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مقتل وإصابة 23 مراسًال إيرانيًا 
خالل حادث

جون مكافي: مطور 
التكنولوجيا ينتحر في زنزانته

غزة ـ يوسف أبو وطفة

في  وعــــرب  فلسطينيون  نــاشــطــون  يــعــانــي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــن حــمــات 
القضية  مــع  املــتــضــامــن  للمحتوى  ــــدام«  »إعـ
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ بــفــعــل الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
املــواقــع. يتربع على عرش  املتبعة مــن هــذه 
االنــتــهــاكــات فــيــهــا »فــيــســبــوك« الــــذي يــنــّوع 
انــتــهــاكــاتــه بـــن حــظــر املــحــتــوى وحـــذفـــه أو 
حــجــب الــحــســابــات وحــذفــهــا نــهــائــيــا تحت 

ذرائع التحريض أو العنف.   
وشهد شهر مايو/ أيار املاضي أكبر عملية 
»إعــدام رقمي« بحق املحتوى املتضامن مع 
الــعــدوان  مــع  تــزامــنــا  الفلسطينية،  القضية 
اإلسرائيلي على غزة وما شهده حّي الشيخ 
جراح في القدس املحتلة من قمع ومحاوالت 
تهجير، إذ بلغ إجمالي االنتهاكات الرقمية 
انــتــهــاك،   700 وحــدهــم  الفلسطينين  بــحــق 

غالبيتها من قبل فيسبوك.   
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ــتـــوقـــف اإلجــــــــــــراءات الــ وال تـ
ــــى حـــــــــذف الـــــحـــــســـــابـــــات أو  ــلـ ــ فــــيــــســــبــــوك عـ
املنشورات، بل اشتملت على حذف صفحات 
 عن 

ً
املتابعن، فضا تضم مئات اآلالف من 

الخوارزمية  خــال  مــن  العشوائية  املاحقة 
والتي  الصناعي  الــذكــاء  على  تعتمد  الــتــي 

تضم كلمات وطنية.   
ــون  ــطــ ــاشــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع ذلـــــــــــك، دشـــــــــن نــ
ــة »فـــيـــســـبـــوك  ــلـ ــمـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وعــــــــرب حـ
بحق  العامة  السياسات  ملواجهة  يعدمنا« 
املحتوى العربي والفلسطيني والعمل على 
الــعــامــة تــجــاه هـــذا املحتوى  الــنــظــرة  تغيير 
ووقــــــف مـــاحـــقـــة الـــصـــفـــحـــات والـــحـــســـابـــات 
القائمون  ويستهدف  املــوقــع.  عبر  املختلفة 
على الحملة التي انطلقت خال شهر يونيو/ 
حـــزيـــران الـــجـــاري، تــقــويــم ســلــوك فيسبوك 
تــجــاه املــحــتــوى الــعــربــي عــمــومــا، وبـــالـــذات 
ــه إلــــى فــلــســطــن والــقــضــيــة  املـــحـــتـــوى املـــوجـ
املتصاعدة  اإلجـــراءات  ووقــف  الفلسطينية، 
بحق النشطاء العرب والفلسطينين.            

ــنــــاء، يــقــول مــديــر حــمــلــة »فــيــســبــوك  فـــي األثــ
يـــعـــدمـــنـــا« مـــحـــمـــود الــــشــــريــــف، إن الــحــمــلــة 
تــســتــهــدف فــتــح قــنــاة اتـــصـــال مـــع فيسبوك 
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ــــود خـ ــــوجـ ــه بـ ــ ــل لـ ــ ــائـ ــ ــال رسـ ــ ــــصـ إليـ
على  معه  ليعملوا  الصناعي  الــذكــاء  مجال 
إنصاف املحتوى العربي الخاص بالقضية 
ــدام هـــذا املــحــتــوى.  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ووقــــف إعـ
ويــوضــح الــشــريــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الــحــمــلــة اخـــتـــارت حــشــد األصـــــوات لــلــذهــاب 
ــيـــون صـــوت  ــلـ ــمـــع مـ ــر جـ ــبـ ـــى فـــيـــســـبـــوك عـ ــ إلـ
عربي ضمن الحملة من أجل التوحد خلف 
املوقع على االستجابة  مطلب محدد يجبر 
أو رفع  الصدام معه  املطلب بعيدًا عن  لهذا 
شعارات الهجرة نحو منصات أخرى.           

وال تقتصر الحملة فقط على الفلسطينين، 

منوعات

ــا 12 جــنــســيــة عــربــيــة  ــاهــ فــــي رحــ تـــضـــّم  إذ 
يـــأمـــل مـــن خــالــهــا تــرســيــخ الـــحـــق الــعــربــي 
ــرأي بــحــريــة بــعــيــدًا عن  ــ فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــ
املــاحــقــة وفـــي إطـــار مــنــظــور الــقــيــم العاملية 
التي كفلت هذا الحق والعمل على إنصاف 
مدير  بــحــســب  للقضية،  املــنــاصــر  املــحــتــوى 
الــحــمــلــة. ورصـــــدت الــحــمــلــة مــنــذ انــطــاقــهــا 
بها موقع  يقوم  الرقمي  لــإعــدام  أشكال   10

للقضية  املــنــاصــر  املــحــتــوى  بــحــق  فيسبوك 
الفلسطينية، وتؤدي هذه األشكال إلى املوت 
الـــرقـــمـــي، ســــواء لــلــحــســابــات أو الــصــفــحــات 
ــو مـــا يــضــّر بــوصــولــه  وحــتــى املــحــتــوى، وهـ

للمتابعن.
ــوازاة ذلــــك، يــقــول الــخــبــيــر فــي اإلعـــام  ــ فــي مـ
الرقمي والــذكــاء الصناعي خالد طــه، إن ما 
يــجــري عــمــلــيــات إعـــدامـــات رقــمــيــة بالجملة 

لفلسطن  املناصرة  والحسابات  للمحتوى 
واملــنــاهــضــة لــجــرائــم االحــتــال اإلســرائــيــلــي، 
بعد انكشاف الرواية »الصهيونية« املخادعة 
للعالم. ويضيف طه لـ »العربي الجديد« أن 
الواقع،  نقل  االحــتــال يعمل على محاصرة 
املباشر على  املباشر وغير  وذلــك بالضغط 
أي صوت ينقل الحقيقة، عبر أكثر من 120 
مــنــظــمــة وهــيــئــة مــســانــدة لــاحــتــال تعمل 
بــشــكــل مــنــظــم يــتــم تــســخــيــر كـــل اإلمـــكـــانـــات 
اإلسرائيلية واملنظمات الصهيونية لتجريم 
ة رقمية تكشف وتعّري الرواية 

ّ
ومحو أي أدل

»الصهيونية« املضللة.
وبحسب الخبير في اإلعام الرقمي، يسعى 
االحــتــال مــن خـــال تــحــالــف يــضــم أكــثــر من 
35 دولـــة إلـــى فـــرض تــعــريــف جــديــد ملــعــاداة 
السامية يشمل أي انتقاد له، وهو ما يعكس 
األســبــاب وراء مــحــاصــرة وخــنــق أي صــوت 
ــع الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل  يـــتـــضـــامـــن مــ

خاص والحق العربي بشكل عام.
ويرى طه أن دعوات املقاطعة ألكبر شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــم تــعــد مــجــديــة، في 
ظــل الــحــاجــة ملــواجــهــة مــا يــجــري بالضغط، 
ملـــواجـــهـــة هــــذه الـــتـــحـــديـــات بــعــقــلــيــة وبــلــغــة 
املبادرة  مع  املنصات  تتفهمها  قد  مشتركة 
أنــواع جديدة من الضغط  الفاعلة وتشكيل 
فــي مــعــالــجــة أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تعاني 
مــا يتعلق بخطاب  فــي  املــنــصــات  منها تلك 
أن  ويعتبر  اإلعــامــي.  والتضليل  الكراهية 
الهروب من مواجهة هذه التحديات سيترك 
املجال واسعا للمزيد من اإلعدامات الرقمية 
التي قد تصل إلى اإلبادة الجماعية الرقمية، 
الــراهــن، بل قد يطاول  ليس فقط للمحتوى 
ــاريـــخ، وهــــو ما  ــتـ ذلــــك الــــذاكــــرة الــعــربــيــة والـ

يتطلب تحركا.
وخال أسبوعن من انطاق الحملة، تجاوز 
عــدد املنضمن إليها 250 ألــف صــوت تدعم 
مناهضة اإلعدام الرقمي وتدعم الحملة في 
النقاش  يستهدف  فيسبوك  مــع  حـــوار  فتح 
فــي تــفــاصــيــل الــتــحــديــات والــحــلــول املمكنة 

وفق جدول زمني واضح وشفاف.
يؤكد مدير مركز صدى  السياق،  ذات  وفــي 
ــي، أن االنـــتـــهـــاكـــات  ــاعــ ــرفــ ــال إيــــــاد الــ ســــوشــ
تصاعدت  فيسبوك،  مــن  وبــالــذات  الرقمية، 
كــثــيــرًا فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة، وخــصــوصــا 
فــي فلسطن، تزامنا مع  فــي ذروة األحـــداث 
ــــداث  ــزة واألحـ ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غـ الـ
في املسجد األقصى وحّي الشيخ جراح في 
القدس. ويقول الرفاعي لـ »العربي الجديد« 
ــدد االنــتــهــاكــات فـــي شــهــر مـــايـــو/ أيـــار  إن عـ
تـــجـــاوز 700 انـــتـــهـــاك، كــانــت غــالــبــيــتــهــا من 
قبل فيسبوك وتوزع القليل منها على بقية 
املــنــصــات األخــــرى، وهـــو مــا يثبت عمليات 
ــتــــي تــــطــــاول املـــحـــتـــوى  اإلعــــــــــدام الــــرقــــمــــي الــ

الفلسطيني في وسائل التواصل.

تستهدف الحملة 
تقويم سلوك فيسبوك 

تجاه المحتوى العربي

واشنطن ـ العربي الجديد

ُعــثــر عــلــى جـــون مــكــافــي، مــبــتــكــر بــرنــامــج 
مكافحة الفيروسات اإللكترونية »مكافي«، 
ــتــــه بــســجــن بـــالـــقـــرب مــن  مــيــتــا فــــي زنــــزانــ
حكومي  مــســؤول  قــال  حسبما  برشلونة، 
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«،  ــالـ ــانـــي لـــوكـ ــبـ إسـ
أول مــــن أمـــــس األربـــــعـــــاء. وقــــــال خــافــيــيــر 
ــور الــتــكــنــولــوجــي  ــطــ فـــيـــابـــا، مـــحـــامـــي املــ
املولد  بريطاني  موكله،   

ّ
إن مكافي،  جــون 

أميركي الجنسية، مات منتحرًا في سجن 
بمدينة برشلونة، بعدما أصدرت املحكمة 
العليا اإلسبانية قرارًا بتسليمه للواليات 
بالتهرب  اتهامات  في  ملحاكمته  املتحدة، 
الضريبي، بحسب »رويترز«. وأضاف أنه 
شــنــق نفسه بــعــدمــا أجــهــز عليه اإلحــبــاط 

بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.
وورد فــي بــيــان صـــادر عــن حــكــومــة إقليم 
كتالونيا أن أفراد األمن في سجن »بريانس 
2« القريب من املدينة الواقعة شمال شرقي 
إسبانيا، حاولوا إنعاش مكافي، الذي كان 
يبلغ من العمر 75 عاما، لكن الفريق الطبي 

للسجن أكد وفاته أخيرًا. 
وكـــانـــت املــحــكــمــة الــوطــنــيــة اإلســبــانــيــة قد 
ــلـــواليـــات  ــلـــى تــســلــيــم مـــكـــافـــي لـ وافــــقــــت عـ
جنائية  بتهم  مطلوب  هو  حيث  املتحدة، 

إلى  عقوبتها  وتصل  بالضرائب،  تتعلق 
السجن ملدة تبلغ نحو 30 عاما.

ــال مــكــافــي خــال  وفــــي الــشــهــر املـــاضـــي، قــ
جــلــســة ُعـــقـــدت عــبــر رابــــط فــيــديــو، إنـــه مع 
ــذه الــســن ســيــقــضــي بــاقــي عــمــره  بــلــوغــه هـ
في السجن إذا أدين في الواليات املتحدة، 
إليه ذات دوافع  املوّجهة  التهم   

ّ
أن معتبرًا 

املحكمة  تــرى  أن  »أتمنى  وقـــال:  سياسية. 
الـــعـــلـــيـــا اإلســــبــــانــــيــــة مــــــدى هــــــذا الـــظـــلـــم«. 
ــد الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة أن  ــريــ وأضـــــــــاف: »تــ

تجعلني عبرة«.
ــــرب مــكــافــي مـــن الــســلــطــات األمــيــركــيــة  وهـ
لــســنــوات، قــضــى بعضها عــلــى مــن يخت 
العامون في والية  املــدعــون  ضخم. واتهم 
من  بالتهرب  مكافي  األمــيــركــيــة  تينيسي 
ــــاغ عن  الـــضـــرائـــب، بــعــد إخــفــاقــه فـــي اإلبــ
ــتــــرويــــج لــلــعــمــات  ــن الــ ــل املـــحـــقـــق مــ ــدخــ الــ
أثناء قيامه بعمل استشاري،  املشفرة في 
ــبــــاطــــات  ــن ارتــ ــ ــل مـ ــ ــــدخـ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـ
لفيلم  وبيع حقوق قصة حياته  التحدث، 
وثائقي. وتشير التهم إلى السنوات املالية 
وفــقــا لحكم  إلـــى 2018،  مــن 2016  الــثــاث 

املحكمة اإلسبانية الصادر األربعاء.
ــال فـــي أكــتــوبــر/  ــمــ ـــبـــض عــلــى رجــــل األعــ

ُ
ق

برشلونة  في مطار  املاضي  األول  تشرين 
ــك ركــــوب  ــ ــلـــى وشــ ــان عـ ــ الـــــدولـــــي بــيــنــمــا كــ

طائرة متجهة إلى إسطنبول بجواز سفر 
بريطاني.

عمل مكافي فــي وكــالــة »نــاســا« وشركتي 
ــن« قــبــل  ــ ــارتــ ــ ــيــــد مــ ــهــ »زيـــــــروكـــــــس« و»لــــوكــ
تـــجـــاري ملــكــافــحــة  بــرنــامــج  أن يــطــلــق أول 
فيروسات الكمبيوتر في العالم عام 1987. 
»إنتل«  لشركة  للبرمجيات  شركته  وبــاع 
في عام 2011، ولم يعد له أي مشاركة في 
اسمه،  البرنامج يحمل  يــزال  وال  النشاط. 

وله 500 مليون مستخدم حول العالم.

يتربع على عرش االنتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني موقع »فيسبوك« )محمد تالتين/األناضول(

)Getty/تيم موزينفيلدر(

طهران ـ صابر غل عنبري

 يعملون فــي مــجــال البيئة إلى 
ً
 23 مــراســا

ّ
تسبب حـــادث انــقــاب بـــاص، كــان يــقــل

مدينة أرومــيــة شمال غربي إيـــران، مساء األربــعــاء، بمقتل مراسلتن وإصــابــة 21 
آخرين. واملراسلتان املتوفيتان في الحادث هما مهشاد كريمي من وكالة »إيسنا«، 
وريحانة ياسيني من وكالة »إرنا«. وقال املتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية 
بوقوع  علمها  بعد  املنظمة  إن  اإليـــرانـــي،  للتلفزيون  خــالــدي،  محتبى  اإليــرانــيــة، 
الحادث أوفدت 10 سيارات إسعاف ملساعدة املنكوبن وإنقاذهم. كما قال رئيس 
منظمة اإلغــاثــة واإلنـــقـــاذ الــتــابــعــة لــلــهــال األحــمــر اإليـــرانـــي، مــهــدي ولـــي بـــور، إن 

املراسلن كانوا يتجهون نحو بحيرة أرومية لتفقد أوضاعها.
َعّد بحيرة أرومية أكبر البحيرات في الشرق األوسط، وسادس أكبر البحيرات 

ُ
وت

املالحة حول العالم. وهي تقع على بعد 20 كيلومترًا شرقي مدينة أرومية، عاصمة 
العلماء  التي أعّدها  الدراسات الجيولوجية  الغربية. وحسب  محافظة أذربيجان 
ــّدر عمرها بنحو 13 ألف عام، وهي تحتضن 

ُ
استنادًا إلى رواســب البحيرة، فقد ق

102 جزيرة صغيرة وكبيرة، فيما تذخر البيئة املحيطة بها اليوم بنحو 550 فئة 
نباتية. وكانت السلطات اإليرانية قد أعلنت في عام 1976 املنطقة املحيطة ببحيرة 
أرومية، والتي تمتّد بن محافظتي أذرَبيجان الغربية وأذرَبيجان الشرقية، والتي 
ألفا و600 هكتار متنزها وحديقة وطنية محمّية. وفي عام  تبلغ مساحتها 462 
1976، صارت بحيرة أرومية محمّية بموجب اتفاقية »رامسار« الدولية التي تهدف 
املائية واالستخدام املستدام لها. من جهتها، أدرجتها  املناطق  الحفاظ على  إلى 
فــي قائمة محميات  )يــونــســكــو(  للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة 
ت حتى عام 2015 قرابة 

ّ
املحيط الحيوي في عام 1978. وحسب بيانات عاملية، جف

70 في املائة من مساحتها التاريخية. أّما حجم مياه البحيرة، فقد انخفض خال 
بحيرة  وتــعــانــي  مــكــّعــب.  متر  مليون  و120  مليار  إلــى  ليصل  األخــيــَريــن  العقَدين 
أرومية من نقص حاد في مواردها املائية منذ عقدين من الزمن، ما تسبب بتصحر 

ا من عافيتها. أجزاء واسعة منها قبل أن تستعيد خال العام املاضي جزء

»فيسبوك يعدمنا«... حملة عربية تواجه سياسات القمع

كن 
صوتهم

وسام سليم

 تحت عنوان »كن 
ً
أطلق ناشطون سوريون حملة

الــضــوء على معاناة  بــهــدف تسليط  صــوتــهــم«، 
املعتقلني في سجون النظام السوري، وللمطالبة 
الحملة  على  القائمون  وقــال  سراحهم.  بــإطــاق 
فــي بــيــان: »انــطــاقــا مــن املــعــانــاة املــؤملــة الــتــي مر 
بها معتقلونا، وما زال اآلالف منهم يعيشونها، 

السورية  الثورة  فريق من شباب  نحن  ندعوكم 
املستقلني للمشاركة بحملة كن صوتهم، إلعادة 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــلــف املــعــتــقــلــني والــعــمــل 
إليصال  سعيا  احتجاجية  وقــفــات  تنظيم  على 
حــزيــران/   20 فــي  الحملة  وانطلقت  معاناتهم«. 
يــونــيــو الـــحـــالـــي، ومــــن املـــقـــرر أن تــســتــمــر حتى 
الثاثني من الشهر ذاته، من خال عدة نشاطات 
من ضمنها إثارة قصص املعتقلني على وسائل 

التواصل االجتماعي، وتنظيم وقفات احتجاجية 
في الداخل وفي كل الــدول، وخصوصا مدينتي 
الــقــائــمــون على  جنيف وبــروكــســل. كما أوضـــح 
ــة جــمــيــع األشـــخـــاص  ــلـ الــحــمــلــة عـــزمـــهـــم مـــراسـ
ــتــواصــل، وحــثــهــم على  املــؤثــريــن فــي شــبــكــات ال
الرسمية  والجهات  املنظمات  املشاركة ومراسلة 
املعنية باألمر، والشخصيات السياسية املؤثرة.

الدفاع  مجال  فــي  ناشطون  الحملة  مــع  وتفاعل 

عن املعتقلني، في حني نشر مغردون صورا من 
السوري،  النظام  معتقات  في  التعذيب  وسائل 
وما يعانيه املعتقلون هناك في ما دعوه املسالخ 
الـــبـــشـــريـــة. ووثـــقـــت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
يونيو/حزيران  تقرير أصدرته في  اإلنسان في 
 
ً
من العام املاضي وجود 129 ألفا و989 معتقا

الـــســـوري، 85% منهم قيد  الــنــظــام  فــي ســجــون 
اإلخفاء القسري.

تجتمع 12 جنسية عربية في حملة تضّم حتى اآلن 250 ألف صوت، وتستهدف تسليط الضوء على قمع »فيسبوك« للمحتوى العربي، 
خصوصًا المتعلق بالقضية الفلسطينيّة، تحت عنوان »فيسبوك يعدمنا«
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ّ
إبريل/ نيسان 2020، لكن د موعده في  ُحــدِّ

ُيــقــام ملــّدة  إلــى تأجيله. حاليا،  كــورونــا أّدى 
شهرين ونصف الشهر، مع 46 فيلما، ملبدع 
خارج التصنيف والتأطير، »في الجغرافيا 

أو اإلبداع أو السياسة«.
 الكــتــشــاف تــلــك األفـــــام، بعد 

ٌ
هـــذه مــنــاســبــة

ترميمها في فرنسا، كأفام مرحلة الشباب، 
أو ُمـــشـــاهـــدة مـــا لـــم ُيـــعـــرض ســابــقــا، كــآخــر 
شارك في الــدورة الـ70 

ُ
أفامه، »24 إطــار«، امل

 ،»
ّ
)17 ـ 28 مايو/ أيار 2017( ملهرجان »كــان

 ُيعرض في الــصــاالت؛ أو مجّرد 
ْ
من دون أن

»أيــــن مــنــزل  ـــ ــه مــــجــــّددًا، كــ ُمـــشـــاهـــدة تـــحـــٍف لـ
الصديق؟« )1987(، الجزء األول من »ثاثية 
كــوكــر«، وأول اعـــتـــراٍف دولـــي بـــه، بــعــد نيله 
»الفهد الــبــرونــزي« فــي الـــدورة الــــ40 )6 ـ 16 
لوكارنو  »مــهــرجــان  لـــ  )1987 آب  أغسطس/ 

السينمائي الدولي«.

أين منزل الصديق؟
املبدع  لــهــذا  لها مثيل،  لــم يسبق  اســتــعــادة 

باريس ـ ندى األزهري

في الرابع من يوليو/ تموز، تمّر 
الــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة عـــلـــى غــيــاب 
عباس كيارستمي )1940ـ  2016(. 
م، رفد السينما بأفاٍم قادرة ـ من 

ّ
الفنان املعل

دون حــبــكــة، وعــبــر لــقــطــات شــعــريــة طويلة، 
ـ على تحويل حياة يومية  وحـــوار مــحــدود 
إلــى درٍس فلسفّي وجــــودّي. أعماله  عــاديــة، 
ي: 

ّ
الكل قانونه  آخــر غير  لــقــانــوٍن  ال تخضع 

 العالم ينعكس لديه في أعماٍل 
ُ

الحرية. شكل
بصرية وشعرية، تجد مصادرها في الواقع 
الفارسي،  الشعر  واإلنسان والطبيعة، وفي 

ى عقله ولغته البصرية.
ّ
الذي غذ

ــة«،  ــريــ ــحــ الــ دروب  كـــيـــارســـتـــمـــي،  ــاس  ــ ــبـ ــ »عـ
 استعادٍة كاملة ألعماله السينمائية 

ُ
معرض

ــتــــصــــويــــريــــة، ُيــــقــــام فــــي »مــــركــــز جــــورج  والــ
بــومــبــيــدو الــثــقــافــي« فــي بـــاريـــس، ويستمر 
حــتــى 26 يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــالــتــعــاون 
مة  بن شركة التوزيع الفرنسية MK2، ُمرمِّ
أفـــامـــه، و»مـــؤّســـســـة كــيــارســتــمــي«. تــكــريــٌم 
الـــراحـــل،  اإليـــرانـــي  للسينمائي  اســتــثــنــائــي 

يسعى المهرجان إلى 
العمل على إيجاد دعٍم 

لصنّاع السينما

يقّدم المعرض 
أعماًال لم ُتعرض من قبل 

بعدما جرى ترميمها

تزيد األغذية عالية 
السكر من احتمال اإلصابة 

بأمراض القلب

2223
منوعات

الجميلة« في  الفنون  الــذي درس في »كلية 
ــات، قبل  ــران، وعــمــل فـــي مــجــال اإلعــــانــ ــهـ طـ
ـــ20،  الــ الــقــرن  مــطــلــع سبعينيات  ُيـــخـــرج،  أن 
أفـــامـــا قــصــيــرة ووثــائــقــيــة لــصــالــح »معهد 
حينها،  للناشئة«.  الفكرية  للتنمية  كانون 
ــة، تـــهـــتـــّم بــالــطــفــولــة،  ــيـ ــلـ ــأّمـ ــااًل تـ ــ ــمـ ــ ـــق أعـ

ّ
حـــق

قصير  فــيــلــٌم   ..)1970( والـــزقـــاق«  »الــخــبــز  كـــ
عــن يــومــيــات صــغــيــر، و»املـــســـافـــر« )1974(، 
أول روائـــي طويل لــه، عــن تلميذ فــي مدينة 
إيـــرانـــيـــة صـــغـــيـــرة، دفـــعـــه حــلــمــه بــُمــشــاهــدة 

املنتخب اإليراني في مباراة لكرة القدم إلى 
القيام بمغامرة جريئة. هناك، أيضا، »بدلة 
العرس« )1976(، وخمسة أفام أخــرى، قبل 

إنجازه »التقرير« )1977(.
ــوز الـــشـــبـــاب«  ــ ــنـ ــ ــــبــــرت »كـ

ُ
ــال اعــــت ــ ــمـ ــ هــــــذه أعـ

ــران في  ــ أتـــى معظمها مـــن إيـ لــكــيــارســتــمــي، 
مجّددًا،  فُبعِثت  التلف،  من  لها  ُيرثى  حالٍة 
بــعــد عــمــل هـــائـــل أنــجــزتــه شـــركـــة MK2 في 
فرصة مشاهدة هذه  تيح 

ُ
ت التي  أعـــوام،   10

صدرها في نسخ 
ُ
رّممة، والتي ست

ُ
األفام امل

»دي في دي« قريبا.
بــعــد ثــاثــة أعــــوام عــلــى تــصــويــر »أيـــن منزل 
ــر في  الــصــديــق؟« فــي كــوكــر، وقــع زلـــزال مــدمِّ
القرية،  تلك  تــضــّررت بسببه  ــران،  إيــ شــمــال 
فتوّجه كيارستمي إليها، مع فريق تصوير، 
 بــنــاســهــا، الـــذيـــن عــرفــهــم عن 

ّ
ــل لـــيـــرى مـــا حــ

قرب. هناك، حيث تتجاور الحياة مع املوت، 
الــلــذان ال  الحياة وسحرها،  ويــســود منطق 
الــحــيــاة«  ، أنــجــز »وتــســتــمــر 

ٌ
يوقفهما زلـــــزال

)1991(. في أيام تصويره، الحظ كيارستمي 
بوادر حب بن شابن، ما دفعه إلى تحقيق 
»تحت أشجار الزيتون« )1994(، ثالث أفام 

كوكر، املعروضة في االستعادة.
»لــقــطــة  هــنــاك أفـــــاٌم أخــــرى مــهــّمــة أيـــضـــا، كـــ
بأبطالها  حقيقية  واقــعــة   :)1990( ُمــقــّربــة« 
الحقيقين، يسردها فيلٌم يمتزج فيه الروائي 
ــــــــاٍق يــنــتــحــل شــخــصــيــة 

ّ
بـــالـــوثـــائـــقـــي، عــــن أف

لشّدة  مخملباف،  ُمحسن  املشهور  املــخــرج 
تلك.  بهوّيته   

ً
ــرة أسـ ويستغفل  بــه،  إعــجــابــه 

عــثــر كــيــارســتــمــي عــلــى املـــحـــتـــال واألســــــرة، 
فصنع الــفــيــلــم. عــن هـــذه املــرحــلــة، الــتــي نــال 
تقول  الــعــاملــي،  االعـــتـــراف  كيارستمي  فيها 
معصومة الهجي، ُمعاونته الفنية منذ عام 
ــشــاركــة فــي تنظيم معرض ُصــور 

ُ
2007، وامل

فتح  كيارستمي  »عباس  االستعادة:  في  له 
 على سينما غنية وقديمة في إيــران، 

ً
نافذة

 
ّ
ــم أن وأصـــبـــح فـــي الـــخـــارج شـــعـــارًا لـــهـــا، رغــ
َرين تماما 

ِّ
أسلوبه وعامله، مع كونهما ُمتجذ

ــّيـــتـــن، كــانــا  فـــي الــثــقــافــة والــطــبــيــعــة اإليـــرانـ
ذاتّين تماما«.

ــه، مع  ــ بــلــغ االهــتــمــام الــغــربــي بــأفــامــه ذروتـ
»السعفة الذهبية«  فوز فيلمه »طعم الكرز« بـ
ـــ50 )7 ـ 18 مــايــو/ أيـــار 1997(  فــي الــــدورة الـ
مع  مناصفة  السينمائي،   »

ّ
»كــــان ملــهــرجــان 

»ثعبان البحر«، للياباني شوهي إيمامورا. 
فيه ُمقاربة للموت، وتساؤالت عن الوجود، 
في موضوٍع عبثي، عن رجٍل يريد االنتحار، 
ويــبــحــث عــمــن يــقــبــل بــدفــنــه. بــعــد تــكــريــســه 
ق كيارستمي »ستحملنا 

ّ
كمخرٍج عاملي، حق

الــريــح بــعــيــدًا« )1999(: ُمــهــنــدس يــأتــي إلــى 
مع  معزولة،  كردية جبلية  قرية  من  املدينة 
لــغــزًا حتى   مجيئهم 

ّ
لـــه، ويـــظـــل مــســاعــديــن 

ــا قــّدمــه  ــر مـ ــذا آخــ نــهــايــة الــفــيــلــم تــقــريــبــا. هــ
»محلية«،  نــزعــة  ذات  أفـــاٍم  مــن  كيارستمي 

بصبغٍة إنسانية وعاملية في مدلوالتها.

حاضر أبدي
عــــــن أفــــــامــــــه تـــــلـــــك، كــــتــــب الــــفــــرنــــســــي ـ ذو 
ــور، في  ــل اإليـــرانـــي ـ يــوســف عــشــاق بــ األصــ
»كـــيـــارســـتـــمـــي« )مــــنــــشــــورات »فـــيـــرديـــيـــه«، 
ُيــعــاد  ــاٍل  ــمـ الــــذي ســيــكــون ضــمــن أعـ  ،)2012
ــه األولــــى  ــعــــادة: »أفــــامــ ــتــ إبــــرازهــــا فـــي االســ
ها رؤية تأّملية، 

ّ
تكشف إيــران في العمق. إن

ــاة فــي  ــيـ ــرى والـــحـ ــقــ تــحــتــفــي بــالــطــفــولــة والــ
 جذرّي على 

ٌ
حاضٍر أبدي. بعدها، طرأ تحّول

سينماه )...(. لم يعد ُمخرجا إيرانيا فقط، بل 
الجدران وخارجها،  داخل  سينمائيا عامليا 
اإليراني،  العمق  في  البيوت وخارجها،  في 
 

ّ
كــمــا فـــي الــيــابــان وإيــطــالــيــا، لــيــبــدو فـــي كــل
ر 

ّ
ه في مكانه، ودائما مع هذا التأث

ّ
مكان كأن

الــحــّر بــجــمــالــيــات املـــكـــان، وهــذيــن االنــفــتــاح 
والصفاء«.

إبراهيم علي

يــتــخــذ عـــدد مـــن الــفــنــانــن الــســوريــن بــيــروت 
مــكــانــا إلقــامــتــهــم مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة. يكمن 
ــاج املــهــتــمــة  ــ ــتــ ــ الـــســـبـــب فـــــي أن شـــــركـــــات اإلنــ
بالدراما املشتركة، لبنانية، كما أن التصوير 
أو التنفيذ يتم من لبنان. والواضح أن املوسم 
انفتاح  املقبل سيشهد حضورًا عربيا بسبب 

الشركات على أنواع الدراما العربية.
نادين  زميلته  برفقة  النهار  معتصم  يجلس 
لــتــنــاول الــغــداء فــي واحـــد من  نجيم وابنتها، 
املــطــاعــم الــســوريــة الــتــي ال تــــزال صـــامـــدة في 
بــيــروت، رغــم الــوضــع االقــتــصــادي واملعيشي. 
يــجــســد مــعــتــصــم الــنــهــار ونـــاديـــن نــجــيــم دور 
ــرة«، من  ــ الــبــطــولــة  فــي مسلسل »صـــالـــون زهـ
كــتــابــة نـــاديـــن جـــابـــر، وإخـــــــراج جـــو بــوعــيــد. 
وأعلنت شركة صادق الصباح منتجة العمل 
عن موعد عرضه على منصة »شاهد«، ابتداء 

من األول من أغسطس/آب املقبل.
ع معتصم النهار إقامته بن بيروت ودبي 

ّ
يوز

لــه أصبحت  بالنسبة  بــيــروت  لــكــن  ودمـــشـــق، 
منطقة  فـــي  يــقــيــم  إذ  ــوده،  لــــوجــ األول  ــان  ــكـ املـ

خاّصا بالوقاية، والتزام التعليمات الصحية 
أثناء عــرض األفــام في الصالة«، مؤّكدًا على 
ـــطـــّبـــق بـــحـــزم فـــي يــومــّي 

ُ
 اإلجـــــــــراءات »ســـت

ّ
أن

املهرجان«.
 
ّ
عـــن طبيعته وأهــــدافــــه، يــقــول عــبــد املــنــعــم إن
املهرجان، بنسخته األولى، »يسعى إلى تقديم 
العربية  األفــام  بأهّم  منهٍج سينمائي حافل 
جوائزه  مانحا  وأحدثها،  القصيرة  والدولية 
في فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج، باإلضافة 
إلــــى جــائــزتــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم والــجــمــهــور«. 
مها 

ّ
 أحد األنشطة السنوية التي ُينظ

ّ
ويقول إن

»مركز عشتار لإعام«، بالتعاون مع »جامعة 
ــل بــمــلــتــقــيــات فــنــيــة »تجمع 

ّ
كــلــكــامــش«، يــتــمــث

بـــن الــفــكــر اإلبــــداعــــي والـــســـوق الــســيــنــمــائــيــة، 
اع األفــام، تهدف 

ّ
وبفعاليات ُمخّصصة لصن

إلى تنمية وتطوير مشاريع أفاٍم سينمائية 
واعــــدة، فــي الــعــراق والــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم، 
اع السينما 

ّ
ي لصن

ّ
والعمل على إيجاد دعٍم فن

الــعــراقــيــن، بــإتــاحــة فــــرٍص مــخــتــلــفــة لتنمية 
مــن خــال ورش  البصرية،  ـ  السمعية  املعرفة 
ــــام، والـــنـــدوات، ومـــوائـــد الــحــوار  صــنــاعــة األفـ
املفتوح، ودروس السينما التي ُيلقيها خبراء 

في هذا املجال«.
مــة لــلــمــشــاركــة،  ــقــدَّ

ُ
بــخــصــوص عـــدد األفــــام امل

للمنافسة،  اختيارها  سيتّم  التي  تلك  وعــدد 

بغداد ـ عالء المفرجي

يـــونـــيـــو/  و29   28( ــقـــط  فـ ــنــــن  اثــ يــــومــــن  فــــي 
األولــــــى من  الــنــســخــة  ـــقـــام 

ُ
ت ــزيــــران 2021(،  حــ

»مـــهـــرجـــان الـــرافـــديـــن الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
برعاية  مه »مركز عشتار لإعام«، 

ّ
ُينظ الذي 

إدارتـــه  انتهاء  بمناسبة  كلكامش«.  »جامعة 
»العربي  التقت  اللوجستية،  التحضيرات  من 
املهرجان،  البياتي، رئيس  الجديد« مصطفى 
ــاهـــرة الــســيــنــمــائــيــة  ــتـــظـ الــــــذي حــــــّدد هـــــدف الـ
املواهب  »دعم  بـ  

ً
ا

ّ
متمث الــعــراق،  في  الجديدة 

الـــشـــاّبـــة، خــصــوصــا الـــعـــراقـــيـــة مــنــهــا، سعيا 
األفــام  مــن صانعي  الجديد  الجيل  إلــى منح 
الــازمــة إلظهار ما لديهم من موهبة  الفرص 
ــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي«.  ــذا الـ ــ ــٍم وإبــــــــداع فــــي هـ ــلــ وعــ
يضيف الــبــيــاتــي: »ســيــتــواصــل املــهــرجــان مع 
السينما العاملية، من خال مشاركة أفاٍم عّدة 
ما  البلدان،  ملختلف  الدولية  املواصفات  وفــق 
ُيتيح فرصة كبيرة لتبادل الخبرات واملعرفة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــســيــنــمــا«. ويـــشـــار إلــى 
الجيل  دعـــم  »أهــمــيــة  مــن  انــعــقــاده ينطلق   

ّ
أن

اع السينما والدراما، وال سيما 
ّ
الشاب من صن

وأصحاب  واألكاديمين  واملتخّرجن  ب 
ّ

الطا
ل عليهم كثيرًا في االرتقاء  عوِّ

ُ
املواهب، الذين ن

بهذه الصناعة الحيوية إلى مصاف العاملية«. 
 دعــــم تــلــك الـــطـــاقـــات الـــشـــاّبـــة »يــبــدأ 

ّ
ويــــرى أن

أي  لها،  منبر  وتوفير  اكتشافها،  مرحلة  مــن 
املهرجان، لعرض نتاجاتها«.

ورّدًا على ســـؤاٍل عــن أســبــاب إقــامــة املهرجان 
ي كورونا وتداعياته، 

ّ
في هذا الظرف، مع تفش

يشير محمد عبد املنعم، مدير املهرجان، إلى 
ت  قرِّ

ُ
ر كل اإلمكانيات التي أ

ّ
 هذا األخير »وف

ّ
أن

الـــوبـــاء، بوضعنا منهجا  ــب 
ّ
تــجــن بــخــصــوص 

األشرفية إلى جانب عائلته، ويعمل وفق آلية 
خاصة من بيروت، بعدما ارتفعت أسهمه في 
أكــثــر من  ببطولة  وقـــام  عــامــن،  منذ  التمثيل 
خمسة أعمال درامية ُمشتركة، منها »خمسة 
ونـــص«، ومــؤخــرًا »خـــرزة زرقـــا« الــذي يعرض 
إلى مشاركته بطولة »صالون  حاليا، إضافة 
زهـــرة«. وال يتبعد قصي خولي عــن معتصم 
النهار فــي تقسيم إقامته بــن بــيــروت ودبــي، 
والواليات املتحدة األميركية، وزيارات سريعة 
ــح أن خــولــي  ــ ــواضـ ــ ملـــســـقـــط رأســـــــه دمــــشــــق. الـ
اللبنانية،  العاصمة  فــي  وجـــوده  مــن  سيعزز 
بعدما وقع عقدًا مع شركة الصّباح، وينتظر 
ــا في  الــبــت فــي مسلسل جــديــد ملــوســم الـــدرامـ
رمـــضـــان 2022، بــعــد نـــجـــاح كــبــيــر حــقــقــه في 
املوسم. وقبله في »ال  »عشرين عشرين« هــذا 
حكم عليه«، من كتابة بال شحادات، وإخراج 

فيليب أسمر.
للحضور  فهد  عابد  زميلهما  يتهيأ  وكــذلــك، 
ــــي يــا 

ّ
إلـــــى بــــيــــروت لـــتـــصـــويـــر مــســلــســل »شــــت

بــيــروت«، مــن كتابة بــال شــحــادات، وإخـــراج 
إيلي سمعان، بعدما عــاد فهد إلــى العمل مع 
شركة الصّباح، وفشل مسلسله األخير، »350 
غرام«، من كتابة نادية األحمر وإخراج محمد 

لطفي، وبطولة فهد وكارين رزق الله.
كــذلــك، يــعــود املــمــثــل بــاســل خــيــاط قــريــبــا إلــى 
بموسم  درامــيــة خاصة  بأعمال  للبت  بيروت 
رمضان 2022، وأمامه تصوير مسلسل »ظل« 
كــتــابــة رضـــا حــامــد، وزهــيــر املـــا، الـــذي أوقــف 
تـــصـــويـــره فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، بعد 
دخـــول لبنان فــي فــرض اإلغـــاق الــتــام، وعــدم 
ــتــــاج )مــفــيــد الـــرفـــاعـــي( من  تــمــكــن شـــركـــة اإلنــ
استصدار التصريحات الخاصة. وكان املنتج 
مــفــيــد الــرفــاعــي قـــد أعــلــن فـــي تــصــريــح ســابــق 

قريبا.  املسلسل  تــصــويــر  أو  تنفيذ  نيته   عــن 
ويــتــنــقــل املــمــثــل الــــســــوري خـــالـــد الــقــيــش بن 
بــــــيــــــروت ودمـــــــشـــــــق، إلتــــــمــــــام مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــتـــي يــــشــــارك ضــمــنــهــا، وكـــذلـــك  املـــســـلـــســـات الـ
زميله محمد األحمد الــذي شاركه مؤخرًا في 
إخـــراج فيليب أسمر.  مــن  »لــلــمــوت«،  مسلسل 

»للموت«  لـ  املنتجة  فيلم  إيغل  وتعمل شركة 
على فكرة جزء ثان.

املمثل باسم ياخور أيضا، يحضر في بيروت 
فــتــرة وأخـــرى. ورغـــم قلة أعماله العربية  بــن 
املــشــتــركــة، يــقــســم إقــامــتــه بـــن دبــــي وبــيــروت 
ودمشق. وكذلك األمر بالنسبة لزميله مكسيم 

خليل املقيم في باريس حاليا، ويزور بيروت 
خــــال األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، بــنــاء عــلــى عـــروض 

خاصة للمشاركة في أعمال درامية.
مكسيم  جمع  مشترك  مسلسل  آخــر  أن  يــذكــر 
خليل وماغي بوغصن كان »أوالد آدم«، كتابة 

رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

ــقـــول مــديــر  ــفــــرز والـــتـــحـــكـــيـــم، يـ ــان الــ ــن لـــجـ ــ وعـ
شاهدة والفرز 

ُ
املهرجان: »بعد إكمال عملية امل

فة من السيناريست 
ّ
من قبل لجنة خاّصة ـ مؤل

والء املــــانــــع ومــــديــــر الـــتـــصـــويـــر عـــمـــار جــمــال 
الــقــره لوسي  الجميلة قيس  الــفــنــون  وأســتــاذ 
ـ شاهدت 416 فيلما من 42 دولــة، تــّم اختيار 
لــلــمــســابــقــة  دولــــــــة   23 مـــــن  ــقــــط  فــ فـــيـــلـــمـــا   50
الــرســمــيــة، ولــلــتــنــافــس عــلــى الـــجـــوائـــز«. وعــن 
ــــام، يشير  األســــس املــعــتــمــدة فــي اخــتــيــار األفـ
املــهــرجــان   »إدارة 

ّ
أن إلـــى  املــنــعــم  مــحــمــد عــبــد 

وضــعــت شـــروطـــا فــنــيــة ومــهــنــيــة وأكــاديــمــيــة، 
بــالــتــعــاون مــع شخصيات مــهــّمــة فــي الــوســط 
السينمائي، ليتّم االختيار وفق أسس وقواعد 
ــــذوق الــعــام  ومــعــايــيــر رصــيــنــة، مـــع مـــراعـــاة الـ
واألعراف السائدة في املجتمع العراقي، وعدم 

تجاوزها«.
بالنسبة إلى لجنة التحكيم، اختير أعضاؤها 
 الـــســـابـــع، وســتــكــون 

ّ
مـــن مــتــخــّصــصــن بــالــفــن

واملمثلة سهى طه سالم،  األكاديمية  برئاسة 
ــة ُمــــــــدّرس الــســيــنــمــا عـــبـــد الــبــاســط  وعـــضـــويـ
ــر الـــتـــصـــويـــر شــكــيــب رشـــيـــد.  ــديــ ــمـــان، ومــ ــلـ سـ
املنعم،  قــال عبد  كما  االفــتــتــاح،  فيلم   

ّ
أن علما 

 ،The Shoot بــعــنــوان فــيــلــمــا عــراقــيــا  ســيــكــون 
يتناول جانبا من معارك الجيش العراقي ضّد 
لت بالنصر. وعّما إذا كانت إدارة 

ّ
»داعش«، تكل

املهرجان قد وضعت استراتيجية مستقبلية 
ــل بــفــتــح شــــراكــــات حقيقية  ــأمـ ــه، يــجــيــب: »نـ لــ
مـــع مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة عــاملــيــة، لــنــواكــب 
مــا تقّدمه هــذه املهرجانات مــن خــبــرات فنية، 
ــاع السينما 

ّ
آفـــاق تــعــاون تمنح صــن وإيــجــاد 

لارتقاء  منٍح  بتقديم  أكبر،  فرصا  العراقين 
بالفنون السينمائية، ما سيشّكل حافزًا كبيرًا 

لدورات مقبلة، بمستويات أعلى«.

ممثلون سوريون: بيروت إقامة شبه دائمة»مهرجان الرافدين السينمائي« في دورة أولى طموَحة
تحولت العاصمة اللبنانية 

بيروت إلى مركز إقامة 
مجموعة من الممثلين 
السوريين الذين يشكلون 

نواة الدراما العربية 
الُمشتركة

يارا حسين

يــعــتــقــد الــخــبــراء أن اســتــهــاك الــســّكــر هـــو السبب 
املزمنة.  األمـــراض  من  وللعديد  للسمنة  الرئيسي 
يوجد السكر املضاف في أكثر املنتجات الغذائية، 
حــتــى غــيــر املــتــوقــعــة مــنــهــا، كــالــخــبــز والــصــلــصــات 
وتوابل السلطة والفاكهة املجمدة. فما هي أضرار 

السكر على الصحة؟ 
عتبر زيادة الوزن من املخاطر الكبيرة التي تنتج 

ُ
ت

ضاف، إذ تحتوي األطعمة 
ُ
امل عن استهاك السكر 

ــلـــى نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن  ــــات الـــســـكـــريـــة عـ ــــروبـ ــــشـ واملـ
السعرات الحرارية الفارغة، بمعنى أنها ال تعطي 
أي فائدة غذائية، لذلك يؤدي استهاك الكثير منها 
إلــى زيــادة الــوزن. كما أن تناول الكثير من السكر 
يعطل إشارات هرمون اللبتن )هو الهرمون الذي 
يعزز الشعور باالمتاء(، ما يؤدي إلى اإلفراط في 

تناول الطعام وزيادة الوزن.
وتزيد األنظمة الغذائية عالية السكر من احتمال 
اإلصابة بأمراض القلب، وهي السبب األول للوفاة 
العالم. وأظهرت دراســة نشرتها  في جميع أنحاء 
مجلة diseases Progress in cardiovascular أن تناول 
السمنة وااللتهابات  إلى  يــؤدي  السكر  الكثير من 
وارتفاع مستويات الدهون الثاثية وضغط الدم، 
وجــمــيــع عـــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب. 
جــريــت عــلــى أكــثــر من 

ُ
ــة أمــيــركــيــة أ وخــلــصــت دراســ

30 ألــف شخص، إلــى أن أولــئــك الــذيــن يستهلكون 
17-21% من السعرات الحرارية من السكر املضاف 

القلب بنسبة  بــأمــراض  لــلــوفــاة  أكــبــر  لديهم خطر 
38% مقارنة بأولئك الذين يستهلكون 8% فقط من 

السعرات الحرارية من السكر املضاف.
وترتبط السكريات املضافة، خاصة من املشروبات 
ا باإلصابة بمرض 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط املحاة بالسكر، 

الــدراســات أن تناول  السكري من النوع 2، وبينت 
مــشــروب واحــــد مــحــلــى بــالــســكــر يــومــًيــا، يــزيــد من 
مــخــاطــر اإلصـــابـــة بــمــرض الــســكــري بنسبة %13، 
بــغــض الــنــظــر عــن تسببها بـــأي زيــــادة فــي الـــوزن. 
السكري  اإلصــابــة بمرض  السكر من خطر  ويزيد 
بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، فــالــخــطــر املــبــاشــر 
بسبب تــأثــيــر الــفــركــتــوز عــلــى الــكــبــد، بــمــا فــي ذلــك 
ــنـــي وااللــــتــــهــــابــــات ومـــقـــاومـــة  تـــعـــزيـــز الـــكـــبـــد الـــدهـ
ــا الــخــطــر غــيــر املــبــاشــر، فــيــأتــي من  األنــســولــن. أمـ
خــال املساهمة فــي زيـــادة الـــوزن وزيـــادة الدهون 

في الجسم. 
كما أن تناول السكر يعرض البشرة إلى الشيخوخة 
املبكرة؛ ألن السكر يرتبط بالبروتينات في مجرى 
الــدم، ما يــؤدي إلى تكوين منتجات نهائية تضر 

بــإنــتــاج الـــكـــوالجـــن واإليـــاســـتـــن، وتــتــســبــب في 
تــجــعــد الــجــلــد وتــيــبــس الــخــايــا. الــنــظــام الــغــذائــي 
األطعمة  ذلــك  فــي  بما  املــكــررة،  بالسكريات  الغني 
واملـــشـــروبـــات الــســكــريــة، يـــزيـــد مـــن إفـــــراز الـــزيـــوت 

والهرمونات املسببة لحب الشباب. 
الكوكاين،  الجسم تأثير  السكر على  يشبه تأثير 
وهــو املــســؤول عــن التقلبات املــزاجــيــة، ألنــه يحفز 
ــادة كــيــمــيــائــيــة فــــي الـــدمـــاغ  ــ ــ ــراز الــــدوبــــامــــن )مـ ــ ــ إفـ
من  املــزيــد  أجسامنا  فتنتج  بــالــســعــادة(،  تشعرنا 
الرغبة  إلـــى  تــقــودنــا  الــتــي  الــدوبــامــن  مستقبات 
فــي تــنــاول املــزيــد مــن الــســكــر، مــا يـــؤدي إلــى حلقة 
مفرغة من استهاك هــذه املــادة. وعند اإلقــاع عن 
السكر، تصاحبه أعــراض انسحابية، مثل التهيج 
واالكتئاب والقلق والتعب املزمن، ملدة قد تصل إلى 

أسبوعن.
ويتسبب السكر في إضعاف جهاز املناعة، فتناول 
ــا الــــدم  ــرام مـــنـــه يــخــفــض مــــن كــــفــــاءة خـــايـ ــ 100 غــ
الــبــيــضــاء فــي قــتــل البكتيريا ومــكــافــحــة األمـــراض 
والعدوى بنسبة تصل إلى 50%، وهذا التأثير قد 

يستمر لعدة ساعات بعد االستهاك. 
وقد ربطت دراســات بن اإلفــراط في تناول السكر 

وزيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
تناول  بتقليل  العاملية  الصحة  منظمة  وتــوصــي 
السكريات إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات 
يــعــادل 25 غراما  مــا  أي  التي نتناولها،  الــحــراريــة 
يوميا )ما ال يزيد عن 5 ماعق صغيرة من السكر 

للبالغن يومًيا(.

في كّل البيوت وخارجها

يشارك عابد فهد في مسلسل »شتي يا بيروت« )فيسبوك(

تناول السكر 
يعرض البشرة 
إلى الشيخوخة 
)Getty( المبكرة

تلتزم إدارة المهرجان بسبل توفير الوقاية من فيروس كورونا )األناضول(

)Getty/اقترح في أفالمه رؤية »محلية« ذات طابع إنساني )ليوناردو سيندامو

تحت عنوان »عباس كيارستمي، دروب الحرية«، يقام معرُض استعادٍة كاملة ألعمال المخرج 
اإليراني السينمائية والتصويرية، في »مركز جورج بومبيدو« الباريسي

عبّاس كيارستمي

السّكر والسعرات الحرارية الفارغة

فنون وكوكتيل
معرض

صحة

رصدمتابعة

لم تقتصر استعادة أعمال 
عباس كيارستمي على 

أفالمه وحسب، إذ كان 
شاعرًا، وفوتوغرافيًا. 

قال مرّة: »أْن أكون صانع 
أفالٍم وُمصّورًا وشاعرًا 
في الوقت نفسه: هذا 

من دوافع الحياة، للقيام 
بشيٍء كّل يوم، في السينما 

أو التصوير الفوتوغرافي 
أو الشعر. هذا ليس خيارًا، 

بل أمرٌ ال مفرّ منه«. 
حتّى رحيله، لم يتوّقف 

كيارستمي أبدًا عن ممارسة 
التصوير الفوتوغرافي. 

م معرٌض لُصور  لذلك، يُنظَّ
له، لم ُتعرض سابقًا.

ليس خيارًا
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