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MEDIA

أخبار
كاذبة

تحت وسمي «#كشمير_تباد»
و«#أنقذوا_مسلمي_كشمير» حول
االضطرابات في الهند وكشمير،
صبي صغير غطى
انتشرت صورة
ّ
الدم وجهه .لكن الصورة ملتقطة
ّ
في ذكرى عاشوراء في لبنان عام
 ،2016وال عالقة لها بالهند أو
كشمير.

تدعي
تنتشر حول العالم شائعة ّ
أن إدخال الرقم الس ّري لبطاقة
السحب اآللي مقلوبًا يُخطر الشرطة
المحليّة بتع ّرض صاحبها للسطو،
االدعاء غير
فتحضر فورًا .لكن ّ
صحيح ،وهذا النظام ال يعتمده أي
ّ
متوفر على أجهزة
مصرف وغير
الصرّاف اآللي.

تداولت صفحات تصريحًا منسوبًا
لعضو اللجنة المركزية في حركة
«فتح» حسين الشيخ ،قالت إنّه أدلى
به لوكالة «وفا» ،ويرفض فيه
حماية واستقبال األسيرين أيهم
ّ
لكن
كمنجي ومناضل نفيعات.
الوكالة نفت أن يكون الشيخ قد أدلى
بهذا التصريح.
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زعم مغردون ّ
أن الحقوقية
التونسية راضية النصراوي توفيت،
ّ
لكن األمين العام لـ«حزب العمال»
التونسي ،حمة الهمامي ،وهو
زوج النصراوي ،نفى الخبر ،قائًال
عبر «فيسبوك» إنّها تخضع لبعض
الفحوص الطبية في المستشفى
العسكري في العاصمة.

راكان السعايدة نقيبًا للصحافيين األردنيين
انتخب الصحافيون األردنيون ،الجمعة ،راكان السعايدة ليكون نقيبهم مجددًا ،ويعولون عليه في مواجهة التحديات االقتصادية
واالجتماعية التي تواجههم ،تحديدًا تلك التي خلفها وباء كورونا
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

ف ــاز الـصـحــافــي راك ــان الـسـعــايــدة ،الجمعة،
بمنصب نقيب الصحافيني األردنيني ،للمرة
الثانية على التوالي ،بعد حصوله على 321
صــوتــا مــن أص ــل  947صحافيًا وصحافية
ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ال ـن ـق ـي ــب وأعـ ـض ــاء
مجلس النقابة.
وأع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـقــابــة
الـصـحــافـيــن األردن ـي ــن محمد ال ـتــل ،مساء
الـجـمـعــة ،نـتــائــج انـتـخــابــات مـجـلــس نقابة
الصحافيني األردنـيــن .وفــاز بكرسي نقيب
ال ـص ـحــاف ـيــن األردنـ ـي ــن ال ـص ـحــافــي راك ــان
السعايدة بعد حصوله على  321صوتًا من
أصــل  947صــوتــا .وج ــاء فــي املــركــز الثاني،
في املنافسة على موقع النقيب ،الصحافي
طارق املومني الذي حصل على  301صوت،
وفي املركز الثالث الصحافية فلحة بريزات
التي حصلت على  277صوتًا.
كــذلــك ،أعـلــن رئـيــس اللجنة فــوز الصحافي
ج ـ ـمـ ــال اش ـ ـت ـ ـيـ ــوي بـ ـك ــرس ــي نـ ــائـ ــب ن ـق ـيــب
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،بـ ـع ــد ح ـصــولــه
على  403أص ــوات .وج ــاء فــي املــركــز الثاني
الصحافي فايز عضيبات ،وحصل على 248
صوتًا ،وفــي املركز الثالث الصحافي سعد
حتر ،وحصل على  176صوتًا.
وأعلن رئيس اللجنة فــوز أعضاء املجلس،
وهم :إبراهيم قبيالت الذي حصل على 455
صوتًا ،وخالد القضاة الذي حصل على 402
صوت ،وعلي فريحات الذي حصل على 370
صوتًا ،وعدنان برية الــذي حصل على 342
صوتًا ،وزين الدين خليل الذي حصل على
 338صوتًا ،وبالل العقايلة الذي حصل على
 306أصوات ،وجميل غدايرة البرماوي الذي
حصل على  301صــوت ،وموفق كمال الذي
حصل على  290صوتًا.
ول ــم تنجح الـقــوائــم فــي ف ــرض نفسها على
انـتـخــابــات الـنـقــابــة ،إذ فــاز النقيب السابق
ال ـس ـعــايــدة وال ـص ـحــافــي خــالــد ال ـق ـضــاة من
قــائ ـمــة ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة امل ـك ــون ــة م ــن تسعة
أعـضــاء ونــائــب النقيب والنقيب ،فيما فاز
عضوان من قائمة النقابة.
وقال رئيس لجنة اإلشــراف على انتخابات
نـقــابــة الـصـحــافـيــن األردن ـي ــن مـحـمــد الـتــل
إن نسبة التصويت فــي انتخابات النقابة
بلغت  83في املائة ،مشيرًا إلى أنها األعلى
في تاريخ انتخابات النقابة.
وأضاف التل ،قبل بدء فرز نتائج االنتخابات،
أن عدد من يحق لهم التصويت من أعضاء
الهيئة العامة هو  ،1142وبلغ عدد املقترعني
الكلي  947صحافيًا وصحافية ،فيما بلغ
عدد غير املقترعني .195
ّ
ي ــذك ــر أن ال ـس ـع ــاي ــدة ت ــول ــى م ـن ـصــب نقيب
الـصـحــافـيــن م ــن  2017قـبــل اسـتـقــالـتــه في

إبــريــل /نيسان املــاضــي ،معتبرًا حينها أن
«واجــب مجلس نقابة الصحافيني محاربة
الـ ـفـ ـس ــاد وال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـلـ ـت ــره ــل ،ال ح ـمــايــة
ال ـف ــاس ــدي ــن وامل ـت ــره ـل ــن ف ــي مــؤس ـســات ـهــم
ألسباب انتخابية».
وال ـت ـقــت «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،خ ــال عملية
االنتخاب ،عــددًا من الصحافيني املشاركني
الذين قالوا إنهم يعولون كثيرًا على املجلس

بلغت نسبة االقتراع
في انتخابات النقابة
 83في المائة

مخاوف على مصير الصحف الورقية وموظفيها (خليل مزرعاوي /فرانس برس)

إعالميون جزائريون يطالبون
بتحسين أوضاعهم ولقاء الرئيس
الجزائر ـ عثمان لحياني

طالبت هيئة صحافية نقابية في الجزائر
ب ـل ـق ــاء مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ت ـب ــون،
ملناقشة األزمــة الخانقة في قطاع اإلعــام،
ودع ـ ــت ال ـح ـكــومــة ال ـج ــزائ ــري ــة إلـ ــى إي ـجــاد
حـ ــل س ــري ــع ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن الـ ــذيـ ــن فـ ـق ــدوا
عملهم ،بعد قرار السلطات إغالق عدد من
املؤسسات اإلعالمية ،بعضها كان مملوكًا
لرجال أعمال مالحقني في قضايا فساد.
ّ
وذكـ ـ ـ ــر «املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
ال ـجــزائــريــن» ،فــي ب ـيــان ن ـشــره فــي «ال ـيــوم
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـص ـحــافــة» ال ـج ـم ـعــة ،بــالــوضــع
ال ـص ـعــب ال ـ ــذي يـعـيـشــه اإلع ــامـ ـي ــون على
املـ ـسـ ـت ــوى امل ـه ـن ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،بـسـبــب
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي امل ـع ـقــد لـلـمــؤسـســات
اإلعالمية الذي تسبب في إقفال عدد منها.
ّ
ووجه «دعوة عاجلة إلى التكافل االجتماعي
واملهني للصحافيات والصحافيني الذين
فقدوا مناصب عملهم ،بعد قرار السلطات
إغالق عدد من املؤسسات اإلعالمية».
ودعــا املجلس ،الرئيس عبد املجيد تبون،
إلى املبادرة باستقبال نقابات الصحافيني،
ت ـن ـف ـي ـذًا ل ـت ـصــري ـحــه ف ــي آخـ ــر ل ـق ــاء ل ــه مــع
ال ـص ـحــافــة ح ــن ع ـ ّـب ــر ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي لـقــاء
ن ـق ــاب ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،ل ـط ــرح ان ـش ـغ ــاالت

املقبل لتحسني األوضاع املعيشية للعاملني
في القطاع.
ّ
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــي ع ـ ـمـ ــاد ال ـ ـس ـ ـعـ ــايـ ــدة إن
«االنتخابات تجرى في ظل تحديات صعبة
ج ـدًا بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا وت ــراج ــع أح ــوال
ال ـص ـحــافــة ال ــورقـ ـي ــة ،وظ ـ ــروف اق ـت ـصــاديــة
ص ـع ـب ــة تـ ــواجـ ــه م ــؤسـ ـس ــات ع ـ ــدة وتـ ـه ــدد
مصادر رزق العاملني فيها ...وأهم املطالب

األس ــرة اإلعــام ـيــة ،بـعــدمــا ب ــدأت النقابات
املهنية تشعر بعدم وجود جدية كافية لدى
وزارة االتصال ،للتكفل بمشكالت القطاع.
وطــالــب الـحـكــومــة بـتـســريــع ط ــرح قــانــونــي
اإلع ــام والـسـمـعــي الـبـصــري عـلــى الـبــرملــان
لـلـمـنــاقـشــة ،وإش ـ ـ ــراك ال ـفــاع ـلــن ف ــي قـطــاع
اإلع ـ ـ ــام ف ــي هـ ــذا الـ ـنـ ـق ــاش ،ووضـ ـ ــع إط ــار
ق ــان ــون ــي واض ـ ــح وش ـ ـفـ ــاف يـ ـح ــدد كـيـفـيــة
تـ ــوزيـ ــع اإلش ـ ـهـ ــار ال ـع ـم ــوم ــي (اإلعـ ــانـ ــات
الــرسـمـيــة) على املــؤسـســات اإلعــامـيــة ،مع
التأكيد على ض ــرورة محاسبة الناشرين
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـ ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرون ف ـ ــي ت ـ ـسـ ــديـ ــد أج ـ ــور
الـصـحــافـيــن ،وتفعيل ق ــرار أص ــدره تبون
فــي فـبــرايــر/شـبــاط  ،2020يتعلق بتمكني
املواقع اإللكترونية من اإلشهار العمومي،
فــي ح ــدود مــا يسمح بــه ال ـقــانــون ،وإع ــادة
االع ـت ـبــار لصحافيي امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة
الجزائرية ،وعدم التعامل معهم على أنهم
صحافيون من الدرجة الثانية.
تــأخــر صـ ــدور قــانــونــي اإلع ـ ــام واإلش ـه ــار
منذ أكثر من عــام ،بعدما وعــدت الحكومة
بصياغة نص قانون إعالم جديد ،وقانون
جــديــد يـنـظــم اإلشـ ـه ــار الـ ــذي تـحـتـكــره في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي وك ــال ــة ال ـن ـشــر واإلشـ ـه ــار
الحكومية.
وشدد املجلس على ضرورة تسوية عاجلة

ه ــو إحـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر ف ــي الـ ــواقـ ــع املـعـيـشــي
للصحافيني ،إلى جانب تغيير آخر في آلية
عمل النقابة ،لتلعب دورًا أكبر وأكثر فاعلية
في حماية حقوق الصحافيني».
ورأى ال ـصـحــافــي رداد ال ـق ــاب أن أبـ ــرز ما
ّ
يميز انتخابات هذا العام هو تشكيل قوائم
انـتـخــابـيــة ،م ـشــددًا عـلــى أهميتها فــي خلق
انسجام بني أعضاء املجلس وعــدم تعطيل
ّ
ســاســة ال ـع ـمــل .وأض ـ ــاف أن «أهـ ــم مـطــالــب
الصحافيني تتركز على األوضــاع املعيشية
الصعبة في ظل األوضاع الصعبة التي تمر
بها الصحافة الورقية تحديدًا».
وب ـ ــدا رأي ال ـص ـح ــافــي أح ـن ــف أبـ ــو الـعـســل
ّ
مشابهًا لرأي زميله القالب ،إذ ّ
شدد على أن
الهم املعيشي يطغى على مختلف املطالب
األخرى.
وش ـ ــدد ال ـص ـح ــاف ــي ح ـس ــن ال ـس ــرح ــان عـلــى
ضرورة بذل النقابة جهودًا حقيقية للدفاع
ع ــن أع ـض ــائ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل اآلثـ ــار
السلبية التي تركتها جائحة كورونا على
ال ـج ـســم ال ـص ـحــافــي ،إذ خ ـســر صـحــافـيــون
وظــائـفـهــم وأع ـمــال ـهــم ،وت ــأث ــر دخ ــل الـعــديــد
م ـن ـهــم .كــانــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للصحافيني
ق ــد أق ـ ــرت ال ـت ـقــريــريــن امل ــال ــي واإلداري عن
أعمال مجلس النقابة لعامي ،2020 - 2019
وتصديق الحسابات الختامية ،وإبراء ذمة
مجلس النقابة السابق.
وأقـ ـ ّـرت الـهـيـئــة ،خ ــال االجـتـمــاع ال ــذي عقد
في «قاعة ّ
عمان الكبرى» في مدينة الحسني
للشباب صباح الجمعة ،التوصية املقدمة
مــن مجلس النقابة للهيئة الـعــامــة بــإجــراء
دراسة أكتوارية على نظام صندوق التعاون
والضمان االجتماعي ،وتعديل النظام ً
بناء
عـلــى نـتــائـجـهــا ،مثلما ج ــرت املــواف ـقــة على
مـ ـش ــروع ن ـظ ــام «ج ــائ ــزة ال ـح ـســن ل ــإب ــداع
ُالصحافي» .وكان اجتماع الهيئة العامة قد
أ ِّجل الجمعة املاضي ،لعدم اكتمال النصاب
القانوني ،وفقًا لقانون النقابة الذي يوجب
حضور نصف األعضاء .1+
ّ
ّ
وهنأ وزير ّ
والناطق
اإلعالم
الدولة لشؤون
ّ
الـ ّـرسـمــي بــاســم الـحـكــومــة ،فيصل الــشـبــول،
نقيب الصحافيني راكــان ّ
السعايدة ونائب
ّ
الــنـقـيــب ج ـمــال اش ـت ـيــوي وأع ـض ــاء مجلس
الـنـقــابــة ،بـفــوزهــم فــي االن ـت ـخــابــات .وأش ــاد
الشبول باألجواء التي جرت فيها انتخابات
مجلس الـنـقــابــة ،و«الـ ــروح اإليـجــابـيــة التي
ّ
ّ
غلفتها» ،مؤكدًا أهمية دور النقابة في «رفع
ســويــة مـهـنــة ال ـص ـحــافــة ،واالرتـ ـق ــاء بــواقــع
ال ـب ـي ـئــة اإلع ــام ـي ــة امل ـح ـل ـيــة» .وأك ـ ــد حــرص
الحكومة على بلورة أطر التعاون والشراكة
مــع مجلس نقابة الصحافيني ،بما يسهم
فــي معالجة الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه قطاع
اإلعالم واالرتقاء بواقعه ،وذلك عبر الحوار
ّ
املستمر والتواصل الدائم.

وثائق جديدة مسربة تفاقم
أزمة «فيسبوك»
واشنطن ـ العربي الجديد

يعاني صحافيون جزائريون من البطالة (فاروق
باطيش /فرانس برس)

لـ«وضعية الصحافيني الجزائريني الذين
ي ـع ـم ـل ــون م ــراسـ ـل ــن مل ــؤسـ ـس ــات أج ـن ـب ـيــة،
ووضـ ــع آجـ ــال م ـح ــددة وم ـع ـقــولــة ملنحهم
تــراخـيــص الـعـمــل» ،إذ يعملون حــالـيــا في
ّ
وضع غامض ،فوزارة االتصال لم تسلم أي
بطاقة اعتماد لهم خالل العام الحالي.
ولــم يتضمن بـيــان املجلس أي إش ــارة إلى
مسألة التضييق على حــريــات اإلعالميني
وال ـص ـحــاف ـيــن ،لـكـنــه اسـتـنـكــر «األص ـ ــوات
التي تنتقد أوضاع الحريات في الجزائر»،
في إشــارة إلــى نقاش جــرى قبل أيــام تحت
قـ ـب ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي حـ ـ ــول ال ـح ـق ــوق
والحريات في الجزائر.

بعد أي ــام مــن اقـتـحــام مــؤيــديــن للرئيس األمـيــركــي الـســابــق دونــالــد تــرامــب مبنى
ّ
الكابيتول ،حيث مقر الكونغرس ،في يناير/كانون الثاني املاضي ،أطلت مديرة
العمليات في شركة «فيسبوك» ،شيريل ساندبيرغ ،لتقلل من أهمية الــدور الذي
لعبه عمالق التواصل االجتماعي في هذه األحــداث الدامية التي أسفرت عن قتل
أشخاص .وقالت ساندبيرغ حينها ،في مقابلة مع وكالة «رويترز»« :نعلم
خمسة
ُ
أن هذه األحداث نظمت عبر اإلنترنت .أزلنا حسابات كيو أنون ،براود بويز ،ستوب
ذا ستيل ،وأي صفحات ّ
تطرقت إلى عنف محتمل األسبوع املاضي .تطبيقنا ليس
مثاليًا ،لذا أنا متأكدة من أن بعض هذا املحتوى ال يــزال موجودًا على فيسبوك.
أعتقد أن هذه األحداث نظمت إلى حد كبير على املنصات التي ال تتمتع بقدراتنا
على إيقاف الكراهية ،وال تتبع معاييرنا ،وال تتمتع بشفافية».
لكن مستندات داخلية مسربة من «فيسبوك» كشفت العكس .الوثائق هذه ،إضافة
إلى بيانات أخرى داخلية ،بينت أن الشركة كانت غير مستعدة أمام خطوات حركة
«ستوب ذا ستيل»  Stop the Stealالتي استخدمت منصاتها في التنظيم ،وأنها
تحركت فقط حني اتخذت الحركة منحى عنيفًا .الوثائق املذكورة قدمتها املوظفة
السابقة في «فيسبوك» ،فرانسيس هاوغني ،لدعم ما كشفته في شهادة لها أمام
«لجنة األوراق املالية والبورصات» .وقدمها مستشارها القانوني إلى الكونغرس
بصيغة منقحة .وحصل على النسخ املنقحة كونسورتيوم مــن  17وكــالــة أنباء
أميركية ،بينها «سي أن أن» و«واشنطن بوست» و«أسوشييتد برس» و«نيويورك
ّ
تايمز» .تركز أحد مزاعم هاوغني بخصوص الشركة على اقتحام مبنى الكابيتول.
وفــي شـهــادة لـ«لجنة األوراق املالية وال ـبــورصــات» ،قــالــت إن «فيسبوك» ضللت
املستثمرين والـجـمـهــور ،بـشــأن دوره ــا فــي إطــالــة أمــد وج ــود املعلومات املضللة
والتطرف العنيف املتعلقة بانتخابات عام  2020وأحداث يناير/كانون الثاني.
تنفي «فيسبوك» مزاعم هاوغني ،وتقول إنها انتقائية في الوثائق التي اختارت
عرضها ،لتقديم صورة غير عادلة عن الشركة.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

باريس ـ ندى األزهري

يـ ـثـ ـي ــر «ع ـ ـ ــال ـ ـ ــم آخ ـ ـ ـ ـ ــر» (،)2020
للفرنسي ستيفان بريزي ،شعورًا
ـاق م ــن ص ـ ــور ٍة
م ـت ـنــام ـيــا ب ــاخ ـت ـن ـ ٍ
يـعـكـسـهــا ع ــن عــالــم م ـعــاصــر ،تـسـيـطــر عليه
شــركــات مـعــوملــة ت ــرى أرقــامــا فـقــط ،وتسحق
ُ
وت ّ
جرد آخرين من إنسانيتهم.
أفرادًا،
ّ
فيلم ُيذكر بكل ما كانت تبرزه يوميًا نشرات
أخبار فرنسية ،من تظاهرات ّ
عمال ،وإغالق
مصانع صغيرة وكبيرة ،لعدم قدرتها على
املـنـ َـا ْفـســة أم ــام رخ ــص الـبـضــائــع والـنـفــوس،
ّ
أو ن ــق ـ ِـل أخـ ــرى إل ــى أم ــاك ــن أقـ ــل كـلـفــة خ ــارج
الـ ـ ْح ـ َـدود .ل ـيــس إع ـ ــادة تــذك ـيــر ب ـه ــؤالء ،وهــم
ُي ــخ ــف ـ ْـون م ــن ال ـش ــاش ــات الـ ـي ــوم ،أو معالجة
ّ
تتكرر ،وإثــارة
سينمائية إضافية ألوض ــاع
وقــا ّئــع ت ـبــرزهــا أخ ـبــار يــوم ـيــة« .عــالــم آخــر»
يتوغل عميقًا فــي خلفيات هــذا السعي ،بل
الـلـهــاث ،إلــى تحقيق مــزيـ ٍـد مــن األرب ــاح على
حساب اإلنسان ،ويسبر معاناة أفــراد كانوا
ّ
يعطون في عملهم ،للحفاظ عليه ،كل ما في
ّ
ّ
مقدورهم ،وكل ما يتجاوز قدراتهم ،لتتحول

«عالم آخر» فيلم يتناول مأساة العالم المعاصر الذي تسيطر عليه ثقافة الربح وثقافة الشركات
القويّة ،بحيث صار اإلنسان مسحوقًا مجردًا من إنسانيته

عالم آخر

سيناريو عن عالم ٍال يرى إلّا األرقام

م ـجــاب ـه ـت ـهــم ال ـش ـج ــاع ــة ل ـن ـظ ــام اق ـت ـص ــادي
معولم ،غالبًاُ ،إلى شعور بإحباط وعجز.
«عــالــم آخ ــر» ـ امل ـشــارك مــع  15فيلمًا آخــر في
املسابقة الرسمية للدورة الخامسة ( 14ـ 22
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول  )2021لــ«مـهــرجــان
الجونة السينمائي» ـ ٌ
جزء من ثالثية لبريزي
عن أسواق العمل واملال ،واألزمات األخالقية
املرتبطة بهما ،بطلها املمثل فنسان ليندون.
البداية مــع «قــوانــن الـســوق» ( :)2015عاطل
عــن العمل يــواجــه ،مــع بــدايــة وظيفة جديدة

لــه ،مــأزقــا أخــاقـيــا ،يمتحن مــدى اسـتـعــداده
ّ
ل ـق ـب ــول كـ ــل شـ ــيء ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ـه ــا .ث ــم «ف ــي
حرب» ( :)2018وعود كاذبة من إدارة مصنع،
وقــرار صــادم باإلغالق وفصل مئات ّ
العمال
ّ
واملــوظـفــن ،رغــم التضحيات املالية الكبيرة
ل ـه ــم ،واألرب ـ ـ ــاح ال ـق ـيــاس ـيــة لـلـمـصـنــع .خـتــام
ال ـثــاث ـيــة (ع ــال ــم آخ ـ ــر) تـ ـن ــاول ال ـق ـض ـيــة مــن
منحى آخــر ،ال ُيكترث بأمره غالبًا ،إعالميًا
وس ـي ـن ـمــائ ـيــا :وجـ ـه ــات ن ـظ ــر أرب ـ ـ ــاب الـعـمــل
الـصـغــار ،أو نـصــف الـكـبــار ،الــذيــن يعيشون

الفيلم يتوغل في
السعي لتحقيق األرباح
على حساب اإلنسان

م ــع ال ـعـ ّـمــال ف ــي أج ـ ــواء امل ـص ـنــع ،ويـلـمـســون
متاعبهم اليومية ومعاناتهم وقلقهم إزاء
نـظــام اقـتـصــادي رأسـمــالــي ص ــارم ،ال شفقة
فيه وال رحمة.
سـيـنــاريــو م ـتــن ،كـتـبــه ب ــري ــزي م ــع أولـيـفـيــه
غورس ،يسرد يوميات مدير أعمال ناجح في
مجموعة صناعية ،في وقت حرج من حياته.
فيليب (فــان ـســان ل ـي ـنــدون) ،بـسـبــب ضغوط
أعوام عدة من عمل هائل في مصنعه ،يواجه
رغبة زوجــة ِّ
محبة (ســانــدريــن كـيـبــرالن) في

نبذة

ولد ستيفان بريزي (الصورة)
في أكتوبر من عام ،1966
وهو مخرج ومنتج
وكاتب سيناريو وممثل
فرنسي .أنهى دراسته
الجامعية في معاهد
التكنولوجيا ،وانتقل إلى
باريس .بدأ حياته المهنية
في باريس ونافس على
السعفة الذهبية لمهرجان
«كان» السينمائي ،واشتغل
ّ
مؤخرًا في األفالم الروائية،
وفي عام  2013عاد بفيلم
«بضع ساعات من الربيع»،
روائي طويل من بطولة
فنسان ليندون وهيلين
فنسان .حصل الفيلم على
أربعة ترشيحات لجائزة سيزار.

فنسان ليندون في «عالم آخر» :معضلة أخالقية (الملف الصحافي)

صحة

ُ
تـعـتـبــر مـنـتـجــات ف ــول الـصــويــا بـمــا فــي ذلــك
التوفو وحليب الصويا وغيرها مــن بدائل
األلبان واللحوم ذات أهمية خاصة بالنسبة
للنباتيني وأولئك الذين يتجنبون منتجات
األلبان أو لديهم حساسية منها ،ولكن فول
الصويا طعام مثير للجدل ،فبينما يعتقد
البعض أنه مصدر غذائي مهم ،يرى آخرون
أنه عدو للصحة ،فما حقيقة ذلك؟
يحتوي فول الصويا على العديد من العناصر
الغذائية ،فهو غني بالبروتني ويحتوي على
جـمـيــع األح ـم ــاض األمـيـنـيــة األســاس ـيــة الـتــي
يـحـتــاجـهــا ال ـج ـســم ،ك ـمــا أن ــه غ ـنــي بــالــدهــون
النباتية واأللـيــاف والعديد من الفيتامينات
واملعادن ومضادات األكسدة التي قد تساعد
فــي حماية الجسم مــن تلف الـخــايــا .كما قد
يـســاعــد ف ــول الـصــويــا فــي خـفــض مستويات
الكوليسترول ،إذ تشير العديد من الدراسات
إل ــى أن األن ـظ ـم ــة ال ـغــذائ ـيــة ال ـغ ـن ـيــة بــأطـعـمــة
الصويا قد تساعد في خفض الكوليسترول
ال ـضــار ( ،)LDLورف ــع الـكــولـيـسـتــرول الجيد
( .)HDLوت ـش ـيــر دراس ـ ــة ن ـشــرت ف ــي British
 ،Journal of Nutritionإلى أن األنظمة الغذائية
الـغـنـيــة بـفــول الـصــويــا قــد تـســاعــد فــي تقليل
مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات
الكوليسترول الضار بنسبة  ،%3-2وقد ترفع
ً
أيضا نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة %3
وتقلل مستويات الدهون الثالثية بنسبة .%4
وهناك بعض األدلة على أن مكمالت بروتني
الصويا قد تساعد في خفض نسبة السكر
في الدم ومستويات األنسولني بشكل طفيف
لــدى األشـخــاص املصابني بــداء السكري من

كارتييه وفنون اإلسالم
باريس ــ العربي الجديد

ُ
تظهر مجموعة مــن مجوهرات «كارتييه» ،ضمن
معرض يقام في باريس ،أن الدار العريقة استوحت
فنون اإلســام منذ بداية القرن العشرين لتحديث
مجوهراتها ،لجهة األش ـكــال الهندسية ،والجمع
بني اللونني األزرق الفيروزي واألخضر الزمردي،
ُ
واس ـت ـمــر ه ــذا ال ـتــوجــه لــديـهــا إل ــى ال ـي ــوم .وافــتـتــح
م ـع ــرض «ك ــارت ـي ـي ــه وفـ ـن ــون اإلسـ ـ ــام» الـخ ـمـيــس،
وي ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى  20فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،فــي
«متحف الفنون الزخرفية» في العاصمة الفرنسية،
ويهدف إلى تبيان الترابط املدهش بني املجوهرات
الفاخرة وتكسية املساجد واألقمشة ذات الزخارف
العثمانية أو الصناديق الفارسية املطعمة.
وف ــي تـصــريــح لــوكــالــة «ف ــران ــس بـ ــرس» ،أوضـحــت
م ـســاعــدة مــديــرة قـســم ف ـنــون اإلسـ ــام فــي متحف
«اللوفر» جوديت إينون رينو ،وهــي من ّ
القيمني
ّ
ع ـلــى املـ ـع ــرض ،أن امل ـج ـمــوعــة امل ـع ــروض ــة تـشــكــل
«بحثًا» لم يسبق أن ُعرض.
وقالت ّ
قيمة أخــرى على املعرض ،هي أمينة قسم
املجوهرات القديمة والحديثة في «متحف الفنون
الزخرفية» إيفلني بوسيميه ،إنها املرة األولى التي
يعيد فيها معرض مخصص للمجوهرات «بناء
ّ
كــل مــراحــل اإلب ـ ــداع» .وشــرحــت أن ل ــوي كــارتـيـيــه،
يستوح كثيرًا مــن حركة
حفيد مؤسس ال ــدار ،لــم
ِ

الفن الحديث في بداية القرن العشرين ،وأراد أن
يقدم للزبائن «شيئًا جديدًا ،ربما روسيًا ،وربما
فارسيًا» ،فوقع اختياره في النهاية على الفارسي.
وفـ ـ ــي تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،كـ ـ ــان «جـ ـ ـ ــزء أس ـ ــاس ـ ــي» مــن
مجوهرات «كارتييه» مستوحى من فنون اإلسالم،
مــا جـعــل ال ــدار «تـتـســم بــالـحــداثــة نسبة إل ــى الفن
الحديث» ،على ما قالت إيفلني بوسيميه.
وأشــارت إلــى أن األنـمــاط الهندسية «مــأخــوذة من
الـ ـعـ ـم ــارة» ،فـيـمــا اسـتـلـهـمــت ج ــوان ــب أخـ ــرى «مــن
تـكـسـيــة امل ـســاجــد فــي آس ـيــا الــوس ـطــى» .أم ــا جمع
األلـ ــوان فـيــأتــي أي ـضــا مــن ال ـش ــرق ،مـثــل اسـتـخــدام
اللون األخضر أو «لــون الجنة» مع أزرق الفيروز
الفاتح وأزرق الالزورد الداكن.
وفــي ثالثينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،أدخـلــت املــديــرة
ال ـف ـن ـيــة لـ ـل ــدار ج ـ ــان ت ــوس ــان الـ ـل ــون الـبـنـفـسـجــي
امل ـس ـتــوحــى م ــن ح ـجــر ال ـج ـم ـشــت (األم ــاث ـي ـس ــت)،
واب ـت ـك ــرت ق ـط ـعــا ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد مـسـتـلـهـمــة من

األنماط الهندسية
في مجوهرات الدار
مأخوذة من العمارة

املجوهرات الهندية من إمبراطورية املغول .وأكدت
أن «هذه الهندسة وهذه األنماط ال تزال موجودة
اليوم ،وباتت من املكونات الرئيسية للدار».
تـبـحــر دار «كــارت ـي ـيــه» فــي إرث ـهــا مـنــذ ع ــام ،1847
وت ــزي ــده ثـ ـ ـ ً
ـراء ب ـ ــاإلب ـ ــداع .ك ــاف ــة أع ـمــال ـهــا «قــائ ـمــة
االخـتــاف
على ّاالكـتـشــاف واالسـتـلـهــام مــن أوج ــه ً
والتسلح بالثقافات املختلفة ،مصحوبة برؤية
(كارتييه) للجمال» ،وفــق ما تشير على موقعها
اإللكتروني الرسمي .وتقع ّ
مؤسسة «كارتييه» في
ُ
ً
باريس ،وتفتح أبوابها ملواضيع نــادرا ما تعالج
ف ــي امل ـت ــاح ــف .وت ـض ـمــن ب ـع ـدًا ان ـت ـقــائ ـيــا وم ـت ـعـ ّـدد
ّ
مجاالت اإلبــداع ّاملعاصر كافة،
التخصصات عبر
ّ
ّ
وتحفز لقاءات غير متوقعة بني الفنانني والعلماء
والفالسفة واملوسيقيني ّواملهندسني املعماريني.
وال ـيــوم األح ــد تقيم الـفــنــانــة األمـيــركـيــة س ــارا زي
بدعوة من «كارتييه» معرضًا يحاكي املساحات
ّ
الشفافة في مبنى جان نوفيل األيقوني .استوحي
النصبان من املــوديــات العلمية ّ للقبة السماوية
وساعة الحائط ،وتستكشف الفنانة من خاللهما
كـيــف ي ـحـ ّـول انـتـشــار ال ـصــور عالقتنا بــاألغــراض
وبالوقت وبالذاكرة .كما ّ
تقدم العرض األول عامليًا
لـفـيـلــم  La Natureال ـجــديــد لـلـمـخــرج السينمائي
أرتافازد بيليشيان ،وهو ّأول فيلم يخرجه منذ 27
عامًا ،يستكشف فيه تعايش املجتمعات البشرية
الهش مع محيطها الطبيعي.

أشهر الحوادث الدامية خالل تصوير أفالم هوليوود
النوع  2أو متالزمة التمثيل الغذائي ،وفقًا
لـبـحــث نـشــر ف ــي .Yonsei medical journal
كما أن اتباع نظام غذائي يحتوي على فول
الصويا يساعد إلــى درجــة كبيرة في تقليل
م ـس ـتــويــات ض ـغــط ال ـ ــدم وت ـق ـل ـيــل االل ـت ـهــاب
ف ــي األوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة وت ـح ـســن مــرونـتـهــا،
وبالتالي خفض احتمال اإلصــابــة بأمراض
القلب .وقد ربطت مراجعة حديثة نشرت في
،European journal of preventive cardiology
تناول األنظمة الغذائية الغنية بفول الصويا
بانخفاض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
بنسبة  %20وأمراض القلب بنسبة .%16
وق ــد ت ـســاعـ ًـد ال ـن ـظــم ال ـغــذائ ـيــة الـغـنـيــة بـفــول
ال ـصــويــا أي ــض ــا ف ــي تـقـلـيــل مـخــاطــر اإلصــابــة
ب ــأن ــواع مختلفة م ــن ال ـس ــرط ــان ،حـيــث تشير
ال ــدراس ــات إل ــى أن ت ـن ــاول كـمـيــات كـبـيــرة من
األيسوفالفون املوجود بوفرة في فول الصويا
قــد يقلل مــن خـطــر اإلص ــاب ــة بـســرطــان بطانة
الرحم بنحو  .%19كما ربطت إحدى الدراسات
التي نشرت في مجلة  ،Scientific reportsالنظم
الغذائية الغنية بفول الصويا بانخفاض خطر
اإلصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة %7
وانـخـفــاض خطر اإلصــابــة بسرطان القولون
واملستقيم بنسبة  %12-8خاصة عند النساء.
وأيضًا الرجال الذين يتناولون وجبات غنية

أطعمة الصويا ال تغير من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال ()Getty
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منتجات فول الصويا ...األضرار والفوائد
يارا حسين

االنفصال ،ووقوع ابن شاب في أزمة نفسية،
فيما تطحنه حياته املهنية ،فتبدو الخيارات
أصـعــب وأقـســى .هـنــاك ،يطالبونه بتقليص
عدد العاملني في املصنع ،وفيليب ال يعرف
ك ـيــف يـسـتـجـيــب ل ــأوام ـ ّـر غ ـيــر امل ـت ـس ـقــة من
ْ
إدارته ،وعليه تنفيذها .إنه في فترة يجب أن
ُي ّ
قرر فيها توجهاته.
ُ
لوهلة ،بدا «عالم آخر» ،املشارك في املسابقة
الرسمية للدورة الـ 1( 78ـ  11سبتمبر /أيلول
 )2021لــ«مـهــرجــان فينيسيا السينمائي»،
ّ
ك ــأن ــه ي ـس ـيــر ع ـلــى املـ ـن ــوال ن ـف ـســه للفيلمني
ّ
السابقني ،فــي حبكته ومــوضــوعــه وتوجهه
العمال ،واإلكـثــار من الحوار
التضامني ّمع
ّ
والنقاش .لكنه لم يكف عن مفاجأة مشاهده
ف ـ ــي م ـ ـس ـ ــاره ،وف ـ ــي ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى م ــواق ــف
ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وف ـ ــي رس ـ ــم عــاملـهــا
اليومي .يبتعد عن أجواء ّ
ونقاشاتهم،
العمال
ّ
مــن دون إغ ـفــال ه ــذا املـنـحــى تـمــامــا ،لـكــنــه ال
يغرق فيه ،بل يستخدمه فقط في مشاهد لها
عالقة مباشرة ومؤثرة مع فيليب.
ه ـ ــذا األخـ ـي ــر مـ ـح ـ ٌ
ـور ت ـب ـنــى ع ـل ـيــه األحـ ـ ــداث
ُ
ـاط ُمــدهــش
ك ـ ّم ـت ـلـ ٍـق وم ـ ـحـ ـ ّ ْـرك ل ـه ــا .ف ــي ال ـت ـق ـ ٍ
لكل ما يمكن أن يشعر به من انفعاالت ،في
مواجهته صعوباته العائلية ،وأوامر اإلدارة
العليا في الواليات املتحدة األميركية ،التي
ّ
ّ
اشترت الفروع األوروبية كلهاَ ،يبرز التوتر
الذي يسيطر على فيليب ،واملواقف الحرجة
ّ
التي يجد نفسه فيها ،والتمزق الذي يعانيه،
واإلره ـ ـ ــاق ال ـج ـســدي وامل ـع ـن ــوي الـ ــذي يـبــدو
جليًا على مالمحه ،من دون حاجة إلى وصف
أو ب ــوح .رتــابــة الــوجــود ،الـتــي وضــع فيليب
ّ
ليوميات،
تتبدى في تكرار آلي
نفسه فيها،
ٍ
تـبــدأ مــع عـقــد ربـطــة الـعـنــق ،وت ـن ــاول ال ــدواء
ّ
(لعله مـهـ ّـدئ) ،ثــم العمل ،وتفريغ الضغوط
ّفي قاعة الرياضة.
ّ
ّ
إن ـ ــه مـ ـم ــزق ب ــن إدارة ب ـع ـي ــدة ت ــوظـ ـف ــه ،وال
تسمح بتهاون ،ووالء كامل للعمل ومصالح
الـ ـع ـ ّـم ــال .س ـت ـفــان ب ــري ــزي ي ـب ــرع م ــن الـلـقـطــة
األولى ،باستعانته بأضواء خافتة (تصوير
إيريك دومــون) وموسيقى تصويرية (كميل
ّ
ّ
ّ
روكايو) ،في بث أجواء ُ قلق وتوتر ،لإليحاء
ّ
ّ
َ
ُ
بــأن الــصــور العائلية املعلقة على الـجــدران،
ال ـتــي تلتقطها ال ـكــام ـيــرا ص ـع ــودًا وهـبــوطــا
ويمينًا ويسارًا ،والتي تبدي سعادة وحبًا،
ٌ
لـيـســت س ــوى ذك ــرى ح ـيــاة مــاضـيــة .س ـعــادة
ّ
يتبدد أثرها في املشهد التالي ،مع إجراءات
ْ
ّ
طــاق أرغــم عليها الــزوجــان ،بعد أن تغيرت
حياتهما بسبب التزامات فيليب ،وانغماسه
الـ ـت ــام ف ــي ع ـم ـلــه .ل ـق ـطــات ُم ـق ـ ّـرب ــة ل ـلــزوجــن
ُ
اس ــت ـخ ــدم ــت ب ـك ـث ــرة ،لـلـتـعـبـيــر ع ــن م ـعــانــاة
وإرهاق نفسي.
من التركيز على الشخصية الرئيسية ،تأتي
أهمية الفيلم .فبعيدًا عن األفكار السائدة عن
تآمر دائم على ّ
العمال ،بني ّ
رب العمل وأرباب
أعـ ـل ــى م ــرت ـب ــة ،ي ـف ــاج ــئ ب ــري ــزي ب ـس ـي ـنــاريــو
ْ
وإخراج يقتربان من مهنةُ ،يمكنها أن تكون
نبيلة أحيانًا ،وأحيانًا فقط .يقف صاحبها
شبه وحيد بني الطرفني ،بينما يساء فهمه
ُ
تمامًا من ّ
عماله ،وتساء معاملته من مديرين
بعيدين ،يرون ّ
العمال أرقامًا يجب إنقاصها،
ـاح ي ـجــب رف ــع أرق ــام ـه ــا .فما
ف ــي م ـقــابــل أربـ ـ ـ ٍ
ّ
كله؟ وكيف يخضع
هذا
من
ٌ
موقف «إنسان» ّ
نظام ،ولديه
في
عالق
ه
إن
للضغوط الهائلة؟
ٍ
حياة تفقد معناها ،في عمله وعالقاته .ترك
ّ
ليتفرغ لعمله ،وها هو يواجه معضلة
أهله
أخالقية ،تضعه على مفترق طرق في حياته،
ورب عملّ .
كإنسان ّ
يقدم ستفان بريزي هذا
ّ
ـام قليل ،مـقــارنــة مــع «فــي حــرب»،
كــلــه فــي ك ـ ٍ
وف ــي أس ـلــوب يعتمد عـلــى تـعــابـيــر املمثلني
ّ
وأدائ ـهــم الــرائــع فــي إتـقــانــه .وقـبــل كــل شــيء،
على حبكة متينة ،وإيـقــاع منتظم ال يحول
استمتاع كبير به.
دون
ٍ
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مكمالت بروتين الصويا
قد تساعد في خفض
نسبة السكر في الدم

بفول الصويا ينخفض لديهم خطر اإلصابة
بسرطان البروستات.
يـحـتــوي ف ــول الـصــويــا كـغـيــره مــن البقوليات
على مضادات املغذيات (حمض الفيتيك) ،التي
تقلل من امتصاص املغذيات األخرى كالحديد
والـ ــزنـ ــك وال ـك ــال ـس ـي ــوم ،وقـ ــد ت ــزي ــد م ــن خطر
نقص املـعــادن مــع مــرور الــوقــت .ولكن ال تؤثر
م ـض ــادات امل ـغــذيــات سـلـبــا عـلــى الـصـحــة عند
اتـبــاع نـظــام غــذائــي م ـتــوازن ومعتدل مــن فول
الصويا .تبتعد الكثير من النساء عن بروتني
َّ
الصويا بسبب الخوف من أن فول الصويا قد
يسبب سرطان الثدي الحتوائه على مركبات
شبيهة بهرمون اإلستروجني األنثوي تسمى
األيسوفالفون ،وقد تم ربط املستويات العالية
منها بــزيــادة خطر اإلصــابــة بسرطان الـثــدي.
ولكن ال يحتوي فول الصويا على مستويات
عالية بما يكفي من األيسوفالفون لزيادة خطر
اإلص ــاب ــة بـســرطــان ال ـث ــدي .وعـلــى الـعـكــس من
ذلك ،أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على
أكثر من  73000امرأة صينية أن النساء اللواتي
تناولن ما ال يقل عن  13غ من بروتني الصويا
ً
يوميا كن أقل عرضة لإلصابة بسرطان الثدي
بنسبة  %11مقارنة باللواتي تناولن أقــل من
 5غ ،ومــع ذلــك فــإن تلك الفوائد الوقائية لفول
الصويا لوحظت فقط لدى النساء اآلسيويات.
وباملثل يشعر العديد من الرجال بالقلق من أن
بروتني الصويا يمكن أن يقلل من مستويات
ه ــرم ــون الـ ــذكـ ــورة (ال ـت ـس ـت ــوس ـت ـي ــرون) ،لكن
األبـ ـح ــاث ال تــدعــم ه ــذا االدع ـ ـ ــاء ،وق ــد أش ــارت
دراســة واسعة النطاق نشرت في The Journal
 ،of urologyإلــى أن أطعمة الصويا ومكمالت
أيـســوفــافــون الصويا ال تغير مــن مستويات
هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

نعرض هنا أشهر الحوادث
القاتلة خالل تصوير
األفالم الهوليوودية،
وذلك بعد مقتل مديرة
تصوير سينمائي عند
تصوير فيلم «راست» أخي ًرا

طــوافــة عليهم بعد أن أصابتها مفرقعات
أثناء تصوير مشهد معركة ليلية من فيلم
الرعب «تواياليت زون :ذا موفي» الخيالي
الـعـلـمــي ق ــرب ل ــوس أنـجـلـيــس سـنــة .1982
وتمت تبرئة املخرج جون النديس وأربعة
م ــن م ـعــاون ـيــه خـ ــال م ـحــاك ـمــة ف ــي املــدي ـنــة
األميركية سنة  1987من تهمة قتل النجم
ال ـبــالــغ  53عــامــا والـطـفـلــن الـبــالـغــن ستة
وسبعة أعوام ،في أول قضية من نوعها في
تاريخ هوليوود.

م ــع م ـق ـتــل م ــدي ــرة ال ـت ـص ــوي ــر الـسـيـنـمــائــي
هــالـيـنــا هــاتـشـنــز وإص ــاب ــة امل ـخ ــرج جــويــل
س ــوزا ،بعدما أطـلــق املمثل األمـيــركــي أليك
بالدوين النار من مسدس كان ُيفترض أنه
محشو برصاص خلبي أثناء تصوير فيلم
«راست» ،نلقي في ما يلي نظرة على أشهر
ال ـ ـحـ ــوادث ال ـقــات ـلــة خـ ــال ت ـصــويــر األفـ ــام
الهوليوودية:

ُ«ذا كرو»
ق ـت ــل امل ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي ب ــران ــدون ل ــي ،نجم
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة ون ـج ــل ب ـ ــروس لـ ــي ،إث ــر
إط ــاق الـنــار عليه فــي مــوقــع تصوير فيلم
ً
«ذا كــرو» عام  1993في قضية أثــارت سيال
مــن نـظــريــات املــؤامــرة حــول مقتله على يد
ّ
عصابات هونغ كونغ .لكن املحققني عزوا
الوفاة إلى اإلهمال .فقد أطلق أحد املمثلني
ال ـن ــار عـلــى ل ــي بـمـســدس ك ــان ُي ـف ـتــرض أنــه
ّ
يـحــوي رصــاصــات خــلـبـيــة .مــع ذل ــك ،كانت
هناك رصاصة حية في املسدس وتوفي لي
بعد ساعات عن  28عامًا متأثرًا بجروحه.

«ذا كابتيف»
تعود الوفيات املرتبطة باألسلحة النارية
إل ــى ب ــداي ــات الـسـيـنـمــا ،إذ أص ـيــب تـشــارلــز
تـشــانــدلــر بــرصــاصــة فــي ال ــرأس ع ــام 1915
أثـنــاء تصوير فيلم «ذا كابتيف» للمخرج
سيسيل ديميل .وقد توفي تشاندلر بعد أن
ُ
تركت رصاصة في بندقية إثر إطالق جنود
ال ـنــار عـلــى ب ــاب بــالــذخـيــرة الـحـيــة إلضـفــاء
مزيد من الواقعية على املشهد.
«تواياليت زون :ذا موفي» ُ
قضى املمثل فيك مورو بقطع الــرأس وقتل
ط ـفــان م ــول ــودان ف ــي فـيـيـتـنــام ،إث ــر تحطم

«باتمان :ذا دارك نايت»
سرت شائعات ّ
عما ُسمي بـ«لعنة باتمان»
بـعــد وفـ ــاة الـتـقـنــي املـتـخـصــص بــاملــؤثــرات
الخاصة كونواي ويكليف عام  2007أثناء
مشهد مـطــاردة في فيلم «ذي دارك نايت».
وقد اصطدمت السيارة التي كان يستقلها
ويكليف بشجرة خالل التمرين على املشهد
داخ ــل س ـيــارة «ب ــات مــوبـيــل» الـشـهـيــرة ،ما
أدى إلى وفاته .وأعقب ذلك جرعة زائدة من

ّ
ساليوكو)Getty /
أطلق الممثل األميركي أليك بالدوين النار من مسدس كان يُفترض أنه محشو برصاص خلبي (مارك

امل ـخــدرات للممثل األسـتــرالــي هيث ليدجر
( 28عــامــا) ال ــذي لـعــب دور ال ـجــوكــر .كذلك
أصيب مورغان فريمان ،أحد أبطال الفيلم،
بجروح بالغة في حادث سيارة ،فيما واجه
صــاحــب دور «بــات ـمــان» نـفـســه كريستيان
ب ــاي ــل اتـ ـه ــام ــات بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى وال ــدت ــه

وشقيقته عشية الـعــرض األول للفيلم في
اململكة املتحدة.

ُ«ذا جامبر»
قتل مسؤول الديكور في فيلم الخيال العلمي
«ذا جامبر» من بطولة سامويل ل .جاكسون

سنة  ،2008بعد انهيار كتل مجمدة من الرمل
والتربة والجليد من موقع تصوير خارجي
عـلــى طــاقــم الـعـمــل خ ــال تـصــويــر الفيلم في
مدينة تورنتو الكندية .وقد أدت الحادثة إلى
مقتل ديفيد ريتشي ( 56عامًا) على الفور.
(فرانس برس)

