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»واتساب« يحظر صحافيين فلسطينيين: حصارُ الرواية
رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

كــمــا تــصــاعــد عــــدوان االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
على القدس املحتلة والضفة الغربية وقطاع 
غـــزة مــؤخــرًا، كــانــت تضييقات وانــتــهــاكــات 
مــنــصــات الــتــراســل والــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــتــــوى الــفــلــســطــيــنــي.  تـــتـــصـــاعـــد بـــحـــق املــــحــ
ــثــيــر لــلــغــرابــة انــضــمــام تطبيق 

ُ
وكــــان مــن امل

»واتساب« إلى ركبها مؤخرًا، والذي حجب 
خــدمــتــه عــن حــوالــي 100 صــحــافــي فــي غــزة 
ــيـــة، وفـــــق مــا  وبــعــضــهــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
الفلسطينيني،  الصحافيني  نقابة  أصــدرتــه 
الفلسطينيني  الصحافيني  أثــار مخاوف  ما 
في  عليهم  التضييق  امـــتـــداد  حـــول  عــمــومــا 
املـــيـــدان، ثـــم فـــي الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي الـــذي 
االحــتــال،  انتهاكات  لفضح   

ً
وسيلة ُيعتبر 

وهامشا افتراضيا سريعا لتبادل املعلومات 
حول تصعيد االحتال. فكيف يكون عملهم 

وهم محاصرون من الطرفني؟
يخشى الصحافي محمد األطرش وصاحب 
بــاإلعــام  املختصة  ميديا«  »سبيس  شــركــة 
ــي عــلــى  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــــوى الـ ــتــ ــ ــحــ ــ ــــي واملــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
املـــســـاحـــة »الـــرقـــمـــيـــة« الـــتـــي يـــحـــاول عــبــرهــا 
الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي مـــمـــارســـة عــمــلــه، 
ــادر الـــخـــبـــر«  ــ ــــصــ ــه إلــــــى »مــ ــ ــولـ ــ ــك وصـ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــتــــراضــــي، إذا مـــا اســتــمــر  عــبــر الـــفـــضـــاء االفــ
تــضــيــيــق مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
والــذي  عــمــومــا،  الفلسطيني  املــحــتــوى  على 
ســـيـــدفـــع الـــصـــحـــافـــيـــون خـــاصـــة الــضــريــبــة 
األثـــمـــن لــهــذه الـــحـــرب الــتــقــنــيــة، الــتــي واجـــه 
الفلسطينيون أولى جوالتها عام 2015 حني 
بدأ املارد األزرق بفرض قيوده على املحتوى 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــبــعــتــه تــدريــجــيــا مــنــصــات 

خرى أبرزها تويتر وتيك توك حديثا.
ُ
أ

ــربـــي الــــجــــديــــد«: مــن  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول األطـــــــرش لـ يـ
ــبــــذلــــه دولـــــة  ــيــــرا تــ ــبــ الــــــواضــــــح أن جــــهــــدًا كــ
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي مـــع شـــركـــة جــوجــل؛ 
ــات املـــالـــكـــة ملــنــصــات  ــركـ لــلــضــغــط عـــلـــى الـــشـ
ــن املــــؤســــف أن  ــ ــاعـــي، ومـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
ــاٍل ملـــحـــاربـــة املــحــتــوى  ــ حــجــم االســتــجــابــة عـ
ــذي يـــكـــون فيه  ــ الــفــلــســطــيــنــي، فـــي الـــوقـــت الـ
ضلل 

ُ
وامل التحريضي  اإلسرائيلي  املحتوى 

على حاله ولم تتم محاربته من قبل الشركات 
املالكة لوسائل التواصل االجتماعي«.

بات الصحافي الفلسطيني يستشعر املزيد 
مــــن الـــخـــطـــر عـــلـــى خــصــوصــيــة املــعــلــومــات 
»املهنية« التي يبحث عنها على »واتساب« 
أثــنــاء تــبــادل األخــبــار واملــعــلــومــات مــع باقي 
الزماء، والتي قد تنقلب، بحسب الصحافي 
محمد األطرش، إلى أدوات إدانة للصحافيني 
مكن من ماحقتهم، 

ُ
رقابهم، وت سلط على 

ُ
ت

الــفــلــســطــيــنــي يعمل  الــصــحــافــي  خـــاصـــة أن 
تحت ظروف مختلفة بحكم وجود االحتال. 
وُيــشــيــر األطــــرش إلـــى أن حــجــب »واتــســاب« 
خــدمــتــه عــن بــعــض الــصــحــافــيــني مــؤخــرًا ما 
هــو إال دلــيــل افتضاح جــديــد ضــد التطبيق 
ــذي مـــن املــفــتــرض أن  الــعــاملــي »واتــــســــاب« الــ
رسائل األفراد واملستخدمني عبره »ُمشفرة« 
ــــاع عــلــيــهــا أو  ــ ال يــمــكــن لــــطــــرٍف ثـــالـــث االطـ
مشاركتها، بما فيها شركة واتساب نفسها.

الفلسطينيني،  الصحافيني  نائب نقيب  أكد 
أن »نحو مائة صحافي«  األســطــل،  تحسني 
ــزة ُحـــجـــبـــت حــســابــاتــهــم عــلــى  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
واتساب في األيــام األخيرة، وهو ما حصل 
ــورًا بــعــد إعــــان اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار  فــ
بـــني االحـــتـــال وفــصــائــل املــقــاومــة فـــي غـــزة، 
دون  مــن  املــاضــي،  الجمعة   - الخميس  لــيــل 
تبرير األســبــاب عند الحجب أو عند إعــادة 
الــحــســابــات، كــمــا حــصــل مــع صحافيني في 
»الــجــزيــرة« إثـــر تــواصــل الشبكة مــع شركة 
باسم  متحدث  قــال  جانبه،  مــن  »فيسبوك«. 
»واتساب« إن الشركة تحظر الحسابات بما 
ــذاء ووفــقــا  ــ يــتــفــق مــع ســيــاســاتــهــا »ملــنــع اإليـ
للقانون املعمول به«، بعد الجدل الذي أثاره 
الــحــجــب يـــوم الــثــاثــاء املـــاضـــي. كــمــا ذكــرت 
الــشــركــة أنــهــا كــانــت عــلــى اتـــصـــال بــوســائــل 
ــوع املــــاضــــي لــتــوضــيــح  ــبــ ــــام خـــــال األســ إعــ
مـــمـــارســـاتـــهـــا. وأضــــافــــت »ســنــعــيــد إتـــاحـــة 
منها  أي  تـــأثـــر  إن  الــصــحــافــيــني  حـــســـابـــات 

C

بــــذلــــك«. لــكــن حــجــب مــجــمــوعــات صــحــافــيــة 
التطبيق،  على  غــزة  فــي  خــاصــة  فلسطينية 
تتعلق  »عسكرية«  معلومات  تبادل  بحجة 
بــحــركــات املــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة، علما أن 
تطبيق املراسلة اململوك لشركة فيسبوك، ما 
 من االنتقادات حول قواعد 

ً
زال يواجه سيا

اســـتـــخـــدام جـــديـــدة تــتــيــح مــشــاركــة بــيــانــات 
مــع معلنني محتملني  واتــســاب  مستخدمي 
املزيد  يعني مشاركة  قــد  مــا  فيسبوك،  على 
العالم،  حــول  ملياري مستخدم  بيانات  من 
بــمــا فــيــهــا رســـائـــل مــشــفــرة، تــنــفــي واتــســاب 

حصول ذلــك، لكن مــا حصل مــع صحافيني 
فــلــســطــيــنــيــني يـــؤكـــدهـــا، وُيــثــبــت أن الــحــالــة 
الفلسطينية ما هي إال »كبش فداء« لتجربة 
ســيــاســات مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
وحقل اختبار »بغيض« لقواعد استخدامه، 
الــتــي يــراهــا بــعــض املــراقــبــني قــد أوغــلــت في 

»العنصرية« ضد الفلسطينيني مؤخرًا.
ــا، تـــؤكـــد مـــديـــرة املـــنـــاصـــرة املــحــلــيــة  بــــدورهــ
االجتماعي، منى  اإلعـــام  فــي حملة تطوير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، رصــد »املــركــز  إشــتــيــة، لـــ
ــتـــطـــويـــر اإلعـــــــــام االجـــتـــمـــاعـــي«  ــربــــي لـ ــعــ الــ

ــتــــراســــل  ــنــــصــــات الــ تــــصــــاعــــد انــــتــــهــــاكــــات مــ
والتواصل االجتماعي ضد الحقوق الرقمية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وســــط حـــالـــة مـــن الــغــمــوض 
التي دفعت واتساب مؤخرًا  برر«، 

ُ
امل و»غير 

إلــى حجب خدمة عن صحافيني ال يتبنون 
»اليمني  مــن  مستوطنني  مثل  ُمتطرفا  دورًا 
اإلســرائــيــلــي« الــتــي تـــداولـــت بــعــض املــواقــع 
خبر إغاق قرابة 30 مجموعة على واتساب، 

بسبب تحريضها على فلسطينيني.
ــن مــــايــــو/أيــــار  ــ ــادس مـ ــ ــســ ــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ ومــــنــــذ تـ
الجاري إلى التاسع عشر من الشهر نفسه، 
رصــــد املـــركـــز الـــعـــربـــي أكـــثـــر مـــن 500 حــالــة 
انــتــهــاك، بــلــغــت عــلــى مــوقــعــي »إنــســتــغــرام« 
ــة إلــى  ــافـ ــبـــوك«، وتــمــلــكــهــمــا بـــاإلضـ ــسـ ــيـ و»فـ
بــيــنــهــم  فـــيـــســـبـــوك، 85%؛  واتــــســــاب شـــركـــة 
إنستغرام،  على  و%50  فيسبوك  على   %35
وذلك من مجموع الحاالت التي تم رصدها 
بباقي النسبة إلى تطبيقي تويتر بحوالي 
11% وتــيــك تـــوك بنسبة 1%، وذلـــك مــا بني 
ــــذف الـــحـــســـاب أو إيـــقـــافـــه بـــشـــكـــٍل مــؤقــت  حـ
إليه  الـــوصـــول  وتــقــيــيــد  الــحــســاب  تقييد  أو 
ــة إلـــــى حـــذف  ــافــ ــتــــوى، بــــاإلضــ ــذف املــــحــ ــ ــ وحـ

»الهاشتاغات« )الوسوم(.
ــن تــلــك  ــ ــة إلـــــــى أن جـــــــــزءًا مــ ــيــ ــتــ ــر إشــ ــيــ وتــــشــ
الــحــســابــات تــم إرجــاعــهــا، وجـــزءًا منها قيد 
الــبــحــث مــع شــركــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
التي تجمعها شراكة مع حملة املركز العربي 
تطالب  والتي  االجتماعي،  اإلعــام  لتطوير 
مــســتــخــدمــي مــخــتــلــف مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
معها،  بالتواصل  فلسطني  فــي  االجتماعي 
ــمــــوذج حـــــول أي تــضــيــيــق عــلــى  وتــعــبــئــة نــ
أن شركة  الرقمية. خاصة  حقوق املستخدم 
تويتر مــؤخــرًا أرجــعــت 89% مــن مجمل 55 
حسابا فلسطينيا تم حذفها، تقول إشتية، 
ــحــــني نـــفـــســـه تـــواصـــل  ــــي الــ ــد فـ ــؤكــ ــــي تــ ــتـ ــ والـ
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات  مــع  الحملة 
مــن أجــل حــذف أي محتوى تحريضي على 
الــفــلــســطــيــنــيــني، خـــاصـــة فــــي مـــــدن الـــداخـــل 
املحتل من قبل حركات يمينية واستيطانية 

متطرفة.
»املركز  في  املحلية  املناصرة  مديرة  وتنظر 
منى  االجتماعي«،  اإلعــام  لتطوير  العربي 
إشتية، بعني الخطورة إلى خطوة »واتساب« 
بحجب الخدمة عن صحافيني فلسطينيني؛ 
إذ يؤثر ذلك على مختلف الحقوق الرقمية، 
ــرأي والــتــعــبــيــر، والــحــق في  أهــمــهــا حــريــة الــ
مقرونة  وهــي حقوق  للمعلومات،  الوصول 
بشكل أساسي بالعمل الصحافي، بل تشّكل 
اضطر  الــذيــن  للصحافيني،  وصـــول  قــاعــدة 
أخــرى  تطبيقات  إلـــى  لــانــســحــاب  بعضهم 
ــر وتليغرام  فــي الــتــراســل الــســريــع؛ مــثــل وايـ

وسيجنال.
ــتـــــص فـــــــي اإلعـــــــــام  ــ ــــخـ بـــــــــــــــدوره، ُيـــــــشـــــــدد املـ
االجــتــمــاعــي والــحــقــوق الــرقــمــيــة، الصحافي 
مــحــمــد األطــــــــرش، عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــلــعــب 
فيها  بــمــا  الفلسطينية،  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
الحكومة، دورًا محوريا في مواجهة الحرب 
»الــــضــــروس« الـــتـــي يــشــنــهــا االحــــتــــال على 
مستخدما  الفلسطيني،  الــرقــمــي  املــحــتــوى 
ــه الــضــاغــطــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل  ــ أدواتـ
»الـــعـــربـــي  ــــرش لــــ ــ ــتـــمـــاعـــي. ويــــقــــول األطـ االجـ
الجديد« بلغة تنبيٍه حازمة: »على الحكومة 
ــات االخــــتــــصــــاص أن  ــ ــهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وجـ
تــــمــــارس ضـــغـــوطـــا عـــلـــى الـــشـــركـــات املــالــكــة 
ملــنــصــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، إذ يــبــدو 
التصدي  فــي  الفلسطيني  الــرســمــي  الــجــهــد 
ــة الــــــروايــــــة  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ملـــــــحـــــــاوالت االحـــــــتـــــــال مـ
ــاٍه بـــاملـــرة  ــا، غـــيـــر مــــضــ ــيـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة رقـ
لــلــمــســتــوى الــــذي تــتــعــامــل وفــقــه مــؤســســات 
مطالبة  الفلسطينية  والحكومة  االحــتــال. 
فــي هذا  أدواتــهــا وتغيير خطابها  بتطوير 
الــذي يجب أن يأتي منسجما أيضا  اإلطــار 
مع التطور الحاصل في مجال الرقمنة؛ عبر 
فمن  محترف.  رقمي  فلسطيني  لوبي  خلق 
بمرحلة  الفلسطيني  يــمــر  أن  املــعــقــول  غــيــر 
مــشــابــهــة ملـــا نــمــر بــهــا الـــيـــوم، ولــيــس لدينا 
مـــؤســـســـة حــكــومــيــة قـــــــادرة عـــلـــى مــخــاطــبــة 
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــمــا يرقى 

إلى مستوى األهمية«.

حجب »واتساب« 
للحسابات يطرح أسئلة 

عن حقيقة تشفيره

ماذا يعني انضمام »واتساب« لركب محاربة المحتوى الفلسطيني مع شركات التواصل األخرى، وتحديدًا حجبها 
لحسابات صحافيين في غزة والضفة والقدس؟ وما هي تأثيرات ذلك على عملهم ونقل الصورة من فلسطين؟

الشركة  داخـــل  »فيسبوك«  االحــتــجــاجــات ضــد  تتصاعد 
املسلمني  بــالــتــحــّيــز ضــد  مــوظــفــون  يتهمها  إذ  نــفــســهــا، 
خالل  وتحديدًا  اإلسرائيلي،  االحــتــالل  ومحاباة  والــعــرب 
الــعــدوان األخــيــر على قــطــاع غــزة املــحــاصــر واالنــتــهــاكــات 

بحق الفلسطينيني في الداخل املحتل.
خالل الشهر الحالي، كتب مهندس برمجيات مصري في 
إلــى زمــالئــه، حــذر فيها من  »فيسبوك« مــذكــرة مفتوحة 
العرب. ووفــق ما  أّن »فيسبوك« تخسر ثقة املستخدمني 
قال  املاضي،  الخميس  اإلخــبــاري،  »بازفيد«  كشفه موقع 
املهندس املصري إّن »فيسبوك« ساعدت الناشطني خالل 
انــطــالق الــربــيــع الــعــربــي عــام 2011، لــكــّن رقــابــتــهــا، ســواء 
املتخيلة أو املوثقة، خــالل األحـــداث األخــيــرة في فلسطني 
العرب يشككون فيها. ووثق  املحتلة جعلت املستخدمني 
املهندس املصري مذكرته بلقطة شاشة )سكرين شوت( 
مـــن حــســاب »غــــزة اآلن« املـــوثـــق عــلــى »فــيــســبــوك«. عند 
»غير  رســالــة  املستخدم  أمــام  تظهر  بالصفحة  اإلعــجــاب 
ــزة اآلن(  مشجعة« تــقــول: »ربــمــا تــرغــب فــي مــراجــعــة )غـ

لتعرف نوع املحتوى الذي تشاركه عادة«. أشار املهندس 
ه »أجرى تجربة، وحاول اإلعجاب بأكبر عدد ممكن 

ّ
إلى أن

 رسالة مماثلة 
َّ

من صفحات األخبار اإلسرائيلية، ولم يتلق
الشركة كانت متحيزة  أنظمة  أّن  إلــى  مــرة واحـــدة«، الفتًا 
 هــذه 

ّ
ضــد املــحــتــوى الــعــربــي، وعــلــق مــســتــنــكــرًا: »هـــل كـــل

الحوادث نتيجة تحيز في النموذج؟«.
أثــــارت سلسلة من  أّن مــذكــرة املــهــنــدس  ــاد »بــازفــيــد«  أفــ
التعليقات بــني زمــالئــه، إذ ســأل أحــدهــم عــن السبب وراء 
ظهور تحذير من محتوى حساس على منشور للممثل 
منصة  عــلــى  الفلسطيني  التهجير  حـــول  روفـــالـــو  مـــارك 
»فيسبوك« وزعم آخر أّن اإلعالنات  »إنستغرام« اململوكة لـ
األمــوال خــالل شهر  التي تجمع  املنظمات اإلسالمية  من 
واملشرفني  االصطناعي  الــذكــاء  بواسطة  علقت  رمــضــان 
ــلـــى مـــحـــتـــوى »فــــيــــســــبــــوك«. وكــــتــــب مــــوظــــف آخـــــر فــي  عـ
نا وصلنا إلى مرحلة سيكون فيها 

ّ
»فيسبوك«: »أخشى أن

الخطأ التالي هو القشة التي تقصم ظهر البعير، وعندها 
سنشهد هجرة املستخدمني إلى منصات أخرى«.

احتجاجات

MEDIA
منوعات

شكسبير 
واللقاح

لندن ـ العربي الجديد

أصــبــحــت املــذيــعــة األرجــنــتــيــنــيــة نــويــلــيــا نوفيلو 
ــانــــال 26« الــتــلــفــزيــونــيــة أشــهــر  فـــي مــحــطــة »كــ
العاملي  الكاتب  أحيت  بعدما  علم،  على  نــار  من 
ــات قــبــل أربــعــة قـــرون،  ــــذي مـ ولــيــم شكسبير ال
وأعلنت وفاته يوم الخميس املاضي بعد خمسة 
اندلع سيل من  »فــايــزر«.  لقاح  تلقيه  أشهر من 

التواصل تجاه  الساخرة على مواقع  التعليقات 
م 

ّ
معل الكاتب  أّن شكسبير  أصــرت على  مذيعة 

لها، ومات قبل يومني، مبدية أسفها على فقدان 
املتوفى شخص  أّن  ولــم تكن تعلم  كاتب كبير، 
يــدعــى بــيــل شــكــســبــيــر، وهــــو مــســّن بــريــطــانــي 
توفي بسكتة دماغية، وال عالقة لوفاته باللقاح، 
ه كان ثاني شخص يتلقى اللقاح في 

ّ
مع العلم أن

بــالده. في املحصلة، لم ينتظر أحــد تعليقًا من 

القناة، فليس من شيء يمكن الدفاع عنه. ربما 
كالم  كــان  إذا  البرنامج،  معّد  ب 

َ
يعاق أن  يحدث 

املــذيــعــة مــن إعـــداد غــيــرهــا. أمــا إذا ارتــجــلــت من 
رأسها فسيكون متوقعًا من القناة سؤالها: »منذ 
املذيعة  لــكــّن  لـــِك؟«.  معلمًا  بــات شكسبير  متى 
الساخرة  العاصفة  تجابه  أن  بــدورهــا  اخــتــارت 
على طريقتها. فقد نشرت في صفحتيها على 
»تويتر« و»إنستغرام« رسالة قالت فيها: »أولئك 

الوسط لسنوات  الذين يعرفونني ويعملون في 
أنا أحب وأحترم عملي  عديدة. هذا هو جوابي: 
الكثير من األخبار،  في كانال 26. في مواجهة 
يمكن أن تضيع منا فاصلة أو نقطة. يمكن أن 
أجــرتــهــا كريستينا  وفــي مقابلة  ذلـــك«.  يــحــدث 
آيــرس،  بيريز عبر راديــو »ميتري« في بوينس 
أخبرت نويليا نوفيلو كيف عانت من التداعيات 

بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها.

استهدف االحتالل صحافيين فلسطينيين ثم حظرتهم مواقع التواصل )محمد عابد/فرانس برس(

Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة



إليهم بعض  وانضم  ملرتني وعيد األضحى، 
ــــوف،  الـــفـــنـــانـــني الــــعــــرب، أمــــثــــال: جــــــورج وسـ
إبان  الذين ساهموا  كفوري  ووائــل  وإليسا، 
ذروة تفشي الوباء في إحياء حفات صيفية. 
أمـــا الــفــئــة الــثــانــيــة، فــهــي املــغــنــون املــصــريــون 
الزفاف  إحياء حفات  يتوقفوا عن  لم  الذين 
منذ انتشار الوباء وحتى اليوم، فصار عمرو 
دياب، ومحمد حماقي، وتامر حسني ومغنو 
املــهــرجــانــات وســواهــم ضــيــوفــا دائــمــني على 
األعراس في ظل توقف املهرجانات والحفات 
الـــعـــربـــيـــة. وضـــمـــت الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة، املــغــنــني 
اللبنانيني ومعهم بعض العرب، الذين أحيوا 
حفات التطبيقات )عدا شاهد( مثل: نانسي 

عجرم، ومايا دياب، ورامي عياش، أو الذين 
لإلطالة  اإللــكــتــرونــيــة  منصاتهم  اســثــمــروا 
عــلــى الــجــمــهــور مــثــل فــضــل شــاكــر، وعــاصــي 
الحاني، وراغب عامة. وقد نجح هؤالء في 
فترات  ضمن  املتفرقة  الحفات  بعض  إقامة 
تحسن الوضع الصحي العام ومنها حفات 

رأس السنة.
الـــيـــوم يــبــدو املــشــهــد مــخــتــلــفــا إذ أنــهــى قبل 
أيام عدد قليل من املغنني بينهم ملحم زين، 
وراغـــب عــامــة، وصــابــر الــربــاعــي، وناصيف 
زيتون، وحسني الديك وسواهم، املوسم األول 
مــن »مــهــرجــان األغــنــيــة الــعــربــيــة« الـــذي أقيم 

محمود الخطيب

إلى  العربي  الغناء  نجوم  يهرول 
ــل الــطــرق  الــجــمــهــور مــعــتــمــديــن كـ
ــتــــي تــبــقــيــهــم حـــاضـــريـــن تــحــت  الــ
الضوء. طيلة أكثر من عام ونصف، حاصرهم 
فيروس كورونا وأبقاهم في سجن كبير، لكن 
يــبــدو أن شــبــاك حــفــات األونــايــن لــم ُيشبع 
اتيحت  الذين  املحظوظني  املغنني  مجموعة 
لــهــم الــفــرصــة لــكــســر عــزلــة الــحــفــات للغناء 
من بيوتهم، فتسابقوا كغيرهم للتواجد في 

املسارح حاملا سنحت الفرصة. 

ثالث فئات
ــا، انــقــســم  ــورونــ ــيـــروس كــ فـــي أوج انـــتـــشـــار فـ
املغنون العرب إلى ثاث فئات، األولى: مغنو 
منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي مــثــل مــحــمــد عــبــده، 
وراشد املاجد، وماجد املهندس، ورابح صقر 
وغيرهم ممن أعجبتهم الفكرة التي أطلقتها 
»الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه« فـــي الــســعــوديــة، 
وأطــلــوا مـــرات عــدة فــي حــفــات أونــايــن عبر 
تطبيق »شاهد«، في مناسبات أعياد الفطر 

ادعاءات جديدة 
تفيد بأنه اغتصب 
صديقة سابقة له

سطوة المال تتحكم 
في مصير العاملين 

بالساحة الفنية

جاءت الحلقة 
األخيرة ضعيفة في 

عمل متكامل من 
األلف إلى الياء

2223
منوعات

فــي جــمــهــوريــة الــدومــنــيــكــان، وســـط حضور 
تــابــع الحفات عبر  بــدا ملــن  جماهيري. وقــد 
مواقع التواصل االجتماعي أنهم لم يسمعوا 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا ســـابـــقـــا، فــيــمــا ســيــتــرقــب 
للترفيه«  الــعــامــة  »الهيئة  تجربة  الجمهور 
التي ستبدأ اعتبارًا من الخميس 3 يونيو/

بمراعاة  جماهيرية  حفات  بإقامة  حــزيــران 
قـــواعـــد الــتــبــاعــد اإلجــتــمــاعــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، بــحــفــل يــجــمــع املغنية 
الــســوريــة أصــالــة نــصــري واملــغــنــي الكويتي 
نبيل شعيل، فيما سيحيي املغني السعودي 

محمد عبده حفله في اليوم التالي. 

تهميش إجباري
ــــذي عـــاشـــه املــغــنــون  ــبــــاري الـ الــتــهــمــيــش اإلجــ
ــا، لــــم تــلــغــه  ــ ــــورونـ الــــعــــرب بــســبــب فــــيــــروس كـ
محاوالت البعض منهم في إصدار ألبومات 
ــان »ســيــنــغــل«، لكن  ــل أغـ غنائية أو عــلــى األقـ
لــم يــكــن األمــــر كــافــيــا، فــبــدو وكــأنــهــم فــي واد 
ــرار عــــودة  ــ ــر، فــحــتــى قــ ــ والــــنــــاس فــــي واد آخــ
إصـــدار األلــبــومــات بالتزامن مــع موسم عيد 
التي  الفطر لم يكن صائبا لشركة »روتــانــا« 
رمت مطربيها وإنتاجاتهم في ذورة انشغال 
الــعــالــم الــعــربــي بــالــعــدوان الــصــهــيــونــي على 
أحياء  غــزة ومــحــاوالت تهجير سكان  قطاع 

الـــقـــدس مـــن بــيــوتــهــم. هـــكـــذا مــــرت األغــنــيــات 
مـــرور الـــكـــرام، وهـــو مــا يــؤكــده الــنــاقــد الفني 
األردنـــي غيث التل الــذي قــال: »يتحكم الجو 
الــعــام بــمــزاج الــجــمــهــور، فــخــوف الــنــاس من 
فــيــروس كــورونــا مــن جهة، وتفاعلهم مــع ما 
فــي فلسطني املحتلة جعله غير  يــجــري  كــان 
مستعد نفسيا لسماع األغنيات أو مشاهدة 
يكونوا  أن  الفنانني  على  األونــايــن.  حفات 
 
ً
أذكياء في توقيت طرح أعمالهم، وعليهم قبا
أن يدركوا إهتمامات الناس وأولياتهم، فعن 
الفنية،  النهم للنشاطات  املتابع  نفسي وأنــا 
لم أكن مستعدًا لحضور حفل أو سماع أغنية 

في الوقت الذي تقصف فيه غزة«.

سطوة المال
بــــدوره يشير الــنــاقــد الــفــنــي املــصــري محمد 
ــال هـــي من  ــ عــبــد الـــرحـــمـــن إلــــى أن ســـطـــوة املـ
تــتــحــكــم فـــي مــصــيــر الــعــامــلــني فـــي الــســاحــة 
الفنية العربية، مبينا أن الفراغ الذي عاشته 
ــتـــاج ومــعــهــا الــفــنــانــون، جعلت  شـــركـــات اإلنـ
فكرة حفات األوناين واقعا وهو حل وقتي. 
ويؤكد عبد الرحمن: »سيعود املغنون بشوق 
إلــى املــســارح املفتوحة واملــهــرجــانــات وكذلك 
الــجــمــهــور بــعــد انـــقـــضـــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
بني  ستجمع  األولــــى  الــفــتــرة  أن  أرى  لكنني 
الفكرتني معا، بأن يغني الفنان أمــام مسرح 
ــي الــوقــت  مــفــتــوح بــحــضــور جــمــاهــيــري، وفــ
نفسه يتاح حضور الحفل على املنصات ملن 
يرغب بعد دفع املال مقابل تذكرة إلكترونية«.

هل يعود »جرش«؟
في األردن، ومع قرار الحكومة األردنية بفتح 
الشهر  بداية  من  اعتبارًا  تدريجيا  القطاعات 
املقبل بعد تــدنــي نسبة اإلصــابــات، ووصــول 
عدد متلقي لقاح فيروس كورونا إلى نصف 
مليون شخص، جهزت الحكومة خطة إلنعاش 
يوليو/ مــن شهر  انــطــاقــا  السياحي  املــوســم 

تــمــوز املــقــبــل، وهـــو الــشــهــر الــــذي ينطلق فيه 
عادة »مهرجان جرش للثقافة والفنون« الذي 
لــم يقم الــعــام املــاضــي كــســواه مــن املهرجانات 
حول العالم. وتشير مصادر »العربي الجديد« 
ثـــاث خطط  املــهــرجــان جــهــزت  إدارة  أن  إلـــى 
الصحية  الـــظـــروف  ســمــحــت  حـــال  لتطبيقها 
بإقامة املهرجان، هي: »إقامة الفعاليات بشكل 
طبيعي بمشاركة أردنية وعربية وعاملية«، أو 
األردنيني  الفنانني  على  الفعاليات  »اقتصار 
فــي مــوقــع املــديــنــة األثــريــة فــي جــرش )48 كلم 
شمال العاصمة عمان(«، أو »استثمار املنطقة 
)املثلث  عليها  ُيطلق  الــتــي  اآلمــنــة  السياحية 
والعقبة(  رم  وووادي  البتراء  وتضم  الذهبي 
بعدما  بشكل طبيعي،  الــفــعــالــيــات  إقــامــة  فــي 
لفنادق  الصيفية  الــحــجــوزات  نسبة  وصــلــت 
املثلث الذهبي منذ اآلن إلى 80 في املائة، كون 
بالفيروس  إصــابــات  تسجل  لــم  املنطقة  هــذه 

منذ عدة أشهر«.

رحاب ضاهر

أن نجد عما درامًيا  منذ فترة، من الصعب 
يــحــقــق نــجــاًحــا شــعــبــًيــا، وأن يـــدخـــل قــائــمــة 
نَسى، والتي يمكن 

ُ
األعمال الدرامّية التي ال ت

الدرامّية  األعمال  مــّرة.  من  ألكثر  مشاهدتها 
أصبحت تمّر مرور الكرام من دون أن تخلق 
حــالــة جـــدل ونــقــاش إال فــي الـــنـــادر. استطاع 
مسلسل »لعبة نيوتن« لكاتبه ومخرجه تامر 
محسن أن يكسر هذه القاعدة، وأن يخرج من 

دائرة االستهاك الدرامي املباشر. 
ُيعتَبر   

ْ
إذ جماهيرًيا،  إجماًعا  العمل  حصد 

املــســلــســل هـــو الــعــمــل الـــوحـــيـــد بــعــد »ســجــن 
الـــنـــســـا« الـــــذي حــقــق هــــذا اإلجــــمــــاع مـــن قبل 
 املشاهدين تفاعلوا 

ّ
املشاهدين والنقاد. بل إن

مع أحداث املسلسل تماما، وشغلت القضايا 
ــام. بـــدءًا  ــعـ الــتــي يــطــرحــهــا نــقــاشــات الـــــرأي الـ
مـــن الــحــصــول عــلــى جــــواز الــســفــر األمــيــركــي 
ص«( أو القتل بلدغات النحل 

ّ
)العامل »املخل

الــطــاق عبر »الــواتــس آب« أو االغتصاب  أو 
 عنوان املسلسل أثار الكثير 

ّ
الزوجي. كما أن

ر قائمة األسماء  من الفضول حوله، إذ تصدَّ
ا على محّرك بحث »غوغل«.   

ً
األكثر بحث

كره الشخصيّات
 على 

ّ
عـــنـــوان املــســلــســل »لــعــبــة نــيــوتــن« يــــدل

 فعل 
ّ

القانون الفيزيائي املعروف لنيوتن. لكل
املــقــدار ومتعاكسة  فــي  لــه  رّدة فعل مساوية 
التفكير، رّكز  الطريقة في  في االتــجــاه. بهذه 
 
ً
مــخــرج الــعــمــل عــلــى أدق الــتــفــاصــيــل جــاعــا
 ال يمكن أن تخرج منه بعد أي 

ً
منه مسلسا

حلقة، دون أن تشغل تفكيرك. العمل ال يكّرس 
الــصــورة املــثــالــيــة أو الــجــمــالــّيــة ألي شخص 
نــمــاذج متضاربة  يــقــدم  بــل  مــن شخصّياته، 
والــشــر،  الخير  بــني  ومــتــصــارعــة  ومتناقضة 
مــع االعــتــمــاد على رّدة الفعل الــصــادمــة عند 
إلى  باملشاهدين  ذهــب  األمـــر  هــذا  الجمهور. 
أجــل تحليل  مــن  النفسي  العامل  عــن  البحث 
ــال وتـــبـــريـــر تــصــّرفــاتــهــم  ــطــ شـــخـــصـــّيـــات األبــ
القائمة على عقد النقص وترّسبات املاضي. 
الشخصّيات،  مع  ا 

ً
العمل ال يجعلك متعاطف

ــهـــم، وتــشــتــمــهــم  ــنـ ــفـــر مـ ــنـ بــــل ســـتـــكـــرهـــهـــم وتـ
وتتابع العمل بشغف. 

األنانيّة والشر
مــســلــســل لــعــبــة نــيــوتــن هـــو الــعــمــل األول في 
البعد  إلــى  الــذي لفت االنتباه  العربي  العالم 
النفسي  البعد  األطــفــال،  لتصّرفات  النفسي 
الاوعي. وإذا كان  املوجود في  املباشر  غير 

مــكــتــوبــا« يــظــهــر فــيــه مــمــثــل بـــالـــغ، لـــم يــصــدر 
إطاقا.

ووصــــــف مـــحـــامـــي مـــانـــســـون، هـــــــاورد كــيــنــغ، 
االدعاءات السابقة التي قدمتها بيانكو بأنها 
املمثلة  واتــهــم  إثــبــاتــه«،  »كــاذبــة بشكل يمكن 
ومحاميها »بمطالبات مالية هائلة بناًء على 
ســلــوك لــم يــحــدث إطــاقــا«. فــي الــســيــاق نفسه 
كانت شرطة والية نيو هامبشاير األميركية، 
قــد أعــلــنــت مــســاء يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أنها 
أصدرت مذكرة اعتقال بحق مانسون. وقالت 
الشرطة إن وكيل أعمال مانسون ومستشاره 
الـــقـــانـــونـــي عــلــى عــلــم بـــاملـــذكـــرة »مـــنـــذ بعض 
ــانــــســــون( أي جــهــد  الـــــوقـــــت«، و»لــــــم يـــبـــذل )مــ
التهم  على  للرد  هامبشاير  نيو  إلــى  للعودة 
الــتــي وجــهــت إلـــيـــه«. وأضـــافـــت فــي بــيــان عبر 

طاولت مغني الروك القوطي ماريلني مانسون، 
نهاية األسبوع املاضي ادعاءات جديدة تفيد 
بأنه اغتصب صديقة سابقة له وأجبرها على 
مشاهدة مقطع فيديو له وهو يسيء معاملة 
آخــر دعــوى قضائية  معجبة صغيرة. وتأتي 
الحقيقي براين وارنر،  ضد مانسون، واسمه 
نيابة عن امرأة مجهولة بعدما اتهمته املمثلة 
ــتـــي شــــاركــــت فــــي مــســلــســل  إســـمـــي بــيــانــكــو الـ
»صراع العروش«، الشهر املاضي، باالغتصاب 
الدعوى  وتفيد  والعنف.  الجنسي  واالعــتــداء 
ــأن مــانــســون »اغــتــصــب جــايــن دو  الــجــديــدة بـ
)اســــم مــســتــعــار يــســتــخــدم لتسمية طـــرف في 
عند  مهددين  لشهود  كاسم  أو  قانوني  نــزاع 
تــقــديــم شــهــاداتــهــم(، واعــتــدى عليها جنسيا 

بشكل متكرر«.
وقالت املدعية في الشكوى إن مانسون عرض 
عليها مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر فــيــه وهـــو يربط 
مــعــجــبــة صــغــيــرة عــلــى كـــرســـي حــيــث »أذلـــهـــا 
وشــتــمــهــا« وخــلــع عــنــهــا قميصها وأجــبــرهــا 
عــلــى شـــرب كـــوب مــن الــبــول وهـــددهـــا بساح 
ــريـــق مــانــســون  ــد أعــــضــــاء فـ ــ ــفـــى أحـ نـــــــاري. ونـ
بشدة االتهامات الجمعة. وقال مصدر مقرب 
قصيرًا  »فيلما  كــان  الفيديو  إن  مانسون  مــن 

باملعنى  نيوتن  قــانــون  على  قائًما  املسلسل 
الــفــيــزيــائــي، ولـــكـــن فــلــســفــة نــيــتــشــه حــاضــرة 
ـــا، إذ نــجــد فــي أحـــد املــشــاهــد شخصّية 

ً
أيـــض

سيد رجب وهو يقرأ جملة من كتاب لنيتشه 
»أنا لست إنسانا... بل عبوة ديناميت«. هذه 

الجملة التي أسقطت أقنعة القداسة والكهنة 
والـــاهـــوت وغــيــرت مــن مــجــرى الــتــاريــخ. كل 
الفضيلة،  امتاكه  يّدعي  العمل  في  شخص 
والــرذيــلــة،  الفضيلة  تــتــصــارع داخــلــه قيم  إذ 
لــيــصــبــح ادعـــــــاء الــفــضــيــلــة نــــوًعــــا مــــن »دس 
الــســم فــي الــعــمــل«. ويظهر زيــف هــذا االدعـــاء 
الــوجــه الخفي  فــي العمل مــن خــال انكشاف 
تظهر  إذ  واملــتــوتــرة،  الضعيفة  للشخصيات 

أنانيتها وشرها ورغباتها الداخلّية. 

كسر الصورة النمطيّة
كل ما تظهره الشخصّية يصبح فقط خداًعا، 
مثل لحية الشخص املتدين »مؤنس« والتي 
أربــكــت املــشــاهــد واألفــكــار املسبقة املــوجــودة 
ــلـــة، والـــتـــي  فــــي رأســــــه حـــــول الــلــحــيــة الـــطـــويـ
تــرتــبــط غـــالـــًبـــا بــالــتــطــرف واإلرهــــــــاب. ولــكــن 

ويكسر  التوقعات   
ّ

كــل يخالف  العمل  تــنــاول 
املتدين، بل يرسمها  النمطّية حول  الصورة 
كشخصّية مركبة تعاني من صراع، وليست 
 أصحاب 

ّ
كما تعرض في األعمال األخرى بأن

ــيــــون دوًمـــــا.  ــابــ الــلــحــى هـــم مـــتـــطـــّرفـــون وإرهــ
»مــؤنــس« هــو رجــل عــاشــق يعاني مــن عقدة 
مــن ثوابته في  ى عــن جــزء كبير 

ّ
األم، ويتخل

 هذه 
ّ

سبيل الوصول إلى قلب من يحبها. كل
الشخصيات املتقلبة خّدرت املشاهدين خال 
النهاية  فــي  ليستفيقوا  العمل،  عــرض  فــتــرة 
عــلــى الـــصـــدمـــة الـــتـــي أفـــســـدت مــتــعــة الــعــمــل. 
ــيــــرة ضــعــيــفــة فـــي عمل  جـــــاءت الــحــلــقــة األخــ
متكامل من األلف إلى الياء، إذا كان الجمهور 
وتنسجم  تتوافق  عــاديــة  غير  نهاية  ع 

ّ
يتوق

مــع مــســتــوى املــســلــســل، لكنها جـــاءت نهاية 
عة وال تحمل أي مفاجأة. 

ّ
متوق

غــيــلــفــورد  إدارة شـــرطـــة  ــــدى  »لــ ــبـــوك«:  ــيـــسـ »فـ
مذكرة توقيف نشطة بحق بريان هيو وارنر 
ــانـــســـون( بــتــهــمــتــني مـــن الـــدرجـــة  ــلـــني مـ ــاريـ )مـ
األولـــى عــن حــادثــة اعــتــداء وقعت عــام 2019«. 
 في نيو هامبشاير 

ً
كان مانسون يحيي حفا

ــــني وقـــعـــت  عــــــام 2019 حـ ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ
وشملت  للشركة.  وفقا  املزعومة،  االعــتــداءات 
االعــــتــــداءات مـــصـــورة فــيــديــو تــعــاقــدت معها 

شركة محلية لتصوير الحفل.
ــة بجنحة مــن الــدرجــة  ــ يــمــكــن أن تــــؤدي اإلدانـ
األولى في نيو هامبشاير إلى عقوبة السجن 
ملـــدة تــصــل إلـــى عـــام وغـــرامـــة تــصــل إلـــى ألفي 
قــالــت الشرطة إن االعــتــداءات  أمــيــركــي.  دوالر 
املزعومة لم تكن ذات طبيعة جنسية، مضيفة 
قاطعة  قرينة  ليس  إصــدار مذكرة توقيف  أن 

بالذنب«.
ــالـــي، تــقــدمــت املــمــثــلــة  ــار الـــحـ ــايــــو/أيــ خــــال مــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إســـمـــيـــه بــيــانــكــو الـــتـــي عــرفــهــا 
فــي دورهـــا ضمن مسلسل »صــراع  الجمهور 
ــانـــســـون، متهمة  الــــعــــروش« بــشــكــوى ضـــد مـ
السادي  الجنسي  باالغتصاب واالعتداء  إياه 

والعنف املتكرر.
)فرانس برس(

ماريلين مانسون... تهم جديدة

نيويورك: فندق 
إليواء المشردين

»لعبة نيوتن«... لكل فعٍل ردة فعل

برلين ـ العربي الجديد

قبالة  ضخمة  باستيكية  حــاويــات  تحمل  سفينة  احــتــرقــت 
السواحل السريانكّية، فانتشرت كل الجزيئات الباستيكّية 
ت عّدة أطنان من هذه 

ّ
حم في املياه املجاورة. وغط

ّ
والحطام املتف

نيجومبو،  شاطئ  بالزيت  املمزوجة  الباستيكية  الجزيئات 
ل 

ّ
على بعد حوالي 40 كيلومتًرا من العاصمة كولومبو، وتدخ

ـــارات. 
ّ
ــف  تــنــظــيــف الــشــاطــئ بـــاملـــجـــارف والـــحـ

ً
ــاوال الــجــيــش مـــحـ

وقــد تــم إغـــاق الــشــاطــئ الـــذي يشّكل مــقــصــًدا كــبــيــًرا للسياح 
ــت. مــن بعيد شوهدت 

ّ
واملــعــروف بصيد األســمــاك بشكل مــؤق

أعــمــدة الـــدخـــان الـــســـوداء املــتــصــاعــدة مــن سفينة الــحــاويــات 
املحترفة »أكس بريس بيرل« X-Press Pearl، والتي رست أمام 
ت 

ّ
غيمة واضحة غط الــدخــان شّكلت  كولومبو. سحب  ميناء 

األفق. واندلع الحريق يوم 20 مايو/ أّيار الحالي، حني كانت 
السفينة تنتظر دخول ميناء كولومبو. 

للحريق، وهو  الدقيق  السبب  السلطات من تحديد  وتمّكنت 

تسّرب حاوية من حمض النتريك أّدى إلى اشتعال السفينة، 
كما تمّكنت قــوى اإلنــقــاذ مــن إحــضــار الطاقم إلــى بــر األمـــان، 
ف من 25 شخًصا، ولم يتّم تسجيل أي إصابات بشرّية. 

ّ
واملؤل

جزيئات الباستيك هي عبارة عن كرّيات بولي اإليثيلني، وقد 
 يــوم الثاثاء املاضي. 

ّ
سقطت من ثماني حــاويــات على األقــل

وبحسب املعلومات الرسمّية، فقد حملت السفينة 28 حاوية 
الجزيئات  هــذه  الــكــريــات. وتستخدم  بــهــذه  مليئة  األقـــل  على 
الباستيكية بشكل أّولي في صناعة التعبئة والتغليف. ولكن 
ا 

ً
ليس ذلــك فقط، فالسفينة تحّمل أمــوًرا أخــرى، مثل 278 طن

ا من زيت الغاز البحري، وهو وقود 
ً
من الزيت الثقيل و50 طن
خاص بالسفن الكبيرة. 

وتحاول السلطات نقل محتويات السفينة إلى بّر األمان من 
إلـــى كمية الشحنة  الــســاعــة. بالنظر  ــدار  الــعــمــل عــلــى مـ خـــال 
 حــــدوث أي تــســرب نــفــطــي عــلــى السفينة 

ّ
وضــخــامــتــهــا، فــــإن

سيؤّدي إلى انفجارها وحصول كارثة بيئية كبيرة ال يمكن 
تحديد نطاق أضرارها نظًرا لضخامة السفينة.

الفنانون العرب يوّدعون 
حفالت »األونالين«

عودة إلى 
المسرح

بالستيك شواطئ سريالنكا

فنون وكوكتيل
رصد

متابعة

نجوم

نقداليف ستايل

عَرف 
ُ
ت مانهاتن،  فــي  راقــيــة  منطقة  فــي  للمشردين  مـــأوًى  نيويورك  مدينة  ستبني 

إدارة حاكم نيويورك  قانونية طويلة. وأعلنت  »بيليونيرز رو« بعد معركة  باسم 
فــنــدق »بــــارك ســافــوي« السابق  أنــهــا تخطط لتحويل  بــيــل دي بــازيــو عـــام 2018 
سع لـــ150 شخصا. وأقــام ائتاف 

ّ
الواقع في شــارع ويست 58 ستريت إلى ملجأ يت

من السكان دعوى قضائية لوقف هذه الخطوة، لكن قاضي االستئناف رفض يوم 
أيــزاك  الخميس معارضتهم، ما مّهد الطريق أمــام املضي قدما في املــشــروع. وقــال 
ماكغني، وهو ناطق باسم إدارة الخدمات االجتماعية عقب صدور الحكم: »نتطلع 
إلــى فتح أبــوابــنــا فــي هــذا املــوقــع فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن«. وتــضــم »بيليونيرز رو« 
مجموعة من ناطحات السحاب السكنية الفائقة الفخامة قبالة الطرف الجنوبي من 
سنترال بارك والتي تضم بعضا من أغلى املنازل في العالم، وهي موطن للعديد من 
األثرياء واملشاهير، بمن فيهم مايكل ديل، الذي يقال إنه اشترى شقة من طبقتني 
في مبنى »وان 57« في املنطقة مقابل 100,5 مليون دوالر عام 2014. وقال محامو 
السكان إن استخدام الفندق السابق الذي بني عام 1910، كمأوى يمثل »خطرًا على 
السامة«. وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت بأنه يجب عقد جلسة لتحديد ما إذا 
كانت هذه الخطوة آمنة. لكن محكمة االستئناف في نيويورك قالت الخميس إنه ال 
داعي لجلسة استماع. وتقول الحكومة إن املركز سيؤوي أشخاصا لديهم وظيفة 
أو يبحثون بنشاط عن عمل. وسيكون مجهزًا بمراقبة أمنية على مدار 24 ساعة. 
ويأتي هذا الحكم فيما تكافح نيويورك إليجاد طريقة إليواء آالف املشردين الذين 

نقلوا من ماجئ إلى فنادق خال الوباء.
)فرانس برس(

يعود  العالم،  في  كورونا  فيروس  تفشي  انحسار  مع 
أشهر  بعد  والمهرجانات  المسارح  إلى  العرب  الفنانون 
التواصل مع الجمهور من خالل  طويلة اختاروا فيها 

الحفالت االفتراضية

الوضع الصحي لدالل 
عبد العزيز

كشفت نقابة املمثلني املصريني عن 
الصحية  الحالة  في  بسيط  تحسن 
للفنانة دالل عبد العزيز )الصورة(، 
أحـــد مستشفيات  فـــي  تــمــكــث  الــتــي 
العزل في القاهرة، وتعاني من آثار 
إصابتها بفيروس كورونا الجديد، 
ــك رغـــــم تــعــافــيــهــا مــــن املـــــرض.  ــ ــ وذلـ
وقالت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة 
املـــــلـــــف الــــطــــبــــي فــــــي نــــقــــابــــة املـــهـــن 
»العربي  التمثيلية في تصريحات لـ
ــه بعد تعافي دالل عبد 

ّ
الجديد«، إن

 
ّ
العزيز من فيروس كورونا، تبنّي أن

ها بدأت 
ّ
الرئتني تأثرتا باملرض، لكن

تتحسن.

ياسر العظمة يحصل 
على الجنسية اإلماراتية

أعــــــلــــــن الـــــفـــــنـــــان الــــــــســــــــوري يــــاســــر 
الــعــظــمــة )الـــــصـــــورة(، عــبــر حــســابــه 
حصوله  »فيسبوك«،  على  الرسمي 
عــلــى الــجــنــســيــة اإلمــــاراتــــيــــة. وقـــال 
اإلمـــارات  دولـــة  »شرفتني  العظمة: 
الجنسية  بمنحي  املتحدة  العربية 
ــيــــة، فــشــكــرًا لــســمــو الــشــيــخ  اإلمــــاراتــ
مـــحـــمـــد بــــن راشــــــــد، راعـــــــي الـــفـــنـــون 
واآلداب والعلوم، على هذه املكرمة، 
اإلقامة  ملنحه  لسمّوه  التقدير   

ّ
وكــل

العرب  الفنانني  من  لكثير  الذهبية 
فرصة  لهم  تتيح  التي  والسوريني، 
العمل واإلقــامــة املستمرة في ربوع 

اإلمارات«.

بــعــد حصول  العظمة  إعـــان  وجـــاء 
عـــدد مـــن الــفــنــانــني الــســوريــني على 
اإلقامة الذهبية في دولــة اإلمــارات، 
وقــصــي خولي،  تيم حــســن،  ومنهم 

وكاريس بشار، ومها املصري.
والقى هذا اإلعان الكثير من الردود 
ــأه 

ّ
ــقــني مـــن هــن

ّ
املــتــبــايــنــة، فــمــن املــعــل

ومنهم  الجنسية،  على  بالحصول 
ــر ســـبـــب خـــروجـــه  ــذكــ ــــن طـــالـــبـــه بــ مـ
ــنــــهــــم مـــــن انـــتـــقـــد  مـــــن ســــــوريــــــة، ومــ
ــة اإلمــــــــــارات الــــتــــي تــســتــضــيــف  ــ ــ دولـ
مــوالــي النظام الــســوري وتــقــّدم لهم 

االمتيازات.

حفل جوائز توني 
المسرحية في سبتمبر

ــة بـــــــــــرودواي، املــنــظــمــة  ــطــ قـــالـــت رابــ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــــي املـ ــونــ ــ لـــــجـــــوائـــــز تــ
 حفل 

ّ
الواليات املتحدة، في بيان، إن

تــوزيــع الــجــوائــز الـــذي تــأجــل ألكثر 
ــن عـــــام بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس  مــ
26 سبتمبر/  فـــي  ســيــقــام  كـــورونـــا 

أيلول املقبل.
م الجوائز األرفع في مجال 

َّ
سل

ُ
وست

املسرح والعروض املوسيقية خال 
 خــاص مدته أربــع ساعات على 

ّ
بــث

التلفزيونية  إس«  بــي  »ســي  شبكة 
ل بذلك  ومنصات إلكترونية، لتسجَّ
عودة العروض املباشرة في مدينة 
مستمرة  صعوبات  بعد  نيويورك، 

منذ مارس/ آذار 2020.
ــالــــت شــــارلــــوت مــــارتــــن، رئــيــســة  وقــ
ــرودواي، وهيثر هيتشنز،  بــ رابــطــة 
ــة واملــــــــديــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــســ ــيــ ــرئــ الــ

ملــؤســســة جــنــاح املــســرح األمــيــركــي: 
ــام  ــعـ ــــام ونــــصــــف الـ ــعـ ــ ــد ذلــــــك الـ ــعــ »بــ
املـــــدمـــــر لـــصـــنـــاعـــتـــنـــا، ومـــديـــنـــتـــنـــا، 
نــتــوقــع أن نتمكن  ولــلــعــالــم أجـــمـــع، 
أخــــــــيــــــــرًا مــــــــن االحـــــــتـــــــفـــــــال بـــــعـــــودة 
ــــني لــــجــــوائــــز  ــحـ ــ ــرشـ ــ بـــــــــــــــــرودواي، املـ
تــونــي والــفــائــزيــن«. وكــانــت أســمــاء 
املــرشــحــني لــجــوائــز تــونــي 2020 قد 
 الحفل 

ّ
عــلــنــت، الــعــام املــاضــي، لــكــن

ُ
أ

السنوي تأجل من دون موعد محدد 
لتنظيمه، بسبب الجائحة.

أخبار

أحيت مايا دياب حفًال افتراضيًا )عمار عبد ربه/فرانس برس(

)Getty( اندلع الحريق يوم 20 مايو/ أيّار الحالي، حين كانت السفينة تنتظر دخول ميناء كولومبو

تناول العمل يخالف كّل التوقعات ويكسر الصورة النمطيّة حول المتدين )فيسبوك(

ماريلين 
مانسون 
)توني آن 
)Getty/برسون

)Getty( المركز سيؤوي أشخاصًا لديهم وظيفة أو يبحثون بنشاط عن عمل
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