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موسكو تتطلع إلى حظر 
مواقع التواصل األميركية

التحقيق مع عمر الراضي 
في قضية »تجسس«

واشنطن ــ العربي الجديد

بــرايــن فوغل في  املــخــرج األميركي  ساهم 
الروسية  املنشطات  فضيحة  عن  الكشف 
الــبــاد مــن دورة  إلــى استبعاد  الــتــي أدت 
ــام 2018،  األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة الــشــتــويــة عــ
 Icarus »إيــكــورس«  الوثائقي  الفيلم  عبر 
الذي حصد جائزة »أوسكار« له ولشبكة 

»نتفليكس« الذي طرحته عام 2017.
عنوان  حمل  الـــذي  الثاني  مشروعه  وفــي 
فوغل  اخــتــار   ،The Dissident »املــنــشــق« 
ــة شـــغـــلـــت اإلعــــــام  ــيـ ــاملـ مــــجــــددًا قـــضـــيـــة عـ
ــام، وهــــي اغــتــيــال الــصــحــافــي  ــعـ والــــــرأي الـ
السعودي والكاتب في صحيفة »واشنطن 
بـــوســـت« األمـــيـــركـــيـــة، جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
داخل قنصلية باده في مدينة إسطنبول 
ــريـــن األول  ــشـ ــــي أكــــتــــوبــــر/ تـ الــــتــــركــــيــــة، فـ
لــولــي العهد  املـــزعـــوم  ــــدور  عـــام 2018، والـ
الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، فـــي هــذه 

الجريمة.
 الرقمية على 

ّ
عادة تتهافت منصات البث

األفام الوثائقية من هذا النوع، وتحديدًا 
حــــن يـــكـــون مـــخـــرجـــهـــا قــــد فـــــاز بــجــائــزة 
مرموقة مثل »أوسكار«، لجذب مشاهدين 
ــــز.  ــــوائـ ــــجـ ــد الـ ــ ــــصـ ــركــــن جـــــــدد وحـ ــتــ ــشــ ومــ
لــكــن األمــــر لـــم يــســر عــلــى هــــذا الــنــحــو مع 
»املنشق«، إذ بعد 8 أشهر من البحث عن 
مـــوزع للفيلم الــوثــائــقــي، لــم يــتــجــاوب مع 
تملك منصة  إال شــركــة مستقلة ال  فــوغــل 
 عــلــى شبكة اإلنــتــرنــت، كــمــا أن نطاق 

ّ
بـــث

انتشارها ضيق.
الفيلم في صــاالت سينمائية  هكذا طــرح 
يتراوح عددها  املياد،  يوم عيد  أميركية 
بـــن 150 و200، عــــلــــى أن يــصــبــح مــتــاحــا 
الطلب  عند  الفيديو  قــنــوات  على  للشراء 
اعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني املقبل، 
كــانــت تقضي  األســاســيــة  الخطة  أن  علما 
ــتـــوبـــر/  ــة فــــي أكـ ــالــ ــه فــــي 800 صــ ــعـــرضـ بـ
يجهضها  أن  قبل  املــاضــي،  األول  تشرين 

وباء كورونا.
ــذا اإلطــــــــاق لــلــفــيــلــم أبــــعــــد مــــا يــكــون  وهـــــ
عــن حــجــم الــجــمــهــور الـــذي كـــان يستطيع 
الــــوصــــول إلـــيـــه لـــو تــبــنــتــه مــنــصــات مثل 
ــازون بــرايــم فــيــديــو«  ــ »نــتــفــلــيــكــس« أو »أمــ
)يــمــلــكــهــا جــيــف بـــيـــزوس مــالــك واشــنــطــن 
بوست أيضا(، ما يدل على حجم نفوذها 
و«تركيزها  الوثائقية  األفــام  قطاع  على 
ــاعـــدة املــشــتــركــن لــديــهــا،  عــلــى تــوســيــع قـ
الــضــوء على  بــالــضــرورة تسليط  ولــيــس 

تجاوزات النافذين«، وفقا لفوغل.
وأضــــــــاف فــــوغــــل، فــــي حــــديــــث لــصــحــيــفــة 
ــز« األمــــيــــركــــيــــة يــــوم  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ »نــــــيــــــويــــــورك تـ
ــة  ــيــ اإلعــــامــ ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ »الــ أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
األمـــيـــركـــيـــة الــضــخــمــة لــــم تـــعـــد تــفــكــر فــي 

منوعات

ــاهـــديـــن  وقــــــع مـــــشـــــروع مـــعـــن عـــلـــى املـــشـ
نفسها:  تسأل  باتت  بل  فقط،  األميركين 
ماذا لو طرحت هذا الفيلم في مصر؟ ماذا 
يحصل إذا أصدرته في الصن أو روسيا 
أو باكستان أو الهند؟ هذه العوامل كلها 
مثل  قصص  انتشار  وتعيق  دورًا،  تلعب 

)املنشق(«.
فــــي الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي »املـــنـــشـــق« أجــــرى 

فــوغــل مــقــابــات مـــع خــطــيــبــة خــاشــقــجــي، 
خديجة جنكيز التي كانت تنتظره خارج 
القنصلية السعودية في إسطنبول أثناء 
قابل ناشر صحيفة  الجريمة. كما  وقــوع 
ــيـــث كــــــان يــكــتــب  ــــت« حـ ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
خاشقجي مقاالت رأي فــرد ريــان، إضافة 
إلى عدد من العناصر في الشرطة التركية.

وحــصــل عــلــى نــســخــة مـــن 37 صــفــحــة من 

الغرفة، حيث خنق  تسجيل ملا حــدث في 
طعت أوصاله. كذلك أمضى 

ُ
خاشقجي وق

 مع املعارض السعودي املقيم 
ً
وقتا طويا

في كندا عمر عبد العزيز الذي كان يحاول 
مع خاشقجي مكافحة الذباب اإللكتروني 
ـــــر لـــتـــشـــويـــه 

ّ
ــر« الـــــــــذي ُســـــخ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــبــــر »تـ عــ

اململكة  في  واملنتقدة  املعارضة  األصــوات 
العربية السعودية. 

حقق الوثائقي نجاحا الفتا في »مهرجان 
صندانس السينمائي« في يناير/ كانون 
الثاني املاضي، بحضور وزيرة الخارجية 
األميركية السابقة هياري كلينتون التي 
حــثــت الـــحـــضـــور عــلــى مـــشـــاهـــدتـــه. مجلة 
املتخصصة وصفته  ريبوتر«  »هوليوود 
بـ«القوي، والعميق، واملتكامل«، كما أثنت 

عليه مجلة »فرايتي«.
مــا كــان ينقص »املــنــشــق« فقط هــو تأمن 
بــارزة تتولى توزيعه ونشره،   

ّ
منصة بث

كـــمـــا حـــصـــل مــــع فــيــلــم »إيـــــكـــــورس« الــــذي 
يعثر  لــم  فــوغــل  لكن  »نتفليكس«.  تلقفته 
على موزع إال في سبتمبر/ أيلول املاضي، 
وكان الشركة املستقلة »برياركليف إنترت

.Briarcliff Entertainment »ينمنت
وقــــال فــوغــل إنـــه أطــلــع »نــتــفــلــيــكــس« على 
مـــشـــروعـــه حـــن كــــان ال يـــــزال فـــي مــرحــلــة 
اإلنتاج، والحقا بعد االحتفاء الذي حظي 
السينمائي«.  به في »مهرجان صندانس 

لكنه لم يتلق أي رد.
ــز« إلــــــى أن  ــمــ ــايــ ــورك تــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ وأشـــــــــــارت »نـ
ريد  »نتفليكس«،  فــي  التنفيذي  الرئيس 
هــاســتــيــنــغــز، كـــان حــاضــرًا فــي »مــهــرجــان 
ــدًا على  ــاهــ صـــنـــدانـــس الــســيــنــمــائــي« وشــ
تقدم  لــم  أن شركته  إال  بالفيلم،  االحــتــفــاء 
ــان »مخيبا  ــر الــــذي كـ عــرضــا بــشــأنــه، األمــ
ــال، إنـــمـــا غــيــر املـــفـــاجـــئ«، بــالــنــســبــة  لــــآمــ

لفوغل.
املـــــــؤســـــــس والــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــي 
 Human Rights »مؤسسة حقوق اإلنسان«
ثــور  الــوثــائــقــي،  مــّولــت  الــتــي   Foundation
ــويـــورك تــايــمــز«:  ــيـ ـــ«نـ هـــالـــفـــورســـن، قــــال لـ
ــــات فــي  ــركـ ــ ــــشـ »مـــــــا الحــــظــــتــــه أن رغــــبــــة الـ
السينما  نــزاهــة  األربـــاح أضعفت  تحقيق 

األميركية«. 
»جامعة  فــي  السينما  كلية  عميد  ــق 

ّ
وعــل

تشابمان«، ستيفن غالواي، باإلشارة إلى 
أن مـــا حــصــل »مــخــيــب لـــآمـــال، لــكــن هــذه 
الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة فـــي ســـبـــاق مــحــمــوم 
ــاء«. وأضــــــــاف فــــي حــديــث  ــقــ ــبــ ــن أجـــــل الــ مــ
لـ«نيويورك تايمز«: »هل تظنون أن شركة 
)ديـــزنـــي( ســتــقــدم عــلــى خـــيـــارات مختلفة 
)آبـــل(  أو  بــــاس(  )ديـــزنـــي  عــبــر منصتها 
وغيرهما؟ هذه الشركات لديها ضرورات 
وعليها أن  تجاهلها،  يصعب  اقتصادية 
توازن بينها وبن قضايا حرية التعبير«.

لم يجد فوغل إال شركة 
مستقلة لتوزيع فيلمه 

الوثائقي أخيرًا

مـــثـــل الـــصـــحـــافـــي املـــغـــربـــي عـــمـــر الــــراضــــي، 
املــــوقــــوف مــنــذ نــهــايــة يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، أمـــام 
قاضي تحقيق في أولى جلسات االستماع 
إليه في قضية »تجسس«  أمــس الخميس، 
علما أنـــه يــاحــق أيــضــا فــي قضية »اعــتــداء 
ــنـــســـي«. وقــــــال مــحــامــيــه مـــيـــلـــود قــنــديــل،  جـ
لوكالة »فــرانــس بـــرس«، إنــه »جـــدد التأكيد 
تـــه مــن كل  أمـــام قــاضــي التحقيق عــلــى بـــراء
أن عاقاته مع  إلــيــه«، وعلى  املوجهة  التهم 
بــالــتــخــابــر معهم »تــدخــل في  أجــانــب يتهم 
إضافة  دون  مــن  الــصــحــافــي«،  عمله  صميم 
تفاصيل »لسرية التحقيق«. أوقف الراضي 
ــر يــولــيــو/تــمــوز، بــأمــر من  ــ )34 عـــامـــا( أواخـ
النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة »املس 
الدولة« والتخابر مع »عماء دولة  بسامة 
القضية  هــذه  فِتحت  تــحــددهــا.  لــم  أجنبية« 
»منظمة العفو الدولية«  غداة صدور تقرير لـ
ــهــم الــســلــطــات املــغــربــيــة بــالــتــجــّســس على 

ّ
ات

هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشّدة 
 املــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة بــنــشــر أدلــتــهــا. 

ً
مــطــالــبــة

أن  الحقوقي  والــنــاشــط  للصحافي  وســبــق 
اعتبر اتهامه في هذه القضية »انتقاما منه 
بسبب تقرير )منظمة العفو الدولية( حول 

التجّسس على هاتفه املحمول«.
في الوقت نفسه، وجهت له النيابة العامة 
تــهــمــة »اعـــتـــداء جــنــســي«، عــلــى أثـــر شكوى 

ــــده تـــقـــدمـــت بـــهـــا زمـــيـــلـــة لــــه فــــي الــعــمــل.  ضـ
ــة رئــيــس  ــقـ ــرفـ ــلــــن بـ وكـــــــان الـــــراضـــــي قــــد أعــ
الـــيـــوم« سليمان  »أخـــبـــار  تــحــريــر صحيفة 
الــريــســونــي، املــوقــوف هــو اآلخـــر فــي قضية 
اعــتــداء جنسي، خــوض إضـــراب رمـــزي عن 
الطعام لـ24 ساعة، ملناسبة »اليوم العاملي 
ديسمبر/كانون   10 فــي  اإلنــســان«  لحقوق 
األول الــحــالــي، »احــتــجــاجــا عــلــى اســتــمــرار 
ســجــنــهــمــا احــتــيــاطــيــا مـــن دون مــحــاكــمــة، 
عــقــابــا لهما عــلــى أفــكــارهــمــا ومــواقــفــهــمــا«، 

بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
أوقف الريسوني )48 عاما( أواخر مايو/

أيـــار املــاضــي، إثــر اتهامه مــن طــرف شاب 
باالعتداء عليه جنسيا. ويطالب ناشطون 
ــراج عـــنـــه، مـــديـــنـــن فــي  ــ ــاإلفـ ــ حـــقـــوقـــيـــون بـ
عريضة نشرت في وقت سابق »استهداف« 
»االرتكاز على تهم االعتداء  الصحافين، بـ
الــجــنــســي«. ونــفــى مــقــدمــا الــشــكــويــن في 
مناسبات عدة أن يكونا مسخرين من أي 
جــهــة الســتــهــداف الــصــحــافــيــن، مــؤكــديــن 
على عدالة قضيتيهما. وتشدد السلطات 
مــــن جـــانـــبـــهـــا عـــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء 

وسامة اإلجراءات.
نوفمبر/ أواخـــر  التحقيق،  قــاضــي  وأنــهــى 
ــي، الــتــحــقــيــق مــع  ــ ــاضـ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املـ
الراضي في قضية »االعتداء الجنسي« التي 

اتــهــام زمــيــلــه الصحافي  أيــضــا  تــقــرر فيها 
عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ«املشاركة 
في االغتصاب«، وفق ما أكد محامي دفاعه 

في وقت سابق.
وســبــق أن اوقـــف الــراضــي وحــكــم عليه في 
أربعة أشهر  املاضي بالسجن  مـــارس/آذار 
التنفيذ، بتهمة »املــّس بالقضاء«  مع وقف 
ــر«، في  ــتـ ــويـ عــلــى خــلــفــيــة تـــدويـــنـــة عــلــى »تـ

محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
)فرانس برس(

اغتيل خاشقجي عام 2018 في إسطنبول )بولنت كيليك/فرانس برس(

)فرانس برس(

موسكو ــ العربي الجديد

إلى  الــوصــول  الــروســيــة على صــاحــيــات تمكنها مــن حظر  السلطات  قــد تحصل 
وفــرض  الــروســي،  اإلعـــام  املتحيزة ضــد  األميركية  االجتماعي  التواصل  شبكات 
غرامات باهظة على املنصات التي ال تحذف املحتوى املمنوع، بموجب مشروعي 

قانونن أقرهما مجلس النواب يوم األربعاء.
وقال واضعو املشروعن إن املخالفات التي ارتكبها موقعا »فيسبوك« و»يوتيوب« 
أظــهــرت الــحــاجــة إلـــى الــتــشــريــع، وهـــو جـــزء مــن جــهــود روســيــا لــفــرض املــزيــد من 

السيطرة والقيود على اإلنترنت في الباد، إسوة بالصن.
أو فرض  الــوصــول  بتقييد  الــروســيــة  للسلطات  األول سيسمح  الــقــانــون  مــشــروع 
حظر تام على مواقع أميركية، في أعقاب ما قال املشرعون إنها شكاوى من منافذ 

حكومية من أن حساباتها تعامل بتحيز من »تويتر« و»فيسبوك« و»يوتيوب«.
كـــان مــوقــع »تــويــتــر« بـــدأ بتصنيف حــســابــات عـــدد مــن وســائــل اإلعــــام الــروســيــة 
وإضــافــة تــحــذيــر مــن أنــهــا »تــابــعــة لــلــدولــة«، إلـــى جــانــب حــســابــات كــبــار املوظفن 
روسيا  شجبتها  خطوة  في  املاضي،  أغسطس/آب  منذ  الحكومين،  واملسؤولن 
حينها. مــشــروع الــقــانــون الــثــانــي سيسمح لــروســيــا بــفــرض غــرامــات مــالــيــة على 
مزودي خدمة اإلنترنت واملواقع، تتراوح قيمتها بن 10 و20 في املائة من إجمالي 
أرباحها في روسيا خال العام السابق، في حال فشلها املتكرر في إزالة املحتوى 
بـــ8 ماين روبــل )نحو  للغرامة  القصوى  القيمة  القانون  املحظور. حــدد مشروع 
107 آالف دوالر أميركي(، للمرة األولى التي تفشل فيها املواقع في حذف املحتوى 
املحظور الذي يشمل الدعوة إلى التطرف والترويج للمخدرات واالعتداء الجنسي 
على األطفال. وقال معدو مشروع هذا القانون إن مواقع »فيسبوك« و»يوتيوب« 
و»تويتر« و»إنستغرام« فشلت في حذف مئات الصفحات والحسابات التي تنشر 
محتوى يمنعه القانون الروسي. ومن املتوقع أن يصبح املشروعان قانونن، رغم 
أنهما ال يزاالن يحتاجان إلى موافقة مجلس الشيوخ عليهما، إضافة إلى إمضاء 

الرئيس فاديمير بوتن.

الشركات األميركية تنفض من حول »المنشق«

أوقف مدعي عام أمن الدولة حريات
األردني، يوم الخميس، الصحافي 
جمال حداد ناشر موقع »الوقائع 

اإلخباري«، على خلفية مادة 
صحافية حول تلقي مسؤولين في 

الحكومة اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا، منتقدًا تضارب التصريحات 

الحكومية حول اللقاح. 

أمرت محكمة إقليمية في 
باكستان، يوم الخميس، بإطالق 

سراح أحمد عمر سعيد شيخ 
المشتبه به الرئيسي في قتل 
مراسل صحيفة »وول ستريت 

جورنال«، الصحافي األميركي دانيال 
بيرل، عام 2002، بعدما بُرى في وقت 

سابق من هذا العام.

قدم نقيب الصحافيين المصريين 
ضياء رشوان مذكرة إلى النائب 
العام حمادة الصاوي، يدعوه 
فيها إلى اإلفراج عن الكاتب في 

صحيفة »الشعب« عامر عبد 
المنعم، وتمكين أسرته من زيارته 

وإدخال األدوية الالزمة له، ونقله إلى 
مستشفى لتلقي العالج.

أطلقت السلطات الجزائرية، األربعاء، 
سراح الصحافي والناشط عبد 

الكريم زغليش، بعد قضاء عقوبته 
في سجن الكدية، في مدينة 

قسطنطينة، بعدما أدين بتهمة 
كتابة منشورات تهدد الوحدة 

الوطنية، ثم ُحّول إلى المحكمة 
حيث يالحق بتهمة أخرى.

على عكس ما توقع المخرج الحائز جائزة »أوسكار« براين فوغل، انفضت شركات الترفيه واإلعالم األميركية من حول فيلمه الوثائقي 
»المنشق« الذي يدور حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي
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العزل االجتماعي. سنة  يساهم في مواجهة 
2020 شهدت إصـــدار عــدد كبير مــن األلعاب 
الــهــامــة الــتــي تشكل عــامــة فــارقــة فــي املسار 

التاريخي أللعاب الفيديو، نذكر منها:

 Fall Guys- Ultimate
Knockout

اللعبة التنافسية والفوضوية التي طورتها 
»ميديا تونيك« وأصــدرت الجزء األول منها 

ــي، تــمــكــنــت  ــاضــ فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب املــ
خال فترة قياسية من تغيير معايير ألعاب 
 العرض التسويقي للعبة، بما 

ّ
الفيديو. إذ إن

يتضمنه من بساطة بالتكوين، لم يكن يوحي 
 هذه املكانة التي 

ُّ
أبدًا بأن »فول غايز« ستحتل

وصــلــت إلــيــهــا الـــيـــوم، جــمــاهــيــريــا وتــجــاريــا؛ 
األمــــر الــــذي انــعــكــس بــتــصــمــيــم ثــاثــة أجـــزاء 
من اللعبة في غضون أربعة أشهر فقط. سر 
اللعبة على  »فــول غايز« يكمن بقدرة  نجاح 

عمر بقبوق

أثــــــــرت جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا بــشــكــل 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــة ألــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــى صــ ــلــ ــ ــر عــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الـــفـــيـــديـــو، كــمــا أثـــــرت عــلــى ســائــر 
الصناعات الترفيهية األخرى. فكان النتشار 
الطفيفة على  السلبية  اآلثــار  كــورونــا بعض 
صناعتها، وال سيما في األشهر األولــى من 
الــســنــة، عندما تــم عــزل الــصــن وُمــنــع السفر 
إلــى تباطؤ تصنيع ألعاب  إليها، فــأدى ذلــك 
الفيديو داخـــل الــصــن. ولــكــن ســرعــان مــا تّم 
 تمكن معظم مطوري 

ْ
إذ الــوبــاء،  التكيف مع 

ألــعــاب الــفــيــديــو والــنــاشــريــن واملــشــغــلــن من 
الذين  املــوظــفــن  مــع  العمليات  الــحــفــاظ على 
ــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــنــــزل ملـــواصـ يــعــمــلــون مــــن املــ
تــطــويــر األلـــعـــاب واإلصــــــــدارات الــرقــمــيــة. في 
املقابل، كان للجائحة بعض اآلثار اإليجابية 
على هــذه الصناعة، إذ إن وجــود عــدد كبير 
من األشخاص على مستوى العالم في املنزل 
ــقـــدرة عــلــى الــعــمــل، ســاهــم بـــازديـــاد  وعــــدم الـ
القياسية  األرقــــام  ت  وتحطمَّ الــاعــبــن.  عــدد 
لـــاعـــبـــن عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت خـــــال الــجــائــحــة، 
وتـــحـــّولـــت ألـــعـــاب الــفــيــديــو لــنــشــاط شعبي 

أجبر فيروس كورونا 
منتجي األفالم على أخذ 

استراحة من التصوير

تّم تصميم ثالثة أجزاء 
من لعبة »فول غايز« في 

أربعة أشهر

اعترف ساتلكيف بأنّه 
يستهدف المرأة كوجود 

وليس »العاهرات« فقط

2223
منوعات

عــوالــم و»ثــيــمــات« يعرفها عشاق  اســتــثــمــار 
ألعاب الفيديو على مر العصور ضمن سياق 
أكـــثـــر شــمــولــيــة وفـــوضـــويـــة. فـــأنـــت ســتــعــود 
إلــى أجـــواء ألــعــاب كــرة الــقــدم مــا قبل سطوة 
العبن  لتشاهد  و»بــيــس«،  »فيفا«  سلسلتي 
التاعب  لكن  الــكــرات.  يتقاذفون  دون مامح 
ــتـــمـــاد عـــلـــى الــلــعــب  ــقـــوانـــن الـــلـــعـــبـــة، كـــاالعـ بـ
بــكــرتــن بـــذات الــوقــت فــي املــلــعــب، والــتــاعــب 
الــكــرة يفوق  باألحجام الــذي جعل مــن حجم 

حــجــم الـــاعـــبـــن بـــعـــشـــرات األضــــعــــاف، أعـــاد 
اكتشاف جمالية هذه اللعبة. وكذلك ستعود 
»فول غايز« إلى خرائط ألعاب الثمانينيات  بـ
البسيطة، لكن سيتم استثمارها من قبل عدد 
اإلنترنت  على  املتصلن  الــاعــبــن  مــن  كبير 
التعاون بن  ضمن فوضى خالصة، تتطلب 
قتالية  وتــتــطــلــب  املـــراحـــل،  الــاعــبــن ببعض 
ــرى، ليكون  ومــنــافــســة دنــيــئــة فــي مــراحــل أخــ
الــرابــح العبا واحــدًا في نهاية السباق؛ على 

مبدأ لعبة »بابجي«.

It’s all about time -4 Crash
ــا من  هــي أول لــعــبــة رئــيــســيــة يــتــم إصـــدارهـ
سلسلة  1998؛  سنة  منذ  »كــــراش«  سلسلة 
»بــاي ستيشن  قامت  التي  الفيديو  ألعاب 
الرئيسية  شخصيتها  وابتكار  بتطويرها 
الــلــعــبــة غــلــبــت عليه  ســنــة 1996. اســتــقــبــال 
النزعة العاطفية، كونها اللعبة التي أعادت 
من  كبير  لــعــدد  بالنسبة  الطفولة  ذكــريــات 
رواد ألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو. لــكــن الــســبــب الـــذي 
ــــراش 4« ضــمــن قــائــمــة  يــجــعــلــنــا نــخــتــار »كــ
بــالــطــابــع  يــتــعــلــق  ال  ــعــــاب 2020  ألــ أفـــضـــل 
بالتصميمات  بــل  وحــــده،  للعبة  الــعــاطــفــي 
املــذهــلــة والـــجـــذابـــة لــلــعــبــة، وبــاملــتــعــة الــتــي 
ــات أكــثــر  ــ تــحــصــل عــلــيــهــا بــالــلــعــب الــــــذي بـ
التقنيات الحديثة على  صعوبة مع دخول 
 لـــم تــؤثــر األخــيــرة 

ْ
الــلــعــبــة الــكــاســيــكــيــة. إذ

وسياقها  الفكرة  بساطة  على  كبير  بشكل 
الــقــائــم عــلــى صـــراع شخصية »كــــراش« مع 
مــبــتــكــره »دكـــتـــور نــيــو كــورتــيــكــس«، والـــذي 
ــّدل بـــاقـــي شــخــصــيــات  ــ عـــدلـــه وراثـــيـــا كــمــا عـ

اللعبة في محاولته للسيطرة على العالم.

Dreams
ليس من الصعب أبدًا اختيار لعبة »دريمز« 
األمــر  ألــعــاب 2020، لكن  أفــضــل  ضمن قائمة 
الصعب هو تحديد الجانب أو الطريقة التي 
يمكن فيها استثمار هذه اللعبة على النحو 
األفــضــل. إذ إن »دريـــمـــز« الــتــي تــم تطويرها 
صــدرت 

ُ
وأ موليكول«  »ميديا  شركة  قبل  من 

فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، تحتوي 
الــيــوم على عــدد كبير جــدًا مــن األلــعــاب التي 
 
ْ
ساهم بصنعها وتصميمها رواد اللعبة. إذ
 اللعبة ستسمح لك بشكل فعلي بالتعرف 

َّ
إن

على هــواجــس وأفــكــار عــدد كبير مــن عشاق 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو. لــكــن الــجــانــب األكـــثـــر إثـــارة 
هــو املــرتــبــط بتصميم األلــعــاب وتــطــويــرهــا، 
الازمة  إذ تتيح لك »دريمز« كل اإلمكانيات 
أو مراحل  بــك،  فيديو خاصة  لعبة  لتصميم 
جــــديــــدة أللــــعــــاب يــعــرفــهــا الـــجـــمـــيـــع، لــتــكــمــن 
املنافسة  من  أكثر  واالبــتــكــار،  بالخلق  املتعة 
املــراحــل. إنها متعة لم  واالستكشاف وحــرق 
يحصل عليها الجمهور من قبل سوى بشكل 

.Super Mario Maker محدود في لعبة
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هــنــاك الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت 
االنتشار  تحقيق  على  كروسينغ«  »أنيمال 
ــا.  ــدارهــ ــــذي حــظــيــت بــــه مـــنـــذ إصــ الــكــبــيــر الــ
ــا هـــو الــتــوقــيــت الــــذي صـــدرت  يــبــقــى أبـــرزهـ
بــه فــي بــدايــة شهر مـــارس/ آذار، مــع بداية 
فرض الحجر الصحي. كما أن األمر يتعلق 
حولتها  التي  االجتماعية،  اللعبة  بطبيعة 
بوقت من األوقات إلى مكان للقاء األصدقاء 
غير املتوافرين في الحياة الواقعية. وهناك 
أيضا العديد من العوامل املرتبطة باللعبة 
التي تجعل كل شخص  ذاتها، وبمرونتها 
قادرا على التقاط ما يريده منها. وأيا كانت 
األسباب، فإن »سوبر نينتندو« تمكنت من 
خال »أنيمال كروسينغ« أن تصبح اللعبة 

األكثر انتشارًا بسنة 2020.

الخرطوم ــ العربي الجديد

رغم بدء عرض فيلم »ستموت في العشرين« 
ــوم الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى شــبــكــة  ــيــ ــن الــ اعــــتــــبــــارًا مــ
الــعــاملــيــة، وتــرشــيــحــه لتمثيل  »نــتــفــلــيــكــس« 
السودان في حفل »أوسكار« 2020، فإن دور 
السينما املحلية ال تزال توصد أبوابها أمامه، 
ما دفع مخرجه أمجد أبو العاء إلى الدعوة 
ــــن نـــصـــبـــوا أنــفــســهــم  ــــى »مـــعـــركـــة« ضــــد »مـ إلـ

أوصياء على السودانين وذائقتهم«.
»ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن« نـــال »جـــائـــزة أســد 
في  فينيسيا«،  »أيــام  في مسابقة  املستقبل« 
اختتام فعاليات الدورة السادسة والسبعن 
الدولي«  السينمائي  من »مهرجان فينيسيا 

في سبتمبر/أيلول عام 2019.
وهو أول فيلم روائي سوداني طويل ينتجه 
طاقم عمل محترف في اآلونــة األخــيــرة، كما 
الــطــويــل األول للمخرج  الـــروائـــي  الــفــيــلــم  أنـــه 
ويعتبر  العاء.  أبــو  أمجد  السوداني  الشاب 
الفيلم الروائي األول في تاريخ السودان منذ 

عشرين عاما، والسابع في تاريخها.
وأفـــاد أبــو الــعــاء، يــوم الخميس، عبر موقع 

ذلــــك إلــــى تــكــويــن صـــــورة لــــدى الــبــعــض عن 
البوليوودي بأنه يفتقر إلى العدالة  الوسط 
ــد جــــــّراء انـــتـــشـــار تــعــاطــي  ــاسـ ــاواة، وفـ ــ ــسـ ــ واملـ
املـــخـــدرات. والحــظــت املــمــثــلــة ســــوارا باسكر 
فــي تصريح لوكالة فــرانــس بــرس أن »حملة 
التشهير التي شنتها بعض وسائل اإلعام 

ضد صناعة السينما كانت مروعة«. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أجـــبـــر فـــيـــروس كـــورونـــا 
ــة مــن  ــراحــ ــتــ ــذ اســ ــ ــلـــى أخــ مــنــتــجــي األفــــــــام عـ
ــلــــب صـــنـــاعـــة  ــر فـــــي بـــــولـــــيـــــوود، قــ ــتــــصــــويــ الــ
أخــرى  مــعــاقــل  أي  فــي  أو  الــهــنــديــة،  السينما 
الـــهـــنـــديـــة. إال أن عـــــددًا كــبــيــرًا من  لــلــســيــنــمــا 
األجــور  ذوي  والعمال  والكومبارس  السعاة 
ــن فــي  ــادة مـــوجـــوديـ ــ املــنــخــفــضــة يـــكـــونـــون عــ
بــاســكــر  ســـــــــوارا  ورأت  الــــتــــصــــويــــر.  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ
ــــؤالء وظـــائـــفـــهـــم ومــداخــيــلــهــم  أن خــــســــارة هــ

»تسببت بالضرر للكثير منهم«. 
ورغــــم مـــعـــاودة املــشــاريــع اإلنــتــاجــيــة مــوقــتــا، 
ال تــــزال الــقــيــود املــعــتــمــدة فــي إطــــار مكافحة 
كـــوفـــيـــد-19 تــمــنــعــهــم مـــن تــصــويــر املــشــاهــد 
املوسيقية التي تمّيز السينما الهندية. وأعيد 
في أكتوبر/ تشرين األول فتح دور السينما 
الــتــي كــانــت أغــلــقــت ألشــهــر، لــكــن املــشــاهــديــن 
الــذيــن يــخــشــون اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
لــم يــعــودوا بــعــد إلـــى مــقــاعــد الـــصـــاالت. وآثــر 

ــود فــــي 2020  ــ ــ  أسـ
ً
ــيــــوود عــــامــــأ شــــهــــدت بــــولــ

ــاة عــدد  ــ تــهــا ووفـ
ّ
بــســبــب الــفــضــائــح الــتــي هــز

ــى ظـــــروف جــائــحــة  ــة إلــ ــافـ مـــن نــجــومــهــا، إضـ
التي تتيح  الهندية   السينما 

ّ
كوفيد-19: لكن

رقــصــاتــهــا وأغــنــيــاتــهــا لــلــهــنــود الـــهـــروب من 
أن تستعيد  إلــــى  تــســعــى  الـــيـــومـــي،  واقــعــهــم 

بريقها في السنة الجديدة. 
فأول ما واجهته هذه السنة صناعة السينما 
الهندية، وهــي األكــثــر غـــزارة فــي العالم، كان 
نيسان الثنن  إبريل/  في  املأساوي  الرحيل 
من عمالقتها، هما النجم عرفان خان واملمثل 
الوفاتان  وقــد حصلت  كابور،  ريشي  الكبير 
بــفــارق 36 ســاعــة فــحــســب. وتــوالــت الــوفــيــات 
مـــع غــيــاب املــلــّحــن واجــــد خــــان عـــن 42 عــامــا 
بسبب مضاعفات فيروس كورونا، واملخرج 
ــاتـــرجـــي، وأول مــصــمــمــة رقــصــات  بـــاســـو شـ
فــي بــولــيــوود ســـاروج خــان واملغني إس بي 
باالسوبرامانيان الذي كانت في رصيده 40 

ألف أغنية سينمائية. 
الــتــي أحدثها  الــكــبــرى هــي تلك   الضجة 

ّ
لــكــن

انــتــحــار املــمــثــل شــوشــانــت ســيــنــغ راجــبــوت 
ــثــــاثــــن، وخــصــوصــا  ــو فــــي الـــرابـــعـــة والــ ــ وهـ
بــعــد تــوقــيــف حبيبته الــســابــقــة املــمــثــلــة ريــا 
له  اشترت  بأنها  ِهَمت 

ُ
ات التي  شاكرابورتي 

 بعض وسائل اإلعام حملة 
ّ
املخدرات. وشن

عــلــى الــنــجــمــة الــبــالــغــة 28 عـــامـــا واتــهــمــتــهــا 
ب وإلى السحر 

ّ
بأنها لجأت إلى حشيشة القن

األسود لدفع حبيبها السابق إلى االنتحار. 
واســتــجــوبــت الــشــرطــة فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ألغـــــــراض الــتــحــقــيــق عــــــددًا مــــن الـــنـــجـــوم مــن 
بينهم النجمة ديبيكا بادوكوني، قبل تخلية 
ريا شاكرابورتي بكفالة في أكتوبر/ تشرين 
األول بعد بضعة أشهر من االحتجاز. وأدى 

ــدأ عـــرضـــه عــبــر  ــ ــأن الــفــيــلــم بـ ــ »فـــيـــســـبـــوك«، بـ
»نتفليكس« و«إتــش بي أو أوروبــا« وقنوات 
»إيـــــه آر تــــي« وغـــيـــرهـــا، لــكــن »األمــــــل انــتــهــى 

بعرضه سينمائيا في السودان«.
وتـــحـــدث أبـــو الـــعـــاء عـــن عـــدم عـــرض الفيلم 
في بلده األّم، وقــال إنه »أخــذ موافقة الرقابة 
ــمـــري مــحــدد   بــتــصــنــيــف عـ

ً
بـــالـــعـــرض كــــامــــا

مــن شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي«، 
لكن »املــســؤولــن فــي )قــاعــة الــصــداقــة(، وهي 
قـــاعـــة وطــنــيــة مـــا زالـــــت تــحــت إدارة املــكــون 
الرقابي  التصريح  هــذا  أن  قـــرروا  العسكري، 
غير كاف، واستغربوه أخاقيا بنظرتهم هم 
وطنية  قاعة  »يعني  وأضـــاف:  الشخصية!«. 
للشعب...  الفيلم  عــرض  ترفض  الشعب  ملك 

ببساطة ومن غير تجميل!«.
وشــــــرح لـــجـــوء صـــنـــاع الـــفـــيـــلـــم حــيــنــهــا إلـــى 
ــفـــراء« الــتــي تــديــرهــا شــركــة  ســيــنــمــا »مــــول عـ
مصرية يملكها ياسر املولد، واستمرار تعثر 
عرض »ستموت في العشرين«، بسبب »عدم 
الــقــنــاعــة أن عــــرض فــيــلــم ســـودانـــي ســيــكــون 

جاذبا تجاريا لهم كقطاع خاص«.
وشــدد أبــو الــعــاء: »أنــا مــش مسامح كــل من 
تــلــكــأ فـــي عـــدم عـــرض الــفــيــلــم ألهــلــه ونــاســه، 
بالتعالي على جمهورنا  لنتهم نحن يوميا 
واالهــتــمــام بــالــخــارج! مــش مــســامــح مــن تــرك 
وكــرو  مــن ممثلن  الفيلم  فــي  العاملن  ثلثي 
)فــــريــــق( لـــيـــشـــاهـــدوه عــلــى شـــاشـــة تــلــفــازهــم 

اليوم بدل العرض الخاص املوؤود«.
وأكــــــد: »كـــمـــا كـــانـــت صــنــاعــة الــســيــنــمــا أيـــام 
الــبــشــيــر )عـــمـــر الــبــشــيــر( مـــعـــركـــة، فــــإن أزمـــة 
عروض أفامنا وتوزيع األفام في سينماتنا 
هي معركة أخرى سنقرع طبولها منذ اليوم 
عــلــى الــجــمــيــع وبــمــســاعــدة الــجــمــيــع! الشعب 

والـــحـــكـــومـــة والـــصـــحـــافـــة ورجــــــــال األعــــمــــال 
وصناع األفــام. فهي ليست معركة الصناع 
فــقــط، ألنــنــا لـــن نـــحـــارب وحـــدنـــا بــعــد الــيــوم، 
بــل هــي مــعــركــة الــســودانــيــن الــذيــن نصبتم 
ــيــــاء عــلــيــهــم وعـــلـــى ذائــقــتــهــم،  أنــفــســكــم أوصــ
وحــرمــتــمــوهــم مـــن مـــشـــاهـــدة )الـــحـــديـــث عن 

ــار( و)كـــشـــة( و)أوفـــســـايـــد الــخــرطــوم(  األشـــجـ
و)ستموت في العشرين(«.

يذكر أن الزميل سامي عبد الله أجرى مقابلة 
ــو الــــعــــاء، فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول عـــام  ــ مــــع أبـ
2019، بالتزامن مع االحتجاجات في الباد، 
الــســودان  ووصـــف حينها صــنــاعــة فيلم فــي 

الفيلم  إلى عرض  بالثورة. وعّبر عن تطلعه 
، وصــلــنــا إلــى 

ّ
فـــي بـــــاده، إذ قــــال »يــــا لــلــحــظ

6 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان حـــيـــث احـــتـــشـــدنـــا وســـط 
في  اآلالف، ونجحنا  عــشــرات  مــع  الــخــرطــوم 
إزاحــة النظام. نعم، سأعرض هذا الفيلم في 

هذا الوطن الجديد«.

املنتجون تعليق طرح أفامهم في الصاالت، 
وارتـــأوا عرضها بــداًل من ذلــك على منصات 
الــبــث الــتــدفــقــي اآلخـــــذة فـــي االزدهــــــــار، وهــي 
طــِلــق 

ُ
أ الـــذي  »لــــودو«  البوليسي  الفيلم  حــال 

عــبــر »نــيــتــفــلــيــكــس« الــشــهــر الــفــائــت، ويمثل 
أن  رأى  األخــيــر   

ّ
لكن باششان.  ابهيشيك  فيه 

املظلمة  الــصــاالت  فــي  فيلم  مشاهدة  تجربة 
فرانس  لوكالة  وقــال  استبدالها«.  يمكن  »ال 
برس: »نحب الذهاب إلى السينما ومشاهدة 
أفامنا على الشاشة الكبيرة بينما نستمتع 
الــبــاردة  واملــشــروبــات  والسمبوسة  بالفشار 
ــاف: »أنــا  ــ بــرفــقــة األصـــدقـــاء والــعــائــلــة«. وأضـ
أؤمن تماما بأن دور السينما ستعود، وآمل 
ا بأن هذا االحتمال ال يزال 

ً
ذلك حقا« ، معترف

غير مؤكد حتى اليوم. وسأل: »ماذا سيكون 
الوضع الطبيعي الجديد؟«.

كانت فكرة عرض األفام في الصاالت وعلى 
رحت 

ُ
املنصات الرقمية في وقــت واحــد قد ط

في هوليوود، وهو ما تخطط شركة »وورنر 
بـــراذرز« العتماده في ما يتعلق بكل األفــام 
بوليوود  لكن   ،2021 سنة  ستطرحها  الــتــي 
ــــذا الـــقـــبـــيـــل. ورأى  ــــيء مــــن هـ لــــم تــعــلــن أي شـ
كاشياب  أنـــوراغ  الكوميدي  واملمثل  املــخــرج 
الذي يؤدي دور البطولة في فيلم الكوميديا 
السوداء »إيه كي ضد إي كيه« الذي سيتوافر 
ــذا األســــبــــوع عـــلـــى »نــتــفــلــيــكــس«، أن ثــمــة  ــ هـ
أفاما »يجب عرضها على الشاشة الكبيرة«. 
وأوضــح أن املخرجن يصورون أفامهم في 
التي  الــعــرض  ظـــروف يكيفونها مــع طــريــقــة 
يــتــفــقــون عــلــيــهــا مـــع الــجــهــة املــنــتــجــة، ولــذلــك 
ــوزعـــن  ــات واملـ ــوهـ ــوديـ »يــنــبــغــي عــلــى االســـتـ

الوفاء بوعودهم«. 
)فرانس برس(

ٍ من الفضائح والوفيات... بوليوود تريد استعادة بريقها السودان يوصد أبوابه أمام »ستموت في العشرين«بعد عام
قطع مخرج فيلم 

»ستموت في العشرين« 
األمل بعرضه في بلده 
األم، معبرًا عن غضبه 

على »األولياء على ذائقة 
السودانيين«

لندن ــ العربي الجديد

أطلقت  الـــجـــاري،  األّول  كــانــون  فــي 16 ديــســمــبــر/ 
 وثــائــقــًيــا بــعــنــوان 

ً
مــنــّصــة »نــتــفــلــيــكــس« مــســلــســا

أربــع حلقات،  عــا على 
ّ
»الــســفــاح« The Ripper مــوز

 من جيسي فيلي Jesse Vile وإيلينا 
ّ

من إخراج كل
أكبر  قــّصــة  املسلسل  يــتــنــاول   .Ellena Wood وود 
ســفــاح أدخــــل الـــرعـــب إلـــى مــنــطــقــة يــوركــشــايــر في 
ــام بــقــتــل حــوالــي 13   قـ

ْ
ــحــدة، إذ

ّ
شــمــال املــمــلــكــة املــت

 كثيًرا من املراقبن 
ّ
ة، علًما أن امرأة بطريقة وحشيَّ

عون أن يكون الرقم أعلى من هذا بكثير. 
ّ
يتوق

املــثــيــر فـــي قــضــّيــة هــــذا الـــقـــاتـــل الــتــســلــســلــي هو 
مع  واإلعـــام  والصحافة  الشرطة  تعامل  طريقة 
 حــاولــت الــشــرطــة تــصــويــر الــقــاتــل 

ْ
الــضــحــايــا، إذ

ــه يــســتــهــدف الـــعـــامـــات فــــي الـــجـــنـــس فــقــط.  ــ
ّ
ــأن بــ

 املــنــطــقــة الــتــي كــانــت تــحــدث فيها الــجــرائــم 
َّ
وألن

حافظ فيها، 
ُ
امل التيار االجتماعي  مشهورة بقّوة 

أبــًدا بالضحايا،  لم يكونوا يهتمون  الناس   
َّ
فــإن

املقاالت   كثيًرا من 
ّ
إن  

ْ
بــل باعتبارهم »عــاهــرات«، 

في  بنشرها  تقوم  الصحافة  كانت  التي  واآلراء 
ن في 

ْ
ذلك الوقت، كانت تلوم النساء الاتي يعمل

للخطر«.  أنفسهن  »يــعــّرضــن   
ّ
ــهــن

ّ
بــأن املهنة  هــذه 

وهنالك تصريح مشهور لرئيس دائرة التحقيق 
الــــذي كـــان مـــســـؤواًل عــن الــقــضــّيــة، إذ قــــال: »على 

 يــرْدن البقاء 
ّ
 إن كن

ّ
النساء أن يبقن في بيوتهن

 املشتبه به األساسي قد تعّرض 
ّ
أحياء«. ورغم أن

ـــه 
َّ
ــّرة، إال أن ــ لــاســتــجــواب والــتــحــقــيــق أكــثــر مـــن مـ

وليام ساتلكيف  بيتر  الشرطة.  خــداع  من  تمّكن 
 عمليات القتل هذه بن عامي 1975 

ّ
الذي قام بكل

 
ْ
إذ اإلطـــاق،  على  الشرطة  انتباه  يثر  لــم  و1980 

ــٍع أســـطـــوري   الــصــحــافــة قـــامـــت بــإضــفــاء طـــابـ
ّ
إن

أّدى  الـــذي  األمـــر  الــقــاتــل،  ملحمي على شخصّية 
إلى إبعاد الشبهات تماما عن ساتلكيف، سائق 
الشاحنة املتواضع، والذي ال تتطابق مواصفاته 
الــشــخــصــّيــة مــع الــســمــات »الــخــارقــة« الــتــي يجب 

على قاتل متسلسل أن يمتلكها. 
في 22 مايو/ أيــار من عــام 1981، أديــن ساتلكيف 
 اعترف 

ْ
أن الــدرجــة األولـــى، بعد  القتل مــن  بجرائم 

الجرائم  قــام بتلك  بها حرفًيا ووصــف بدقة كيف 
 الــضــربــة األعـــمـــق الـــتـــي تــعــّرضــت 

ّ
الــبــشــعــة. ولـــعـــل

يكن يستهدف  لــم   ساتلكيف 
َّ
أن هــي  الشرطة،  لها 

 املــــــرأة كــوجــود 
ْ

الـــعـــامـــات فـــي الــجــنــس فـــقـــط، بــــل
ا في اعترافاته. وفي 

ً
وكيان، كما قال هذا األمر علن

اإلفادة الوحيدة التي قّدمها ساتلكيف أمام هيئة 
ن أثناء محاكمته، اّدعى الجنون واالنفصام 

ّ
املحلف

ــف بمهّمة مــن الـــرب عندما 
ِّ
ــه كــل

ّ
واالضــطــراب وبــأن

ا من املقبرة أثناء عمله حفاًرا للقبور. 
ً
سمع صوت

وهذه املهمة هي: »القضاء على العاهرات«. الرجل 
 

ّ
ه يقتل كل النساء، استغل

ّ
الخبيث الذي اعترف بأن

يحصل  كي  الشرطة  وغباء  االجتماعّية  املحافظة 
لـ  اّدعـــاء محاربته  فــي  مــا  اجتماعي  تعاطٍف  على 
فن لم تأخذ 

ّ
 هيئة املحل

ْ
»االنحال األخاقي«. ولكن

االعــتــبــار، وحكمت عليه في  التمثيلية بعن  هــذه 
 ساتلكيف تمّكن من 

ْ
سجن مشدد الحراسة. ولكن

«، وتم نقله 
ً
ه »مجنون فعا

ّ
إقناع مدراء السجن بأن

إلــى مصحٍّ نفسي، فيه شــروط حياة أفضل، األمر 
الذي أثار غضًبا شديًدا من ذوي الضحايا. 

فـــي لـــقـــاء مـــع نــاجــيــة لـــم يــتــمــّكــن ســاتــلــكــيــف من 
ه من 

ّ
ها عرفت باملطلق بأن

ّ
اإلجهاز عليها، قالت إن

هاجمها هو سفاح يوركشاير، ولكنها لم تشتك 
ــرت عــلــى املــوضــوع، 

ّ
ــهــا تــســت

ّ
لـــدى الــشــرطــة، بــل إن

ـــت الــقــنــاعــة، 
َ
ق ــهــا ســفــاح يــوركــشــايــر، كــمــا ُســـوِّ

ّ
ألن

لت الصمت على 
ّ

يقوم بقتل العاهرات فقط، وفض
 يشار إليها كعاهرة! 

ْ
أن

أبرز إصدارات عام 2020

)Getty/أبو العالء حامًال »جائزة أسد المستقبل« )أليّساندرا بينيديتي

بيتر ساتلكيف 
ى  وهو ُمغطَّ
برداء أثناء 
محاكمته 
بتهمة القتل من 
الدرجة األولى 
)جاك هيكس/
)Getty

)Getty( رحل النجم الهندي عرفان خان في إبريل/ نيسان الماضي

)Getty( مت األرقام القياسية لالعبين على اإلنترنت خالل فترة الجائحة تحطَّ

ازداد اإلقبال على ألعاب الفيديو بعد إجراءات اإلغالق العام في كّل أنحاء العالم، األمر الذي 
ساعد على زيادة إيرادات العديد من الشركات المصنّعة لهذه األلعاب

ألعاب الفيديو

سفاح يوركشاير

فنون وكوكتيل
حصاد

وثائقي

قضيةرصد

إن إصدار جهاز »بالي 
ستيشن 5« يعتبر واحدا 

من أبرز العالمات الفارقة 
في عالم ألعاب الفيديو 

لهذه السنة. وإذا كان 
علينا أن نختار واحدة من 
األلعاب المخصصة لهذا 

الجهاز، فإن »ديمونز 
سولز« )الصورة( هي الخيار 
األمثل بالتأكيد. إنها اللعبة 

النموذجية ألقصى درجات 
التطور التقني في مجال 

»الغرافيك« والبصريات، 
تجبرك على عيش أجوائها 

وكافة تفاصيلها، وال 
يمكن النظر إليها سوى 

كبداية لمرحلة جديدة من 
ألعاب الفيديو.
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