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ّ
شابة يمنية تحرس العقيق من الموت في زمن الحرب

الخميس  2018/5/17الموافق  1رمضان  1439هـ العدد  8074السنة الثالثة والعشرون

الممثلة اللبنانية منال عيسى ،من فريق فيلم سولو ،تحتج على مجزرة غزة «كان» ،أول من أمس		.

(أ.ف.ب)

فيلم «سولو» يلقى استحسان النقاد
لوس انجلي���س  -رويترز :رحب النقاد بانضمام فيلم (س���ولو:
إيه ستار وورز ستوري) إلى عالم حرب النجوم ومنحوا تقييمات
إيجابية بش���كل عام للفيل���م الذي يحكي أصول إحدى أش���هر
الشخصيات في ذلك العالم.
وحصل الفيلم على  71في المئ���ة على موقع (روتن توميتوز)
الذي يجمع آراء النقاد أول من أمس وهو اليوم الذي نش���رت فيه
أول تقييمات للفيلم قبل عرضه جماهيريا وعالميا يوم  23أيار.
وخ���اض الفيل���م رحلة صعبة لك���ي يصل إلى الشاش���ة .فقد
تم اس���تبعاد المخرجين األصليين فيل ل���ورد وكريس ميلر في
منتصف مرحلة اإلنتاج وطلبت ش���ركة ديزني من المخرج الحائز
على جائزة األوسكار رون هاورد أن ينضم لإلشراف على عمليات
إعادة التصوير المكثفة.

وق���ال النقاد الذين أعجبوا بالفيل���م إن هاورد نجح في صناعة
فيلم مرح سيرضي المهووسين بهذا العالم.
ويجسد ألدن إرينرايخ ( 28عاما) شخصية سولو التي اشتهرت
بأداء هاريسون فورد لها في ثالثية (ستارز وورز) األصلية التي
بدأت العام .1977
ويلعب إرينرايخ دور سولو وهو ال يزال شابا يافعا في مستهل
تدريبه ليصبح طيارا عندما يتورط في مهمة محفوفة بالمخاطر.
ون���ال أداء إرينرايخ استحس���ان النقاد ألنه أدى الش���خصية
بطريقته دون أن يقلد فورد.
وقال بوب مونديلو من إذاعة ناشيونال ريبابليك" :األمور تبدو
مضطربة في البداية لكن هناك حيوية في أداء إرينرايخ وبمجرد
أن يستقر في الدور تلمع عيناه".

دراسة :النساء ينجذبن أكثر
للرجال من أصحاب السيقان الطويلة
باريس-أ ف ب :أظهرت دراس���ة نش���رت نتائجه���ا ،امس ،أن
النس���اء ينجذبن إلى الرجال من أصحاب السيقان "األطول قليال
من المعدل" لكنهن يبدون غير مباليات بطول الذراع.
وكان���ت دراس���ة بولندية نش���رت نتائجها ف���ي  2008بينت
انجذاب نس���اء ورجال إلى أشخاص من الجنس اآلخر من أصحاب
الس���يقان الطويلة .كذلك نشرت دراس���ات أخرى تعزز فكرة أن
الرجال من أصحاب الس���يقان الطويلة نسبيا يملكون قدرة أعلى
على جذب النساء.
وس���عى فريق من المحللين النفسيين وأخصائيي التطور في
جامعة كامبري���دج إلى تعميق فهم هذه النتائج وتوس���يعها
لمعرف���ة دور طول الذراعين في الج���ذب ومعرفة أي دور تؤديه
النسبة بين الساق والفخذ في قدرة الجذب لدى الرجل.
وأجرى الباحثون اختباراتهم عبر االنترنت على عينة إجمالية
من  800امرأة من أصول مختلفة في الواليات المتحدة.

وق���د تعي���ن عل���ى المش���اركات تدوي���ن درج���ة انجذابهن
لش���خصيات رجالية بال مالمح وببنية نحيفة مع عضالت ظاهرة
وبلباس داخلي أس���ود ،فيما طول القامة االجمالي ثابت مع تغير
طول الس���اقين والذراعين .وكمالحظة أولى ،لم يكن لتبدل طول
الذراعين أي تأثير على االنجذاب للرجال ،بحس���ب الدراسة التي
نشرت نتائجها في مجلة "رويال سوسايتي اوبن ساينس".
ف���ي المقاب���ل ،كان لط���ول الس���اقين "أثر الف���ت" على درجة
االنجذاب للرجال ،مع تس���جيل المس���توى األعلى في هذا اإلطار
ألصحاب الرجلين "بطول أعلى قليال من المعدل".
غير أن درجة االنجذاب تتراجع عندما تكون الساقان طويلتين
كثيرا مقارنة مع باقي أنحاء الجسم.
وبينت الدراس���ة أيضا ان النس���اء يولي���ن "أفضلية طفيفة"
للرجال الذين تكون لديهم "نس���بة طول قصبة الساق على طول
الفخذ" في المعدل العام.

الدورة  34من مهرجان اإلسكندرية
السينمائي على اسم نادية لطفي
القاهرة ( -رويترز) :أعلن مهرجان اإلس���كندرية الس���ينمائي
لدول البحر المتوس���ط إطالق اس���م الممثلة نادي���ة لطفي على
دورته القادمة في تشرين األول.
وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع
وزارة الثقافة الدورة الرابعة والثالثين للمهرجان في الفترة من
الثالث إلى التاسع من تشرين األول.
جاء اإلعالن عن اختيار نادية لطفي ( 81عاما) خالل حفل بسيط
أقي���م أول من أمس في مستش���فى المعادي للقوات المس���لحة
الذي تعالج به الفنانة منذ عدة أشهر.
ش���اركت في الحفل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس
مهرجان اإلس���كندرية لدول البحر المتوسط األمير أباظة ومدير

التصوير سمير فرج والممثل فاروق الفيشاوي.
وكان���ت أكاديمي���ة الفنون منح���ت نادية لطف���ي الدكتوراه
الفخرية ف���ي كانون األول الماضي كما أطل���ق مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي اسمها على دورته السادسة والثالثين العام
.2014
ويعد مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط
الذي تأس���س في  1979من أق���دم المهرجان���ات اإلقليمية في
حوض المتوس���ط ودأب في سنواته القليلة الماضية على إطالق
أسماء كبار الفنانين على دوراته
أثن���اء حياته���م تكريما لهم مثل محمود ياس���ين وحس���ين
فهمي ويسرا.

عرض لوحة مجهولة لرامبرانت

صنع���اء-أ ف ب :تب���دو صفاء فقيه
وهي تعم���ل على صناع���ة العقيق
اليمني وأحجار كريمة اخرى ،منعزلة
ع���ن محيطه���ا وغارقة ف���ي جو من
اله���دوء والتركيز بعي���دا عن الحرب
التي تمزق بلدها الفقير منذ سنوات.
ورغم الدم الظاهر تحت أظافرها،
تدخل الش���ابة اليمني���ة الجريئة
بيديه���ا العاريتين ،حج���ر عقيق
أزرق في النار المتوهجة ،ثم تديره
برف���ق وهي تضع���ه ف���ي القالب
المخصص له.
وتنتقل صف���اء بينما ال تزال حرارة
الحجر مرتفعة ،للجلوس خلف عجلة
متحركة ،في يديه���ا حجر العقيق،
تمرره فوق العجل���ة وهي تحاول ان
تضف���ي أكبر قدر م���ن النعومة على
أطرافه.
وتمر دقائق يتح���ول معها الحجر
ّ
من جسم غير متواز ،الى حجر مقطع
بتناسق تام ،يلمع في الضوء بشكل
مبهر.
وت���روي صف���اء صاحب���ة العينين
البنيتين انها تح���ب هذه الصناعة
"رغم انها تسبب لي األمراض أحيانا"،
مضيفة "أح���ب أن اكون بين األحجار
الكريمة وأحب االحجار نفسها .هذا
شغف حقيقي بالنسبة لي".
ويزخ���ر اليمن بكمي���ات كبيرة من
العقيق .وكان ه���ذا البلد الواقع في
أقصى جنوب ش���به الجزيرة العربية
موطن ملكة س���بأ التي قدمت للملك
س���ليمان الذه���ب والمجوه���رات
واألحج���ار الكريمة التي أتت بها من

هذه المنطقة.
لكن بعد مرور آالف السنين ،تهدد
الحرب بمحو هذا التاريخ.
ويشكل النزاع المسلح بين القوات
الحكومي���ة والمتمردي���ن الحوثيين
المتواص���ل من���ذ س���نوات ،مص���در
التهدي���د األكب���ر للث���روة التراثية
الت���ي تمتلكه���ا أفق���ر دول ش���به
الجزيرة العربية ،وبينها مدينة زبيد
التاريخية وصنعاء القديمة ومدينة
شبام التي تعرف باس���م "مانهاتن
الصحراء".
وجمي���ع هذه الم���دن ادرجت على
قائم���ة مواق���ع الت���راث العالم���ي
المه���ددة بالخط���ر الت���ي تعده���ا
منظم���ة االم���م المتح���دة للتربي���ة
والعلم والثقافة (يونيسكو).
ويش���تهر اليمن بصناعة األحجار
الكريمة وبينه���ا "العقيق اليماني"
ال���ذي يس���تخدم ف���ي السالس���ل
والخوات���م واألحزم���ة ،وكذل���ك في
الخناجر العربية التقليدية المعروفة
باسم "الجنبية".
وتع���ود ه���ذه الحرفة ال���ى مئات
الس���نين ،وكان يمتهنها المسلمون
واليهود على حد سواء.
وقبل ان���دالع الحرب االخيرة ،كانت
العاصمة صنعاء معروفة بانها موطن
صناع���ة الفضة واألوش���حة الملونة.
وقد تراجع���ت هذه الحرف���ة بعدما
س���يطر المتم���ردون عل���ى المدينة
التاريخي���ة في أيل���ول  2014وطردوا
منها الحكومة المعترف بها دوليا .
وفي آذار  ،2015تدخلت السعودية

أمس���تردام-رويترز :حقق تاجر التحف الفنية الهولندي يان
سيكس اكتشاف العمر في دار مزادات عام  2016عندما اكتشف
أس���لوب الفنان رامبران���ت في لوحة مجهولة ل���م يالحظها أحد
ط���وال أربعة قرون .وعرضت اللوحة ،وهي لرجل أنيق ذي ش���عر
أحم���ر ،امس ،باعتبارها أول لوحة "جديدة" لرامبرانت تظهر منذ
عام  .1974وس���تظل اللوحة معروض���ة في متحف هيرميتاج في
أمستردام لمدة شهر.
وبمس���اعدة من مس���تثمر لم تعلن هويته ،اش���ترى سيكس
"لوحة لش���اب نبيل" ،تعود لعام  1634تقريب���ا ،بثمن زهيد بلغ
 137ألف جنيه إس���ترليني ( 185ألف دوالر) في دار كريس���تيز
للمزادات في لندن .وعلى اعتبار ثمن بيع لوحات س���ابقة مثلها
فإن قيمتها اآلن على األرجح أكبر بكثير .وقال س���يكس لرويترز
"العثور على لوحة لرامبرانت يمنح المرء شعورا عظيما".
ويتمتع س���يكس بعالقة خاصة برامبرانت ،إذ نش���أ في منزل
تملؤه أعمال فنية هولندية كالس���يكية ،أهمها لوحة رس���مها
رامبرانت ألحد أجداده الذي كان رئيسا لبلدية أمستردام ويدعى
أيضا يان سيكس.
ومع علمه بالفن���ان وبالفترة الزمنية ،الحظ س���يكس أن ياقة
قميص الش���اب المرس���وم في اللوحة كانت من الموضة لفترة

عل���ى رأس تحال���ف عس���كري دعما
للق���وات الحكومية ،االم���ر الذي أدى
الى تفاقم الن���زاع ،وتدمير اقتصاد
البلد الفقير.
لكن رغم الظروف الصعبة التي تمر
بها صنع���اء خصوصا ،واليمن عموما،
اس���تمرت صفاء في مزاول���ة الحرفة
التي تحب ،لتصنع على مدى سنوات
مئ���ات االحج���ار الكريم���ة عند طلب
الزبائن.
وتعود رغبة الشابة في اتقان هذه
الحرفة الى والدها الذي شجعها على
ذلك ،في مواجهة العادات والتقاليد
الت���ي تف���رض على الم���رأة في هذا

المجتمع المحافظ االبتعاد عن مهن
مماثلة.
وأظهرت آخر اإلحصاءات الرسمية
في الع���ام  2013عدم مس���اواة بين
الجنس���ين في عدة مج���االت بينها
التعلي���م العال���ي اذ إن  185رج�ل�ا
يتلقون تعليمهم هذا في مقابل كل
 100امرأة.
واستطاعت صفاء مع زميالت اخريات
ان يدرس���ن المهن���ة ف���ي مؤسس���ة
حكومي���ة رغ���م معارض���ة البع���ض،
وتخرجن منها في العام .2011
وتوضح "كانت هناك معارضة ،من
الرج���ال خصوصا ( )...لك���ن عائلتي

دعمتني".
في ح���رب اليم���ن المتواصلة منذ
س���نوات بي���ن الق���وات الحكومي���ة
والمتمردي���ن الحوثيي���ن ،قتل نحو
عشرة آالف شخص ودخلت البالد في
أزم���ة غذائية وصحية ه���ي من بين
األخطر في العالم.
اال ان أكثر ما تخش���اه صفاء هو ان
تمنعها الحرب من مزاولة حرفتها.
وتوضح "لقد مضيت في اتقان هذه
المهنة النني احبها .انها الحقيقة".
وتابع���ت "تروي لي ه���ذه األحجار
قصص���ا مختلف���ة ( )...أتعل���م أمرا
جديدا كل يوم".

حمى الزواج الملكي تنتشر في ويندسور
ويندس���ور -المملكة المتحدة-أ ف ب :ترف���رف االعالم البريطانية في
الج���و وتنعكس الش���مس على عدس���ات كاميرات التلفزيون وينتش���ر
السياح باعداد كبيرة في الشوارع اذ تشهد ويندسور حركة نشطة جدا
قبل ايام على الزواج الملكي في  19ايار.
اش���ترت بيانكا لوزادو وش���احا ليلكي اللون مزينا بصور لألمير هاري
وعروسته ميغن ماركل من متجر في الشارع.
وتق���ول المرأة الهندية التي تعمل خبي���رة تجميل في بومباي "نحن
من كبار المعجبين بالعائلة الملكية" .ويضيف زوجها آلن "حضر والداي
زفاف تشارلز وديانا س���نة  1981وكنت في الثانية من العمر ومنذ ذاك
الحين ونحن نتتبع مستجداتهم".
في الجهة المقابلة من الش���ارع ،تتنعم كاورل فيرغوس���ن ( 63عاما)
بأش���عة الش���مس الدافئة في أحد المقاهي وهي تفك���ر في الطريقة
المثلى لمتابعة جولة العروسين في المدينة بعربة تجرها أحصنة بعد
مراسم الزواج في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور.
ومن المتوقع توافد عشرات آالف األشخاص إلى هذه البلدة الصغيرة
الواقع���ة على بعد حوالى ثالثين كيلومترا غ���رب لندن ،لذا تريد كارول
فيرغوسن أن تصحو باكرا .وهي تقول "أفترض أننا سننتظر وقتا طويال

قبل زواج فرد آخر من العائلة الملكية ،لذا يس���تحق األمر العناء" .وهي
من كبار متتبعي أخبار العائلة الملكية ،ال سيما منهم هاري الذي تقول
عنه "يبدو سعيدا جدا وميغن امرأة حسنة في نظري".
ّ
ويعد األمير هاري من األكثر ش���عبية بين أفراد العائلة الملكية .وهو
ّ
كسب ود الكثيرين إثر خسارة والدته في حادث مأسوي وارتكابه بعض
الهفوات في شبابه.
ّ
وتص���رح ماتي دي بروين ( 68عاما) اآلتي���ة من كايب تاون في جنوب
ّ
افريقيا "يحق لهاري أن يكون س���عيدا ف���ي حياته" ،وهي ّ
تحبذ الضجة
المحيطة بتحضيرات الزفاف لكنها ستتفادى "جنون" يوم العرس.
تس���تقبل ويندس���ور الس���ياح على مدار الس���نة وكثيرون من الزوار
الوافدين إليها هذا األس���بوع خططوا لس���فرتهم قبل اإلعالن عن موعد
الزفاف وموقعه بكثير .ويقول المهندس األلماني مارتن كيرش���نر (48
ّ
عاما) "ال يهمني األمر فنحن نمضي إجازة ،لكن من الجميل رؤية كل هذه
الطواقم التلفزيونية".
وكثيرون هم البريطانيون من أبناء المنطقة الذين يتتبعون بحماس
ّ
تحول بلدتهم التي بات عدد كبير من عناصر الش���رطة منتش���را فيها.
ويق���ول س���تيف برادلي ( 59عاما) "ل���م يعد هناك نفاي���ات مرمية في

الشارع .إنه ألمر جيد".
وه����و يؤوي أصدق����اء من البرازيل أت����وا خصيصا للمناس����بة ،من بينهم
كونسويلو ألميدا ( 33عاما) التي ال تخفي حماسها الشديد .وتخبر الشابة
"إن األمر مثير لالهتمام ،فنحن ليس لدينا ملكة وميغن تبدو كأي ش����خص
من عامة الشعب .وكنت آمل أن اراها على الشرفة لكنني علمت األمس أنها
لن تخرج .ال بأس بذلك .وأنا متحمسة جدا لرؤية الفستان".
تجتاج حمى الزواج ويندس���ور وصوال إلى لن���دن .وتصطحب حافالت
المعجبين في جوالت إلى قصر كنسينغتون ّ
مقر العروسين.
ويستمتع إريك ماركيز ( 40عاما) اآلتي من واشنطن بهذه الجولة التي
يقدم فيها الشاي بالكريما .وهو يقول "منذ كنت في الحادية عشرة من
العمر ،كنت ذاك األميركي الغريب المسحور بالعائلة الملكية".
وتشيد مواطنته كريس���تاين جينينغز ( 40عاما) من فلوريدا بميغن
م���اركل المعروفة بالتزامها قضاي���ا المرأة .وتقول عنها "أنا أعش���قها
وأفتخر كثيرا بها".
في نظر ش���ارون هني���ل ( 54عاما) اآلتية من وس���ط إنكلترا ،إن "وليام
وهاري قريبان من الناس ،أكثر من تشارلز" .وتقول ابنتها لورن "استغرق
األمر وقتا طويال ليجد (هاري) فتاة أحالمه وهي حتما شريكة حياته".

مي عز الدين  ...دراما خارج التصنيفات
لن���دن :عل���ى رغم تكتمها الش���ديد ح���ول تفاصيل عمله���ا الجديد
«رس���ايل» ،تؤكد مي عز الدين أن مسلس���لها ليس من األعمال الشائعة
ّ
ّ
درامية مليئة
الرمضانية ،وهو يحمل خطوط���ًا
والمنتش���رة في الدراما
بالتشويق وتحبس األنفاس.
وتعتب���ر أن���ه «ال يمك���ن وضعه ضمن أح���د التصنيف���ات المعروفة
ً
والمتداولة ،فهو ليس مسلس�ل�ا عاطفيًا ،علمًا أن فيه جانبًا رومانس���يًا،
ولي���س رعبًا كما ّ
ظ���ن البعض عندما ش���اهد اإلعالن الترويج���ي له ،وال
كوميديًا وإن كان يحتوي على مشاهد طريفة ومواقف كوميدية ،لذا هو
ببس���اطة تركيبة مختلفة تمامًا عن الموجود في الس���وق ،فيه الغموض

ً
والتش���ويق واإلثارة ،وهو ن���وع ّ
أقدمه ألول مرة ،وأتمن���ى أن يجد قبوال
واستحسانًا من الجمهور في شهر رمضان».
وعل���ى اعتب���ار أن الحكاية فيه���ا قرب من عالم الم���وت ،فهل ظهور
مي بالش���خصية التي تجس���دها مرتدية الحجاب ه���و نوع من الصحوة
ّ
الدينية التي ّ
تمر بها الش���خصية في المسلس���ل؟ تفضل مي التحفظ
ع���ن خبايا العمل ،لكنه���ا تجد أس���لوبًا آخر لتبرير ظهوره���ا بالحجاب
ضمن س���ياق األحداث ،من دون أن تكش���ف ما إذا كانت شخصية هالة
ً
بدي���ع الت���ي تقدمها في إطار األحداث س���تكون محجب���ة طوال مراحل
المسلس���ل وحلقاته أم في جزء منها فقط ،وتقول« :يسعدني أن أظهر

ّ
المحجب���ة األنيقة في بعض المش���اهد ،ال���ذي أتمنى أن يعجب
بل���وك
البنات ويالحظن األلوان واألناقة المس���تخدمة في تفاصيله» .وتكتفي
بالتعري���ف عن الش���خصية بكلمات قليلة« ،أقدم ش���خصية هالة بديع
وهي امرأة متزوجة ،أم مصرية وإنسانة شجاعة وجريئة».
المسلس���ل من بطولة خالد س���ليم ،أحمد حاتم ،أحمد سعيد عبدالغني،
أحمد خليل ،عبدالرحمن أبو زهرة ،مها أحمد ،سليمان عيد ،رامز أمير ،هشام
إسماعيل ،هاجر الشرنوبى ،محسن منصور ،سميرة المقرون ،حسام فارس،
ش���ريف المالح ،أيمن قنديل ،جالل الزكي ،راندا البحيري ،رزان مغربي ،وهو
من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.

«فيسبوك» :تعطيل حوالي  583مليون حساب مزيف خالل الربع األول
واش���نطن-د ب أ :أعلنت ش���ركة موقع التواصل االجتماعي الش���هير
"فيسبوك" مساء أول من امس تعطيل حوالي  583مليون حساب مزيف
على الموق���ع خالل الربع األول من العام الحالي ،حيث تم تعطيل أغلبها
خالل دقائق من تس���جيلها .وهناك ماليين المحاوالت لفتح حس���ابات
مزيفة يمنع الموقع تس���جيلها يوميا .وقدرت ش���ركة "فيسبوك" نسبة
الحس���ابات المزيف���ة على الموق���ع بما يتراوح بي���ن  3و %4من إجمالي
الحس���ابات النش���طة عليه .وأشارت "فيس���بوك" إلى شطب  837مليون
رس���الة مزعجة خالل الربع األول من الع���ام الحالي ،حيث تم التعامل مع
حوالي  %100قبل إبالغ أي شخص عن وجودها.
من ناحيته قال "أليكس ش���ولتز" نائ���ب رئيس قطاع تحليل البيانات

					
اللوحة لحظة بدء عرضها في متحف هيرميتاج في أمستردام.

صفاء فقيه تعالج العقيق							.

(أ.ف.ب)

(إ.ب.أ)

قصي���رة في ع���ام  1633أو نح���و ذلك ،كما الحظ أنها مرس���ومة
بأسلوب لم يتبعه سوى رامبرانت في تلك األيام.
وأمضى سيكس ،المتخصص في أعمال كبار الفنانين القدامى
الهولنديين والفلمنكيين 18 ،ش���هرا استخدم خاللها تقنيات
تعتمد على األشعة الس���ينية وتحليال لعينات من اللوحة حتى
يثبت أنه اشترى حقا لوحة أصلية لرامبرانت.
وف���ي النهاية ،تمك���ن تاجر التح���ف الفنية ال���ذي يبلغ من
العم���ر  39عام���ا من الحصول عل���ى دعم أكثر م���ن  12خبيرا في
أعمال رامبرانت بينهم الرئيس الس���ابق لمبادرة (مشروع أبحاث
رامبرانت) والذي أمضى عاما وهو يتحقق من أصالة اللوحة.
وق���ال س���يكس "إنه أمر ممي���ز فعال أن أرى اتف���اق كل هؤالء
الخب���راء على أن ما وجدته حقيق���ي .ومع الدعم الذي يمثله هذا
العدد الكبير من أصحاب المعرفة ،فأي أحد يش���كك في اللوحة
سيمثل بوضوح جانب األقلية".
ويق���ل طول اللوحة المكتش���فة قلي�ل�ا عن مت���ر ،ويعتقد أن
رامبرانت رس���مها عندما كان عم���ره  28عاما .ويقول خبراء إنهم
ش���به متأكدين من أن اللوحة مقتطعة من لوحة أكبر ،ربما تضم
أيضا رسما لزوجة الش���اب .وقال سيكس إنه يحاول اآلن العثور
على مشتر الكتشافه ،لكنه ال يرغب في التكهن بثمنها.

في "فيس���بوك" إن التقرير الصادر عن الش���ركة وفقا لسياس���ة "تقرير
إنفاذ معايير المجتمع" يغطي جهود الش���ركة لف���رض هذه المعايير
خالل الفترة من تشرين األول
 2017إلى آذار  ،2018كما يغطي ستة مجاالت هي الرسوم التي يغلب
عليه���ا طابع العنف واألنش���طة الجنس���ية وتعرى البالغي���ن والدعاية
اإلرهابية وخطاب الكراهية والرسائل المزعجة والحسابات المزيفة.
وأشارت "فيسبوك" إلى حذف حوالي  21مليون مادة خاصة باألنشطة
الجنس���ية وتعري البالغين خالل الربع األول من العام الحالي ،حيث تم
اكتشاف وحذف حوالي  %96منها باستخدام تكنولوجيا الشركة وقبل
إبالغ أي مستخدمين عن وجودها .وبحسب "فيسبوك" فإن ما بين  7إلى

 9مواد م���ن بين كل  10000مادة يتم بثها على موقع "فيس���بوك" هي
مواد إباحية تنتهك معايير الموقع .كما حذفت أو حذرت "فيس���بوك"
من حوالي 5ر 3مليون مادة تحتوي على مشاهد عنيفة خالل الربع األول
م���ن  ،2018تم رصد  %86منها من خالل تقنيات الموقع وقبل تلقي أي
بالغ عن وجودها.
وبالنسبة لمكافحة أحاديث الحض على الكراهية ،ما زالت التكنولوجيا
الخاصة بالشركة عاجزة عن العمل بصورة جيدة ،لذلك فإنه يتم اللجوء
إلى فرق المراجعة للتعامل معها .وقد حذفت الشركة حوالي 5ر 2مليون
حادة تحتوي عل���ى تحريض على الكراهية خالل الرب���ع األول من العام
الحالي ،تم اكتشاف  %38منها باستخدام الوسائل التقنية.

«بتوقيت الشام» ..فيلم «ناجح» عن القتال اإليراني في سورية
طهران-أ ف ب :تثير مش���اركة ايران في النزاع الس���وري مخاوف في
الغرب واس���رائيل اال ان فيلم���ا روائيا يتمحور عل���ى مواجهة ايرانيين
اثنين للجهاديين في سورية ،يحقق نجاحا كبيرا في صاالت السينما.
بدأ عرض فيلم "بتوقيت الش���ام" بمناسبة عيد النوروز اي رأس السنة
الفارس���ية في  21اذار ،وهو اس���تقطب في غضون سبعة اسابيع مليونا
و 388الفا و 700مشاهد ليحتل ذلك المرتبة الثانية على شباك التذاكر
االيراني وراء فيلم درامي حول ضحايا الدعارة على ما اظهرت ارقام موقع
"سينماتيكيت.اورغ" االخيرة .وتبلغ ميزانية الفيلم الروائي الطويل مئة
ملي���ار ريال ايراني (مليونان و 375ال���ف دوالر) وقد حقق حتى االن 113
مليار ريال (حوالى مليونين و 684الفا).
هذا الفيلم الذي صور في سورية وايران يتضمن الكثير من المؤثرات
الخاصة وهو من إخراج ابراهيم حاتمي كيا.
ويروي الفيلم بوتيرة تشويقية سريعة قصة رجل وابنه وهما طياران
عسكريان ايرانيان يتواجهان مع تنظيم الدولة االسالمية في سورية.
اضافة الى ممارس���اته في س���ورية والعراق وضلوعه في هجمات في
اوروبا ،اعلن تنظيم الدولة االسالمية كذلك مسؤوليته عن اعتداءات في
طهران اسفرت عن سقوط  17قتيال في حزيران .2017
ف���ي نهاية الفيلم يضحي االبن بنفس���ه النقاذ وال���ده ورفاق اخرين

وقعوا في قبضة تنظيم الدولة االسالمية .ويسمح كذلك باحباط هجوم
انتحاري جوي على القصر الرئاس���ي في دمش���ق االمر الذي اثر الى حد
البكاء بوزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف عند مشاهدته الفيلم
على ما ذكرت وسائل اعالم ايرانية.
وقال شهابي وهو طالب لدى خروجه من دور سينما في طهران لوكالة
فران���س برس "اش���عر ان الفيلم يعكس صورة م���ا يحصل في المنطقة
اقرب من تلك التي تروج لها وسائل االعالم االجنبية" مضيفا ان االنخراط
االيراني في سورية هو راهنا "الموضوع االبرز في العالم باسره".
وارس���لت ايران ال���ى س���ورية االف المقاتلين االيرانيي���ن او االفغان
"المتطوعين" فضال عن "مستش���ارين عس���كريين" من الجيش والحرس
الثوري للقتال الى جانب قوات بش���ار االسد ضد الجهاديين والمعارضة
المسلحة .اال ان هذا الوجود االيراني ال يظهر كثيرا في الفيلم باستثناء
الشخصيتين الرئيسيتين.
فتركز الكامي���را اكثر على "جرائم" تنظيم الدولة االس�ل�امية على ما
يؤكد المخرج الذي اشتهر بافالم حول الحرب العراقية االيرانية (-1980
.)1988
والتق���ت وكالة فرانس برس المخرج حاتمي كيا في مركز اوج الثقافي
في وسط طهران .ويمول الحرس الثوري االيراني هذا المركز الذي انتج

الفيل���م .ويوضح حاتمي كيا "اردت من خالل هذا الفيلم ان اظهر الواقع
قدر المستطاع" .ويضيف "هذا الفيلم ليس سياسيا بل انساني فلدينا
قتلة من جهة واشخاص قدموا مساعدة لخفض الجرائم من جهة اخرى.
هكذا يكون التاريخ".
ومض���ى يقول "تتبجح الواليات المتحدة باس���تمرار ب���أن عددا كبيرا
من جنودها نزل���وا في منطقة نورماندي النقاذ البش���رية (خالل الحرب
العالمية الثانية) هذا ما حصل بالتحديد هنا في الش���رق االوسط حيث
اردنا ان نس���اعد الناس الذين نتشارك معهم الديانة نفسها والثقافة
نفسها"
ويتابع المخرج يقول "انا اعتبر نفس���ي مس���لما مؤمنا واريد ان اقدم
رؤيتي بصفتي مسلما .فنحن نواجه داعش الذي يرفع راية االسالم ايضا
اال ان ذلك يشكل انحرافا ( )..شيطانيا".
ويق���ول حاتمي كيا الذي ال يخفي انه "مدافع عن النظام ،انه "أس���ف
فعال ( )..لقرار" الس���لطات االيرانية منع زميله جعفر بناهي الذي دعاه
مهرجان كان هذه السنة ،عن مغادرة البالد وممارسة مهنته.
وبعد النجاح المس���جل في ايران يس���عى فيلم "بتوقيت الشام" الى
االنتشار خارجا .ويفيد منتجوه ان عقود توزيع وقعت في اليابان وكوريا
الجنوبية ولبنان وبولندا.

