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تدقيق الجمهور للعناوين يزيد جودة األخبار المتداولة

انقطاع اإلنترنت بمحافظات يمنية... وتهديد صحافيين

محمد الحداد

تحاول منّصات التواصل االجتماعي إضافة 
ميزات تدفع املستخدمني إلى التخفيف من 
الكاذبة، وبينها على سبيل  تــداول األخبار 
املـــثـــال، طــلــب »تــويــتــر« مـــن املــغــرديــن قـــراءة 
املقاالت قبل إعادة مشاركتها، كما تصنيف 
»فـــيـــســـبـــوك« لـــأخـــبـــار الــــكــــاذبــــة، أو إتـــاحـــة 
املعلومات، وبينها  ي 

ّ
لتلق صفحات رسمّية 

قة بوباء كورونا. ووجدت دراسة 
ّ
تلك املتعل

جديدة أن معظم األشخاص الذين يشاركون 
ــة كــــاذبــــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت  ــاريــ ــبــ قـــصـــصـــا إخــ
يــفــعــلــون ذلــــك عـــن غــيــر قـــصـــد، وأنـــــه يمكن 
تعديل عاداتهم في املشاركة من خالل حث 
الناس على تدقيق عناوين األخبار، ومن ثم 
زيــادة جــودة األخبار التي يشاركونها عبر 

اإلنترنت.
وشـــــارك فـــي تــألــيــف الــــدراســــة بــاحــثــون من 
مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
 Nature ويتضمن البحث املنشور في مجلة
 
ً
 ميدانية

ً
يوم 17 مارس/آذار املاضي، تجربة

عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«. وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــى 
أن مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يمكنها 
ــة  ــــن دقـ ــر املـــســـتـــخـــدمـــني بـــالـــتـــحـــقـــق مـ ــيـ ــذكـ تـ
املعلومات لتحسني جودة األخبار املتداولة 

عبر اإلنترنت.
ولفهم سبب مشاركة األشخاص معلومات 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  خاطئة 
ــوك، أجــــرى  ــلــ ــســ ــد مــــن هــــــذا الــ وكـــيـــفـــيـــة الــــحــ
لب 

ُ
الباحثون عددا من تجارب املسح التي ط

من األفــراد فيها تقييم دقة األخبار وما إذا 
كــانــوا ســيــشــاركــونــهــا. فــي الـــدراســـة، يقترح 
الخاطئة  املــعــلــومــات  أن مــشــاركــة  املــؤلــفــون 
قد تكون بسبب عدم االنتباه. وفي التجربة 
امليدانية التي شملت 5379 مستخدما على 
أنــه عندما يتم إرســال  الفريق  تويتر، وجــد 
تقييم  لــأفــراد تطلب منهم  رســالــة خــاصــة 
ــة عـــنـــوان إخـــبـــاري واحـــــد، تــتــحــّســن دقــة  دقــ

وجودة مصادر األخبار.
ــريــــت تـــجـــربـــة االســـتـــطـــالع األولـــــــى عــلــى  أجــ
ــة 36  ــ ــــالل تــقــيــيــم دقـ 1015 مـــشـــاركـــا، مــــن خـ
قصة إخبارية، بناء على العنوان الرئيسي 
والجملة األولــى والــصــورة، واإلفــصــاح عما 
العناصر على  كــانــوا ســيــشــاركــون هــذه  إذا 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. كـــان نصف 
ــبـــار صــحــيــحــا ونــصــفــهــا اآلخــــر كــاذبــا،  األخـ

منوعات
كلوب 
هاوس

واشنطن ـ العربي الجديد

احــتــفــلــت شــبــكــة الـــتـــواصـــل الـــصـــوتـــي »كـــلـــوب 
لتأسيسها  األولـــى  السنوية  بــالــذكــرى  هـــاوس« 
فــي 17 مــــــارس/آذار املــاضــي. وحــقــقــت فــي هــذا 
الــعــام صـــدى واســعــا منحها 13 مــلــيــون تنزيل 
في هذه الفترة القصيرة. ووفقا ملوفر تحليالت 
من  التطبيق  يقترب   ،App Annie التطبيقات 

تقريبا  ثلثها  تنزيل،  عملية  مليون   13 إجمالي 
في الواليات املتحدة. ووفقا لليكسي سيدو، من 
طلق التطبيق رسميا في »آب ستور« 

ُ
»آب أني«: »أ

في 14 سبتمبر/أيلول 2020، وبعد 6 أشهر فقط 
مستوى  على  تنزيل  عملية  مليون   12.7 شهد 
الــعــالــم مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة والـــيـــابـــان وأملــانــيــا 
والبرازيل وروسيا«. وتابعت أن »الحصول على 
هـــذا املــســتــوى مـــن الــنــجــاح عــبــر الـــدعـــوات فقط 

واملقتصر على iOS مثير لإلعجاب، وقد جذب 
الذين  أولئك  الناشرين اآلخرين، ال سيما  انتباه 
مثل  االجتماعية،  الــوســائــط  مجال  فــي  يعملون 
»تويتر« و»بايتدنس« الصينية املالكة لتيك توك.

وتــعــمــل »تــويــتــر« عــلــى نسختها الــخــاصــة من 
»كلوب هاوس«، أطلقت عليها اسم »سبايسز«. 
وتعمل »فيسبوك« أيضا على إصدار صوتي 
فقط من ميزة »ماسينجر رومز«، والتي يمكن 

أن تكتسب قــوة دفــع كبيرة إذا تم ربطها بعد 
ذلــــك بــمــجــمــوعــات »فـــيـــســـبـــوك«، يـــقـــول مــوقــع 
»سوشل ميديا تــوداي«. ويقول املوقع إن عدم 
اليقني يحوم حول قابلية بقاء »كلوب هاوس« 
عــلــى املـــدى الــطــويــل، لــكــن فرصتها مــوجــودة، 
أهمية، ال سيما  أكثر  أن تصبح منصة  يمكن 
ــــط قــويــة مـــع كــبــار  إذا تــمــكــنــت مـــن إقـــامـــة روابـ

املذيعني واملبدعني.

الديمقراطيني  فــي صــالــح  كــان نصفها  كما 
والنصف اآلخر لصالح الجمهوريني.

وتــــشــــيــــر الــــــــدراســــــــة إلــــــــى ســــبــــب مــــشــــاركــــة 
األشخاص معلومات خاطئة عبر اإلنترنت. 
فمن بني األشخاص الذين شاركوا مجموعة 
املستخدمة  الكاذبة  القصص اإلخبارية  من 
فــي الـــدراســـة، قـــام حــوالــي 50 بــاملــائــة بذلك 

ــدم االنـــتـــبـــاه املـــرتـــبـــط بــالــطــريــقــة  ــ بــســبــب عـ
املتسرعة في استخدام األشخاص لوسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فـــي حـــني أخــطــأ 33 
ــار الـــتـــي رأوهـــــا  ــ ــبـ ــ ــة بـــشـــأن دقـــــة األخـ ــائـ ــاملـ بـ
وشـــاركـــوهـــا ألنـــهـــم )بــشــكــل غــيــر صــحــيــح( 
اعــتــقــدوا أنــهــا صــحــيــحــة، أمـــا الــــ 16 بــاملــائــة 
املضللة  الــعــنــاويــن  هــذه  فــشــاركــوا  املتبقون 

عــن علم بــذلــك. ويــقــول األســتــاذ املساعد في 
الكندية واملؤلف املشارك  جامعة »ريجينا« 
في الدراسة، جوردون بينيوك، في تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أحــــد الــتــفــســيــرات  لـــ
ــة لـــشـــرح ســبــب نشر  الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــدراســ
ــاري كـــــاذب عبر  ــبــ ــخــــاص ملــحــتــوى إخــ األشــ
اإلنــتــرنــت، هــو أن »الــنــاس يــشــاركــون املــواد 
لجذب  أو  حزبية  مكاسب  لتحقيق  الــزائــفــة 
ــرأي الــثــانــي فــهــو أن الــنــاس  االنــتــبــاه. أمـــا الــ
ــأ قـــصـــصـــا غــيــر  ــاركــــون بـــطـــريـــق الـــخـــطـ يــــشــ
أما  أو قلة درايتهم.  ارتباكهم  دقيقة بسبب 
االنتباه  عــدم  بسبب  فهو  الثالث  االحــتــمــال 
في  والتفكير  التوقف  فــي  البسيط  والفشل 

دقة هذه األخبار«.
املشاركني في  العظمى من  الغالبية  وأكــدت 
الــتــجــربــة عــلــى أن الــدقــة مــهــمــة جـــدا عندما 
يتعلق األمر بمشاركة األخبار عبر اإلنترنت.

ــلـــى 1507  ــــت عـ ــريـ ــ ــة أجـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــربـ ــجـ وفــــــي تـ
تحويل  تأثير  الباحثون  فحص  مشاركني، 
الدقة. قبل  انتباه املستخدمني نحو مفهوم 
تــقــريــر مـــا إذا كـــانـــوا ســيــشــاركــون عــنــاويــن 
األخـــــــبـــــــار الــــســــيــــاســــيــــة، طــــلــــب مــــــن نــصــف 
املــشــاركــني تقييم دقــة عــنــوان عشوائي غير 
ســيــاســي، وبــالــتــالــي الــتــأكــيــد عــلــى مــفــهــوم 

الدقة منذ البداية.
ــال املــــشــــاركــــون الــــذيــــن لــــم يـــــــؤدوا مــهــمــة  ــ وقــ
تصنيف الــدقــة األولــيــة إنــهــم مــن املــرجــح أن 
يــشــاركــوا حـــوالـــي 33 بــاملــائــة مـــن القصص 
الحقيقية و28 باملائة من القصص املضللة. 
ـــوا تــنــبــيــهــا بــالــدقــة 

ّ
لــكــن أولـــئـــك الـــذيـــن تـــلـــق

األولية قالوا إنهم سيشاركون 34 باملائة من 
القصص الحقيقية و22 باملائة من القصص 
ــت تـــجـــربـــة مـــتـــابـــعـــة أخـــيـــرة  ــقــ ــة. وألــ ــاذبــ ــكــ الــ
أجـــريـــت عــلــى 710 مــشــاركــني، الـــضـــوء على 
الــســؤال املــزعــج حــول سبب مشاركة الناس 
ألخبار كاذبة. وبداًل من مجرد تقرير ما إذا 
كانوا يريدون مشاركة عناوين األخبار أم ال، 
طلب من املشاركني تقييم دقة كل خبر بشكل 
انخفضت  بــذلــك،  القيام  ال. وبعد  أم  صريح 
نسبة القصص الكاذبة التي كان املشاركون 
عــلــى اســـتـــعـــداد ملــشــاركــتــهــا مـــن حـــوالـــي 30 

باملائة إلى 15 باملائة.
مــن  بـــاملـــائـــة  أن 50  ــثـــون  ــاحـ ــبـ الـ واســـتـــنـــتـــج 
الــعــنــاويــن الـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــمــت مــشــاركــتــهــا 
ــد تـــمـــت مـــشـــاركـــتـــهـــا بــســبــب عـــدم  ســـابـــقـــا قــ

االنتباه البسيط إلى الدقة.

نصف العناوين الكاذبة 
الُمشاَركة حصلت بسبب 

عدم االنتباه

هدد الحوثيون 
صحافيين مختطفين 

بتنفيذ حكم اإلعدام

شادي ياسين

ــــي عــــــدد مــن  ــة اإلنــــتــــرنــــت فـ ــدمــ انـــقـــطـــعـــت خــ
السبت،  أمــس  مــن  أول  اليمنية،  املحافظات 
ــه قــطــع فـــي أحــد  ــ

ّ
فـــي مـــا قــالــت املــعــلــومــات إن

ــّيــــة. وتـــضـــاربـــت  ــاف الــــضــــوئــ ــ ــيـ ــ كــــابــــالت األلـ
الحكومة  سلطتا  قدمتها  الــتــي  املــعــلــومــات 
الــيــمــنــيــة املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا والــحــوثــيــني، 
واالتصاالت  اإلنترنت  انقطاع خدمة  بشأن 
ــبــــالد. فقد  فـــي املـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة مـــن الــ
نشرت وكالتا »سبأ« بنسختيها الحكومية 
موقع  بشأن  مختلفة  معلومات  والحوثية، 
»العمل التخريبي« الذي تسبب في انقطاع 
الـــخـــدمـــة عـــن عــــدد مـــن املـــحـــافـــظـــات، بينها 

حضرموت وشبوة ومأرب واملهرة.
وقالت وكالة »سبأ« التي تديرها الحكومة 
أعــمــااًل إنشائية وعمليات  إن  الــريــاض،  مــن 
حــفــر إلحــــدى املــؤســســات تسببت فــي قطع 
أحــد كــابــالت األلــيــاف الضوئية فــي منطقة 
البالد(.  بروم بمحافظة حضرموت )شرقي 
االتــــصــــاالت  »وزارة  عــــن   

ً
ــقــــال نــ ــــت،  ــافــ ــ وأضــ

انقطعت  الــخــدمــة  أن  املــعــلــومــات«،  وتــقــنــيــة 
عـــن أربــــع مــحــافــظــات »حـــضـــرمـــوت واملــهــرة 
وشــبــوة ومـــــأرب«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تجري 
الحادثة، بالتزامن مع إرسالها  تحقيقا في 
الـــوزارة إلــى منطقة الضرر  »فرق فنية من  لـ
وبــــــدء عــمــلــيــة اإلصـــــــــالح«. ونــــشــــرت وكـــالـــة 
»ســبــأ« الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني في 
الخلل  مــوقــع  روايـــة مختلفة حــول  صنعاء، 
خدمتي  انقطاع  شملها  التي  واملحافظات 
االتـــصـــاالت واإلنـــتـــرنـــت، وقــالــت إن كــابــالت 
األلياف الضوئية تعرضت ألعمال تخريبية 
الواقعتني في  »قــشــن واملــكــال«  فــي منطقتي 
محافظتي املهرة وحضرموت، واألخــرى ما 
بني منطقتي بئر علي وأحور الواقعتني في 

الوكالة،  محافظتي شبوة وأبــني. وأضــافــت 
 عــــن »مــــصــــدر فــــي املــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 

ً
ــقــــال نــ

لالتصاالت« قوله، إن انقطاع الخدمة شمل 
6 مــحــافــظــات »املــهــرة وحــضــرمــوت وشــبــوة 
 إلى أن »الفرق 

ً
وأبني ومأرب والجوف«، الفتة

التابعة للمؤسسة تحركت فورًا إلى  الفنية 
مــكــان األقــطــاع إلصــالحــهــا وإعــــادة الخدمة 
فـــي أســــرع وقـــــت«. وتــقــع مــنــاطــق الــكــابــالت 
املــتــضــررة الــتــي ذكــرتــهــا الــوكــالــتــان، ضمن 

اليمنية  الحكومة  لسلطة  الخاضعة  املـــدن 
املعترف بها دوليا، لكنها كشفت عن حجم 
املعلومة بني  مــن  التحقق  بــشــأن  الــتــضــارب 
سلطتني لـــدودتـــني. وتــعــد خــدمــة اإلنــتــرنــت 
ــوأ واألعـــلـــى ســعــرًا مــنــذ بــدء  فــي الــيــمــن األســ
تشغيلها في البالد، أواخر تسعينيات القرن 
املــــاضــــي. ومـــنـــذ انـــقـــالب الــحــوثــيــني عــمــدت 
الجماعة إلى مضاعفة بطء الخدمة، بحسب 
اعترافات أحد قادتها.  وتحتكر شركة »يمن 

التابعة للمؤسسة العامة لالتصاالت،  نت« 
صنعاء،  فــي  الحوثيني  لسيطرة  الخاضعة 
خدمة اإلنترنت في البالد منذ إنشائها في 
عام 2001. ورغم تأسيس الحكومة اليمنية 
شــركــة »عــــدن نــــت« لــكــســر االحـــتـــكـــار، إال أن 

خدماتها لم تتعد العاصمة املؤقتة عدن.
آخــر، وّجهت جماعة الحوثيني  وفــي سياق 
تهديدًا ألربعة صحافيني مختطفني بتنفيذ 
ــال لـــم تــتــم مــبــادلــتــهــم  حــكــم اإلعـــــــدام، فـــي حــ
ــال  ــرب. وقــ ــحــ فــــي صــفــقــة لـــتـــبـــادل أســــــرى الــ
الصحافيني، عبداملجيد  الدفاع عن  محامي 
الصحافيني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ صبرة، 
ــيــــدي وحــــــــارث ُحـــمـــيـــد وتـــوفـــيـــق  ــرم الــــولــ ــ ــ أكـ
تواصلوا  عــمــران،  وعبدالخالق  املــنــصــوري 
بتهديد  وأبــلــغــوه  أســبــوعــني  نحو  معه قبل 
الـــحـــوثـــيـــني. وأضـــاف صـــبـــرة، أن الــســلــطــات 
القضائية ال يمكنها تنفيذ الحكم، والتهديد 
مجرد ضغط على الطرف اآلخــر، في إشارة 

إلى الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا. 
ومــطــلــع األســبــوع املــاضــي، قـــال رئــيــس وفــد 
الــحــكــومــة فـــي مـــفـــاوضـــات األســــــرى، هـــادي 
هيج، إنــه جــدد عــرض مقترحات للحوثيني 
الــصــحــافــيــني مقابل  بــإطــالق ســـراح  تتعلق 
أسرى حرب، لكن الجماعة قابلت املقترحات 
بـــالـــتـــعـــنـــت. وأصـــدرت مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
ــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــني، فــــي 11  ــعـ الـــخـــاضـ
إبـــريـــل/نـــيـــســـان مـــن الـــعـــام املــــاضــــي، حكما 
ــد 5 أعـــــــــوام مــن  ــعـ ــيـــني، بـ ــافـ بـــــإعـــــدام الـــصـــحـ
اخــتــطــافــهــم مـــن أحــــد فـــنـــادق صــنــعــاء، على 
خلفية نشاطهم الصحافي. وطالبت رابطة 
بإسقاط  حكومية(  )غير  املختطفني  أمهات 
حــكــم اإلعــــــدام بــحــق الــصــحــافــيــني، وإطــــالق 
سراحهم من دون قيد أو شرط، داعية األمم 
املتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث 

إلى الضغط على الحوثيني لإلفراج عنهم.

)Getty( منصات التواصل االجتماعي يمكنها تذكير المستخدمين بالتحقق من دقة المعلومات

انقطعت الخدمة عن عدد من المحافظات من بينها مأرب )األناضول(

فيما تتلقى شبكات التواصل انتقادات بسبب سماحها بانتشار األخبار الكاذبة على منصاتها، وتحاول التخفيف منها، وجدت دراسة أّن 
التدقيق في العناوين يقلل من انتشار التضليل ويزيد جودة األخبار المتداولة
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إنــهــا تسعى إلــى اســتــخــدام »مــكــونــات أكثر 
في  الــبــيــولــوجــي  للتحلل  وقــابــلــة  طبيعية 

مجموعة منتجاتنا«.
وكــانــت املــجــمــوعــة نفسها قــد أكــــدت، الــعــام 
املـــاضـــي، أنــهــا تــزيــل كــلــمــات مــثــل »عـــادلـــة« 
وتعبئة  من تسويق  و»بيضاء« و»خفيفة« 
ــتــــجــــاريــــة »فــــيــــر آنــــــد الفــــلــــي«،  ــتـــهـــا الــ عـــامـ
موضحة أن القرار خطوة نحو »رؤية أكثر 
شــمــواًل لــلــجــمــال«. وحــيــنــهــا، أعــلــنــت شركة 
تغيير  املــحــدودة  يونيليفر«  »هــنــدوســتــان 
ــلـــي« إلــى  الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة »فـــيـــر آنــــد الفـ
ــــذت حـــذوهـــا شــركــة  »غـــلـــو آنــــد الفـــلـــي«. وحـ
العماقة  الفرنسية  التجميل  مستحضرات 
»لوريال« قائلة إنها ستزيل أيضًا صياغة 
»جونسون  وقــالــت  منتجاتها.  مــن  مماثلة 
آنــــد جـــونـــســـون« إنـــهـــا ســتــتــوقــف عـــن بيع 

وتفتيحها  البشرة  لتبييض  »نيتروجينا« 
تمامًا.

يـــحـــدث الــتــغــيــيــر فــــي أعــــقــــاب احــتــجــاجــات 
حـــاشـــدة ضـــد الــظــلــم الــعــنــصــري بــعــد وفـــاة 
ــيـــركـــي لــفــظ  ـــل أمـ ــو رجــ ــ ــلـــويـــد، وهـ جــــــورج فـ
أنـــفـــاســـه األخــــيــــرة بـــعـــد أن ضـــغـــط شــرطــي 
أبيض بركبته على رقبته، رافضًا مناشدته 
بأنه ال يستطيع التنفس. يعد هذا التغيير 
األحدث في سلسلة من التغييرات، إذ تعيد 
الـــشـــركـــات الــتــفــكــيــر فـــي ســيــاســاتــهــا وســط 
احــتــجــاجــات حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مهمة« 

بيروت ـ العربي الجديد

»يونيليفر«،  مجموعة  ستحظر 
الــتــي تــضــم عــامــاتــهــا الــتــجــاريــة 
و»جـــــــــيـــــــــري«  و»بـــــــــــــــــن«  »دوف 
ــي تـــعـــديـــل صـــور  ــمــــان«، اإلفـــــــــراط فــ ــلــ ــيــ و»هــ
ــتـــخـــدام  ــتـــوقـــف عــــن اسـ ــتـ ــا، وسـ ــهــ ــاتــ عــــارضــ
إعــانــاتــهــا  فــــي   normal »طـــبـــيـــعـــي«  كــلــمــة 
ملنتجات التجميل، في استجابة للمخاوف 
»يونيليفر«،  وأفــادت  والبيئية.  املجتمعية 
في بيان بشهر آذار/ مارس الحالي، بأنها 
ستستغني عن »كل التعديات الرقمية في 
شكل وحجم ولون بشرة أجسام عارضاتها« 
في إعاناتها. والحظر على استخدام تقنية 
لــن يقتصر  الــصــور  لتعديل  »فــوتــوشــوب« 
عــلــى إعــــانــــات »يــونــيــلــيــفــر«، بـــل سيشمل 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  مـــشـــاهـــيـــر مــــواقــــع الــ
الترويج  مقابل  املجموعة  لهم  تدفع  الذين 
ــلـــمـــة »طـــبـــيـــعـــي«  ــتــــــزال كـ ــنـــتـــجـــاتـــهـــا. وســــ ملـ
عــبــوات نحو مئتي منتج على  مــن   normal
األقــــــل، فـــي عــمــلــيــة ســتــســتــغــرق نــحــو عـــام، 
هذه  مثل  استخدام  إن  كثيرون  قــال  بعدما 
والشعر  البشرة  عن  الحديث  عند  الكلمات 
شعرهم بأنهم مستبعدون. وقالت الشركة 

ُ
ت

أوصت المؤسسة النقابات 
في مصر بأن تتوقف عن 

مالحقة األعضاء

تميل شركات التجميل 
حول العالم الستخدام 

مكونات طبيعية

منذ عام 2014 أوقفت 
شبكة اإلعالم العراقي 

دعمها لإلنتاج الدرامي

2223
منوعات

ــاء الــعــالــم  ــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي جــمــيــع أنــــحــ الـ
ــقـــاش والــــجــــدل حـــول  ــنـ ــعــــال الـ وأعــــــــادت إشــ

العرق.
كافة،  العالم  أنــحــاء  فــي  الناشطون  وسعى 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إلـــى الــتــصــدي لتسويق 
ــر آنـــد  ــيـ »يــونــيــلــيــفــر« الــــعــــدوانــــي ملــنــتــج »فـ
ــة  ــعـــامـ الفــــــلــــــي«، مـــــع انــــتــــقــــاد إعــــــانــــــات الـ
الــتــجــاريــة مـــن قــبــل املــجــمــوعــات الــنــســائــيــة 
من مصر إلى ماليزيا. من جانبها، أسست 
كـــافـــيـــثـــا إيــــمــــانــــويــــل حـــمـــلـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
)الــبــشــرة الــداكــنــة جــمــيــلــة( فـــي الــهــنــد، قبل 

أكثر من عقد، ملواجهة التصورات القائلة إن 
الداكنة  البشرة  مــن  أجمل  الفاتحة  البشرة 

بشكل طبيعي.
وبــعــد عــقــود مــن اإلعـــانـــات املــنــتــشــرة التي 
تـــعـــزز قــــوة الـــبـــشـــرة الـــفـــاتـــحـــة، فــــإن تغيير 
العامة التجارية يخيم على رفوف املتاجر 
على مستوى العالم. ولكن من غير املحتمل 
أن يـــؤدي الــتــســويــق الــجــديــد مــن قــبــل أكبر 
الــعــامــات الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم إلــى تبديد 
العنصرية  املتأصلة حول  املسبقة  األحكام 
ــلـــى أســـــــاس الــــلــــون الــتــي  ــر الـــتـــمـــيـــيـــز عـ ــبـ عـ

تتجسد في فكرة أن البشرة الفاتحة أفضل 
من البشرة الداكنة.

»لوريال«،  أعلنت شركة  السياق،  ذات  وفي 
»ميبيلني«  التجاريتني  العامتني  صاحبة 
و»النــــكــــوم«، أنــهــا تــهــدف إلــــى اســتــخــاص 
تـــدخـــل فـــي منتجاتها  الـــتـــي  املـــكـــونـــات  كـــل 
ــة واملـــــعـــــادن  ــيـ ــاتـ ــبـ ــًا مـــــن مـــــصـــــادر نـ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
واألمــاح املتوفرة في الطبيعة بحلول عام 
الطلب على أدوات  2030، في وقــت يتنامى 
الــتــجــمــيــل الــعــضــويــة والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. 
وتواجه شركات منتجات التجميل الكبرى 
 مـــتـــزايـــدًا مـــن املستهلكني 

ً
الــعــالــم مــيــا فـــي 

ــات طـــبـــيـــعـــيـــة، وكــــذلــــك  ــونــ ــكــ ــــدام مــ ــــخـ ــتـ ــ السـ
املنتجات التي يمكن إعــادة تدويرها، وهو 
ــد بــســبــب جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19.  ــزايـ ــاه تـ ــجـ اتـ
ويمثل ذلــك تحديًا كبيرًا، من حيث تعديل 
املنتجات  تطوير  وكــذلــك  التغليف  وســائــل 
التي يمكن حفظها وتحقيق نتائج مماثلة 

للمنتجات غير الطبيعية. 
 95% من املكونات 

ّ
وأشارت »لوريال« إلى أن

الـــتـــي تـــدخـــل فــــي صـــنـــاعـــة كــــل مــنــتــجــاتــهــا 
خـــــال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر املــقــبــلــة ســيــكــون 
ــزهـــور الــتــي يمكن  مــصــدرهــا الــنــبــاتــات والـ
ــادن واألمــــــاح  ــ ــعـ ــ ــتــــهــــا ومـــــن املـ إعــــــــادة زراعــ
املوجودة بوفرة في الطبيعة، وذلك ارتفاعًا 
من حوالي 70 في املائة في الوقت الحالي. 
وأوضحت »لوريال« أن هذه الخطوة صوب 
نهج صديق للبيئة في األبحاث والتطوير، 
تضّر  ال  تركيبات  تطوير  أيضًا  ستتضمن 
بالنظم البيئية املائية عند تحللها في املاء.

ــي، قـــالـــت  ــ ــاضــ ــ ــران املــ ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ ــونــ وفــــــي يــ
الشركة  إن  »لــوريــال«  متحدثة باسم شركة 
قـــــررت الـــتـــوقـــف عـــن اســـتـــخـــدام كــلــمــات في 
ــراء«  ــ ــقــ ــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــثـــل »بــــيــــضــــاء« و»شــ
و»تفتيح« لون البشرة، وذلــك بعد يوم من 
قـــرار مماثل،  إعـــان شــركــة »يونيليفر« عــن 
ملـــواجـــهـــة مـــوجـــة انـــتـــقـــادات مـــتـــزايـــدة على 
و»يونيليفر«  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
و»لـــوريـــال« شــركــتــان كــبــيــرتــان فــي الــســوق 
الــعــاملــيــة ملــســاحــيــق تــفــتــيــح الـــبـــشـــرة الــتــي 
تستخدم فــي الــعــديــد مــن الــــدول اآلســيــويــة 
واألفريقية والكاريبية، حيث تعتبر البشرة 
فــاتــحــة الـــلـــون فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان أمـــرًا 

مرغوبًا فيه.
وتــعــرضــت شــركــة »يــونــيــلــيــفــر«، عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، النـــتـــقـــادات بــســبــب عــامــتــهــا 
التجارية »فير آند الفلي« في وقت يركز فيه 
العالم على الظلم العنصري بعد أسابيع من 
احتجاجات أثارتها وفاة جورج فلويد. أما 
شــركــة »جــونــســون آنــد جــونــســون« فذهبت 
إلى خطوة أبعد من ذلك، عندما قالت إنها 
ستوقف بيع مساحيق تفتيح البشرة التي 
تباع في دول آسيا والشرق األوســط تحت 
عــامــتــي »نــيــتــروجــيــنــا« و»كــلــني آنـــد كلير« 

التجاريتني.

سالم أبو ناصر

لــطــاملــا كـــان حــضــورهــا الــعــربــي عــبــر أدبــائــهــا 
ــا أن  ــكــــن، مــ ا. ولــ

ً
ومــثــقــفــيــهــا ومــغــنــيــهــا بـــــــــارز

نتطرق إليها درامًيا، حتى نــدرك عمق الهوة 
الدرامي  العراقي  الواقعة في دركها. فاملشهد 
يحاول  ما  قليا  متاهات شائكة  في  يغوص 
السابق  الفكاك منها منذ عهد صــدام حسني 
حتى يومنا هــذا. ورغــم عــدد اإلنتاجات التي 
صـــدرت فــي الــســنــتــني األخــيــرتــني، فـــإن ذلـــك ال 
ينفي غيابها كلًيا عن املنافسة العربية، ومنذ 
أكثر من ثاثة عقود. إذ ال يوجد منجز عراقي 
واحد استطاع الخروج من دائرة املحلية بعد.

 بـــقـــدر مـــا هي 
ً

لــيــســت الـــغـــايـــة ذًمـــــا وتــحــلــيــا
ــع بـــلـــٍد نــهــشــتــه الـــحـــروب  ــ ــام واقـ ــ تــوصــيــف، أمـ
والويات وأفــرز صراعات طائفية مؤثرة في 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  مفاصله 
على مدار عقدين من الزمن بعد انهيار النظام 
الـــســـابـــق. فــانــعــكــاســات املــرحــلــة الـــجـــديـــدة، ال 
سيما بعد االحتال األميركي أغرق البلد في 
أتون األحزاب واملليشيات الدينية، والتي كان 
الثقافي  املشهد  تعتيم  فــي  األبـــرز  الـــدور  لها 
 
ً
يترجم عانية الحال  فواقع  العراقي.  والفني 

األنفس  بشق  تــحــاول  الــتــي  املرحلة  تفاصيل 
الخروج من قبضة هذا الواقع. ولكن في حالة 
الدراما، ثمة عوامل أخرى ساهمت في وأدها 
وعلى رأسها التابوهات الدينية والعشائرية، 
ــاج الـــضـــعـــيـــف واملـــحـــتـــكـــر. إذ  ــ ــتـ ــ ــن ثــــم اإلنـ ــ ومــ
يقتصر دور اإلنتاج في تسويق أعمالهم على 

الشاشات املحلية. 
وإلى جانب الخبرات والنصوص املتواضعة 
ــيــــة  اإلعــــامــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ املـ دور  ـــــا 

ً
أيـــــض ــــرز  ــبـ ــ يـ

الــتــي كفت يــدهــا عــن دعــم الــدرامــا  الحكومية 
ــا وتـــســـويـــقـــهـــا. فــمــنــذ عـــــام 2014  وتـــطـــويـــرهـ
أوقفت شبكة اإلعام العراقي دعمها لإلنتاج 
الدرامي في الباد. كما أن هبوط أسعار النفط 
ــزاف املـــــال الـــوطـــنـــي فـــي املــــعــــارك ضد  ــنـ ــتـ واسـ
داعـــش واإلرهـــــاب، دفــعــا الــحــكــومــة آنــــذاك إلــى 
اقــتــطــاع ميزانية الــدرامــا مــن مــوازنــة الــدولــة، 
وترك آالف الفنانني والفنيني بدون عمل ألكثر 
ــوام. وهـــذه كــانــت أســبــابــا كافية  مــن أربــعــة أعــ
لتوجه املتلقي العراقي نحو الشاشات العربية 
ــة  ــة والـــســـوريـ ــريـ ــه بــــاألعــــمــــال املـــصـ ــامـ ــمـ ــتـ واهـ
والخليجية، وهي بدورها ما جعلته صاحب 
رؤيــٍة يناظر بها جــودة األعمال املحلية التي 

لم ترتق ملستوى ذوقه وهمومه. 
في محاولة متواضعة، أطلقت مبادرة حملت 
شـــعـــار »الـــــدرامـــــا حـــيـــاة« عــــام 2015. وعــلــيــه 
ــا الــعــراقــيــة  تـــم إنـــشـــاء صـــنـــدوق لـــدعـــم الــــدرامــ
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات األهــلــيــة والــبــنــك املــركــزي 

ــن ثــــم ضـــــــرورة االنـــتـــقـــال مــن  ــ لـــلـــحـــدود. ومـ
إلــى تحويل  والتضييق  املــاحــقــة  أســالــيــب 
ــات الـــفـــنـــيـــة إلـــــى كـــيـــانـــات حــاضــنــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
مصالحهم  عن  ومدافعة  للفنانني  وجاذبة 
وحــقــوقــهــم، وراعــيــة إلبــداعــاتــهــم وأفــكــارهــم 
عــلــى تــنــوعــهــا واخــتــافــهــا، بــمــرونــٍة تضع 
نصب عينها املصالح الواسعة االجتماعية 
ــة، ولـــيـــس فـــقـــط االعـــتـــبـــارات  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ

السياسية واألمنية الضيقة.
وأوصــــــت املـــؤســـســـة الـــنـــقـــابـــات الــفــنــيــة في 
ــأن تــتــوقــف عـــن مــاحــقــة األعـــضـــاء  مــصــر بــ
ـــن الــعــامــلــني  داخــــــل الـــنـــقـــابـــة وخــــارجــــهــــا مـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــهـــاك حــريــة  ــتـ ــعــــدالت انـ فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد مــ
أصـــدرت مؤسسة حرية  واإلبــــداع،  التعبير 
)مــؤســســة مجتمع مدني  والــتــعــبــيــر  الــفــكــر 
مــصــريــة( تــقــريــرًا بــعــنــوان »بــــاب مــقــفــول... 
فنية  لنقابات  كمدخل  العضوية  عــن  ورقــة 
مستقلة في مصر«، رصدت من خاله كيف 
جائحة  الحالية  املصرية  السلطة  استغلت 
فــيــروس كـــورونـــا، إلـــى جــانــب حـــرب الــدولــة 
من  املــزيــد  لتمرير  اإلرهــــاب،  املستمرة على 
التضييق على النقابات الفنية املستقلة في 

مصر.
والــتــعــبــيــر  ــر  ــكـ ــفـ الـ ــة  ــريــ حــ ــة  مـــؤســـسـ ورأت 
أن الــلــحــظــة تــســتــوجــب مـــراجـــعـــة األطـــــراف 
 
ً
املــعــنــيــة لــســيــاســاتــهــا وأســالــيــبــهــا، مـــراعـــاة
لـــحـــاجـــات جــمــاهــيــر ومــســتــهــلــكــي الــفــنــون 
ومبدعيها  اعها 

ّ
وصن ناحية،  من  والثقافة 

ــادة  ــعــ ــتــ ــــك الســ ــذلــ ــ ــة أخـــــــــــرى، وكــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
أجـــواء أكــثــر انفتاحًا على األخـــص فــي ظل 
ــائـــط رقــمــيــة عــابــرة  انــتــشــار مــنــصــات ووسـ

ورابــطــة املــصــارف الــخــاصــة وبــعــض شــركــات 
ــاالت، وقـــدمـــت هــــذه املــــبــــادرة ثــلــة من  ــ ــــصـ االتـ
األعــمــال الــدرامــيــة فــي الــعــامــني الــســابــقــني في 
مــحــاولــة لــارتــقــاء بــالــدرامــا مــن حــيــث الشكل 
اإلنتاج محلًيا كأقل  واملضمون، ودفــع عجلة 
ادا ومختصني رأوا 

ّ
تقدير. غير أن محللني ونق

الدائرة املغلقة التي ما تزال هذه األعمال تدور 
ــتـــذال وغلبة  فــي داخــلــهــا، وهـــي سطحية وابـ

ألعمال الكوميديا على االجتماعية والواقعية 
ــرأة والــشــبــاب فــي الــوقــت  وتــغــيــيــب ملــشــاكــل املــ

الراهن. 
وعندما كانت العظة في دعم استمرار الدراما 
ــة املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــقــــاء نحو  الــوطــنــي وتــشــغــيــل الــــكــــوادر، واالرتــ
 تحتوي املشاهد العراقي 

ً
عروض أكثر ماءمة

وذوقه، فإن محللني ونقادا نظروا إلى الساحة 
الــعــربــيــة ووجــــــدوا أن أكـــثـــر الــحــلــول مــاءمــة 
ــا املــحــلــيــة وتــصــحــيــح مــســارهــا،  لــبــعــث الـــدرامـ
هو إنتاج جــريء مستعد لجلب دمــاء جديدة 
إلى الشاشة الفضية. ولكن إذا حصل ودخلت 
سورية  مختلفة  جنسيات  مــن  عربية  وجـــوه 
 

ً
ومصرية أو خليجية هل سنشهد بذلك فصا

جـــديـــًدا يقصي مــاضــي الـــدرامـــا الــعــراقــيــة من 
خانة التهميش وينقذها؟

الجواب بعد عــرض مسلسل  قد نتعّرف على 

»أم بـــديـــلـــة« فـــي املـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي املــقــبــل. 
فـــهـــذا الـــعـــمـــل أعـــلـــن عـــنـــه مـــنـــذ فـــتـــرة وجـــيـــزة 
أنـــه أول مسلسل عــراقــي مــشــتــرك حيث  عــلــى 
 عن 

ً
ضــم نــجــوًمــا عــراقــيــني ولــبــنــانــيــني، فــضــا

مؤلفته اللبنانية ندى خليل ومخرجه ديفيد 
ا. خطوة 

ً
أوريــان ذي الجنسية اللبنانية أيض

جـــيـــدة لــفــتــح آفـــــاق جـــديـــدة تــســمــح بــإنــعــاش 
 ،

ً
الــدرامــا الــعــراقــيــة. وإذا عــدنــا بــالــذاكــرة قليا

أي إلــى شهر رمــضــان مــن عــام 2013، حــني تم 
عرض مسلسل »حفيظ« والــذي قام بإخراجه 
السوري سامي جنادي، وقد شارك فيه نجوم 
رأسهم  على  وســوريــون  عراقيون ومصريون 
ــدان أحــد أشــهــر املمثلني فــي الساحة  أيــمــن زيـ
الــســوريــة والــعــربــيــة، بــرفــقــة مــواطــنــتــه املمثلة 
نقرأ  فإننا  عنه،  تقل شأنا  ال  التي  مــرح جبر 
الـــنـــجـــاح املـــتـــواضـــع الـــــذي حــقــقــه هــــذا الــعــمــل 

محلًيا، وليس عربًيا. 

لـــتـــهـــم ســيــاســّيــًا  فــــي املـــــجـــــال، وعــــــن مـــســـاء
أمــام عضويات  الباب  تفتح  وأن  وأخاقّيًا، 
عــن مصالح أعضائها  تــدافــع  جــديــدة، وأن 
ــة، وكـــذلـــك أن  ــاديــ الــفــكــريــة والــقــانــونــيــة واملــ
 

َّ
تلتزم أدوارهــا كجهات تنظيم للمهنة وأال
وأوصتها  شؤونها،  احتكار  إلــى  تتعداها 
عــلــى ضــمــانــة استقالها  بـــأن تعمل  أيــضــًا 

املادي عن مؤسسات الدولة.
ــال مــاحــقــة  ــ ــكـ ــ ــدد أشـ ــعــ ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر تــ
الــفــنــانــني واملــبــدعــني ومــحــاصــرة أعــمــالــهــم، 
ــق بـــــــــني الـــــنـــــقـــــابـــــات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـ
ــن نـــاحـــيـــة،  ــ ــة مـ ــيــ ــنــ ــنـــيـــة والــــجــــهــــات األمــ ــفـ  الـ
واألجـــهـــزة الــرقــابــيــة مــن نــاحــيــة أخــــرى، في 
الــســنــوات األخــيــرة، الـــذي يظهر فــي موقف 
 نــقــابــة املـــهـــن املــوســيــقــيــة، بـــقـــيـــادة الــنــقــيــب 
ــاكـــر، الـــتـــي شــنــت حــمــلــة إعــامــيــة  هـــانـــي شـ
وأمــنــيــة شــرســة لــضــمــان تــنــفــيــذ قــــرار منع 
مــطــربــي املــهــرجــانــات مـــن الــغــنــاء، وحـــررت 
الغناء  إمــا بسبب  باغات ضد عــدد منهم، 
في أماكن عامة، وإمــا إلطــاق أغــاٍن جديدة 

على شبكة اإلنترنت.

»باب مقفول« في وجه فناني مصر

47 ألف مخطوطة 
تاريخية في بغداد

المسلسالت العراقية... غياب كامل من المنافسة العربية

رحاب ضاهر

يــســتــكــمــل املــســلــســل الــتــركــي »بـــــدون حــكــم« ســلــســلــة األعــمــال 
العنف  الضوء على قضايا  بقوة تسلط  بــدأت  التي  الدرامية 
ضد النساء، ومن ذلك جرائم الشرف التي شهدت، وخصوصًا 
عام 2018، أرقامًا مخيفة. أنتج العام املاضي عدة مسلسات 
فــي هــذا الــســيــاق، آخــرهــا مسلسل »بـــدون حــكــم« الـــذي عرض 
التركية، وهو مؤلف  األول منه على منصة »إكسان«  املوسم 
ــارج عــــن املـــفـــهـــوم الـــتـــجـــاري  ــ مــــن عـــشـــر حـــلـــقـــات. املــســلــســل خــ
للمسلسات، واتخذ مباشرة عنوانًا له »ُكل موت يمكن منعه، 
النساء  وقتل  للعنف  حقيقية  قصصًا  يعرض  فهو  جريمة«. 
والقضايا التي لم يتخذ فيه حكم قضائي صارم ضد القاتل، 
ــي 

ّ
مــا يــضــفــي عــلــيــه مــســحــة وثــائــقــيــة. تــــدور قــصــتــه حـــول تــول

املحامية أسماء أوزتورك قضايا قتل النساء التي لم تتم فيها 
محاكمة القاتل وقيدت ضد مجهول، ويظهر واضحًا اهتمام 
صناع العمل بأدق التفاصيل بغية إيصال الرسالة، بدءًا من 

التركي وحيد  الفنان  التي استعني فيها بعمل  العمل  مقدمة 
تــونــا، حيث علق 440 زوجــًا مــن األحــذيــة ذات الكعب العالي، 
ــل هذا 

ّ
على أحــد مباني حــي كــابــاطــاش فــي إســطــنــبــول، ويــمــث

العدد السيدات اللواتي قتلن على أيدي الرجال في تركيا عام 
2018 فقط. ويرمز الكعب العالي إلى جرائم الشرف. ويرد على 
لــســان بطلة العمل بــورتــشــني تــيــرزي اوغــلــو، وهــي تــرد على 
طفلة قالت لها إنها عندما تكبر تريد انتعال الكعب العالي، 

فتقول لها إن الكعب العالي »مقرف ويصعب املشي به«. 
أهــــدى املــنــتــج مصطفى أوســلــو املــســلــســل لــلــنــســاء املــعــنــفــات، 
قــال في تغريدة »لجميع  إذ  ولوالدته على وجــه الخصوص، 
ولوالدتي  للعنف،  تعرضوا  الذين  واألطفال  النساء  األمهات، 
على وجــه الــخــصــوص«. ومــن بــني مــا اقتبسه املسلسل قصة 
شيام دوغان، األم التركية التي قتلت زوجها بسبب تعنيفه 
له وإجبارها على ممارسة الدعارة، واعتبر القاضي القضية 
دفاعًا عن النفس وأفرج عنها بكفالة مالية بقيمة 50 ألف ليرة 

تركية.

نهاية »تبييض« البشرة كمساهمة 
في محاربة العنصرية

مستحضرات 
التجميل

»بدون حكم«

فنون وكوكتيل
دراما

قضيّة

اليف ستايل

تلفزيونرصد

بغداد ـ محمد علي

في أول إعان من نوعه منذ الغزو األميركي للعراق، الذي شهد عمليات نهب واسعة 
طاولت اآلثار واملخطوطات، كشفت وزارة الثقافة العراقية، يوم السبت املاضي، عن 
امتاكها 47 ألف مخطوطة قالت إن بعضها نادر وال يقدر بثمن. ونقلت صحيفة 
»الصباح« الرسمية، عن مدير عام دائــرة املخطوطات في الــوزارة، أحمد العلياوي 
املخطوطات  هــذه   من 

ً
العراقية تضم كمًا هائا املخطوطات  »دار  إن خزانات  قوله 

للمؤلفني أنفسهم مكتوبة بخط أيديهم من شعراء وفاسفة ورجال تاريخ ال تقدر 
بثمن«. إضافة إلى ذلك هناك »نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحروف 
واألختام ال تقرأ إال بتسليط األشعة تحت الحمراء ملعرفة ما بها، ووصف الباحثون 
هذه الطريقة بشبه املعجزة«. وأكد العلياوي أن »هنالك حاجة بالغة لتوفير مكان 
الحرارة  فيه درجتا  تتوفر  أن  لها يمكن  دائــم  وإنــشــاء متحف  باملخطوطات،  الئــق 
والرطوبة املحددتان لحمايتها من التلف«، منبهًا إلى أن »جميع دور املخطوطات 
بالعالم تخضع لضوابط صارمة ودقيقة على مستوى البناء والصيانة والترميم 
دقيقة  امتاكهم إحصائية  عــدم  العلياوي،  فيه  قــال  الــذي  الــوقــت  وفــي  والحماية«. 
للمخطوطات التي تعرضت للتلف في الفترة السابقة، أكد أن هيئة اآلثار والتراث 
الوثائق املسروقة تتابع بشكل دائــم عملها من خال  التي تمتلك قسمًا السترداد 

تنظيم ملف قانوني ملتابعة القطع العراقية املهربة في أي مكان الستردادها«.
»العربي  في السياق ذاته قال أستاذ قسم اآلثار في جامعة بغداد، محمد الدليمي لـ
الجديد«، إن عدد ما سرق وأتلف من مخطوطات العراق منذ الغزو األميركي أكثر 
مما تبقى لدى العراق«. وأضاف أن املخطوطات كانت ما قبل اإلسام وبعده خاصة 
نــادرة ومهمة وتشارك  الفترة العباسية، وهــي عبارة عن كتب ورقــاع ووثائق  في 

االحتال وعصابات التجارة باآلثار ومخربون بتدمير إرث كامل للعراق.

تتعرض شركات مستحضرات التجميل إلى مراقبة ونقد 
للعنصرية،  المناهضين  الناشطين  قبل  من  شديدين 
على  تحّث  التي  باإلعالنات  يتعلّق  ما  في  خصوصًا 

البشرة البيضاء

الجزء الثاني من
Puss in Boots

حجزت شركة »يونيفرسال« تاريخ 
أيــلــول/ سبتمبر 2022 إلطاق   23
الجزء الثاني من فيلم »األنيماشن 
الــــذي   Puss in Boots الـــشـــهـــيـــر« 
العمل  ــح لألوسكار عام 2011. 

ّ
ُرش

ــتـــاج اســتــديــوهــات  املــنــتــظــر مـــن إنـ
على   ،DreamWorks Animation
 Puss in Boots: اســـــم  يــحــمــل  أن 
املــخــرج  وتــوقــيــع   The Last Wish
جويل كــروفــورد. وســيــؤّدي النجم 
ــانـــي أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس  ــبـ اإلسـ
صـــوت الــقــط الــخــارج عــن الــقــانــون 

»بوس إن بوتس«.

أحمد الزين بخير

أحمد  اللبناني،  املمثل  ابــن  طمأن 
الزين، بال، جمهور والده، مشيرًا 
 األخير خرج من املستشفى 

ّ
إلى أن

ت به 
ّ
بعد الوعكة الصحية التي أمل

أخـــيـــرًا. ونــشــر بـــال الـــزيـــن صـــورة 
الحمد  »أطمئنكم،  وكــتــب:  لــوالــده، 
الوالد  ودعواتكم،  الله  بفضل  لله. 
بطريقه إلى املنزل من املستشفى«. 
 الزين تعّرض ألزمة قلبّية 

ّ
َكر أن

ْ
يذ

ونقل إلى املستشفى، حيث خضع 
لعملية قسطرة في الشرايني.

حفل وائل كفوري 
في سورية

ــــل كــفــوري  نــفــى مــكــتــب الــفــنــان وائـ
األخــبــار التي تـــرددت عــن إمكانية 
ــفــــل فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــائـــــه لــــحــ ــ ــيـ ــ إحـ
 
َّ
ــأن ــ ــرًا بــ ــ ــذكــ ــ ــق، مــ ــ ــشــ ــ  الـــــســـــوريـــــة دمــ

 إلحـــيـــاء 
ُ
ــــوري تـــلـــقـــى عـــــروضـــــا ــفـ ــ كـ

ــــت،  ــة مـــنـــذ وقـ ــ ــــوريـ ــــي سـ ــفــــات فـ حــ
لــكــنــه لــم يــوافــق عــلــى ذلــــك، بسبب 
األوضاع األمنية هناك، إضافة إلى 

جائحة كورونا. 

أغنية لنيللي كريم

املـــصـــريـــة، نيللي  املــمــثــلــة  فـــاجـــأت 
ــم، جـــمـــهـــورهـــا بـــطـــرح أغــنــيــة  ــريــ كــ
جديدة على طريقة الفيديو كليب 
ــقـــة »فــــرقــــة املـــدفـــعـــجـــيـــة« عــبــر  بـــرفـ
»يوتيوب«. وجاء العمل تحت اسم 
»دوال دوال«، ضمن الحلقة األخيرة 
من برنامج »هيتايا«. والعمل من 
فكرتها هي ورامــي السكري، وهو 
مـــشـــروع جــديــد يــمــزج بـــني عــرض 

الواقع واملوسيقى.

أنجلينا جولي وبراد بيت

ــدة تـــقـــاريـــر أن املــمــثــلــة  ــ كـــشـــفـــت عــ
األمــــــيــــــركــــــيــــــة أنــــجــــلــــيــــنــــا جــــولــــي 
ــن املـــســـتـــنـــدات  ــ ــعــــديــــد مـ تـــمـــتـــلـــك الــ
ــــل إســـــــــاءة  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــالـ ــ ــبــــت بـ ــثــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
أثــنــاء زواجــهــمــا.  بـــراد بيت   املمثل 
لــكــن أحـــد األشــخــاص املــقــربــني من 
براد بيت رفض الكشف عن اسمه، 
املتعلقة  املــســتــنــدات  أن  إلـــى  أشـــار 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــبـ ــســـريـ ــم تـ ــ بـــــاملـــــزاعـــــم تــ
تدريجي إللحاق األذى ببيت. آخر 
فصول املعركة بني الطرفني زادتها 
مادوكس  بالتبني  ابنهما  شهادة 
ضـــد والـــــده خــــال مــعــركــة الــطــاق 
ــالـــب  الـــطـ أدلــــــــى   

ْ
إذ والــــحــــضــــانــــة، 

ــــن 19 عـــامـــًا  ــالــــغ مـ ــبــ الــ الـــجـــامـــعـــي 
بــشــهــادتــه بــالــفــعــل كــشــخــص بــالــغ 
في نزاع الحضانة املستمر. وكشف 
ــدى رأيــــه  ــ مـــصـــدر أن مــــادوكــــس أبــ
سلبًا تجاه والــده، وفاجأ املحكمة 
أي  العائلة،  اسم  بأنه يريد تغيير 
إزالــة »بيت« من اسمه، وهو شيء 
الزوجان  ترفضه والدته. وانفصل 

في أيلول/ سبتمبر عام 2016.

أخبار

تعرضت »يونيليفر« النتقادات بسبب عالمتها التجارية »فير آند الفلي« لـ»تفتيح البشرة« )سّجاد حسين/فرانس برس(

المسلسل خارج عن المفهوم التجاري للمسلسالت )فيسبوك(

صورة قديمة للممثلة العراقية المعروفة هند كامل والتي ستشارك في بطولة مسلسل »أم بديلة« لرمضان المقبل )فيسبوك(

حاربت نقابة 
المهن 
الموسيقية 
برئاسة هاني 
شاكر أغاني 
المهرجانات 
)عمرو مراغي/
فرانس برس(

عمليات نهب طاولت المخطوطات خالل الغزو األميركي وظهور »داعش« )فرانس برس(
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