دارت نقاشات كثيرة عن هذه 
وال  املحلنن،  معظم  يعانيها  الــتــي  املشكلة 
سيما اللبنانين منهم، وسرقة مجموعة ال 
بــأس بها من األلحان ملــروان خــوري وسليم 
ســـامـــة، وســمــيــر صــفــيــر، ومــنــهــا أغــنــيــة »ع 
أعــادت  الــتــي   )2010( إلليسا  حبيبي«  بــالــي 
تــســجــيــلــهــا املــغــنــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ســـاريـــت 
حقوق  على  حصلت  أن  بعد   ،)2011( حـــداد 
بيع اللحن مــن شــركــة أوروبــيــة، وكتبت في 
بــيــانــات الــتــعــريــف عــن األغــنــيــة اســـم املحلن 
الــذي استنكر وأقام  اللبناني سليم سامة، 
حملة يومها يندد بالسطو على اإلنتاجات 
الــعــربــيــة، فــيــمــا أوضـــحـــت الــشــركــة املــنــتــجــة، 
روتــــانــــا، بــأنــهــا لـــم ولــــن تــســمــح بــاســتــبــاحــة 
مــحــتــواهــا الــفــنــي، وهـــي لـــم تــعــط تصريحا 
الـــعـــربـــي ألي مــغــن  تــــنــــازاًل عــــن اإلنــــتــــاج  أو 

إسرائيلي.
الواضح أن شركة »ساسيم« تحاول الحفاظ 
على حقوق امللحنن في العالم، بغض النظر 
إلــى حد  عــن جنسياتهم، لكن ذلــك يــخــالــف، 
مــــا، حـــصـــول بــعــض املــغــنــن اإلســرائــيــلــيــن 
على تــنــازالت مــن قبل شــركــات دولــيــة تجيز 
ــادة تسجيل الــلــحــن، وإصـــــداره وفــق  لــهــم إعــ
ــات الــعــربــيــة  ــركــ اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــقـــد بــــن الــــشــ
األصــلــيــة املنتجة املــنــفــذة لــهــذه اإلصــــدارات، 
ــة.  ــيــ ــة وأخـــــــــرى دولــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــات أمـ ــــركـ وبــــــن شـ

بيع  العاملية  الــشــركــات  باستطاعة  ليصبح 
ــتـــوى املـــوســـيـــقـــي أو الــلــحــنــي لــلــمــنــتــج  املـــحـ
اإلســرائــيــلــي وفــقــا لــلــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي تــجــمــع أمــيــركــا وأوروبـــــا مــع االحــتــال 

اإلسرائيلي.
ــّصـــات اإللــكــتــرونــيــة،  ــنـ مـــع اتـــســـاع دائــــــرة املـ

ــع الـــبـــديـــلـــة، تـــصـــغـــر دائــــــــرة حــقــوق  ــ ــواقــ ــ واملــ
املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، بــــل ُيـــفـــتـــح أمـــامـــهـــا مــزيــد 
ــانــــي واألفـــــام  مـــن الــتــســهــيــات لــعــبــور األغــ
واملــســلــســات إلـــى جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ما 
املباشر مع  التطبيع غير  ُيــدرج تحت خانة 
اإلســرائــيــلــي، ويستبيح ما  االحـــتـــال  دولــــة 

يــريــده املغني اإلســرائــيــلــي إلعـــادة تسجيله 
ــيـــة، قد  وإصــــــداره مــتــســلــحــا بــاتــفــاقــيــات دولـ
لكن  العلني،  غير  التطبيع  مــن  ملــزيــد  تمهد 
دبلوماسية  اتــفــاقــيــات  ليس عبر  املـــرة  هــذه 
معلنة، بل من خال أغان شعبية ال تتجاوز 

مدتها الخمس دقائق.

وتقليل خطر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل 
الــســرطــان وأمـــراض القلب واألوعــيــة الدموية 
ــد كــشــفــت  ــ ــنــــوع الـــثـــانـــي. وقـ والـــســـكـــري مــــن الــ
 Chemico-Biological دراسة نشرت في مجلة 
تــــنــــاول  بــــــن  رابــــــــــط  وجــــــــــود   Interactions
الــبــولــيــفــيــنــول وفـــقـــدان الـــــوزن بــســبــب كيفية 

تفاعل مضادات األكسدة هذه مع البكتيريا.

سعرات حرارية
تحتوي بعض مشروبات القهوة على الكثير 
مـــن الــســعــرات الـــحـــراريـــة، فــإضــافــة مبيضات 
الـــقـــهـــوة أو الـــســـكـــر إلـــيـــهـــا يــمــكــن أن يــضــيــف 
سعرات حرارية إلى مشروبك. كما أن العديد 
القهوة الشهيرة، مثل كاراميل  من مشروبات 
ماكياتو، تحتوي على سعرات حرارية عالية 
إلــــى 370 ســـعـــرة حـــراريـــة،  مـــن 250  ــراوح  ــتــ تــ
والتي قد تــؤدي إلــى زيــادة الـــوزن. فــإذا كانت 
الــغــايــة مــن شــرب الــقــهــوة هــي إنــقــاص الـــوزن، 
فمن األفضل اختيار القهوة السوداء، ألنها ال 
تحتوي على سكريات أو دهون مضافة، وإذا 
فينصح  بالسكر  الــقــهــوة  تــنــاول  تفضل  كنت 
ــلـــة مــنــخــفــضــة  ــبـــديـ ــيـــات الـ ــلـ بـــاســـتـــخـــدام املـــحـ
ــافـــة بعض  الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة. كــمــا أن إضـ
الــكــاكــاو أو الــقــرفــة أو الــهــال )الــحــبــهــان( إلــى 
القهوة قد تعطي نكهة لذيذة، وتقدم املزيد من 
 عن دورها الفعال في 

ً
الفوائد الصحية فضا

حرق الدهون. ال بد من اإلشــارة إلى أن زيادة 
تناول الكافين يمكن أن تقلل من النوم الذي 
يــرتــبــط بــزيــادة الشهية والـــجـــوع، ويــمــكــن أن 
تؤدي إلى زيادة استهاك السعرات الحرارية 
تــنــاول  لــذلــك ينصح بتجنب  ــــوزن،  الـ ــادة  ــ وزيـ
املتناولة  الكمية  املساء، وأال تزيد  القهوة في 

من القهوة عن ثاثة إلى أربعة أكواب يوميا.

مغنّون إسرائيليون يسرقون ألحانًا عربيةماذا عن فنجان قهوة قبل الوجبة بنصف ساعة؟
ليس جديدًا أن يصادر 

بعض المغنين اإلسرائيليين 
ألحانًا عربية، ويعيدون 
نشرها بأصواتهم، من 

دون التزام بقوانين 
الملكية الفكرية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قـــّرر عــدد مــن املنتجن املــصــريــن، طــرح أفامهم 
بعيدًا عن املواسم السينمائية، حيث لم ينتظروا 
موسم عيد األضــحــى الــذي يــصــادف يــوم 19 من 
شــهــر يـــولـــيـــو/تـــّمـــوز املـــقـــبـــل، وفـــضـــلـــوا عــرضــهــا 
التأجيات بسبب  من  بعد سلسلة طويلة  قبله. 
ظـــروف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا املــســتــجــد، قــّرر 
الفنان تامر حسني إصدار فيلمه »مش أنا«، بعد 
أسبوعن من اآلن، إذ نشر امللصق الدعائي للعمل 
عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي، 
ى إشــادات عديدة من متابعيه، وعلق 

ّ
والــذي تلق

اللي  بــرد فعلكم   مبسوط 
ً
»أنــا فعا  :

ً
قــائــا عليه 

ــــدور دا   تــعــبــت جـــدًا فـــي الـ
ً
ــرائـــع، أنـــا فــعــا فـــوق الـ

دا  دا، وطـــبـــعـــا  مـــضـــمـــون زي  ــة  ــابـ ــتـ وكـ ــم  ــديـ ــقـ وتـ
اللي  الكبار  العمل والنجوم  بمجهود كل صناع 
شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم 
إن شاء  السينمات  فــي  واحـــد، مستنيكوا  واحـــد 
إن  نــزل،  الفيلم  الله في خــال أسبوعن، هيكون 
لم يعوقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء 
الله«. الفيلم يلقي الضوء على شريحة كبيرة من 
الــشــبــاب الــذيــن يــتــعــرضــون إلـــى ضــغــوط نفسية 
واجتماعية، ومحاوالتهم في إيجاد حلول جادة 
ملواجهة مشاكلهم. يشارك في بطولة »مش أنا«، 
إلـــى جــانــب تــامــر حــســنــي، كــل مــن الــفــنــانــن حا 
شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني. العمل من 

تأليف وسيناريو وحــوار تامر حسني، وإخراج 
سارة وفيق.

نــشــر أيـــضـــا الــفــنــان كـــريـــم عــبــد الــعــزيــز املــلــصــق 
الــدعــائــي لفيلم »الــبــعــض ال يــذهــب إلـــى املـــأذون 
مرتن«، إذ من املقرر عرضه يوم السابع من شهر 
الشركة  أعلنت  القادم، وذلك مثلما  يوليو/تموز 
املــنــتــجــة. وقـــد أثـــار املــلــصــق ردود أفــعــال عــديــدة، 
خاصة وأن الــلــوك الــذي يظهر بــه كريم لــم يعتد 
الـــرأس، مغّيرًا من  عليه مــن قــبــل، إذ ظهر أصــلــع 
شكله. الفيلم من بطولة دينا الشربيني، وماجد 
ــاد، وهــو  ــمـ ــؤاد، وتــــــارا عـ الـــكـــدوانـــي، وبـــيـــومـــي فــــ
تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي. يطرح 
الــذي تم تصنيفه رقابيا +12 عاما، عددا  الفيلم 
مــن الــتــســاؤالت حـــول تــجــربــة الـــــزواج، مــن خــال 
شــخــصــيــة إعـــامـــي يــعــمــل عــلــى كــشــف الــحــقــائــق 
بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة 
االجتماعية  القضايا  مــن  العديد  ويناقش  عنه، 

والــزوجــة وصراعاتهما  بــالــزوج  لها عاقة  التي 
بعد الطاق.

مـــن جــهــتــه، نــشــر املـــخـــرج بــيــتــر مــيــمــي املــلــصــق 
الــتــشــويــقــي لــفــيــلــمــه »مـــوســـى«، مـــن بــطــولــة إيـــاد 
نــصــار، وعــمــر الــشــنــاوي، وأحــمــد حــاتــم، وأحــمــد 
مالك، ومحمود حافظ. تدور أحداث العمل املقّرر 
عــرضــه قــريــبــا، فــي ســاعــتــن، حـــول الـــصـــراع بن 
قــبــول فــكــرة الــتــطــور الــهــائــل فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وبــن عــدم قبولها على اإلطــاق، وذلــك من خال 
شخصيتن في العمل؛ األول هو الفنان األردني 
إيـــــاد نـــصـــار، وهــــو أخـــصـــائـــي مــيــكــاتــرونــيــكــس. 
يؤدي نصار دور مهندس صاحب فكر متحجر، 
التكنولوجي تماما، يدخل طيلة  رافض للتطور 
أحــداث الفيلم في صــراع مع شخص آخــر يدعى 
»موسى«، يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز، 
وهـــو طــالــب فــي كلية الــهــنــدســة، يــقــوم بــاخــتــراع 

»روبوت«، يغير تماما من مجرى أحداث العمل.
تـــدخـــل األفــــــام هــــذه فـــي ســـبـــاق عــلــى اإليـــــــرادات 
العرض،  فــي دور  املــوجــودة حاليا  مــع نظيرتها 
لـ ليلى علوي، و»أحمد  أفــام »ماما حامل«  مثل 
نــوتــردام« لـ رامــز جــال، و»ثانية واحــدة« لـ دينا 
الــشــربــيــنــي، و»ديــــــدو« لــــ كــريــم فــهــمــي. لــكــن، هل 
تــنــافــس هـــذه األفــــام عــلــى شـــيء آخـــر عـــدا شــّبــاك 
الــتــذاكــر؟ هــل تقترح، ولــو بالحد األدنـــى، معطى 
إلى  سينمائيا حقيقيا يساهم في إضافة شــيء 

السينما العربية؟

قبل أن تخطف األرض وما عليها

سطا مغّن إسرائيلي على لحن أغنية لفارس كرم وضعه وائل األشقر )فيسبوك(

إياد نصار من 
الشخصيات 
الرئيسية في 
فيلم »موسى« 
)فيسبوك(

)Getty( تناول القهوة قد يقلل من مستويات الهرمون الذي ينظم الشعور بالجوع

كثير من المشاهد المصورة لهذا الوثائقي تكّررت من قبل في وثائقيات سابقة )سعيد خان/ فرانس برس(

أخيرًا،  نتفليكس  بثّته  الذي  علمي«،  منظور  من  كوكبنا  متجاوزة:  »حدود  وثائقي  يحاول 
معالجة موضوع التغير المناخي وتبعاته وأثره على زعزعة استقرار الطبيعة

حدود متجاوزة

أفالم مصرية قبل العيد

فنون وكوكتيل
وثائقي

رصد

قضيةصحة

الوثائقيات التي تعالج 
موضوع التغير المناخي 
وأثره في كوكب األرض، 

والمجتمع اإلنساني، 
والكائنات األخرى من 

حيوانات ونباتات، غالًبا 
ما تخاطب الدول 

»المتقدمة«، ببساطة ألن 
معظم المهتمين بهذا 

الموضوع والعاملين 
على إنتاج هذا النوع من 

الوثائقيات، يأتون من 
هذه الدول. إضافة إلى 

أن الدراسات عن تأثير التغير 
المناخي في الثقافة 
والمعالم في الدول 

الفقيرة، أو دول »العالم 
الثالث«، نادرة جًدا أو 

معدومة.
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