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MEDIA

أخبار
كاذبة

انتقدت صفحات وحسابات
مصرية على مواقع التواصل ما
قالت إنها صور ساخرة واردة في
كتاب رسمي جديد لمادة علوم
االدعاء غير صحيح،
األحياء .لكن ّ
فهذه الصور منشورة في الحقيقة
في كتاب تطبيقات غير رسمي لم
تصدره الوزارة.

عشرات آالف المشاهدات حصدها
ادعى ناشروه أنه يظهر
فيديو ّ
أشخاص من شرفة مكتب
سقوط
ٍ
تابع لألمم المتحدة في لبنان،
ازدحام سبّبه توزيع بطاقات
إثر
ٍ
معونة .االدعاء غير صحيح،
مروعًا في
والفيديو يُظهر حادثًا
ّ
جامعة في بوليفيا قبل أشهر.

تداولت صفحات تصريحًا نسبته
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،وفيه «من ال يحب
فرنسا ال يتحدث ويفتخر بلغتها،
فمعظم الجزائريين يتحدثون
الفرنسية» .لكن لم تنقل أي وسيلة
إعالمية موثوقة أو مصدر رسمي
تصريحًا مماثًال لماكرون.
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زعم مستخدمون أن الرئيس
التونسي السابق المنصف
المرزوقي ،رد على قرار سحب جواز
السفر الدبلوماسي منه بالقول:
«أنا فرنسي الجنسية ال حاجة لي
به» .المنشور مفبرك ،وال وجود له
في صفحة المرزوقي ،ولم يصرّح
به ألي وسيلة إعالم.

بيالروسيا :مشتركو القنوات المعارضة «متطرفون»
تتجه السلطات في بيالروسيا إلى محاكمة المشتركين في قنوات على «تيليغرام» تديرها المعارضة ،بموجب قانون
يمنح صالحيات أوسع لألجهزة األمنية ،ويشدد قبضتها على المواطنين
سامر إلياس

في خطوة غير مسبوقة يمكن أن تؤدي إلى
محاكمة واعتقال مئات آالف البيالروسيني،
كـشـفــت ال ـس ـل ـطــات ال ـب ـيــاروس ـيــة ع ــن بــدء
ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون يـ ـج ـ ّـرم م ـش ـتــركــي ق ـن ــوات
«ت ـي ـل ـي ـغــرام» وم ـن ـصــات املــراس ـلــة املــدرجــة
عـلــى قــائـمــة امل ــواق ــع «امل ـت ـطــرفــة» .ويسمح
هــذا الـقــانــون بسجن املـخــالـفــن ملــدة تصل
إلــى سبع سـنــوات .وكشفت قناة «املديرية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة مل ـك ــاف ـح ــة الـ ـج ــريـ ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة
وال ـف ـس ــاد» ،الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة في
بيالروسيا ،على «تيليغرام» ،أن املشتركني
ف ــي ق ـن ــوات «ت ـي ـل ـي ـغــرام» ال ـت ــي أع ـل ــن أنـهــا
«متطرفة» ُ
سيحاكمون بتهمة التطرف.
ت ـب ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة ق ــان ــون ــا
ب ـشــأن «تــداب ـيــر مـكــافـحــة الـتـطــرف وإع ــادة
إح ـيــاء ال ـنــازيــة» ،فــي  12أك ـتــوبــر /تشرين
األول الحالي ،لكنها لم تكشف عن فقراته.
وأع ـل ــن رئ ـيــس مــديــريــة مـكــافـحــة الـجــريـمــة
املـنـظـمــة وال ـف ـســاد فـيـتـشــاف أرلــوفـسـكــي،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،فـ ــي م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو عـ ـل ــى ق ـن ــاة
امل ــدي ــري ــة ف ــي «ي ــوت ـي ــوب» ع ــن أن «تـحــديــد
هوية املسؤولني واملشتركني األكثر نشاطًا
فــي ق ـنــوات ودردشـ ــات تيليغرام املتطرفة
اكتمل تقريبًا ...ونــواصــل توثيق الرسائل
املـ ـنـ ـش ــورة ف ــي ب ــرام ــج امل ــراسـ ـل ــة ال ـف ــوري ــة
والـ ـشـ ـبـ ـك ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـجــع
النشاط املتطرف ،باإلضافة إلى النشاطات
األخـ ـ ـ ــرى مل ـس ـت ـخــدمــي اإلنـ ـت ــرن ــت ل ـلــدعــوة
إل ــى أع ـمــال االح ـت ـجــاج» .ويـسـمــح الـقــانــون
ال ـجــديــد بـمـحــاكـمــة املـشـتــركــن ف ــي قـنــوات
«تيليغرام» والــدردشــات املتطرفة ـ ـ حسب
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـح ـكــومــي ـ ـ ـ ب ـمــوجــب «امل ـ ــادة
 »1-361من القانون الجنائي ،كأعضاء في
جماعة متطرفة .وتنص املادة على معاقبة
ً
كــل مــن يؤسس تشكيال متطرفًا بالسجن
ملـ ــدة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن ثـ ــاث وس ـب ــع س ـن ــوات،
إضافة إلى معاقبة كل شخص ينضم إلى
أي تشكيل متطرف بالسجن ما بني سنتني
وست سنوات.
وفــي مسعى للتخفيف من تأثيرات القرار
الصادم وغير املسبوق ،قال أرلوفسكي إن
«عدد املشتركني في هذه القنوات املتطرفة
ل ـي ــس ب ــامل ــاي ــن ك ـم ــا ت ــدع ــي املـ ـع ــارض ــة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن «م ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن فــي
ال ـت ـش ـك ـيــات امل ـت ـط ــرف ــة ق ـضــائ ـيــا سـيـكــون
انتقائيًا وفرديًا ّ ،وبناء على دور ومساهمة
امل ـش ـتــرك» .وح ــض امل ـس ــؤول الـبـيــاروســي
املواطنني إلى عدم الثقة باألخبار الكاذبة
أو ت ـلــك ال ـت ــي ت ـن ـشــرهــا املـ ـص ــادر األخـ ــرى
املـ ــوج ـ ـهـ ــة ض ـ ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وم ـ ـع ـ ـلـ ــوم أن
الـسـلـطــات ال ـب ـيــاروس ـيــة أدرج ـ ــت أك ـثــر من
مائة قناة «تيليغرام» في سجل التشكيالت

املتطرفة ،بعدما لعبت دورًا كبيرًا في الدعوة
للتظاهرات ضــد النظام الحاكم ،وفضحت
قـمــع األج ـهــزة األمـنـيــة للمتظاهرين ،أثـنــاء
االحتجاجات الواسعة التي شهدتها البالد
في أغسطس /آب من العام املاضي ،للتنديد
بـمــا اعـتـبــرتــه ت ــزوي ـرًا لـنـتــائــج االنـتـخــابــات
ملـصـلـحــة ال ــرئ ـي ــس أل ـك ـس ـنــدر لــوكــاشـيـنـكــو
ل ــوالي ــة سـ ــادسـ ــة ،ع ـل ــى ح ـس ــاب امل ـع ــارض ــة

سيحاكم مشتركون
في قنوات «تيليغرام»
كأعضاء في جماعة
متطرفة

ّ
تشن السلطات حملة على قنوات «تيليغرام» لعبت دورًا كبيرًا في تظاهرات ( 2020سيرغي غابون)Getty /

روسيا تضيف منفذين إعالميين
إلى قائمة العمالء األجانب
أض ــاف ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة ،ال ـج ـم ـعــة،
مـنـفــذيــن إعــام ـيــن إل ــى قــائـمـتـهــا للعمالء
األجــانــب ،فــي خـطــوة يـقــول منتقدون إنها
جهد متواصل لتهميش التقارير املنتقدة
للحكومة .ويتطلب إدراج مؤسسة إعالمية
ضمن القائمة أن تحدد تقاريرها على أنها
م ــن إن ـت ــاج عـمـيــل أج ـن ـبــي ،وه ــو مصطلح
يحمل دالالت سلبية قوية ،وينطوي على
تدقيق حكومي متزايد.
وأعلنت وزارة العدل أنها أضافت مؤسسة
«موسكو ديجيتال ميديا» التي تنشر مجلة
«ريبابليك» التحليلية على اإلنترنت ،و«آر
إس -بــالــت» الـتــي تــديــر الـبــوابــة اإلخـبــاريــة
«روسبالت» ،إلى القائمة.
ويسمح القانون الروسي بإعالن املنظمات
واألفـ ـ ــراد الــذيــن ت ـقــرر تــورط ـهــم فــي نـشــاط
ً
سياسي غير مـحــدد وتلقيهم تـمــويــا من
الخارج ،عمالء أجانب.
ويـ ـحـ ـظ ــى م ــوق ــع «روسـ ـ ـب ـ ــال ـ ــت» بـشـعـبـيــة
واسـعــة ،ولــديــه مكاتب فــي موسكو وســان
بطرسبرغ ،بينما يقدم «ريبابليك» أخباره
من طريق االشتراكات.
وق ــال رئـيــس الـتـحــريــر دمـيـتــري كوليزيف
على منصة «تيليغرام»« :بالطبع ،ال تحصل
(ريبابليك) على تمويل من الخارج ،وهي
تعتمد على أمــوال املشتركني» .واألسبوع

سفيتالنا تـيـخــانــوفـسـكــا .وخــوفــا مــن قمع
الـسـلـطــات ،لـجــأ كثير مــن الـصـحــافـيــن إلــى
ليتوانيا وبــولـنــدا وبـلــدان أخ ــرى ،وأطلقوا
مــواقــع إعــامـيــة ،أو قـنــوات «تـيـلـيـغــرام» ،أو
تــاب ـعــوا نـشــاطـهــم عـلــى مــواقـعـهــم الـقــديـمــة.
وتـعـ ّـد أكبر قناة «تيليغرام» ـ ـ صنفت على
أنـهــا «متطرفة» ـ ـ هــي  ،Nexta Liveولديها
 989ألف مشترك .وذكرت القناة ،في تعليق

امل ــاض ــي ،أض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة صـحــافـيــن من
مـحـطــة «دوجـ ـ ــد» الـتـلـفــزيــونـيــة املـسـتـقـلــة،
و«إذاعة أوروبا الحرة» املمولة من الواليات
املتحدة ،و«هيئة اإلذاعــة البريطانية» (بي
بي سي) ،إلى القائمة ،باإلضافة إلى منصة
«كافكاسكي أوزي ــل» التي تغطي األحــداث
ّ
شمالي القوقاز الروسي املضطرب.
ُ
ويلزم تصنيف أي من وسائل اإلعالم على
أنها من «العمالء األجانب» بأن تظهر ذلك
في منشوراتها ونصوصها وفيديوهاتها
ورسـ ـ ــائ ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ،م ــا يـمـكــن أن يـ ــردع امل ـصــادر
واملعلنني عن التعامل معها ،ويجعل مهمة
الـصـحــافـيــن صـعـبــة لـلـغــايــة .تـضــم قائمة
وزارة العدل حاليًا نحو  90اسمًا.
وه ـنــاك وســائــل إع ــام مستقلة رائ ــدة غير
مدرجة في القائمة ،بينها إذاعة «إيكو» في
موسكو ،وصحيفة «نوفايا غازيتا» التي
حصل رئيس تحريرها دميتري موراتوف
على جائزة نوبل للسالم األسبوع املاضي
م ـنــاص ـفــة م ــع ال ـص ـحــاف ـيــة االسـتـقـصــائـيــة
الفيليبينية مــاريــا ريـ ّـســا ،لجهودهما في
تعزيز حرية التعبير.
وهـنــأ الـكــرمـلــن عـلــى لـســان الـنــاطــق باسم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروسـ ـي ــة ،دم ـي ـت ــري بـيـسـكــوف،
م ــورات ــوف بـحـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة نــوبــل،

على «تيليغرام» ،أن السلطات تريد إلصاق
تهمة التطرف بأكثر من مليون بيالروسي،
وع ــزت السبب إلــى يــأس السلطات األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ب ـعــد هــزيـمـتـهــا وع ـجــزهــا عن
تقديم خطاب إعالمي مقنع .وخلصت القناة
إل ــى أن ال ـغــرض الــوح ـيــد مــن ه ــذه الـقــانــون
ه ــو زرع ال ـخ ــوف ل ــدى م ـش ـتــركــي ال ـق ـنــوات
املـعــارضــة ومــواقــع ال ــدردش ــة .وأش ــارت إلــى
أن الـسـلـطــات الـبـيــاروسـيــة ليست بحاجة
إلـ ــى ق ــوان ــن ج ــدي ــدة الع ـت ـق ــال امل ـع ــارض ــن
لتوجهاتها ،في ظل الصالحيات الواسعة
املمنوحة لرجال األمن.
ونشرت قنوات على «تيليغرام» تعليمات
أم ـن ـيــة وط ــرق ــا ج ــدي ــدة تـجـنــب املـشـتــركــن
فـيـهــا م ــن املــاح ـقــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،ونـصـحــت
باستخدام بعض البرامج لهذه الغاية.
منذ بدء التسريبات حول القانون الجديد
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،تـ ـف ــاوت ــت ت ـ ـقـ ــديـ ــرات الـ ـخـ ـب ــراء
والـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــن؛ ق ـ ــال أن ـ ــدري ـ ــه م ــوش ــال ــوف،
املحامي الذي ُحرم من رخصة مزاولة املهنة
فــي بـيــاروسـيــا ،إن ــه مــن الـنــاحـيــة النظرية
يـبــدو أن مـحــاكـمــة املـشـتــركــن فــي الـقـنــوات
وغ ــرف ال ــدردش ــة «املـتـطــرفــة» مـمـكـنــة ،إنما
عمليًا يحتاج األم ــر إلــى حكم قضائي في
كل حالة على انفراد .واستبعد املحامي أن
تصبح قنوات «تيليغرام» كلها أو وسائل
اإلع ـ ــام أو امل ـح ــادث ــات امل ـت ـطــرفــة املـعـتــرف
بها سابقًا مجموعات متطرفة تلقائيًا ،إذ
يجب االعـتــراف بها كذلك وفقًا لــإجــراءات
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي الـ ـتـ ـش ــري ــع .وف ــي
ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أوض ــح امل ـحــامــي الــروســي
أنطون غاشينسكي ،في تصريحات ملوقع
«مـيــدوزا» ،أن على السلطات البيالروسية
إثبات أن االشتراك في القنوات «املتطرفة»
ك ــان «ب ـه ــدف ارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم ذات طبيعة
م ـت ـطــرفــة ،وال ـت ــي ل ــن ت ـك ــون ل ــدى الـغــالـبـيــة
العظمى من املشتركني في قنوات (تيليغرام)
ه ــذه الــذيــن يـسـعــون لتلقي املـعـلــومــات من
مصدر بديل للمعلومات الحكومية».
وفــي املـقــابــل ،فــإن السلطات البيالروسية
يمكنها نظريًا محاكمة املشتركني كلهم،
ألن قناة «تيليغرام» معينة نفسها تتكون
من مشتركيها ،واشتراك أي شخص فيها
يعد انخراطًا في عمل «تشكيل متطرف».
تشير منظمة «مــراسـلــون بــا ح ــدود» إلى
أن الساحة البيالروسية تعيش «على وقع
ال ـت ـهــديــدات وأع ـم ــال الـعـنــف واالع ـت ـقــاالت
الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـص ـح ــاف ـي ــن
ً
واملدونني الناقدين ،فضال عن حجب أبرز
امل ــواق ــع اإلخ ـب ــاري ــة ،وفـ ــرض ال ــرق ــاب ــة على
الـصـحــافــة امل ـك ـتــوبــة ،وت ـشــديــد اإلج ـ ــراءات
الرامية إلى تقييد الوصول إلى املعلومات
أكثر فأكثر ،مما يجعلها أخطر دولــة على
الصحافيني في أوروبا».

«آبل» تحذف تطبيق «القرآن
الكريم» من متجرها في الصين
لندن ــ العربي الجديد

تضم قائمة وزارة العدل حاليًا نحو  90اسمًا
(ديميتر ديلكوف /فرانس برس)

ُ
مشيدًا بانحيازه ملثله وموهبته وشجاعته.
ومع ذلك ،حذر الرئيس الروسي فالديمير
بـ ــوتـ ــن ،مـ ــن أن جـ ــائـ ــزة ن ــوب ــل امل ـم ـنــوحــة
ملــوراتــوف لــن «تحميه» مــن تصنيفه بأنه
«عميل أجنبي» .وقال بوتني في منتدى في
موسكو« :إذا لم ينتهك القانون الروسي،
ً
وإذا لم يقدم سببًا إلعالنه عميال أجنبيًا،
عندها لن يكون كذلك».
(أسوشييتد برس ،فرانس برس)

حذفت شركة «آبل» التطبيق الشهير «القرآن الكريم»  Quran Majeedمن متجر
تطبيقاتها في الصني ،بطلب من املسؤولني .تطبيق «القرآن الكريم» متاح على
متجر التطبيقات «آب ستور» حول العالم ،ويستخدمه ماليني املسلمني .ورصد
ً
موقع  Apple Censorshipأوال استبعاد التطبيق من متجر تطبيقات «آبل» في
الـصــن .وأعلنت الشركة املـطــورة للتطبيق «بــي دي إم إس»  ،PDMSفــي بيان،
إنه «وفقًا لشركة (آبــل) أزيل تطبيقنا  Quran Majeedمن متجر التطبيقات في
الصني ،ألنه يتضمن محتوى يتطلب وثائق إضافية من السلطات الصينية».
وأضافت« :نحاول التواصل مع إدارة الفضاء اإللكتروني الصينية والسلطات
الصينية ذات الصلة ،لحل هذه املشكلة» .وأفادت الشركة بأن لديها نحو مليون
مستخدم في الصني.
وفقًا لـ»بي بي سي»ُ ،حذف التطبيق من املتجر لتضمنه «نصوصًا دينية غير
قانونية» .ولم تصدر شركة «آبــل» تعليقًا على ما حصل ،لكنها وجهت موقع
«بي بي سي» السبت إلى سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بها ،وفيها« :نحن
مطالبون باالمتثال للقوانني املحلية ،وفي بعض األحيان هناك قضايا معقدة
قد نختلف بشأنها مع الحكومات».
ولكن من غير الواضح إلى اآلن ماهية القواعد التي انتهكها التطبيق في الصني.
وكــان خبراء حقوقيون في األمــم املتحدة قد قالوا إن ما ال يقل عن مليون مسلم
مــا زال ــوا محتجزين فــي مـعـسـكــرات فــي إقـلـيــم شينجيانغ غــربــي ال ـبــاد .ويتهم
الناشطون وبعض السياسيني الغربيني الصني باستخدام أساليب مثل التعذيب
والعمل القسري ومنع اإلنجاب .وإزاء ذلك ،فرضت حكومات غربية عقوبات على
مسؤولني صينيني متهمني بارتكاب تلك االنتهاكات .وتنفي الصني ارتكاب أي
انتهاكات لحقوق اإلنـســان ،وتقول إن معسكراتها توفر «تدريبًا مهنيًا» ،وإنها
«تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم التنمية االقتصادية» ،باإلضافة إلى
«نزع فكرة التطرف من املتأثرين باأليديولوجية الجهادية».
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منوعات فنون وكوكتيل
شاشة

عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ع ــادت عجلة اإلن ـتــاج التلفزيوني
ه ــذه األي ــام إل ــى الـســاحــة األردن ـيــة
ب ـن ـشــاط الف ـ ــت ،ت ـح ـض ـي ـرًا ألع ـمــال
امل ــوس ــم ال ــدرام ــي امل ـق ـبــل الـ ــذي سـيـنـطـلــق في
األيام األولى من شهر إبريل /نيسان  ،2022إذ
تعج استديوهات التصوير التي تم إنشاؤها
في عدد من املدن األردنية بالحركة ،بمشاركة
ف ـنــانــن أردنـ ـي ــن وم ـع ـهــم ف ـن ــان ــون عـ ــرب من
سورية ومصر والعراق والسعودية ولبنان،
من أجل إنجاز أعمال متنوعة بني االجتماعي
والـتــاريـخــي والـكــومـيــدي وال ـب ــدوي ،سيكون
الجمهور على موعد معها بعد خمسة أشهر
مــن اآلن .فــي هــذا امل ـقــال ،نـقــدم مــروحــة أعمال
انطلق تصويرها أو يجرى التحضير لدوران
كــام ـيــرات ـهــا ،ع ـلــى أن تـعـقـبـهــا أع ـم ــال الحـقــة
يجرى حاليًا وضع الخطوط العريضة لها.
«حضور لموكب الغياب»

يـ ـج ــرى ح ــال ـي ــا ت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل «ح ـض ــور
ملوكب الغياب» ،وهو الجزء األول من سلسلة

«حضور لموكب الغياب» و«ذهب أيلول» و«على بعد مسافة من الحب» و«شارع طالل» هي
قبل
أعما ٌل دراميّة في الساحة األردنيّة يتم تحضيرها من أجل الموسم الرمضاني ُ
الم ِ

دراما رمضان

ثــاث ـيــة تــاري ـخ ـيــة ت ـت ـحــدث ع ــن فـلـسـطــن في
ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،وتــأث ـيــر القضية
الفلسطينية عـلــى ال ــدول امل ـج ــاورة ،وخــاصــة
األردن وســوريــة ومـصــر ،خــاصــة فــي املرحلة
التي أعقبت االنتداب األجنبي .املسلسل الذي
كتبه محمد ماشطة وشاركه في كتابته وقام
ّ
بــإنـتــاجــه سـيــف عـبــد الـعــزيــز يـتــولــى إخــراجــه
سيف الصمادي ،وهو من بطولة :ديما بياعة،
م ـن ــذر ري ــاح ـن ــة ،ري ــم ع ـل ــي ،رش ــا بـ ــال ،م ــازن
الناطور ،أحمد فهمي ،جهاد عبده .والالفت

«ذهب أيلول» يتناول
مأساة الالجئات بسبب
الحروب في بالدهنّ

نـبـقــى ن ـحــن» .فـيـمــا أعـلـنــت الـفـنــانــة األردن ـيــة
عبير عيسى عبر صفحتها على «الفيسبوك»
انسحابها من املسلسل قائلة« :أعلن انسحابي
مــن مسلسل (حـضــور ملوكب الـغـيــاب) بسبب
تـعــامـلـهــم غ ـيــر امل ـح ـت ــرم» ،وأكـ ـ ــدت ع ـب ـيــر في
م ـن ـشــورهــا« :اح ـن ــا بـنـعـلــم ال ـن ــاس االح ـت ــرام
والرجولة ..ما حدا يتشاطر على األردنيني»،
وه ــو املـنـشــور ال ــذي الق ــى رواج ــا فــي الــوســط
الـفـنــي ،وقــامــت الـفـنــانــة األردن ـي ــة سهير فهد
بـمـشــاركـتــه عـلــى صفحتها الــرسـمـيــة معلنة

«شارع طالل»
يتم التحضير لمسلسل
ّ
«شارع طالل» وهو ملحمة
شعبية تنطلق أحداثها
عام  1953بتولّي الملك
الحسين بن طالل (الصورة)
سلطاته الدستورية،
وتنتهي بوفاته عام ،1999
ويتناول المسلسل تطور
عمان من الجانب
مدينة ّ
االجتماعي واالقتصادي
عبر شخصيات من
جنسيات مختلفة ،ويُصنف
هذا العمل بأنه «تاريخي
حديث» من بطولة زهير
النوباني .ويقدم المركز
أيضًا العمل الكوميدي
«عيلة طابقين» ،عبر قالب
تشويقي كوميدي في
موسم واحد على مدار
 30حلقة.

وبـعــد غـيــاب عــامــن بسبب جــائـحــة كــورونــا،
ي ـع ــود امل ــرك ــز ال ـع ــرب ــي لـخـطــة إن ـت ــاج أعـمــالــه
الفنية التي تتوزع بني التاريخية والكوميدية
والـبــدويــة واملـعــاصــرة ،والـتــي ستشارك فيها
نخبة من الفنانني األردنيني والعرب ،والالفت
أن األع ـم ــال الـتــي سيقدمها املــركــز ستعتمد
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــدد املـ ـ ــواسـ ـ ــم إلنـ ـ ـت ـ ــاج امل ـس ـل ـس ــات
ب ــأس ـل ــوب عـ ـص ــري ،وذل ـ ــك ح ـت ــى يـ ـت ــاءم مــع
عادات املشاهدة ،سواء عبر املنصات الرقمية
أو شاشات التلفزة التقليدية من حيث تعدد
املواسم وتسلسل عرضها.
أول هــذه األعمال هو مسلسل «ذهــب أيلول»،
ال ــذي ي ــروي حـكــايــة إنـســانـيــة ت ـت ـنــاول حـيــاة
الــاج ـئــات بـسـبــب ال ـح ــروب فــي بــادهــن ومــا
يتعرضن له من استغالل ،ويتكون العمل من
ثالثة مــواســم ،فــي كــل موسم  10حلقات ذات
صلة مــن حيث املـحـتــوى والحبكة الــدرامـيــة،
ويشارك في املسلسل :مرح جبر ،عمار شلق،
عاكف نجم ،شكران مرتجى ،دانا جبر ،ساري
األس ـع ــد ،إي ـلــي شــالــوحــي ،ن ــور ص ـعــب ،لــونــا
بـ ـش ــارة ،م ـي ـثــم ص ــال ــح ،ح ــام ــد م ـ ـ ــرزوق ،علي
عليان ،أميرة سمير .العمل من تأليف محمد
عريقات ويخرجه حماد الزعبي.
ويتحضر املركز حاليًا إلطالق تصوير العمل
ال ـت ــاري ـخ ــي «مـ ـع ــاوي ــة» ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول حـيــاة
الصحابي والخليفة معاوية بن أبــي سفيان
ويسلط املسلسل الـضــوء على إنـجــازاتــه في
بناء الدولة اإلسالمية بمفهومها السياسي،
ل ـي ـك ــون آخـ ــر ال ـخ ـل ـف ــاء وأول املـ ـل ــوك .ويــأت ــي
مسلسل «ال ـع ـيــدروس» ،وهــو مسلسل بــدوي
ف ــان ـت ــازي ي ـت ـنــاول س ـي ــرة ال ـص ـح ــراء وأهـلـهــا
من منظور ْ مختلف عما عهدناه في األعمال
ا ُل ـبــدويــة ،إذ تـكــون امل ــرأة فــي ه ــذا الـعـمــل هي
امل ـ ـحـ ــرك ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـ ــأح ـ ــداث .أم ـ ــا مـسـلـســل
«تـ ـم ــاثـ ـي ــل امل ـ ـل ـ ــح» ،فـ ـه ــو م ـس ـل ـس ــل م ـعــاصــر
فانتازي ُيسلط الضوء على فلسفة إنسانية
وجودية ،بمثابة مرآة تعكس حاالت اإلنسان
وتحوالته أمام دفاعه عن وجوده في مواجهة
كل ما سيهدد حياته.
«على بعد مسافة من الحب»

من جهته ،أنجز املنتج األردني عصام حجاوي
تـصــويــر ثــاثــة مـسـلـســات لـلـمــوســم الــدرامــي
امل ـق ـبــل ،أول ـه ــا «ع ـلــى بـعــد مـســافــة م ــن الـحــب»
قصة وسيناريو د .سليمان أبو شارب وإخراج
حسام حجاوي وبطولة مجموعة فنانني من
األردن وفلسطني والسعودية والـعــراق ،منهم
شاكر جــابــر ،مصطفى أبــوهـنــود ،والسعودي
تــركــي الـكــريــديــس .واملـسـلـســل ال ـبــدوي «ذي ــاب
هباب الريح» الذي ينتمي للون الدراما البدوية
املتعارف عليه .وأيضًا مسلسل «نشميات من
البادية» وهو عبارة عن سلسلة حلقات متصلة
مـنـفـصـلــة م ـت ـنــوعــة ي ـس ــرد أب ـطــال ـهــا قصصًا
م ــن ع ـمــق ال ـص ـح ــراء ال ـتــي ت ـعــرف بصالبتها
وأصالتها على مــر العصور ملــا لها مــن قيمة
ودروس فــي نـفــوس الـبـشــر عـلــى مــر األج ـيــال،
عبر ت ــوارث ال ـعــادات األصيلة وملــا تحمله من
صــدق املـشــاعــر وحــب الـجـمــال ووح ــده الكلمة
وكرم الضيافة وفروسية الرجال وعطاء النساء
الالمحدود ومواقفهن التي ال تنسى .كما يضع
حـجــاوي اللمسات األخـيــرة النـطــاق تصوير
مسلسل «أرملة بني معروف».

تطل ديما بياعة في مسلسل «حضور لموكب الغياب» (ديما بياعة /فيسبوك)

صحة

يارا حسين

وحـ ــاالت االل ـت ـهــابــات األخ ـ ــرى .كـمــا قــد يكون
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوت ف ـ ـ ـعـ ـ ــاال أي ـ ـضـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــاج م ـخ ـت ـلــف
اض ـطــرابــات الـجـهــاز الهضمي واملـنــاعــة عند
تناوله جنبًا إلى جنب مع العالجات الطبية
التقليدية.

مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـتـ ـغ ــذوي ــة ال ي ــوج ــد ش ــيء
اسـمــه طـعــام خ ــارق وق ــد تـمــت صـيــاغــة هــذا
املصطلح ألغ ــراض تسويقية ،ولـكــن تطلق
تسمية «ســوبــر فــود» على األطعمة الغنية
باملغذيات والتي تؤثر بشكل إيجابي على
الـصـحــة .فـمــا هــي بـعــض األطـعـمــة الـتــي قد
تستحق لقب األغذية الخارقة ،وملاذا يوصى
بتناولها؟

البيض

ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـي ــض م ـ ـصـ ــدرًا ل ـل ـب ــروت ــن عــالــي
ً
ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن غ ـ ـنـ ــاه ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات B
والكولني والسيلينيوم وفيتامني  Aوالحديد
والـفــوسـفــور .ويحتوي البيض على نوعني
من مـضــادات األكـســدة الفعالة ،زياكسانثني
ولوتني ،اللذين يلعبان دورًا هامًا في تعزيز
ال ـ ــرؤي ـ ــة وصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــن .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
املخاوف املحيطة باستهالك البيض وارتفاع
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول ،ت ـش ـيــر األب ـ ـحـ ــاث إلـ ــى ع ــدم
وجــود زيــادة ملحوظة في أمــراض القلب أو
خطر اإلصابة بمرض السكري عند تناول ما
يصل إلى  12-6بيضة في األسبوع.

الخضروات ذات األوراق الداكنة

ت ـعــد الـ ـخـ ـض ــروات ذات األوراق ال ـخ ـضــراء
الــداك ـنــة مـثــل الـسـبــانــخ وال ـكــرنــب األخـضــر
والسلق مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك حـ ـم ــض الـ ـف ــولـ ـي ــك والـ ــزنـ ــك
وال ـ ـكـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــوم والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد واملـ ـغـ ـنـ ـي ــزي ــوم
وفـ ـيـ ـت ــام ــن  Cواأللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف .وتـ ــوصـ ــف ه ــذه
ال ـخ ـض ــروات بــأن ـهــا خ ــارق ــة ل ـقــدرت ـهــا على
تقليل مخاطر اإلصــابــة بــاألمــراض املزمنة
بـمــا ف ــي ذل ــك أمـ ــراض الـقـلــب وال ـس ـكــري من
النوع  ،2والحتوائها على مستويات عالية
مــن املركبات املـضــادة لاللتهابات املعروفة
بــاســم ال ـكــاروت ـي ـنــات وال ـت ــي ق ــد تـحـمــي من
أنواع معينة من السرطان.

سمك السلمون

يـعــد الـسـلـمــون واألس ـم ــاك الــدهـنـيــة األخ ــرى
كــاملــاكــريــل والـتــونــة والـســرديــن مــن املـصــادر
املهمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات

عائلة التوت

يعتبر البيض مصدرًا
للبروتين عالي الجودة
والفيتامينات
يعد السلمون من المصادر المهمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات ()Getty

أثار التقرير موجة
سخرية في
مواقع التواصل
االجتماعي
()Getty

قضيّة

عالج كورونا بالسحر
سامر إلياس

رغم إعالن روسيا تسجيل أول لقاح ضد فيروس
ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم م ـنــذ ص ـيــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ي ــواص ــل الـكـثـيــر م ــن الـ ــروس ال ـل ـجــوء إل ــى السحر
وال ـش ـعــوذة لـعــاج الـفـيــروس والــوقــايــة مـنــه .وفــي
تقرير تلفزيوني بثته محطة «رين تي في» ،ادعت
العرافة الدا أنها اكتشفت عالجًا فــريـدًا لفيروس
كــورونــا طبقته على مئات «الــزبــائــن» ،األمــر الذي
لفت انتباه السلطات األمنية الروسية التي فتحت
تحقيقًا في املوضوع.
وبـعــدمــا اسـتـمــر نـشــاط املـشـعــوذة الدا ألكـثــر من
عـشــر س ـنــوات فــي قـ ــراءة ال ـطــالــع ،وج ـمــع األح ـبــة،
والعالجات الروحية ،منح فيروس كورونا فرصة
ن ــادرة للعرافة لتوسيع دائ ــرة أعمالها مــع زيــادة
ال ـخ ــوف م ــن ال ـف ـي ــروس الـ ــذي أودى ب ـح ـيــاة نحو
 220ألف روسي حتى يوم األربعاء املاضي حسب
اإلحصاءات الرسمية.
الـ ـع ــراف ــة الدا امل ـق ـي ـمــة ف ــي م ــدي ـن ــة أوفـ ـ ــا عــاصـمــة
ج ـم ـهــوريــة بــوش ـكــرت ـس ـتــان ذات ال ـح ـكــم ال ــذات ــي،
شرحت فــي التقرير التلفزيوني طريقة الحماية
م ــن ك ــورون ــا وال ـت ـخ ـلــص م ـنــه إل ــى األب ـ ــد ،وأج ــرت
تطبيقًا عمليًا للعالج على مراسل «ريــن تي في».
وتـعـتـمــد الـطــريـقــة عـلــى تـنـظـيــف وتـحـســن نـظــام
الطاقة املحيط بــاإلنـســان ،باستخدام طلقات من
ال ـقــريــص تـطـلــق مــن م ـســدس عـلــى جـســم املــريــض

أو ال ــراغ ــب بــالــوقــايــة م ــن ك ــورون ــا ،وب ـعــدهــا يتم
تعريضهم للهب .ويبدأ العالج بشحنة نفسية من
«الساحرة الدا» بتمتمات في أسطوانة املسدس،
وبـعــدهــا تطلب مــن املــريــض ت ـكــرار ع ـب ــارات لرفع
روح ــه املـعـنــويــة ،وبـعــدهــا ت ـبــدأ بــإطــاق رصــاص
القريص على األجزاء الضعيفة في جسم املريض،
بعد تغطيتها باملناشف ،ومن أجل ضمان نجاعة
العالج ،وتنظيف الطاقة املحيطة بالزبون ،تكمل
الدا «عــاج ـهــا» ب ـحــرق الـجـســم املـغـطــى بمنشفة
كبيرة باللهب.
وتــؤكــد الدا أنها طبقت الـعــاج املبتكر لكورونا
ب ـن ـجــاح ع ـلــى ن ـحــو أل ــف م ــري ــض ،ي ـضــافــون إلــى
آالف الــزبــائــن الــذيــن عــولـجــوا مــن أم ــراض أخــرى
بالتمائم واألحجار السحرية والشموع ،وأوراق
الحظ في صالون العيادة .وفــي تقرير «ريــن تي
في» امتدحت إحدى املريضات طريقة عالج الدا،
وقالت إنها تستفيض في الشرح حول املرض وما
يتسبب به على عكس األطباء الذين ال يجيدون

تزعم الدا أنها طبقت
العالج المبتكر بنجاح على
نحو ألف مريض

فن الشرح .وفي املقابل ،اشتكت زبونة أخرى من
أن املشعوذة استغلت خوفها الشديد من كورونا
من أجل الحصول على أموال إضافية.
وأثار التقرير موجة سخرية في مواقع التواصل
االجتماعي ،خاصة في ما يتعلق بادعاء العرافة
الدا أنها درســت فـيــروس كــورونــا على مستوى
ال ـط ــاق ــة وتـ ـع ــرف ك ـيــف ت ـت ـعــامــل م ـع ــه ،وزع ـم ـهــا
أن «كــوف ـيــد  19يـعـيــق ن ـظــام ال ـطــاقــة الـبـشــريــة»،
وأن ع ــاجـ ـه ــا ي ــزي ــل ج ـم ـي ــع أس ـ ـبـ ــاب الـ ـع ــدوى
بالفيروس بعد «تنظيف نظام الطاقة البشرية»،
بــاسـتـخــدام مـســدس م ــاك ــاروف وال ـل ـهــب .وتــؤكــد
الدا أن «الـقــريــص لــه خصائص عالجية وطاقة
بنفسجية» وخاصة بعد شحنه بطاقة إيجابية
عبر تمتماتها قبل طلقات القريص التي تجبر
ف ـي ــروس ك ــورون ــا عـلــى ال ـخ ــروج م ــن الـجـســم من
تلقاء ذاتـهــا .وسـخــرت محطات أخ ــرى مــن طرق
الـ ـع ــاج ،واس ـت ـض ــاف ــت خـ ـب ــراء وأطـ ـب ــاء لتفنيد
ّادعاءات الدا .وتسجل معدالت العدوى بفيروس
كورونا في روسيا أرقامًا قياسية في األسابيع
األخيرة مع تعرضها ملوجة رابعة ،ويــزداد عدد
الوفيات بشكل كبير ويبلغ ألف حالة وفاة يوميًا
م ـنــذ ن ـحــو أسـ ـب ــوع .ورغ ـ ــم ال ـح ـم ــات اإلعــام ـيــة
الواسعة ودعوات املسؤولني الروس وفي مقدمهم
الــرئ ـيــس فــادي ـم ـيــر بــوتــن إل ــى أخ ــذ الـلـقــاحــات
إال أن نسبة من تلقوا جرعتي اللقاح ال تتجاوز
عدد ثلث السكان.

إصدار

ّ
بالمغذيات
األغذية «الخارقة» ...أطعمة غنية

التوت بأنواعه كالفراولة والبالك بري وتوت
ال ـع ـل ـيــق وال ـ ـتـ ــوت األحـ ـم ــر غ ـن ــي بــالـع ـنــاصــر
ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـه ــام ــة كــالـفـيـتــامـيـنــات واملـ ـع ــادن
واأللـيــاف ومـضــادات األكـســدة .وترتبط قدرة
الـتــوت الـقــويــة امل ـضــادة لــأكـســدة بانخفاض
خ ـطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب وال ـســرطــان

انسحابها من العمل أيضًا ،وكذلك فعل الفنان
األردني الشاب وسام البريجي.
وعلمت «العربي الجديد» بانسحاب عدد من
الـفـنــانــن األردن ـي ــن أيـضــا عــن الـعـمــل ،بينهم
الفنانة مارغو حــداد التي اعتذرت عن الــدور
املــرش ـحــة ل ــه ل ـع ــدم قـنــاعـتـهــا ب ــه ،ول ــم يتسن
لـ«العربي الجديد» الوصول إلى مدير إنتاج
املسلسل عبد الله صالح لتبيان التفاصيل.
«ذهب أيلول»

نشاط مبكر في األردن
أن حمى االنسحابات من العمل بــدأت مبكرًا
وعبر «السوشيال ميديا» ،إذا اعتذرت الفنانة
الـســوريــة سمر ســامــي عــن استكمال تصوير
مـشــاهــدهــا ألس ـبــاب رفـضــت اإلف ـصــاح عنها،
واكـتـفــت بنشر تعليق على ص ــورة جمعتها
بــالـكــاتــب محمد مــاشـطــة قــائـلــة« :الزم تشيل
الـصــورة أو تشليني أنــا مــن ال ـصــورة ..كوني
لم أعد أعمل في هذا املسلسل» .ليقوم ماشطة
ب ــال ــرد« :ت ــذه ــب األع ـم ــال وال ــدرام ــا كـلـهــا إلــى
أعمق جحيم يمكن تصوره يا ست الكل ،لكن
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أديل تطلق أغنيتها المنفردة األولى منذ ست سنوات
وفيتامينات  Bوالبوتاسيوم والسيلينيوم،
وهو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3
الدهنية املـعــروفــة بـفــوائــدهــا الصحية مثل
تـقـلـيــل االل ـت ـهــابــات .ووف ـق ــا لـبـحــث نـشــر في
مجلة ،European journal of clinical nutrition
قد يؤدي تضمني سمك السلمون في النظام
الغذائي إلــى تقليل خطر اإلصابة بأمراض
القلب والـسـكــري ويساعد فــي الحفاظ على
وزن صحي.

بعد غياب استمر ست
سنوات ،عادت أديل
الجمعة بأغنية منفردة
عنوانها «إيزي أون مي»،
تمهيدًا إلطالق ألبومها
« »30الشهر المقبل

ي ـت ــم اس ـت ـه ــاك األع ـ ـشـ ــاب ال ـب ـح ــري ــة بـشـكــل
شائع في املطبخ اآلسـيــوي ،ولكنه يكتسب
شـعـبـيــة فــي أن ـحــاء أخ ــرى مــن ال ـعــالــم نـظـرًا
لقيمته الـغــذائـيــة الـعــالـيــة ،إذ تحتوي هذه
األعشاب البحرية على العديد من العناصر
الغذائية بما في ذلــك فيتامني  Kوالفوالت
واليود واأللياف ،كما أنها مصدر للمركبات
الـ ـف ــري ــدة ال ـن ـش ـطــة ب ـي ــول ــوج ـي ــا (مـ ـض ــادات
األكـ ـ ـس ـ ــدة) والـ ـت ــي ال ت ــوج ــد ف ــي األعـ ـش ــاب
البرية ،وتساهم هذه املركبات بالتقليل من
خـطــر اإلصــابــة بــالـســرطــان وأم ــراض القلب
والسمنة ومرض السكري.

لندن ـ العربي الجديد

األعشاب البحرية

الكركم (الكركمين)

الكركم من التوابل الصفراء والكركمني هو
املركب الفعال في الكركم وله تأثيرات قوية
م ـض ــادة لــأك ـســدة ومـ ـض ــادة لــالـتـهــابــات.
وت ـش ـي ــر ال ـ ــدراس ـ ــات إلـ ــى أن ال ـك ــرك ـم ــن قــد
ً
يـ ـك ــون ف ـ ـعـ ــاال فـ ــي عـ ـ ــاج ومـ ـن ــع األم ـ ـ ــراض
امل ــزم ـن ــة ،م ـثــل ال ـس ــرط ــان وأم ـ ـ ــراض الـقـلــب
وال ـس ـك ــري ،وق ــد ي ـســاعــد أي ـضــا ف ــي الـتـئــام
الجروح وتقليل األلم.

أطـلـقــت املـغـنـيــة الـبــريـطــانـيــة أدي ــل أغنيتها
املنفردة «إيــزي أون مــي»  ،Easy On Meقبل
طــرح ـهــا امل ــرت ـق ــب ف ــي  19نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املقبل ،أللبومها املنتظر « ،»30للمرة
األولى منذ ست سنوات.
وأوض ـحــت أدي ــل ،لــ«بــي بــي س ــي» ،الجمعة،
أن الـخـيــار وق ــع عـلــى ه ــذه األغـنـيــة املـنـفــردة
ب ـع ــد م ـنــاف ـســة ب ــن ث ــاث ــة أعـ ـم ــال «ش ــدي ــدة
االخ ـ ـتـ ــاف» .وق ــال ــت إن األغ ـن ـيــة ال ـت ــي وقــع
ً
عـلـيـهــا االخ ـت ـيــار إلطــاق ـهــا أوال «تشبهني
ك ـث ـيــرا» ،و«ب ـع ــد ه ــذا ال ـغ ـيــاب ال ـطــويــل ،هــذا
عـلــى األرجـ ــح أك ـثــر م ــا ك ــان يـنـتـظــره الـنــاس
من أغنياتي» .وأضافت النجمة البريطانية
أن «هــذه أول أغنية كتبتها في األلـبــوم ،من
الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة».
وع ـمــا إذا كــانــت ت ـع ـتــزم إج ـ ــراء جــولــة فنية
قــري ـبــا ،أوض ـح ــت أديـ ــل أن ه ــذا األمـ ــر ليس
ضـمــن مـشــاريـعـهــا الـحــالـيــة بـسـبــب جائحة
«كوفيد.»19-
َ
وص ـ َ
ـاح ــب األغ ـن ـي ــة ال ـس ــردي ــة ذات الـتــأثـيــر

االنفعالي القوي فيديو قصير ،يبدأ بأديل
ُ
ً
وه ـ ــي تـ ـغ ــادر مـ ـن ــزال ي ـح ـمــل الف ـت ـت ــن ك ـتــب
عـلـيـهـمــا «ل ـل ـب ـيــع» و«م ـب ـي ــع» .وت ـ ــؤدي أدي ــل
األغ ـن ـي ــة وهـ ــي ت ـق ــود سـ ـي ــارة ب ـي ـن ـمــا ت ــدور
حولها الذكريات وأوراق األغاني ،ويتحول
املشهد تدريجيًا إلــى لــون داف ــئ بعدما بدأ
الفيديو باللونني األبيض واألسود.
وظ ـه ــرت أديـ ــل ف ــي األغ ـن ـيــة وك ــأن ـه ــا تطلب
ت ـف ـه ـم ــا بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات مـ ـنـ ـه ــا« :ت ـ ــرف ـ ــق ب ـ ــي يــا
صغيري /كنت طفلة /لــم تسنح لــي فرصة
أن أدرك العالم من حولي».
وحـصــد الفيديو املـنـشــور على «يــوتـيــوب»،
ب ـعــد أقـ ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى ط ــرح ــه ،أكـثــر
مــن  21مليون مـشــاهــدة .وش ــارك املعجبون
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم فــي
م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وبـيـنـهــم
امل ـم ـث ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة أل ـي ـس ـيــا سـيـلـفــرسـتــون
ومغني الراب ليل ناس إكس والكندي دريك.
كما أشــاد النقاد بــ«إيــزي أون مــي» ،فكتبت
ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن
«صوتها قوي كما عهدناه» .وأعلنت مجلة
«رول ـي ـن ــغ س ـت ــون» أن الـنـجـمــة الـبــريـطــانـيــة
«أبكت العالم» بأغنيتها الجديدة.
يوم األربعاء ،قالت أديل التي أعلنت طالقها
ّ
مطول ،عبر حسابها
عــام  2019في منشور
على «إنـسـتـغــرام» ،إنـهــا اآلن أفـضــل ،بعدما
«رمـ ـ ــت ب ـن ـف ـس ـهــا ف ــي م ـت ــاه ــة م ــن ال ـفــوضــى
املطلقة واالضطراب الداخلي» .وأضافت أنها
أخيرًا أصبحت جاهزة لطرح هذا األلبوم.
ألبوماها السابقان ُصنفا ضمن األلبومات
الخمسني األكثر مبيعًا في التاريخ .ألبومها
« »21الــذي طرحته في  2011بيع منه نحو
 31م ـل ـيــون ن ـس ـخــة حـ ــول ال ـع ــال ــم .ألـبــومـهــا

ال تعتزم النجمة البريطانية إجراء جولة فنية قريبًا (غراهام دينهولم)Getty /

« ،»25الصادر عام  ،2015بيع منه  22مليون
نسخة .في مقابلة ،أخيرًا ،مع مجلة «فوغ»،
ت ـح ــدث ــت أديـ ـ ــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ع ــن طــاقـهــا
وعالجها النفسي وفقدانها لـلــوزن .وقالت
ف ــي الـنـسـخــة الـبــريـطــانـيــة م ــن امل ـج ـلــة« :فــي
ال ـث ــاث ــن م ــن عـ ـم ــري ،ان ـ ـهـ ــارت ح ـي ــات ــي مــن
دون ســابــق إنـ ـ ــذار» .وأض ــاف ــت« :أش ـعــر بــأن

هــذا األلـبــوم أشبه بتدمير ال ــذات ،ثم التأمل
الذاتي ،فالخالص الذاتي».
وتـ ـن ــاول ــت أدي ـ ـ ــل ان ـف ـص ــال ـه ــا فـ ــي إب ــري ــل/
نيسان  2019عن زوجها َسيمون كونيكي،
وقالت« :لم يعد ذلك مناسبًا لي )...( .لم أكن
حزينة ،لكني كنت ألصبح كذلك لو لم أفكر
ً
فــي نـفـســي أوال» .وأش ـ ــارت أدي ــل إل ــى أنها

سـ ّـجـلــت ه ــذا األل ـبــوم شــديــد الخصوصية،
بـهــدف اإلجــابــة عــن أسـئـلــة نجلها أنجيلو
( 9سنوات) عن هذا الطالق ،وملداواة الجرح
الذي ألحقه به.
وأكدت املغنية الحائزة  15جائزة «غرامي»
أن ـه ــا ع ـل ــى ع ــاق ــة عــاط ـف ـيــة م ــع األم ـي ــرك ــي
ريتش بول.

