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MEDIA

»تويتر« ونيودلهي: اتهامات 
بالترهيب وتقويض النظام

قراصنة »سوالر ويندز« يستهدفون 
150 منظمة أميركية وأجنبية

غزة ــ عالء الحلو

الواسعة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تبدأ  لــم 
ضـــد الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــع بــدء 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة في 
العاشر من مايو/ أيار، وإنما زادت ِحدتها، 
عشرات  لتطاول  ملحوظ  بشكل  وتفاقمت 
املقار واملكاتب اإلعالمية خالل وقت قصير. 
الفلسطيني  اإلعـــالمـــي  الـــواقـــع  فــقــد شــهــد 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ُمـــــــــــدة  ــي  ــ ــ يــــــــوًمــــــــا، هـ خـــــــــالل 11 
اإلســرائــيــلــي الــعــنــيــف، مــجــزرة إســرائــيــلــيــة 
بحق الصحافين ومؤسساتهم اإلعالمية، 
التي تحّول 33 منها إلى ُحطام، إلى جانب 
اســتــهــداف الــصــحــافــي يــوســف أبـــو حسن 
 
ً
داخل منزله، ما أدى إلى استشهاده، عالوة
عــلــى إصـــابـــة وتـــضـــرر نــحــو 70 صــحــافــًيــا، 
فــي ظــل مــنــع طــواقــم الــصــحــافــة األجــنــبــيــة، 
ــــل اإلعـــــــــالم الــــدولــــيــــة مــن  ــائـ ــ وُمـــمـــثـــلـــي وسـ
الدخول إلى قطاع غزة خالل فترة العدوان. 
مختلف  اإلسرائيلية  االنتهاكات  وشملت 
ــمـــوعـــة  ــروءة واملـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم املـ
ــراج والــعــمــارات  ــ واملــرئــيــة، عــبــر تــدمــيــر األبـ
السكنية التي تضم وسائل اإلعالم املحلية 
ــيـــة، دون الـــســـمـــاح لــهــم  ــاملـ والــــدولــــيــــة والـــعـ
بإخالء معداتهم وكاميراتهم وأجهزة البث 
والتصوير واإلرسال، التي ُدفنت بمجملها 

تحت الردم. 
اإلسرائيلي  العدوان  الثالث من  اليوم  فجر 
ــدفـــت الــــطــــائــــرات  ــهـ ــتـ ــاع غـــــــزة، اسـ ــلـــى قــــطــ عـ
الجوهرة، وســط مدينة غزة،  ُبــرج  الحربية 
الـــذي يــضــم وكــالــة APA املــحــلــيــة، »الــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لــــإعــــالم«، صــحــيــفــة »فــلــســطــن«، 
ــاه« الـــعـــراقـــيـــة، »الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــجــ ــ قـــنـــاة »االتــ
»اململكة«،  قناة  »الــنــجــبــاء«،  قناة  الــعــربــي«، 
وكــــالــــة »ســـــبـــــق 24«، »مـــنـــتـــدى اإلعـــالمـــيـــن 
الفلسطينين«، »املركز الفلسطيني للحوار 
»قناة  السياسية«،  والتنمية  الديمقراطي 
السورية«، فيما عاودت الطائرات في اليوم 
ذاتــه استهداف بــرج الشروق املكون من 15 
طابقا، ويضم عددا من املؤسسات اإلعالمية، 
من بينها مقر إذاعــة وفضائية »األقصى«، 
وقناة »فلسطن اليوم«، حيث سّوت أربعة 
صواريخ حربية املبنى باألرض. وفي اليوم 
الــــســــادس مـــن الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي على 
ــزة اســتــهــدفــت الــطــائــرات الحربية  قــطــاع غـ
بــرج الــجــالء، وســط مدينة غــزة، الــذي يضم 
مــقــر شــبــكــة »الــــجــــزيــــرة« اإلعـــالمـــيـــة، ومــقــر 
وكالة »أسوشييتد برس« األميركية، وعددا 
السكنية  والــشــقــق  الصحافية  املــكــاتــب  مــن 

ومكاتب املحامن واملحاسبن. 
ونجت خالل فترة العدوان على قطاع غزة 
مــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــن مــن اســتــهــداف 
مجموعة  أن  إال  غــزة،  قطاع  شمال  ُمباشر 
أخــــرى مــنــهــم لـــم تـــنـــُج، حـــن تـــم اســتــهــداف 

منوعات

ــارع  مــبــنــى ســكــنــي بـــالـــقـــرب مــنــهــم فــــي شــ
الـــصـــنـــاعـــة، جــنــوبــي مــديــنــة غـــــزة، مـــا أدى 
إلــــى إصـــابـــة أربـــعـــة صــحــافــيــن بــإصــابــات 
مختلفة. وتضرر 22 منزاًل لصحافين، وتم 
أو  لصحافين،  مملوكة  ســيــارات   5 تدمير 
التغطية  خــالل  أنــبــاء  وكـــاالت  تستخدمها 
اإلعــالمــيــة لــلــعــدوان، على الــرغــم مــن وضع 
أنها تستخدم  إشــارات واضحة تدلل على 
مــن قبل صحافين، وتــم رصــد قــيــام قــوات 

ــمـــات ســـايـــبـــرانـــيـــة،  االحـــــتـــــالل بــــأربــــع هـــجـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــلــــيــــة، ومـ ــت إذاعـــــــــــــات مــــحــ ــدفــ ــهــ ــتــ اســ
ــّعـــدت  إخـــبـــاريـــة إلــكــتــرونــيــة فـــي غـــــزة. وَصـ
قوات االحتالل اإلسرائيلي من ممارساتها 
الصحافين،  بحق  وانتهاكاتها  القمعية 
الصحافي  ــبــاشــر ملنزل 

ُ
امل االســتــهــداف  عبر 

الفلسطيني يوسف أبو حسن، الذي يعمل 
مذيًعا في إذاعــة األقصى املحلية، في حي 
الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، فجر 19 

مايو/ أيار الجاري، وهو اليوم التاسع من 
استشهاده وتدمير  إلــى  أدى  مــا  الــعــدوان، 
ــف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على 

ّ
ــل

َ
مــنــزلــه. وخ

مدار 11 يوًما تدمير 33 مؤسسة صحافية، 
إلــى جانب إصــابــات وأضـــرار لحقت بأكثر 
الصحافين  نقابة  وفــق  صحافًيا،   70 مــن 
ــالـــت إن االحـــتـــالل  ــتـــي قـ الــفــلــســطــيــنــيــن، الـ
اإلســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن في 
بيوتهم اآلِمنة، وخالل تغطيتهم امليدانية. 

االعــتــداءات اإلسرائيلية بحق  ولــم تتوقف 
ــبــاشــر أو 

ُ
الــصــحــافــيــن عــنــد االســتــهــداف امل

الـــتـــدمـــيـــر وتـــهـــديـــد الـــســـالمـــة الــشــخــصــيــة، 
إذ تــزامــن مــع تــلــك املــمــارســات قــيــام شركة 
وتطبيق  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
»واتــــــســــــاب« بــحــظــر وحـــجـــب الـــعـــديـــد مــن 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــافـ ــحـ ــات الـــصـ ــابــ ــســ حــ
ــدن  ــ

ُ
ــدد مـــن امل ــ ــزة والــــقــــدس وعـ فـــي قـــطـــاع غــ
الفلسطينية، أو حتى خارج فلسطن. 

ــر، الــــــــذي يـــطـــاول  ــظــ ويـــســـتـــهـــدف ذلــــــك الــــحــ
الــصــحــافــيــن والـــنـــاشـــطـــن، حــجــب الـــروايـــة 
الفلسطينية عن العالم، في ظل محاوالتهم 
ــــف وفـــــــضـــــــح مـــــــــــدى الـــــــجـــــــرائـــــــم الــــتــــي  ــشــ ــ كــ
ترتكبها قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي بحق 
تصوير  جــانــب  إلـــى  الـــُعـــزل،  الفلسطينين 
باشر للعمارات السكنية فوق 

ُ
االستهداف امل

رؤوس ساكنيها، بما فيها من أطفال ونساء 
ومسنن، دون سابق إنذار. وال تتوقف تلك 
املواقع عن حظر، أو التهديد بحذف الحساب 
ــال نــشــر أخـــبـــار أو مــنــشــورات  كــلــًيــا، فـــي حــ
بــاملــقــاومــة  تتعلق  كــلــمــات  تتضمن  خــاصــة 
أو الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا يــحــاول 
الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون تـــجـــاوز ذلــك 
والتحايل  بديلة،  حسابات  بإنشاء  الحظر 
عــلــى خـــوارزمـــيـــات تــلــك املـــواقـــع واملــنــصــات، 
عبر تقطيع الكلمات، أو استبدالها بكلمات 
تحمل املعنى ذاتــه، إال أن تلك املــحــاوالت ال 
تنجح في كثير من األحيان، إذ تتم ُمعاودة 

الحظر لعشرات املرات. 
وتسعى تلك املواقع إلى ُمساندة املحتوى 
الــروايــة  تحييد  عبر محاولة  اإلســرائــيــلــي، 
ــل الـــحـــروب  الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــاصـــة فــــي ظــ
ــد عـــــــدد مــن  ــقــ الــــتــــصــــعــــيــــد، إذ فــ وأوقـــــــــــــات 
الــصــحــافــيــن خــــالل الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي 
ــم  ــهـ ــاتـ ــابـ األخــــــيــــــر عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة حـــسـ
وأرقـــــــامـــــــهـــــــم، الـــــتـــــي كــــــانــــــوا مــــــن خـــاللـــهـــا 
يحاولون تصوير ما يجري بحق املدنين 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ويــــوضــــح رئـــيـــس املــكــتــب 
اإلعــــالمــــي الــحــكــومــي ســـالمـــة مـــعـــروف أن 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي جــعــل مـــن كـــل كــائــن 
حـــي هــدفــا مــشــروعــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه، فيما 
كان الصحافيون الفلسطينيون في مقدمة 
ــســتــهــدفــة، إذ قـــام فــي اللحظات 

ُ
الــجــهــات امل

األولـــى بــاســتــهــداف األبــــراج واملــبــانــي التي 
تضم التجمعات اإلعالمية.

يستهدف حظر 
مواقع التواصل حجب 

الرواية الفلسطينية

واشنطن ــ العربي الجديد

املدعومون  السيبرانيون  الجواسيس  أطلق 
أنظمة   اخــتــراق  ــ املسؤولون عن  من روسيا 
ـــ هــجــومــا يعتمد  ــوالر ويــــنــــدز« ــ ــ شـــركـــة »ســ
حكومية  وكـــاالت  على  االحــتــيــالــي  التصيد 
أمــيــركــيــة وأجــنــبــيــة ومـــراكـــز أبـــحـــاث، خــالل 
ــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام  ــــوع الــــحــــالــــي، عــ ــبـ ــ األسـ
حـــســـاب بـــريـــد إلــكــتــرونــي لــلــتــســويــق يــعــود 
»الـــوكـــالـــة األمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة«،  لــــ
وفــــق مـــا كــشــفــتــه شـــركـــة »مــايــكــروســوفــت«. 
نـــحـــو 3 آالف حــســاب  الــحــمــلــة  اســـتـــهـــدفـــت 
بــريــد إلــكــتــرونــي فــي أكــثــر مــن 150 منظمة 
ــل مـــنـــخـــرط فــي  ــ مــخــتــلــفــة، ربـــعـــهـــا عـــلـــى األقــ
وحقوق  اإلنساني  والعمل  الدولية  التنمية 
اإلنسان، وفق ما أفاد به نائب رئيس شركة 
»مــايــكــروســوفــت«، تـــوم بــيــرت، فــي تــدويــنــة 
نشرت في وقت متأخر من مساء الخميس. 
شركة األمن السيبراني »فيلوكسيتي« التي 
تتبعت الحملة أيضا قالت، في منشور لها، 
عن  نسبيا  املنخفضة  الــكــشــف  مــعــدالت  إن 
رسائل البريد اإللكتروني االحتيالية تشير 
إلــى أن املهاجم »كــان على األرجــح قد حقق 

بعض النجاح في اختراق األهداف«.
وقال بيرت إن الحملة تبدو كأنها استكمال 
ــلـــلـــن  ــل املـــتـــسـ ــ ــبـ ــ ــــود مـــــتـــــعـــــددة مـــــــن قـ ــهـ ــ ــــجـ لـ

الـــــروس »الســـتـــهـــداف الــــوكــــاالت الــحــكــومــيــة 
املـــشـــاركـــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، كــجــزء 
االستخبارية«.  املعلومات  جمع  جهود  مــن 
ــداف امـــتـــدت إلـــى 24 دولـــة  ــ وأضـــــاف أن األهــ
ــل. أوضـــحـــت »مــايــكــروســوفــت« أن  ــ عــلــى األقـ
املتسللن تمكنوا مــن الــوصــول إلــى حساب 
عبر  الــدولــيــة«  للتنمية  األميركية  »الــوكــالــة 
»كونستانت كونتاكت«، وهي خدمة تسويق 
ــي. تــــزعــــم رســـائـــل  ــرونــ ــتــ ــكــ ــبـــر الـــبـــريـــد اإللــ عـ
التصيد االحتيالي التي وجهت عبر البريد 
اإللكتروني املخترق، املؤرخة في 25 مايو/

أنــهــا تحتوي على معلومات  الــحــالــي،  أيـــار 
في  والتزوير  االحتيال  مزاعم  حــول  جديدة 
 ،2020 عام  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
ــا إلــى البرامج الــضــارة التي 

ً
وتتضمن رابــط

إلى  املستمر  »الــوصــول  بـــ للقراصنة  تسمح 
األجهزة املخترقة«. أشارت »مايكروسوفت«، 
في تدوينة منفصلة، إلى أن الحملة ال تزال 
ــدة مــــوجــــات من  ــ مــســتــمــرة وتــــطــــورت مــــن عـ
حمالت التصيد التي اكتشفتها ألول مرة في 
إلى  تصاعدت  والــتــي  الثاني  يناير/كانون 

الرسائل البريدية الجماعية هذا األسبوع.
في حن أن الحملة على »سوالر ويندز« التي 
القطاع  الــعــشــرات مــن شــركــات  إلـــى  تسللت 
الخاص ومراكز األبحاث، باإلضافة إلى ما 
أميركية  وكـــاالت حكومية  تسع  عــن  يقل  ال 

كــانــت متخفية واســتــمــرت حــتــى عـــام 2020 
قــبــل أن تــكــشــفــهــا شــركــة األمــــن الــســيــبــرانــي 
ــيـــرة يسميها  األخـ الــحــمــلــة  فــــإن  آي«،  ـــيـــر 

َ
»ف

بالضوضاء،  السيبراني  األمــن  باحثون في 
ألنها سهلة الكشف. الشهر املاضي، أعلنت 
بــــايــــدن عــن  ــركـــي جــــو  ــيـ الـــرئـــيـــس األمـ إدارة 
سلسلة عــقــوبــات مالية ضــد روســيــا وطــرد 
عشرة دبلوماسين روس. فرضت عقوبات 
أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية 
متهمة بــدعــم أنــشــطــة الــقــرصــنــة الــتــي تقوم 

بها استخبارات موسكو.

)Getty/إصابة وتضرر نحو 70 صحافيًا في العدوان على غزة )مؤمن فايز

)جيم واتسون/فرانس برس(

لندن ــ العربي الجديد

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، شـــركـــة »تـــويـــتـــر« بــالــعــمــل 
عــلــى تــقــويــض نــظــامــهــا الــقــانــونــي، مــمــا يــصــّعــد املــعــركــة بــن الــســلــطــات وعمالقة 
التكنولوجيا حول إجراءات جديدة تستهدف منصات التواصل االجتماعي. كانت 
عناصرها  زيـــارة  بعد  »الــتــرهــيــب«،  بـــ الهندية  الشرطة  اتهمت  األميركية  الشركة 
بــشــأن شكوى  إخــطــار  لتسليم  اإلثــنــن،  نيودلهي  العاصمة  فــي  »تــويــتــر«  مكاتب 
حول تصنيف إحدى تغريدات املتحدث باسم الحزب الهندوسي القومي املتطرف 
ــراءات الجديدة  ــ الــحــاكــم على أنــهــا »وســائــط تــم الــتــالعــب بــهــا«. كما انــتــقــدت اإلجـ
الــتــي تــقــول هــي وشــركــات التكنولوجيا األخـــرى والــنــاشــطــون الــحــقــوقــيــون، إنها 
تهدد خصوصيات املستخدمن. الحكومة الهندية ردت على »تويتر«، باتهامها 
إن  الهندية  الحكومة  البالد. وقالت  القانوني« في  النظام  إلى »تقويض  بالسعي 
ما  إلمــالء  مجال  أي  تملك  و»ال  االجتماعي،  للتواصل  منصة  إال  ليست  »تويتر« 
الهند«. وأضافت أن »ممثلي  القانونية في  يجب أن تكون عليه األطــر السياسية 
شركات التواصل االجتماعي، بمن فيهم أولئك العاملون في )تويتر(، سيبقون في 

أمان في الهند، وال تهديد ألمنهم وسالمتهم الشخصية«.
أضافت شرطة دلهي، في بيان، أن »تويتر« مجبرة بموجب القانون على التعاون مع 
تحقيقها، ومشاركة معلومات حول سبب تصنيف تغريدة املتحدث باسم الحزب 
الحاكم على أنها »وسائط تم التالعب بها«. غرد وزير تكنولوجيا املعلومات رافي 
في  الحق  بالكامل  الحكومة تحترم  أن  الخميس،  أمــس  أول من  بــراســاد،  شانكار 
الخصوصية، وأن القواعد الجديدة تهدف إلى منع »استغالل وإســاءة استخدام 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«. لــكــن منتقدين يــقــولــون إن إدارة رئــيــس الــــوزراء 
ناريندرا مودي تسعى إلى خنق املعارضة عبر اإلنترنت، وهي اتهامات ترفضها 
الحكومة. ورفعت شركة تطبيق املراسلة الشهير »واتساب« دعوى قضائية ضد 
ووقــف  مستخدميها  خصوصية  عــن  لــلــدفــاع  سعيا  األربـــعـــاء،  الهندية  الحكومة 

القوانن الجديدة التي تتطلب جعل الرسائل »قابلة للتتبع«.

الصحافيون الفلسطينيون: معارك على كل الجبهات

تتصاعد االحتجاجات ضد أخبار
»فيسبوك« داخل الشركة نفسها، 

إذ يتهمها موظفون بالتحيز 
ضد المسلمين والعرب ومحاباة 

االحتالل اإلسرائيلي، وتحديدًا 
خالل العدوان األخير على قطاع 
غزة المحاصر واالنتهاكات بحق 

الفلسطينيين في الداخل المحتل.

أعلنت شركة »فيسبوك« أنها لن 
تحذف المنشورات التي تزعم أن 

فيروس كورونا الجديد من صنع 
اإلنسان أو تسرب من مختبر عن 
منصاتها للتواصل االجتماعي، 

»في ضوء التحقيقات الجارية في 
منشأ وباء كوفيد-19 وبالتشاور مع 

خبراء الصحة«.

صدر حكم جديد بالسجن 14 شهرًا 
على قطب اإلعالم في هونغ 

كونغ جيمي الي )73 عامًا( أمس 
الجمعة، لمشاركته في تجمع 

احتجاجي محظور عام 2019، 
في الذكرى السبعين لتأسيس الصين 

الشيوعية، ما يرفع مدة عقوبته 
إلى عشرين شهرًا.

دعت 42 منظمة تونسية، 
الخميس، إلى اإلفراج الفوري 

عن الصحافي المغربي سليمان 
الريسوني المضرب عن الطعام 

وعمر الراضي. يعتبر المتضامنون 
مع الصحافيين أنهما معتقالن 

بسبب آرائهما، بينما تشدد السلطات 
دومًا على استقاللية القضاء.

الصحافيين  بحق  إسرائيلية  مجزرة  غزة،  على  اإلسرائيلي  العدوان  ُمدة  هي  يومًا   11 خالل  الفلسطيني  اإلعالمي  الواقع  شهد 
ومؤسساتهم، فيما دأبت مواقع التواصل على تقييد الصحافيين الفلسطينيين
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تــراجــع  مــع  عــاملــيــة،  سينمائية  منطقة  أكــبــر 
الثاني، وحفاظ  املركز  إلى  املتحدة  الواليات 
املــمــلــكــة املــتــحــدة عــلــى مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

سادس أكبر مرتبة في هذه التصنيفات.
فــي عالم  الترتيبات  لتبديل هــذه  وقــد يكون 
السينما أهــداف أبعد من الترفيه عن الناس 
أو االستفادة من العائدات املادية. إذ نالحظ 
ــزال، تــأثــيــًرا  ــ كــيــف مـــارســـت هـــولـــيـــوود وال تــ
العاملّية،  والــثــقــافــات  املجتمعات  على   

ً
فــعــاال

وكيف نجحت إلى حد بعيد، في تشكيل آراء 

الناس وتوّجهاتهم، تحديًدا، خالل الحروب 
وفي العديد من القضايا العاملّية الحّساسة. 
فكان من الطبيعي أن تحاول معظم حكومات 
العالم استغالل السينما لصالحها، إن على 
نطاق عاملي أو إقليمي أو وطني. ويبدو ذلك 
حيث  البريطانية،  السينما  واقـــع  فــي  جلّيًا 
من  مجموعة  الوطنية«  »األرشيفات  تكشف 
الــســجــالت الــحــكــومــيــة والـــعـــامـــة، الــتــي تــوفــر 
رؤى فـــريـــدة عـــن تـــاريـــخ صــنــاعــة الــســيــنــمــا، 
الحرب  خــالل  الحكومة  استخدمتها  وكــيــف 

كاتيا يوسف

بدأت السينما في اململكة املتحدة، 
ــا،  ــى الــحــيــاة تــدريــجــًيّ بــالــعــودة إلـ
بــعــد فــتــرات متتالية مــن اإلغـــالق 
فــرضــتــهــا جــائــحــة كــوفــيــد 19، الــتــي ال تـــزال 
ــر عــلــى جميع بــقــاع األرض، 

ّ
تــداعــيــاتــهــا تــؤث

ومن املرّجح أن تستمر ألشهر وربما لسنوات. 
يــفــيــد تــقــريــر »رابــــطــــة الــســيــنــمــا فـــي املــمــلــكــة 
 عــمــلــيــات إغــالق 

ّ
املــتــحــدة«، لــعــام 2020، بــــأن

الساحقة  الغالبية  وفــي  فيها  السينما  دور 
مــن دول الــعــالــم، أّدت إلـــى تــدهــور وضــعــهــا، 
ــام الــســابــق،  ــعـ ــن الـ ــة عـ ــائـ بـــحـــوالـــي 75 فـــي املـ
 على شباك التذاكر الذي 

ً
وتأثيره كان مماثال

بلغ 297 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 
76 في املائة عن عام 2019.

على جميع  التأثيرات سلًبا  هذه  وانعكست 
دور السينما الرئيسة في جميع مدن العالم. 
وعلى الّرغم من ذلك، كان بعضها مثل اليابان 
قادرًا على إبقاء دور السينما مفتوحة لفترة 
أطــول، في املقابل صّبت هــذه التغييرات في 
مــصــلــحــة الــصــن إيــجــابــًا، لــتــظــهــر ألول مــرة 

زيادة كتلة العضالت 
تساعد على رفع معدل 

األيض اليومي

تحاول معظم 
حكومات العالم استغالل 

السينما لصالحها

استهلك البطيخ في 
وادي النيل كتحلية منذ 

أكثر من 4000 عام

2223
منوعات

على  للحفاظ  حيوية  كـــأداة  الثانية  العاملية 
عدد  مخاوفها،  أثــار  بينما  املعنوية،  الـــروح 
بعد  بكثرة  أنتجت  الــتــي  الجريمة  أفـــالم  مــن 

انتهاء الحرب. 
األرشيفات  فــي  املحفوظة  امللفات  وتحتوي 
الوطنية، على مراسالت تناولت فيلمن من 
انــتــبــاه الحكومة  الــحــرب، لفتا  فــتــرة مــا بعد 
Good- البريطانية ألسباب مختلفة، هما فيلم
 Street Corner وفيلم   1948 عــام   Time Girl
عام 1953، وقد شارك في كتابة الفيلم األول 

الــثــانــي، كــاتــبــة السيناريو  وكــتــابــة وإخــــراج 
ــل بـــوكـــس،  ــ ــوريـ ــ ــيــــزيــــة، مـ ــلــ ــكــ واملــــخــــرجــــة اإلنــ
واسمها الحقيقي فيوليت، بارونة غاردينر. 
ــيــــف  ــــي األرشــ ــلــــفــــات املــــــوجــــــودة فـ ــقـــي املــ ــلـ وتـ
الوطني، الضوء على رد فعل وزارة الداخلية 
ــّور بــهــا الفيلم  آنــــذاك عــلــى الــطــريــقــة الــتــي صـ
»املــدرســة املــعــتــمــدة«. وكــانــت عــن مؤسسات 
رسل محكمة 

ُ
تديرها وزارة الداخلية، حيث ت

مشاغبات  يرتكبون  الذين  الشباب  األحــداث 
إليها، بهدف إبعادهم عن التأثيرات السيئة، 
على  الــالزمــن،  والــتــدريــب  التعليم  ومنحهم 

ا.
ً
أمل أن يسلكوا مساًرا مختلف

الــحــكــومــة  انـــتـــبـــاه   ،Good-Time Girl لـــفـــت 
لــتــركــيــزه وتــســلــيــطــه الـــضـــوء عــلــى الــنــاحــيــة 
التي  واملخاطر  املعتمدة،  للمدارس  السلبية 
قد تواجهها الفتيات هناك. فهو يروي قصة 
العمر 16  البالغة من  الفتاة جوين رولينغز 
التعيسة،  املنزلية  التي تركت حياتها  عاًما، 
واخــتــلــطــت بــمــجــرمــن صـــغـــار لــيــنــتــهــي بها 
األمــــر فـــي »مـــدرســـة مــعــتــمــدة«. فــتــتــورط في 
مشاكل عديدة وتعاقر الخمر، لتهرب أخيًرا، 
أثناء أعمال شغب اندلعت في قاعة الطعام. 
وبعد مغامرات عــّدة، تقابل فاّرين اثنن من 

الجيش األميركي وتتورط في جريمة قتل.
ــه 

ّ
تشير مــلــفــات األرشــيــفــات الــوطــنــيــة إلـــى أن

ــــدار الــفــيــلــم،  ــار 1947، قــبــل إصـ فـــي مـــايـــو/ أيــ
 عنه في إحدى املجالت، وأكثر ما 

ٌ
شر مقال

ُ
ن

أثار قلق الحكومة كان عاملن رئيسن: أوال 
ــهــا مكان 

ّ
تــصــويــر املـــدرســـة املــعــتــمــدة عــلــى أن

يفشل في إعادة تأهيل الفتيات، بل ويجعلهن 
عـــرضـــة لـــلـــتـــورط فـــي مـــزيـــد مـــن الـــفـــســـاد من 
املجلة  ربطت  وثــانــًيــا،  السجن.  فــي  زمالئهن 
 بــقــّصــة واقــعــيــة تــعــود لــعــام 

ً
الــفــيــلــم صـــراحـــة

الـــذقـــن  قـــتـــل  ــم »جـــريـــمـــة  ــاسـ بـ ــــعــــرف 
ُ
ت  ،1944

املــشــقــوقــة« الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــنــادلــة الــشــابــة 
إلــيــزابــيــث جــونــز واملــجــرم الــهــارب األمــيــركــي 
كـــــارل هـــولـــن. وكـــانـــت إلـــيـــزابـــيـــث جـــونـــز قد 
أرسلت إلى مدرسة معتمدة بعد هروبها من 
بلوغها  وعند  الثالثة عشرة.  في سن  املنزل 
18 عامًا التقت بهولن، وارتكبا مًعا سلسلة 
مــن الــجــرائــم الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا فــي مقتل 

سائق التاكسي جورج إدوارد هيث. 
يــحــتــوي أحـــد املــلــفــات الــحــكــومــيــة املــوجــودة 
فـــي األرشـــيـــفـــات الــبــريــطــانــيــة، عــلــى رســالــة 
إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة، جيمس تــشــوتــر إيـــدي، 
ــــدي إلــيــزابــيــث جــونــز،  ــإذن مـــن والـ مــكــتــوبــة بــ
تــعــتــرض عــلــى صــنــع فــيــلــم يــتــشــابــه بشكل 
ــــح مـــع قــضــيــتــهــا. ومـــلـــف آخــــر يتضمن  واضـ
رســالــة مــن مــؤتــمــر »نــيــوكــاســل أبــــون تــايــن« 
 
ّ
أن عــلــى  يــنــص  النسائية  للمنظمات  الــدائــم 
هـــذا الفيلم يــقــّدم صـــورة خــاطــئــة عــن كيفية 
معاملة الفتيات في املدارس املعتمدة. وكتب 
وزير الداخلية إلى رئيس املنظمة التي كانت 
ــه، مــعــّبــرًا عــن مــخــاوفــه  تــمــول الــفــيــلــم وتـــوزعـ
املعتمدة وعــن خيبة  املــدرســة  بشأن مشاهد 
 الفيلم يرسم صورة مضللة 

ّ
أمله، الفتًا إلى أن

املــدارس.  للفتيات واملوظفن في هذه  تماًما 
وتدل النقاشات التي أثيرت حول هذا الفيلم 
 الحكومة شعرت آنــذاك بــأن السينما 

ّ
إلــى أن

يمكن أن تـــؤدي إلــى ضــالل مــؤثــر. أّمـــا امللف 
 ،Street Corner فــيــلــم  عــــن  املــــوجــــود  ــر  ــ اآلخــ
ا كأداة مفيدة 

ً
رف به أيض

ُ
 الفيلم اعت

ّ
فُيظهر أن

للتأثيرعلى الرأي العام لصالح الحكومة. 
نتج فيلم »ستريت كورنر« سيدني بوكس، 

ُ
أ

زوج موريل. وهو يتابع عمل الشرطيات في 
قـــوات شــرطــة الــعــاصــمــة لــنــدن. بـــدأ الــتــعــاون 
ــل ديــســمــبــر/ كــانــون  ــراج الــفــيــلــم فــي أوائــ إلخــ
األول 1951 مع مفوض الشرطة آنــذاك. وكان 
ــفـــوض لـــإنـــتـــاج، األمـــل  ــم املـ ــبـــاب دعــ ــد أسـ أحــ
فـــي أن يــصــور الــشــرطــة فـــي ضــــوء إيــجــابــي، 
الي في تجنيد املزيد من النساء 

ّ
ويساعد بالت
في الشرطة. 

A

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

بــدأت شبكة  املاضي،  إبريل/نيسان  في 26 
السلسلة  بعرض  جيوغرافيك«  »ناشونال 
املــمــثــلــة  تــقــّدمــهــا  الـــتـــي   Impact الــوثــائــقــيــة 
السلسلة  تتتّبع  غـــادوت.  غــال  اإلسرائيلية 
قــصــص ســت نــســاء لــهــن تــأثــيــر غــيــر عــادي 
العالم.  أنحاء  على مجتمعاتهن في جميع 
 »فـــــي مـــنـــاطـــق يــشــوبــهــا 

ّ
إذ رغـــــم عـــيـــشـــهـــن

العنف والفقر والصدمات والتمييز والقمع 
الــنــســاء  هــــؤالء  ــإن  فـ  ، الطبيعية  والـــكـــوارث 
بالقيادة«،  الحلم  على  يجرؤن  الشجاعات 

بحسب ما تقوله القناة.
في 6 حلقات تتتّبع غادوت قصص 6 نساء 
إذًا من السكان األصلين في كل من البرازيل، 
وكاليفورنيا،  وميشيغان،  وبويرتوريكو، 
ــا، وتــيــنــيــســي.  وبـــعـــد الـــعـــدوان  ــانـ ــزيـ ولـــويـ
اإلسرائيلي على غزة، انطلقت حملة تطالب 
منها  ت 

ّ
)تبق السلسلة  عــرض  بوقف  القناة 

حلقة واحـــدة تــعــرض يــوم اإلثــنــن املقبل«، 
وذلــك بسبب مواقف غــادوت املشجعة على 
عن  دفاعًا  ذلــك  معتبرة  الفلسطينين،  قتل 

للرجال( يتخذ الجسم وضعية املجاعة ويبدأ 
يقلل من معدل  العضلية مما  بتكسير كتلته 
من  بالتالي  ويبطئ  لــديــه،  الــغــذائــي  التمثيل 
معدل حرقه للسعرات الحرارية للحفاظ على 

الطاقة التي يحصل عليها. 
¶ تـــنـــاول كــمــيــة كــافــيــة مـــن الــبــروتــن يــومــًيــا: 
ــا بــــحــــث نــــشــــر فــي  ــنــــهــ وجــــــــدت األبــــــحــــــاث ومــ
British journal of nutrition أن اتباع األنظمة 
الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة بـــالـــبـــروتـــن مـــثـــل الــبــيــض 
تــعــزز عملية  والبقوليات  والــدجــاج  والــســمــك 
السعرات  كمية  مــن  وتــزيــد  الــغــذائــي  التمثيل 
الحرارية املحروقة بحوالي 80 إلى 100 سعر 
حــراري يومًيا. وتختلف كمية البروتن التي 
الشخص،  حجم  باختالف  الجسم  يحتاجها 
البروتن لكل  ويعتبر استهالك 0.8- 1 غ من 
كيلوغرام من وزن الجسم يومًيا كافيًا ليعزز 
من عملية االستقالب وفقدان الوزن. فبالنسبة 
الى  فــإنــه يحتاج  كــغ  لشخص يبلغ وزنـــه 60 

48- 59 غ من البروتن يوميًا.
¶ تناول الحبوب الكاملة واألطعمة الطازجة: 
تــتــطــلــب الــحــبــوب الــكــامــلــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
الــشــوفــان والكينوا  الــبــنــي ودقــيــق  مــثــل األرز 
طـــاقـــة أكـــبـــر مـــن الــجــســم لــهــضــمــهــا بــاملــقــارنــة 
مــع الــحــبــوب املــكــررة واملــعــالــجــة مــثــل الدقيق 
الخبز واملعكرونة.   في صنع 

ً
عــادة املستخدم 

يارا حسين

الـــحـــرق أو  ــقـــالب أو األيـــــض أو مـــعـــدل  ــتـ االسـ
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي كــلــهــا مــصــطــلــحــات تشير 
الطعام  الجسم  بها  يحول  التي  العملية  إلــى 
والــــشــــراب إلــــى طـــاقـــة لــيــحــافــظ عــلــى الــحــيــاة 
داخـــل خــاليــا الكائنات الــحــيــة. وزيــــادة معدل 
االستقالب مفيدة للصّحة العامة عالوة على 
أنها تساعد على فقدان الــوزن والحفاظ على 
التي تساعد  الــطــرق  رشــاقــة الجسم، فما هــي 

على تعزيز عملية االستقالب في الجسم؟ 
¶ بــنــاء الــعــضــالت: تــشــيــر الــــدراســــات إلـــى أن 
إجــمــالــي الــســعــرات الــحــراريــة املــحــروقــة أعلى 
لديهم عضالت  الذين  األشخاص  لدى  بكثير 
ألن األنسجة العضلية عموًما تحرق سعرات 
حــراريــة أكــثــر مــن األنــســجــة الــدهــنــيــة، فبينما 
يــســتــخــدم كـــل رطــــل مـــن الــعــضــالت حـــوالـــي 6 
اليوم فقط للحفاظ على  سعرات حــراريــة في 
نفسه، يحرق رطل الدهون سعرتن حراريتن 
ــقـــط يــــومــــًيــــا. وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن زيـــــــــادة كــتــلــة  فـ
العضالت ستساعد على رفع متوسط معدل 

األيض اليومي وبالتالي خسارة الوزن.
ــعــــرات  ــن الــــســ ــ ــة مــ ــيــ ــافــ ¶ اســــتــــهــــالك كـــمـــيـــة كــ
تناول  أن  الناس  من  الكثير  يعتقد  الحرارية: 
أقـــل عـــدد مــمــكــن مـــن الــســعــرات الـــحـــراريـــة هو 
ــوزن بــشــكــل ســريــع  ــ ــل لـــفـــقـــدان الــ الـــحـــل األفـــضـ
ومــلــحــوظ. ولــكــن فــي الــواقــع عـــالوة على أنها 
تـــؤدي إلـــى عـــدم الــحــصــول عــلــى مــا يكفي من 
العديد من العناصر الغذائية، يمكن أن يكون 
الـــوزن.  فــقــدان  تأثير معاكس على  ــا 

ً
أيــض لها 

فــعــنــد اســتــهــالك كــمــيــات قليلة مــن الــســعــرات 
الحرارية )أقل من 1200 سعرة حرارية يوميًا 
للنساء وأقــل من 1800 سعرة حــراريــة يوميًا 

النفس. وتــســاءل ناشطون مــغــردون »كيف 
ــادوت عــن الــســكــان األصلين  تــدافــع غـــال غــ
فــي الـــقـــارة األمــيــركــيــة، وتـــحـــّرض عــلــى قتل 

السكان األصلين في فلسطن؟«.

تحريض منذ سنوات
ُيــذكــر أن غــــادوت أثــــارت جــــداًل واســعــًا عــام 
وابنتها  تظهرها  صـــورة  نــشــرت  إذ   ،2014
ــان صــــالة يــــوم الــســبــت عــنــد الــيــهــود،  تـــؤديـ
الــجــنــود اإلسرائيلين  وتــبــتــهــالن مــن أجـــل 
خـــالل عــدوانــهــم عــلــى غــــزة، مــعــلــقــة: »أبــعــث 
اإلسرائيلين،  بلدي  ألبناء  وصالتي  حبي 
الذين  والــفــتــيــات  الفتيان  لجميع  وخــاصــة 
لــحــمــايــة وطــنــي ضد  يــخــاطــرون بحياتهم 
األفــعــال املــروعــة الــتــي تــقــوم بها )حــمــاس(، 
املـــخـــتـــبـــئـــة مـــثـــل الـــجـــبـــنـــاء خـــلـــف الـــنـــســـاء 

واألطفال... سنتغلب عليهم«.
حــــازت غــــادوت لــقــب مــلــكــة جــمــال إســرائــيــل 
ــام 2004، وخـــدمـــت فـــي جــيــش االحـــتـــالل  عــ
اإلسرائيلي ملدة عامن، وال تزال على لوائح 
ــــل األعـــمـــال  ــة مــــن رجـ ــزوجـ ــتـ االحــــتــــيــــاط، ومـ
اإلسرائيلي يارون فارسانو، علمًا أنه يملك 
وهي  تــزيــديــك،  نيفي  مستوطنة  فــي  فندقًا 
املحتلة  األرض  على  ُبنيت  مستوطنة  أول 

خارج مدينة يافا.

تغريدة العدوان
وكـــــــان نـــاشـــطـــون أجــــانــــب وعــــــــرب، بــيــنــهــم 
مــشــاهــيــر، قـــد شـــنـــوا هــجــومــًا عــبــر مــواقــع 
التواصل االجتماعي على غادوت، مع بداية 

العدوان على القطاع بعد تغريدة لها.
وكــتــبــت املــمــثــلــة اإلســرائــيــلــيــة ومــلــكــة جــمــال 
إسرائيل السابقة وقتها: »إسرائيل تستحق 

العيش كأمة حرة وآمنة، وجيراننا يستحقون 
ــــت »قـــلـــبـــي مــكــســور.  ــافـ ــ األمــــــر نـــفـــســـه«. وأضـ
وطني في حالة حرب. أنا قلقة على عائلتي 
ــبـــي. هـــــذه حــلــقــة مــفــرغــة  ــعـ ــائــــي وشـ ــدقــ وأصــ
مستمرة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. أصــلــي مــن أجــل 
الضحايا وعائالتهم. أدعو الله أن ينتهي هذا 

العداء الــذي ال يمكن تصوره، وأدعــو قادتنا 
إليجاد حل كي نتمكن من العيش جنبًا إلى 
جنب بسالم. وأدعــو أليام أفضل«. بعد نشر 
غـــادوت )36 عــامــًا(، لــهــذه الــتــغــريــدة، انهالت 
واملساندة  الغاضبة  التعليقات  عليها مئات 
ــا دفــعــهــا إلــى  لــلــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم، مـ

في  حساباتها  على  التعليق  خاصية  إلغاء 
وقالت  و»فيسبوك«.  و»إنستغرام«  »تويتر« 
ــيـــوود إن  ــولـ مـــواقـــع مــتــخــصــصــة بـــأخـــبـــار هـ
املمثلة األميركية بري الرسون ألغت متابعة 
»تــويــتــر«، بعد تغريدتها  غـــادوت على  غــال 

بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن اتباع نظام 
غـــذائـــي غــنــي بــالــحــبــوب الــكــامــلــة واألطــعــمــة 
الـــطـــازجـــة يــمــكــن أن يـــعـــزز عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
من  املكون  الغذائي  بالنظام  مقارنة  الغذائي 
األطعمة املصنعة حيث تسبب األخيرة تباطؤ 

عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
¶ الــنــوم بشكل كــاف: عــدم الــنــوم الكافي ألقل 
ُيعيق  أن  الليلة يمكن  فــي  مــن ســبــع ســاعــات 
عـــمـــلـــّيـــات الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي ويـــبـــطـــئ حـــرق 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة  مــمــا يـــســـرع مـــن تــراكــم 
ــة فـــي فــنــلــنــدا بــحــثــت في  ــ ــدهـــون. فــفــي دراسـ الـ
مــجــمــوعــات مــن الــتــوائــم املــتــمــاثــلــة واكتشفت 
أن التوأم الــذي ينام أقــل لديه دهــون حشوية 
ــاٍف من  ــ ــدم الــحــصــول عــلــى قــســط كـ ــ أكـــثـــر. وعـ
ـــا إلـــى ظـــاهـــرة مــقــاومــة 

ً
الـــنـــوم قـــد يــــؤدي أيـــض

عامل 
ّ
ــــالزم للت الـ الــهــرمــون  ــو  األنــســولــن )وهــ

الُسّكر والنشوّيات( أي تقليل االستجابة  مع 
له مما يــؤدي الى تخزين املزيد من السعرات 
الحرارية على شكل دهون. ففي دراسة نشرت 
لـ  ُســمــح   Journal of applied physiology فــي 
 بالنوم ألربع ساعات فقط ملدة ست 

ً
11 رجال

لياٍل، ولوحظ انخفاض قدرة أجسامهم على 
خفض مستويات السكر في الدم بنسبة ٪40. 
¶ تـــنـــاول الــقــهــوة الــغــنــيــة بــالــكــافــيــن: تعتبر 
الــقــهــوة مــن أفــضــل املــشــروبــات لــفــقــدان الـــوزن 
ألنــهــا تــعــزز عملية االســتــقــالب. وقـــد وجــدت 
 Food Science and مجلة  فــي  نــشــرت  ــة  دراســ
الجهاز  ينشط  الــكــافــيــن  أن   Biotechnology
الــعــصــبــي ويـــزيـــد مـــن حــــرق الــــدهــــون. كــمــا أن 
الــكــافــيــن يــقــلــل الــشــعــور بــالــتــعــب ويـــزيـــد من 
الرياضة.  ممارسة  أثناء  التحمل  على  القدرة 
لكن يجب تجنب اإلفراط في تناول القهوة ملا 

قد يسببه ذلك من قلق وصعوبة في النوم. 

حملة لوقف تعاون »ناشونال جيوغرافيك« مع غال غادوتكيف تفّعل حرق الدهون في جسدك؟
بدأت قبل يومين حملة 

واسعة لوقف قناة 
»ناشونال جيوغرافيك« بّث  
 Impact السلسلة الوثائقية

التي تقّدمها الممثلة 
اإلسرائيلية غال غادوت

محمد الحداد

 Proceedings أعادت دراسة جديدة نشرت في دورية
of the National Academy of Sciences كتابة تاريخ 
ــل اســتــئــنــاس الــبــطــيــخ. بــاســتــخــدام الــحــمــض  أصــ
ــنــــووي مـــن الـــنـــبـــاتـــات املــــزروعــــة فـــي الــصــوبــات  الــ
الزجاجية والتي تمثل مئات األنــواع من البطيخ، 
األرجــح جــاء من  البطيخ على  أن  العلماء  اكتشف 

أسالف املحاصيل البرية في شمال شرق أفريقيا.
تــصــحــح الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت يــــوم االثـــنـــن 24 
أيــار خطأ عمره 90 عامًا، وهــو أن البطيخ  مايو/ 
يندرج في نفس فئة البطيخ الذي ينمو في جنوب 
أفريقيا. وبداًل من ذلك، وجد الباحثون في جامعة 
واشــنــطــن، أن الــنــوع الــســودانــي ذا الــلــب األبــيــض 
غير املر، واملعروف باسم بطيخ كردفان هو أقرب 
أقرباء البطيخ املستأنس. يتوافق البحث الجيني 
مع رسومات املقابر املصرية املفسرة حديثًا، والتي 
قد استهلك في  ربما يكون  البطيخ  أن  إلــى  تشير 

وادي النيل كتحلية منذ أكثر من 4000 عام.
ــة، أخــــذ الــعــلــمــاء املـــئـــات مـــن الــبــطــيــخ  ــ ــدراسـ ــ فـــي الـ
ــًا وقــــارنــــوا الــحــمــض  ــيـ املــســتــأنــس املــتــســلــســل وراثـ
الــنــووي الــخــاص بها مــع أصــنــاف البطيخ البرية 
املـــعـــروفـــة. مـــن بـــن الــعــيــنــات الــبــريــة، كـــان لبطيخ 
كـــردفـــان جــيــنــات تــتــطــابــق بــشــكــل وثـــيـــق مـــع تلك 

املوجودة في الفاكهة التي نعرفها حاليًا. استنادًا 
ــنــــووي، وجــــد مــعــدو الــــدراســــة أن  إلــــى الــحــمــض الــ
البطيخ كــمــا نــعــرفــه الــيــوم كـــان أقـــرب وراثـــًيـــا إلــى 
األشـــكـــال الــبــريــة مــن غـــرب أفــريــقــيــا وشــمــال شــرق 
أفريقيا. ووفقًا للنتائج، يمكن أن تكون املعلومات 
الجينية املنشورة في الدراسة الجديدة مفيدة في 

تطوير محصول بطيخ أكثر مقاومة لألمراض. 
وقـــالـــت املــؤلــفــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــدراســــة، ســــوزان 
رينر، واألستاذة الفخرية في علم األحياء بجامعة 
واشنطن في سانت لويس، إن نتائج الدراسة التي 
قادتها ذات أهمية كبيرة في الدراسات املستقبلية 
ألغاز  رمــوز  فــك  إلــى  باإلضافة  بالبطيخ،  املتعلقة 
ماضي هذه الثمرة. وأضافت »رينر« في تصريح 
على  احتوائه  رغم  البطيخ  أن  الجديد«  »العربي  لـ
كمية كبيرة مــن املــيــاه إال أنــه نما فــي الــبــدايــة في 
ظــروف صــحــراويــة. ومــن الــواضــح أن هــذا البطيخ 

البري تكيف مع الظروف القاسية للغاية من حيث 
قلة املاء وارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًا للمؤلفة الرئيسية فإن البطيخ البري نبات 
لــه قــيــمــة كــبــيــرة عــنــد دراســــة تــكــيــف الــنــبــاتــات مع 
الجفاف  املناخ وقدرتها على تحمل ظــروف  تغير 
أو الصيف القاسي والحار.  كما وجد العلماء أن 
املــقــاومــة لألمراض  الجينات  فــي  اخــتــالفــات  هناك 
املستأنس.  البطيخ  كــردفــان وأصــنــاف  بــن بطيخ 
وبالنظر إلى كون الفاكهة في العصر الحديث أكثر 
عرضة لألمراض والفيروسات والفطريات واآلفات 
األخـــــرى، فـــإن هـــذه املــعــلــومــات الــجــيــنــيــة يــمــكــن أن 
الضعف هذه  نــقــاط  مــن  للحد  أداة إضافية  تــكــون 
ومعرفة املزيد عن كيفية فقدان هذه الجينات من 

خالل االستئناس.
وقــالــت ريــنــر إن الــخــطــوة الــتــالــيــة لــهــا ولفريقها 
ستكون استخدام هذه املعلومات لتوليد أصناف 
ــة بــــن عـــلـــمـــاء الــــوراثــــة  ــراكــ جــــديــــدة فــــي إطــــــار شــ
العالية  للتكلفة  نظرًا  الخاص  والقطاع  النباتية 
ملــثــل هـــذه املــشــروعــات. وعـــن الــفــرق بــن البطيخ 
ــقـــي، أوضـــحـــت  ــريـ الــــبــــري والـــبـــطـــيـــخ الـــجـــنـــوب أفـ
الباحثة أن البطيخ الجنوب أفريقي يحتوي على 
الشيء،  عجينة غير صالحة لألكل ومــرة بعض 
يمكن  كما  للحيوانات،  كعلف  تستخدم  ولكنها 

غلي قشرتها السميكة مع السكر لعمل املربى.

بين الترفيه وبرمجة العقول

من السلسلة )يوتيوب(

البطيخ كما 
نعرفه اليوم كان 
أقرب وراثًيا إلى 
األشكال البرية 
من غرب أفريقيا 
وشمال شرق 
)Getty( أفريقيا

)Getty( تعتبر القهوة من أفضل المشروبات لفقدان الوزن ألنها تعزز عملية االستقالب

)Getty( المخرجة اإلنكليزيّة موريل بروكس

إْذ نجحت إلى  العالميّة،  المجتمعات والثقافات  تأثيًرا فعالًا على  تزال،  مارست هوليوود وال 
حد بعيد في تشكيل آراء الناس وتوّجهاتهم تحديًدا خالل الحروب

صناعة السينما

أصل البطيخ

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

جدلاليف ستايل

بالعودة إلى الترتيب 
العالمي للسينما، والتنافس 

على التحّكم بآراء الناس 
عالميًا، وجد تقريرٌ نشر 

في عام 2020، لمنظمة 
Pen America )منظمة غير 

ربحية تدافع عن حرية 
التعبير في الواليات المتحدة 
والعالم(، أّن تأثير الحكومة 

الصينية على هوليوود 
يشكل تهديًدا خطيًرا لحرية 

التعبير. وتوّضح الدراسة 
المؤلفة من 94 صفحة، 

الطرق العديدة التي 
تواصل بها االستوديوهات 

وصانعو األفالم تغيير 
»التمثيل والحبكة والحوار 

واإلعدادات« في »محاولة 
لتجنب استعداء المسؤولين 

الصينيين« في األفالم.
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