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غياب الدعم يخنق اإلعالم في موريتانيا

ماذا يقّدم iOS 11 لـ»آيفون« و»آيباد«؟

نواكشوط ـ خديجة الطيب

مع أن قرار تحرير اإلعالم السمعي البصري 
ا كبيًرا في مجال 

ً
في مورينانيا شّكل إنجاز

لــدعــاة حرية  الــحــريــات بعد أن كــان مطلبًا 
فــي تحسني  الـــرأي والتعبير، حيث ســاهــم 
مناخ الحريات في البالد ورفع موريتانيا 
الى صدارة الدول العربية في مجال حرية 
الصحافة لسنوات متتالية قبل أن تتراجع 
أن غياب  إال  املــاضــي،  العام  الثاني  للمركز 
التمويل واملستثمرين شكل عائقًا في وجه 
استقاللية هذا القطاع وحّد من قدرته على 
أداء الدور املنوط به املتمثل في االستجابة 
لـــالحـــتـــيـــاجـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــثــقــافــيــة 

للمجتمع.

أزمة تمويل
بعد املصادقة على تحرير الفضاء السمعي 
البصري في العام 2010، ظهرت مؤسسات 
وإذاعـــات،  قــنــوات  إعالمية مستقلة، ضمت 
أزمــات حقيقية في مجال  أنها واجهت  إال 
الــتــمــويــل فــاقــم مـــن حــدتــهــا انـــعـــدام قــانــون 
منظم لــإعــالن الــتــجــاري، وانــحــســار الدعم 

العمومي للقطاع.
ومع أن التشكيلة الجديدة لإعالم السمعي 
البصري الخاص تضم إعالمًا حزبيًا وآخر 
تجاريًا، إال أن غياب املوارد املالية املنتظمة 
األمــر  الصنفني،  بــني  املشتركة  السمة  بقي 
ــعـــض اإلذاعـــــــــات  إلــــــى إعـــــــالن بـ الـــــــذي أدى 
املستقلة إلفالسها بعد عجزها عن تسديد 
رواتــــب عــمــالــهــا، كــمــا قـــاد بــعــض اإلذاعــــات 
ــــرى لــوقــف بــثــهــا خـــالل فـــتـــرات معينة  األخـ
بل وجعل بعضها عرضة لالفالس وأدخل 

كها في دوامة الديون.
ّ
مال

أول محطة  »مـــوريـــتـــانـــيـــد«  ــة  ــ إذاعــ ــانـــت  وكـ
إذاعـــيـــة مــســتــقــلــة تــعــلــن إفــالســهــا فـــي عــام 
»نــواكــشــوط  إذاعــــة  تتبعها  أن  قــبــل   ،2015
الــحــرة« الــتــي أوقــفــت بثها ألكــثــر مــن ستة 
املــالــيــة، ثــم إذاعــة  أشــهــر بسبب وضعيتها 
»صـــحـــرا مـــيـــديـــا« املــســتــقــلــة الـــتـــي تــوقــفــت 

بشكل نهائي.
ــعـــض املـــؤســـســـات  ــيـــف بــــث بـ ــوقـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
اإلعالمية األخرى لعجزها عن دفع ديونها 

منوعات
على وقع الذكرى الثالثة الجتياح تغريد

مليشيا الحوثيين لصنعاء، أطلق 
ناشطون ومدونون حمالت على 

مواقع التواصل توثق آثار االنقالب 
الذي قاده الحوثيون والمخلوع علي 

عبداهلل صالح. ونشر الناشطون وسوما 
عدة أبرزها #٢1_سبتمبر_هو_العدوان 

و#نكبه_٢1_سبتمبر.

جدل انتشر على مواقع التواصل، 
بعد موافقة مجلس الوزراء 

المصري على مشروع قانون يسمح 
للنظام بإسقاط جنسية المعارضين، 
بدعوى االنضمام لجماعات أو هيئات 

أو منظمات تمس النظام العام. ودان 
المصريون القرار عبر وسم » #سحب_

الجنسية_المصرية«.

أثار تعامل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، تركي آل شيخ، مع 

الصحافيين الرياضيين، بتعاٍل وفوقية 
جدًال واسعًا تضّمن غضبًا وسخرية 

في السعودية. واعتبر المغردون 
على وسم »#تركي_آل_الشيخ« أّن تلك 
»سياسة فرعون يطبقها آل شيخ مع 

الرياضيين«.

تسبّب رئيس المعرض الدولي للكتاب 
في الجزائر، حميدو مسعودي، 

بغضب واسع بعدما برّر وجود كتاب 
بعنوان »كيف تضرب المرأة« في 

المعرض، مبديًا بشكل ساخر تأييده 
لضرب المرأة »بلطف«، بينما كان يرد 
على سؤال في لقاء إعالمي حول 

منع الكتب.

بعد وقف صندوق دعم الصحافة املستقلة، 
الذي كان يساعد في التخفيف من وضعية 
ــالـــي الـــتـــي تــعــيــشــهــا املــؤســســات  الــعــجــز املـ
ــدار  ــ اإلعـــالمـــيـــة الـــخـــاصـــة فـــي الــــبــــالد، وإصـ
قــانــون خـــاص يــحــرم وســائــل االعــــالم غير 
الــحــكــومــيــة مـــن مـــصـــادر الــتــمــويــل والــدعــم 
وتـــشـــديـــد شـــــــروط االســــتــــفــــادة مــــن مـــزايـــا 

االعالنات واالشتراكات الحكومية. ويعتبر 
 منع 

ّ
الــصــحــافــي ملــني ولـــد ســيــدي أحــمــد أن

املـــؤســـســـات غــيــر الــحــكــومــيــة مـــن مــصــادر 
الـــدعـــم ســيــاســيــة مــمــنــهــجــة لــخــنــق االعــــالم 
على  النهائي  القضاء  الــى  تهدف  املستقل 
 
ّ
أن الــبــالد. ويضيف  في  الصحافي  القطاع 

ــــالم غــيــر الحكومية  »حـــرمـــان وســـائـــل اإلعـ

ــــن الـــحـــصـــول عــلــى  مــــن الــــدعــــم املـــبـــاشـــر ومـ
االشتراكات واإلعالنات والتكوين، سيزيد 
من هشاشة وضعية وسائل اإلعالم الحرة 
وســيــقــوض دعــائــم الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 

في موريتانيا«.
ــرار يـــهـــدف إلـــى  ــ ــقـ ــ  هـــــذا الـ

ّ
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

خــنــق وســائــل اإلعــــالم املــســتــقــلــة والــضــغــط 
مــؤكــًدا  الــتــحــريــري،  خطها  لتغيير  عليها 
 االســتــمــرار فــي تطبيق الــقــرار سيقضي 

ّ
أن

نهائيًا على املؤسسات الصحافية الباقية، 
ومطالبًا بضرورة حماية الصحافة لتقوم 

بالدور املنوط بها.

رؤية حكومية تنتظر التنفيذ
قبل أكثر من عام، قدمت وزيرة العالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني هاوا شيخ سيديا 
تانديا، رؤية الحكومة املوريتانية إلصالح 
قـــطـــاع اإلعـــــــالم، والـــتـــي تــطــرقــت لــلــعــوائــق 
ــي، بــاإلضــافــة  الــتــي تـــواجـــه الــحــقــل اإلعـــالمـ
ــنـــظـــم الـــقـــانـــونـــيـــة  ــتـــرحـــات بـــتـــحـــديـــث الـ ــقـ ملـ
وإعادة هيكلة بعض املؤسسات العمومية 
وعقد مشاورات مع الصحافيني والفاعلني 

في القطاع.
وشملت الرؤية مشاريع قوانني تهدف إلى 
تنظيم سوق اإلعالن وما لها من مكانة في 
النهوض بواقع الحقل اإلعالمي، باإلضافة 
إلــى مــشــروع قــانــون مشترك بــني السلطات 
متعلق  الــقــطــاع،  فــي  واملــهــنــيــني  الحكومية 
بـــإنـــشـــاء دار لــلــصــحــافــة فــــي مــوريــتــانــيــا، 
يتمثل دورها في توفير جو من التضامن 
إطــارا  توفر  كما  املهنة،  أخالقيات  وتعزيز 

لتحسني قدرات الصحافيني بشكل عام.
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن عــام على 
الرؤية الحكومية إال أن خطوات تنفيذها 
تــبــقــى خــجــولــة. إذ يــجــمــع أغــلــب املــراقــبــني 
ــي مــوريــتــانــيــا  عـــلـــى أن قـــطـــاع اإلعــــــــالم فــ
يــعــيــش مــشــاكــل مــتــجــددة تــتــركــز أســاســا 
تام  التمويل، في ظل تجاهل  حــول غياب 
من طــرف الدولة وهــو ما جعل من قانون 
تـــحـــريـــر الـــقـــطـــاع الــســمــعــي الـــبـــصـــري فــي 
الــبــالد خــطــوة ال تـــزال بــحــاجــة للمراجعة 
والتطوير حتى يتمكن اإلعالم املستقل من 

القيام بالدور املنوط به.

واجهت القنوات 
واإلذاعات أزمات ماليّة 
وأعلن بعضها إفالسه

ميزة تسجيل الشاشة 
بالفيديو هي أبرز إضافات 

التحديث

محمد دنكر

 iOS« أصدرت »آبل« أحدث أنظمة تشغيلها
ــفـــون«  ــهـــزة »آيـ ــذي يــعــمــل عــلــى أجـ ــ 11« والــ
 »5S الحديثة اإلصــدار، إضافة إلى »آيفون
التشغيل على  بعده. كما يعمل نظام  ومــا 
أجــهــزة »آيـــبـــاد« الــلــوحــيــة، تــحــديــدًا جميع 
األجهزة التي صدرت بعد »آيباد 4«. فماذا 

يقّدم »iOS 11« لـ »آيفون« و»آيباد«؟ 
السائقني  الــجــديــد  التشغيل  نــظــام  يساعد 
عــلــى تــجــاهــل تــنــبــيــهــات هــواتــفــهــم والــتــي 
القيادة  السيطرة على  إفقادهم  من شأنها 
ــاة  ــيــ ــريــــض حــــيــــاتــــهــــم وحــ ــعــ وبــــالــــتــــالــــي تــ
اآلخــريــن للخطر، عبر ميزة »عــدم اإلزعــاج 
على  السائق  ساعد 

ُ
ت والتي  القيادة«  أثناء 

الــتــركــيــز عــلــى الــطــريــق أثــنــاء الــقــيــادة عبر 
تعتيم الشاشة عند تفعيل تلك الخاصية.

ــقـــّدم نــظــام الــتــشــغــيــل تــطــبــيــق الــخــرائــط  ويـ
الـــخـــاص بـــآبـــل بـــصـــورة مــبــّســطــة ومــلــيــئــة 
باملعلومات في آٍن معًا. فالخرائط أصبحت 
القيادة،  أثــنــاء  الخارجية  الــحــرارة  تعرض 
أبرز مراكز التسّوق القريبة، الحد األقصى 

للسرعة، وغيرها. 
كــــمــــا أضــــيــــفــــت لــــغــــات عـــــديـــــدة لــلــمــســاعــد 
على  لقدرته  باإلضافة  »سيري«،  الصوتي 
اإلنكليزية  من  والعبارات  الكلمات  ترجمة 
الفرنسية، الصينية، اإلسبانية  لإيطالية، 
واألملانية، الذي أصبح يعمل مع التطبيقات 

املصرفية لنقل الحسابات واألرصدة. 
ومــــن املـــزايـــا األكـــثـــر إفــــــادة، تـــواجـــد جميع 
التحّكم، حيث  »آبــل« في مركز  اختصارات 
 WI-FI ـــ ــ ــن ال أصـــبـــح بـــاإلمـــكـــان االنـــتـــقـــال مـ
لـــبـــيـــانـــات شـــريـــحـــة الـــهـــاتـــف فـــقـــط بــســحــب 
الشاشة من األسفل إلى األعلى. أيضًا تقّدم 
التحّكم بكمّية  أكبر على  قــدرة  املــيــزة  هــذه 
صرف الهاتف ملوارد بطاريته، عبر اختيار 
 لــقــوة ســطــوع ضـــوء الــشــاشــة، إضــافــة 

ّ
أدق

لضوء الفالش والذي يستعمل لإنارة في 

الظلمة. وحصل الخط باللغة العربية على 
تغيير في التحديث الجديد. كما أصبحت 
رسائل »iMessage« تفاعلية أكثر عبر مزيد 

من االتصال بمتجر »آبل«.
 

ّ
أدق كاميرا هواتف »آيفون« تلتقط صــورًا 
 نظام التشغيل 

ّ
مع نظام »iOS 11«، كما أن

ل من استخدام البطارية إلطالة عمرها 
ّ
يقل

 
ّ
أن كما  املقبل.  الشحن  قبل  املستطاع  قــدر 
بــاتــت تستحوذ  الفيديو  ومــقــاطــع  الــصــور 

تستحوذ  كانت  التي  املساحة  نصف  على 
ــــي أنـــظـــمـــة الـــتـــشـــغـــيـــل الـــقـــديـــمـــة.  عـــلـــيـــهـــا فـ
ــل  ــــت »آبـــــــل« تـــســـع مـــرشـــحـــات داخــ ــافـ ــ وأضـ
عــدســاتــهــا مــن شــأنــهــا إعــطــاء صـــورة أمثل 

ولون بشرة أكثر طبيعية. 
هــــذا وقــــد حــصــل قــســم الــطــبــاعــة فـــي نــظــام 
تشغيل »آبل« الجديد على حّصة كبيرة من 
املفاتيح  لــوحــة  أصبحت  فقد  التحديثات. 
ألرمينية،  الفارسية،  اللغات  على  تحتوي 

الجورجية،  الــبــيــالروســيــة،  األذربــيــجــانــيــة، 
املاورية،  املاالياالمية،  الكانادا،  األيرلندية، 
ــة. أيــضــًا  ــزيـ ــلـ ــويـ أوديـــــــا، الــســواحــيــلــيــة، والـ
ــدة على  ــ تـــّم دعـــم لــوحــة املــفــاتــيــح بــيــد واحـ
 »11 iOS« أبـــرز مــيــزة فــي 

ّ
»آيـــفـــون«.  ولــعــل

هي القدرة على تسجيل كل ما يجري على 
الشاشة ومشاركته على مختلف تطبيقات 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وبــعــد أخذ 
ــن الــــــذي يـــجـــري عـــلـــى الـــشـــاشـــة،  صــــــورة عــ
 أســفــل 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ ــك الـــــصـــــورة مــ ــلـ ســتــظــهــر تـ

الــشــاشــة فــي الــجــانــب األيــســر حــيــث يمكن 
الــعــالمــات، تقصير  الــكــتــابــة عليها، وضـــع 
حوافها وإرسالها إلى مختلف التطبيقات 
 
ً
اقــتــراح حــذفــهــا أو تحفيظها مــبــاشــرة مــع 

بعد إجراء التعديل.
مستخدمو »آيـــبـــاد«، خــاصــة »آيــبــاد بــرو« 
الجذري عند تحميل  بالتغيير  سيحّسون 
أصـــبـــح  فـــقـــد   .»11  iOS« تـــشـــغـــيـــل  نــــظــــام 
في  أكــثــر  أو  لتطبيقني  الـــولـــوج  بــاإلمــكــان 
جــانــب جميع  إلــى   .»11  iOS« على  معًا  آن 
التغييرات التي يحصل عليها مستخدمو 
ــون«، يــتــيــح نــظــام الــتــشــغــيــل الــجــديــد  ــفــ »آيــ
ــن كــل  الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر عــ
زر  على  بقوة  الضغط  بمجّرد  التطبيقات 
التطبيق.  ويحاول نظام التشغيل الجديد 
تــصــويــر »آيـــبـــاد« كــجــهــاز لــوحــي بــإمــكــانــه 
الـــقـــيـــام بــجــمــيــع مــــا يــمــكــن عــمــلــه عـــلـــى أي 
حــاســب وأكــثــر، وكـــل ذلـــك بطريقة ممتعة، 

سهلة وسريعة.
لــكــن وبــالــرغــم مـــن حــســنــات نــظــام تشغيل 
ه غير مالئم ألكثر من 180 

ّ
 أن

ّ
»iOS 11«، إال

ألــف تطبيق متواجد حاليًا ويعمل بشكل 
 .»10 iOS« سليم على نظام تشغيل

كان  إن  غيغابايت   1.89 بحجم  التحديث 
يــتــّم مــن داخــــل أجــهــزة »آيـــفـــون« وال يمكن 
 عبر االتصال باإلنترنت املنزلي 

ّ
إتمامه إال

 
ّ
ــإن فــ »آيــــتــــويــــنــــز«،  داخــــــل  مــــن  أّمــــــا   .WI-FI

التحديث بحجم 2.45 غيغابايت.

)Corbis/باالفا باغال(

)جوش إيديلسون/فرانس برس(

يزال اإلعالم المستقل يعاني جملة من  البصري في موريتانيا، ال  بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير الفضاء السمعي 
المشاكل التي تقف في وجه استمرار وترقية المؤسسات الصحافية، لعّل أكثرها تأثيرًا غياب التمويل والمستثمرين 
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جزءان جديدان 
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مصطلح اسمه 

»رقم واحد«

ال توجد في البحيرة 
كائنات حية سوى 

الدوناليال سالسنا

يربط جسر الملك 
فهد بين السعودية 

والبحرين

أحّضر لعمل تلفزيوني 
بعنوان »أبو عمر المصري« 

يُعرض في رمضان

2223
منوعات

ُعــــرف املــمــثــل املـــصـــري، أحــمــد عــز، 
بــعــدمــا   ،2004 عـــــام  كــبــيــر  بـــشـــكـــٍل 
الـــبـــطـــولـــة فــــي مــســلــســل  لـــعـــب دور 
النجمة يسرا،  مــع مواطنته  »مــلــك روحـــي« 
باإلضافة إلى فيلمي »حب البنات« و»سنة 

أولى نصب«.
ــــن األدوار  الــــحــــن عـ ــز مـــنـــذ ذلــــــك  ــ ابـــتـــعـــد عـ
ــــام الــحــركــة  ــارك فــــي أفــ ــ ــ ــة، وشـ ــّيـ ــانـــسـ الـــرومـ
والتشويق. والفنان املولود عام 1971، ظهر 
أول مرة مع املغنية أصالة في كليب »ملا جت 
عينك في عيني«، وهو بعد عشرات السنن، 
يلمع مع زوج أصالة، املخرج طارق العريان، 

رزق«.  »والد  وقـــبـــلـــه  ــيـــة«  ــلـ »الـــخـ فــيــلــم  فــــي 
قائمة  أن يحتل  »الــخــلــيــة«  فيلم  واســتــطــاع 
الــتــذاكــر، متفوقًا على ستة  ــرادات شــبــاك  إيــ
 منفردًا باملاراثون 

ً
ج بطا أفام أخرى، ليتوَّ

انقضاء  األضــحــى. ورغــم  لعيد  السينمائي 
الــعــيــد إال أنــــه ال يـــــزال مـــتـــواجـــًدا فـــي دور 

العرض ويشهد إقبااًل سينمائيًا مكثفًا.
ــذا الــفــيــلــم،  ــيـــرت حــــول هــ ــدة أثـ ــديـ أقــــاويــــل عـ
ـــه نــاقــش قضية شــائــكــة وهــي 

ّ
خــصــوصــًا أن

مــحــاربــة اإلرهـــــاب الــــذي تــعــانــي مــنــه مصر 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة. »الــعــربــي الــجــديــد« 
التقت أحمد عز، وتحدثت معه حول الفيلم 

في  وتلفزيونيًا  سينمائيًا  الفنية  وأعماله 
هذا الحوار.

 حول 
ً
■ ما الجديد الذي قدمته في الفيلم خاصة

قضية اإلرهاب في الوقت الذي تم فيه تقديم أعمال 
عديدة تطرقت إلى القضية نفسها؟

نــعــم الــقــضــيــة ســبــق وطـــرحـــت فـــي الــكــثــيــر 
ــلـــســـات  مـــــن األفــــــــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة واملـــسـ
واسعة  اإلرهــــاب  قضية  لكن  التلفزيونّية، 
لــلــغــايــة وفــيــهــا آالف االتـــجـــاهـــات، ويــمــكــن 
للكثير من املؤلفن التطرق لجانب مختلف 
ــر، وهـــذا هــو مــا حـــدث بــالــفــعــل في  عــن اآلخــ

»الـــخـــلـــيـــة«. ولـــلـــعـــلـــم أحـــــب أن أوضــــــح أنـــه 
مفروض علينا بل ويصل إلى حد الواجب 
الوطني أن نقدم أفامًا تطرح قضايا مهمة 
مثل التي طرحناها في هذا العمل، فبجوار 
أن الــفــن لــه دور فــي الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة، ال 
لـــه دور  الـــفـــن يـــكـــون  يــنــبــغــي أن نــنــســى أن 
كبير في اإلرشاد والتوجيه من خال قصة 

سينمائية تجذب الجمهور.

■ هل أرهقتك الشخصّية التي قدمتها في الفيلم؟
جــــًدا ألنــهــا تــحــتــوي عــلــى تــفــاصــيــل كــثــيــرة. 
ــم أن بــهــا تــفــاصــيــل تـــبـــدو بــســيــطــة إال  ــ ورغـ

تجاه  التقصير  تــم  ولــو  عمقًا  بداخلها   
ّ
أن

اإلملــام به فقد يؤثر على أدوات الشخصية 
نفسها، لذا كنت بحاجة دائمة إلى التركيز. 
الــتــصــويــر اســتــمــر تــقــريــبــًا  تــنــســوا أن  وال 
ملدة عــام، وهــذه فترة زمنية طويلة للغاية، 
وتدربت عن نفسي ملدة شهور طويلة سواء 
تدريبات بدنية أو تدريبات خاصة برجال 
الشرطة، وكل فريق العمل أرهق جًدا، ولست 

أنا وحدي.

ــان مـــن املـــفـــتـــرض عـــرضـــه قــبــل عيد  ■ الــعــمــل كــ
األضحى وتأجل، ملاذا؟

هــذا شــيء يخص التوزيع واإلنــتــاج فلهما 
حساباتهما الخاصة. وأنا أحب أن أركز في 
عملي وردود أفعال الجمهور عليه، أما غير 
ذلـــك فليس مــن اخــتــصــاصــي، فــكــل شخص 

يكون معنيًا بجزء معن في العمل.

■ هل حقيقي ما تردد أنك بصدد عمل جزء ثاٍن 
من فيلم »الخلية«؟

 املوضوع حتى هذه اللحظات 
ّ
بالفعل، لكن

ال يعدو أكثر من كونه فكرة فقط. فا يوجد 
سيناريو لجزء ثــاٍن، وال أحــب الحديث عن 
ي من كل قلبي أتمنى 

ّ
عمل لم نبدأ فيه. لكن

ــاٍن ألنــــي ملــســت بــنــفــســي حــالــة  ــ ــزء ثـ عــمــل جــ
الحب التي شعر بها الجمهور تجاه الفيلم، 
وهــــذا واضــــح جـــدًا الــحــمــد لــلــه مــن إيــــرادات 

العمل.

■ هل تهمك اإليرادات؟
فـــاإليـــرادات تــعــّد مــن دالئـــل النجاح.  طبعًا، 
فلو لم يعجب الجمهور بالفيلم على سبيل 
املثال فلماذا يدخلونه، والحمد لله من خال 
السوشيال ميديا تلقيت ردود فعل سريعة 
في اليوم األول لعرض العمل، وكلها كانت 
إيجابية. وأحــب أن أوضــح أنــي مؤمن جدًا 
بأن األرزاق الله كتبها لكل شخص، وليس 
ــــوى الـــســـعـــي وتــقــديــم  ــــيء سـ فــــي أيـــديـــنـــا شـ

أفضل ما لدينا.

ــام عـــديـــدة دخــلــت معك  ــاذا عـــن مــنــافــســة أفــ ■ مــ
السباق في نفس التوقيت؟

كنت سعيدًا جــًدا بــتــواجــدي وســط توليفة 
ــي حــيــنــمــا أنــجــح  مــتــنــوعــة مـــن األفـــــــام، ألنــ
وســـط أســمــاء محترمة فــالــنــجــاح يــكــون له 
السينما كل  أن تشهد  وأتــمــنــى  ــر.  آخـ طــعــم 
ــة أفــــام  ــنـــاعـ مـــوســـم مـــنـــافـــســـات الئـــقـــة وصـ
املستفيد  النهاية مصر هي  في  جيدة، ألن 
خال  مــن  الفنية  بمكانتها  تحتفظ  أن  فــي 
السينما. وهناك شــيء أحــب دائمًا  صناعة 
أن ألــفــت الــنــظــر إلــيــه أال وهـــو أنـــه ال يوجد 
شيء في الفن اسمه أن هذا الفنان رقم واحد 
 
ً
في هذا السباق أو ما شابه ذلك، فأنا مثا

»الخلية«  مــن خــال  كبيرة  ــرادات  إيــ حققت 
 من 

ْ
وهذا رزق من الله وشيء مكتوب. ولكن

الوارد جًدا في العام القادم أن يحقق زميل 
لــي إيــــرادات أعــلــى، فــا يــوجــد فــي السينما 
أو الحياة بشكل عام أبــدا شيء ثابت، فكل 
شيء متغير مثل البورصة »مرة فوق ومرة 

تحت«.

■ يعد هذا الفيلم التعاون الثاني بينك وبني املخرج 
طارق العريان فماذا تقول عنه؟

بالفعل كان لي حسن الحظ بأني تعاونت 
وال  رزق«،  »والد  فــيــلــم  فــــي  قـــبـــل  مــــن  مـــعـــه 
شهادتي  ألن  الـــرجـــل،  هـــذا  تقييم  يمكنني 
فيه مجروحة نظًرا لعاقة الصداقة والقرب 
الشديد بيني وبينه هو وأسرته. وأرى أنه 
مــن أفــضــل وأهـــم املــخــرجــن ليس فــي مصر 
فقط بــل فــي الــعــالــم الــعــربــي كــلــه، فــرغــم قلة 
ــه حــيــنــمــا يــقــبــل عــلــى تــقــديــم  أعـــمـــالـــه إال أنــ
عــمــل فـــإن اخــتــيــاره يــكــون لـــه رؤيــــة وشــكــل 
مــخــتــلــف. أنـــا بــاخــتــصــار عــاشــق لتفاصيل 
هــــذا الـــرجـــل الــســيــنــمــائــيــة، وأتــمــنــى تــقــديــم 
املــزيــد مــن األعــمــال مــعــه، ولــديــنــا معًا حتى 
الثاني من فيلم  الجزء  اآلن مشروعان هما 
»الــخــلــيــة« والـــجـــزء الــثــانــي مــن فــيــلــم »والد 
رزق«، وإن شاء الله تكون خطوات إضافية 

في مشوارنا الفني معًا.

■ تغّيبت عــن الــســبــاق الــرمــضــانــي املــاضــي رغم 
الحديث عن مشروعات تلفزيونية عديدة لك فما 

السبب؟
هناك العديد من األعمال التي يتم الحديث 
عــنــهــا فــي بــعــض الــصــحــف واملـــواقـــع تكون 
غير حقيقية أو مجرد شائعات ليس أكثر، 
 مــا أستطيع اإلعـــان عنه هــو أن هناك 

ّ
لكن

 تلفزيونّيًا بعنوان »أبو عمر املصري« 
ً
عما

القادم،  الله لشهر رمضان  سيكون إن شاء 
وهـــو عــمــل مــحــتــرم وراٍق ويــلــيــق بــاألســرة 

العربية.
 

■ أخيرًا ما هدفك الشخصي من الفن بشكل عام؟
أحب أن أقدم أعمااًل بعد أن أرحل عن الدنيا 
تقول عنها األجيال القادمة إن هناك فنانًا 
اسمه أحمد عز قدم أفامًا محترمة، فأبحث 
في اختياراتي أن تعيش أفامي وال تموت. 
وهذا ما تعلمته من جيل زمن الفن الجميل، 
 أعمالهم 

ّ
فهناك فنانون كثيرون رحلوا لكن

و»ربــنــا  بيننا.  مــتــواجــديــن  دائــمــًا  تجعلهم 
يقدرنا ويعطينا القوة« على أن نكون ولو 

جزءًا بسيطًا منهم.

حمزة الترباوي

العربية شريان  الجسور  الكثير من  تعتبر 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
قياسية  أرقــامــًا  ــم 

ّ
منها حــط كثير  املــنــطــقــة. 

عند بنائه، بينما ارتبط بعضها بمحطات 
ــر بقصص  ــ تــاريــخــيــة هـــامـــة، وارتـــبـــط اآلخـ
خاصة طبعت وجدان جيران هذه الجسور. 

إليكم قائمة بأشهرها في العالم العربي: 

جسر سيدي مسيد المعلق )الجزائر(
من أشهر وأهم الجسور في الجزائر، يلقبه 
الرتباطه  نظرًا  العشاق  بجسر  الجزائريون 
ــرة وقــــــصــــــص مــــؤملــــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بــــقــــصــــص حـــــــب كـ
لانتحار بعد انتهاء العاقات، كما يسميه 
الجسر  الرمال. ويربط  القسنطينيون وادي 
بن جانبي مدينة قسنطينة من نهج القصبة 
الجامعي. وبــدأ تشييده من  إلــى املستشفى 
طرف املهندسن الفرنسين، رابي وسويار، 
ابتداًء من سنة 1909، واستغرق بناؤه ثاث 

سنوات انتهت عام 1912.

جسر صالح باي )الجزائر(
يحمل أسماء عدة أشهرها جسر االستقال 
ــو جـــســـر مـــدعـــوم  ــ ــمــــاق، وهــ ــعــ والــــجــــســــر الــ
بحبال كابل تربط الجسر بن ضفتي وادي 
الرمال عند مدينة قسنطينة امللقبة بمدينة 
الـــجـــســـور. اســـتـــغـــرق بـــنـــاؤه أربـــــع ســنــوات 
لــيــتــحــول ابـــتـــداًء مـــن ســنــة 2014 إلـــى قبلة 

سياحية منذ ذلك الوقت. 

كوبري 6 أكتوبر )مصر(
ــربـــط بــن  ـــ 20 كــيــلــومــتــرًا تـ يــمــتــد الـــجـــســـر لــ
محافظتي القاهرة والجيزة، وهو ما يجعله 
أحد أطول الجسور في أفريقيا، ويعتبر أهم 
شريان مروري في القاهرة الكبرى، ما يجعله 
بــالــنــســبــة للراكبن  كــبــرى، ســــواء  ذا أهــمــيــة 
اإلعانية  للشركات  بالنسبة  أو  والعابرين، 

التي تتسابق على وضع إعاناتها عليه. 

كوبري قصر النيل )مصر(
بنيت  التي  املعدنية  الجسور  أوائـــل  مــن  يعد 
عــلــى نــهــر الــنــيــل، وبــنــي فـــي عــهــد الــخــديــوي 
ــنــــدس، لـــيـــنـــان دو  ــهــ ــراف املــ ــ ــإشـ ــ إســـمـــاعـــيـــل بـ
بـــيـــلـــفـــون، بـــمـــشـــاركـــة شـــركـــة صـــنـــاعـــة صــلــب 
ــــرض 10.5  أمــــتــــار وعــ بـــطـــول 406  فـــرنـــســـيـــة، 
ألربعة  برونزية  بتماثيل  تزيينه  وتــم  أمتار. 
أسود تم نحتها في إيطاليا، وتم افتتاحه في 
فبراير/شباط 1872. وتم تفكيكه سنة 1930 
وافتتح جسر جديد مكانه سنة 1933، وزين 

القدرة على  ذات  العالم  النادرة في  الكائنات 
العيش في األجواء شديدة امللوحة، مثل برك 
سجات  أول  كانت  املغلقة.  والبحيرات  امللح 
مــكــتــوبــة عــــن الـــبـــحـــيـــرة قــــد وضــعــتــهــا بــعــثــة 
»مــاثــيــو فــلــيــنــدرز« فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
بــاســم  املـــســـمـــاة  املـــجـــلـــة  فــــي  1802، ونــــشــــرت 
البحيرة عندما   

َ
 لون

ُ
الرجل فليندرز، والحظ 

ــرة، والــتــي  ــزيـ صــعــد إلــــى أعـــلـــى قــمــة فـــي الـــجـ
طلق عليها فيما بعد قمة فليندرز. ووصف 

ُ
أ

املكتشف البحيرة كالتالي: »توجد في الجزء 
صغيرة  بحيرة  للجزيرة  الــشــرقــي  الشمالي 
لـــدرجـــة  ــلـــح،  بـــاملـ ومــشــبــعــة  وردي  ــــون  لـ ذات 
ترسب امللح الكثير بالقرب من شواطئها بما 
العينات  وكانت  منه،  سفينة  لتحميل  يكفي 
ها معي ذات نوعية 

ُ
ها منه وجلبت

ُ
التي أخذت

لتكون  أخــرى  عمليات  أي  تتطلب  وال  جيدة 
صالحة لاستخدام اآلدمي«.

أحــد أعضاء  البحيرة باسم هيلير  وسميت 

محمد كريم

ــافــــة الـــجـــزيـــرة  ــلـــى حــ ــيـــرة هــيــلــيــر عـ ــقـــع بـــحـ تـ
أرخبيل  في  الجزر  أكبر  تعّد  التي  الوسطى، 
ريــشــيــرتــش قــبــالــة الــســاحــل الــجــنــوبــي لغرب 
أستراليا. ويقسم املنطقة بينها وبن املحيط؛ 
شــاطــٌئ طــويــل ورفــيــع. ويبلغ طــول البحيرة 
حوالى 600 متر وعرضها 250 مترًا، وتحيط 
بــهــا ضــفــة رمــلــيــة وغـــابـــة كــثــيــفــة مـــن أشــجــار 
الـــكـــافـــور. كــمــا يــوجــد بــاملــكــان شــريــط ضيق 
الغطاء  الــتــي يكسوها  الــرمــلــيــة  الــكــثــبــان  مــن 
ساحل  عــن  البحيرة  حافة  وتفصل  النباتي، 

الجزيرة املطل على املحيط.
ورغـــم تــعــّودنــا على أن يــكــون لــون البحيرات 
ــإن بــحــيــرة  املــالــحــة هـــو األزرق الـــســـمـــاوي؛ فــ
هــيــلــيــر وحـــدهـــا تـــصـــدم املــشــاهــديــن بــلــونــهــا 
ــــوردي الـــرائـــق. لـــون وردي دائـــم الــحــيــاة، ال  الـ
يتغير عــنــد أخـــذ شـــيء مــن مـــاء الــبــحــيــرة في 
الـــوردي ناتج مــن كائن حي  أي إنـــاء، فاللون 

ى دوناليا سالينا.  يعيش فيه ُيسمَّ
هذا الكائن هو نوع من الطحالب التي توجد 
البحري، وهو  امللح  بشكل خــاص في حقول 
مــشــهــور بــنــشــاطــه املــضــاد لــأكــســدة وقــدرتــه 
ــن الــكــاروتــيــنــات.  عــلــى خــلــق كــمــيــة كــبــيــرة مـ
ـــي مـــســـتـــحـــضـــرات  ــتـــخـــدم الــــدونــــالــــيــــا فــ يـــسـ
ــكــــمــــات الــــغــــذائــــيــــة. وهـــــو مــن  الــتــجــمــيــل واملــ

بأسود ضخمة من البرونز نحتها الفرنسي 
 األسود القديمة. 

ّ
ت محل

ّ
ألفرد جاكمار حل

قنطرة محمد السادس )المغرب(
ق في أفريقيا، ويربط 

ّ
يعتبر أكبر جسر معل

بـــن ضــفــتــي وادي أبــــي رقـــــراق بــطــول 950 
مترًا ويتوفر على برجن بارتفاع 200 متر. 
من  املــســتــوحــاة  بهندسته  الجسر  ويتميز 
الفن العربي اإلسامي، خصوصًا بالنسبة 

ــزان إلـــى  ــ ــرمـ ــ لـــبـــرجـــيـــه املـــقـــوســـن الـــلـــذيـــن يـ
بوابتي مدينتي الرباط وسا، اللتن يربط 

بينهما الجسر. 

جسر الصرافية/القصار )العراق( 
اعتبر أعلى جسر في العالم عندما تم االنتهاء 
مــن بــنــائــه، وكـــان فــي الــبــدايــة مــعــدًا لسيدني 
األسترالية لكن الحكومة العراقية قررت شراء 
أكثر  للتدمير  الجسر  آنــذاك. وتعرض  هيكله 
من مرة خال حرب الخليج الثانية وفي 2007 
تــبــدأ عملية  أن  انــتــحــاري، قبل  خــال تفجير 

إعادة إعماره في نفس السنة. 

جسر األئمة )العراق(
هــو جــســر فـــوق نــهــر دجــلــة يــربــط منطقتي 
ــداد، سمي  ــغــ األعــظــمــيــة والــكــاظــمــيــة فـــي بــ
بــهــذا االســــم نــســبــة ملــقــبــرتــن كــبــيــرتــن دفــن 
فيهما كثير من علماء اإلسام بينهم اإلمام 

موسى الكاظم واإلمام أبو حنيفة النعمان. 
وكان في املاضي مكونًا من طوافات وحبال 
وكانت الحبال تنفك من حن آلخر فيهرب 
الــجــســر ويــبــحــث عــنــه الــســكــان باملوسيقى 
والزغاريد ظنًا منهم أنه ترك مكانه غضبًا. 
ــائـــف أزيــــــل بـــعـــد الـــحـــرب  ــطـ لـــكـــن الـــجـــســـر الـ
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وبــنــي مــكــانــه جــســر قــوي 

شّيدته شركة بريطانية عام 1957.

جسر الملك فهد 
)السعودية والبحرين( 

ــــك فــــهــــد بـــــن الـــســـعـــوديـــة  ــلـ ــ ــــط جــــســــر املـ ــربـ ــ يـ
ــبـــحـــريـــن، ويـــبـــلـــغ طـــولـــه حــــوالــــى 25 كــلــم  والـ
وعرضه 23.2 مترًا. تم افتتاحه رسميًا في 25 
وأطلق   ،1986 سنة  الثاني  نوفمبر/تشرين 
عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم 
إلى   

ً
االفتتاح، نسبة أثناء  امللك فهد«  »جسر 

امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

طـــاقـــم الـــبـــعـــثـــة الــــــذي تـــوفـــي بــســبــب مـــرض 
ــارة  الـــزحـــار فـــي مـــايـــو/أيـــار 1803، خـــال زيـ
نال  عــام 1889  وفــي  للجزيرة.  للبعثة  ثانية 
ــد األســـتـــرالـــيـــن حـــقـــوق اســـتـــخـــراج املــلــح  أحــ
تــجــاريــًا مــن الــبــحــيــرة، فــانــتــقــل هــو وأبــنــاؤه 
لنهاية  الجزيرة، وظلوا  في  والحياة  للعمل 
القرن التاسع عشر يعملون في تعدين امللح. 
ثم توقفت عمليات االستخراج بعد اكتشاف 
وجــود مــواد سامة مختلطة بامللح وصعب 

استخاصها في ذلك الوقت.
ــيـــرة  ــبـــحـ الـ ــت  ــحــ ــبــ أصــ  2012 مــــــن  اعـــــتـــــبـــــارًا 
ــيـــات أرخـــبـــيـــل  ــمـ ــة، وجـــــــــزءًا مـــــن مـــحـ ــيـ ــمـ مـــحـ
الطبيعة  توفر  حيث  الطبيعية،  ريشيرتش 
الــخــابــة لــلــجــزيــرة والــبــحــيــرة جــذبــًا كــبــيــرًا 
لــلــســائــحــن والــــــــزوار لــلــمــشــي عــلــى األرض 
ــتـــع بــالــشــاطــئ  ــمـ ــتـ املـــلـــحـــيـــة لـــضـــفـــافـــهـــا، والـ
الــنــحــيــل الــفــاصــل بينها وبـــن املــحــيــط. كما 
املــاء  فــي  للسباحة  فرصة  توفر  البحيرة  أن 
ــد املـــلـــوحـــة، الــــــذي يـــعـــالـــج الــكــثــيــر مــن  ــديـ شـ
أي  بالبحيرة  يوجد  وال  الجلدية.  األمـــراض 
كائنات حية سوى الدوناليا سالسناـ ذلك 
من  الــحــمــراء  الصبغة  يخلق  الـــذي  الطحلب 
امللح ويعطي اللون الوردي. وتظهر البحيرة 
الــورديــة وسط  العلكة  مــن الجو كقطعة مــن 
الخضراء  النباتات  تحيطها  بيضاء  دائـــرة 

واألشجار من كل جوانبها.

بحيرة هيلير الوردية

محتالة زعمت زواجها 
من السيسي وتشافيز

أشهر الجسور في العالم العربي

أحمد عز
فنون وكوكتيل

مكان

مقابلة

معالمحدث

ادعـــت الــســيــدة املقيمة فــي الــواليــات املــتــحــدة، جيزيل يــازجــي، زواجــهــا ســـّرًا من 
الفنزويلي  الرئيس  مــن  سابقًا  ــًا  وزواجـ السيسي،  عبدالفتاح  املــصــري،  الرئيس 
الراحل، هوغو تشافيز، وعملها كمستشارة لدى ابنة الرئيس األميركي الحالي، 
ــالـــد تـــرامـــب، إيــفــانــكــا تـــرامـــب، لــاحــتــيــال عــلــى جــيــرانــهــا. وكــشــفــت صحيفة  دونـ
»واشنطن بوست« األميركية عن امرأة تدعى جيزيل يازجي واظبت على التفاخر 
أمام جيرانها، في بلدة تشيفي تشايس )مقاطعة ميرياند(، بحياتها الفاخرة، 
وزعمت امتاكها طائرة خاصة وعقارات عدة في العاصمة واشنطن ومانهاتن 

وإسبانيا، باإلضافة إلى دخل شهري قيمته 2.1 مليون دوالر أميركي.
كما زعمت أنها سهلت االتصال األول بن السيسي وترامب، وامتاكها عاقات 
خــاصــة مــع االســتــخــبــارات. أقــنــعــت يــازجــي الــجــيــران بتصديقها، كــمــا أقنعتهم 

بقدرتها على جعلهم أثرياء، لتبدأ باالحتيال واالستحواذ على أموالهم.
ووفــقــًا لــواشــنــطــن بــوســت، أقــنــعــت يــازجــي عـــددًا مــن جــيــرانــهــا فــي املــبــنــى نفسه، 
وبينهم جارها بوب أنــدروود، باالستثمار في مشروع بيع مابس إلى الجيش 
الفنزويلي عام 2015، بناًء على زواجها السابق من تشافيز. وبدأت بعدها بسحب 
األموال النقدية منهم تدريجيًا. وأثناء التحقيق في قصة »مدام جيزيل«، وجدت 
األسبوعية،   Semana »سيمانا«  مجلة  نشرتها  املــقــاالت  مــن  سلسلة  الصحيفة 
دعى جيزيل جاِلر، وأطلقت عليها املجلة لقب 

ُ
امــرأة ت مطلع التسعينيات، حول 

الجيش  احتالت وخدعت  املذكورة  السيدة  أن  املجلة حينها  وأفــادت  »الشقراء«. 
الــكــولــومــبــي.فــي الــفــتــرة نفسها، ظــهــرت جــاِلــر فــي مقابلة عــلــى »الــقــنــاة األولـــى« 
الكولومبية، واعترفت خالها بانتحالها شخصية شقيقتها »روال جاِلر«، لبيع 

معدات إلى الجيش الكولومبي.
الشخص  أنها  أكــدوا  الضحايا،  الجيران  الفيديو على  الصحيفة  وحن عرضت 
ورفضت  كلها،  ــاءات  االدعــ يــازجــي  أنــكــرت جيزيل  معها،  التواصل  وبعد  نفسه. 

التصريح للصحيفة.
)العربي الجديد(

بعد تعاوٍن في فيلم »والد رزق« مع المخرج طارق العريان، كّرر الممثل المصري أحمد عز 
التجربة في فيلم »الخلية« الذي أثار الجدل خصوصًا أنه تصّدر شباك التذاكر في مصر. يُحّضر 

عز،  أحمد  التقت  الجديد«  »العربي  رمضاني.  مسلسل  إلى  باإلضافة  الفيلم  من  ثاٍن  لجزء  عز 
وتحدثت معه حول الفيلم وأعماله الفنية المقبلة سينمائيًا وتلفزيونيًا في هذا الحوار

أحالم تهدد ميسي

أثارت الفنانة أحام ردودًا ساخرة 
مـــن مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــي مـــــــن جـــــــديـــــــد، بـــعـــد  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
ــرة الـــقـــدم، نجم  تــهــديــدهــا لــاعــب كـ
فريق برشلونة، ليو ميسي. وعلقت 
ــاد نــشــرهــا  ــ ــــورة أعــ ــــام عـــلـــى صــ أحــ
املغني، عصام كمال، تظهر قميص 
ليونيل ميسي مع »التاج«، فكتبت 
»ما يلوم إال نفسه«. ُيذكر أن أحام 

ُيطلق عليها لقب »امللكة«.

تسريب رقم ماكرون
ــيــــس  ــرئــ ــــف الــ ــاتــ ــ تـــــــعـــــــّرض رقـــــــــم هــ
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ــرنــــت، وهـــو  ــتــ لــلــتــســريــب عـــبـــر اإلنــ
مــا تــســبــب فــي إمـــطـــاره بــاملــكــاملــات 
من  الكثير  حملت  التي  والرسائل 
اإلســــــــاءات لــلــرئــيــس. وهـــــذا الــرقــم 
هو واحد من ثاثة أرقام يمتلكها 
لاتصاالت  واحــد  بينها  الرئيس، 
بالغة الحساسية. وجاء التسريب 
عقب ســرقــة هــاتــف أحــد املراسلن 
هــذا  يملك  كـــان  الـــذي  الصحافين 
ــــرون يــحــتــل  ــاكـ ــ الــــرقــــم مـــنـــذ كـــــان مـ
منصب وزير االقتصاد في حكومة 
ســلــفــه، فــرانــســوا هـــوالنـــد. وطــمــأن 
أحد مساعدي ماكرون إلى أن الرقم 
املسّرب لم يكن هو ذاك الحساس، 
بــــل هــــو رقــــــم شـــخـــصـــي نــــــــادرًا مــا 
يـــســـتـــخـــدمـــه. وجــــــــــاءت الــــرســــائــــل 
مــســيــئــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع انــخــفــاض 
شهور  بعد  على  الــرئــيــس  شعبية 

فقط من انتخابه.

أغلى بندقية في كتارا
تــــــــعــــــــرض فـــــــــي أحــــــــــــد األجـــــنـــــحـــــة 
الــخــارجــيــة املــشــاركــة فــي »مــعــرض 
كــتــارا الــدولــي للصيد والــصــقــور« 
األربــعــاء،  فعالياته  انطلقت  الـــذي 
أغــلــى بندقية »جــفــت« فــي الــعــالــم، 
ــــف يــــورو  ــدد ثــمــنــهــا بـــمـــائـــة ألـ ــ وحــ
)432 ألف ريال قطري(. وأفاد مدير 
»الـــعـــربـــي  ـــ جــــنــــاح »جــــونــــســــانــــز« لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــبــنــدقــيــة مـــن نــوع 
»بيريتا« كسر عيار 12، وصنعت 
الحديد  من  يدويًا  أجزائها  معظم 
والــــخــــشــــب املــــمــــيــــزيــــن. ويـــســـتـــمـــر 
والعشرين  الــرابــع  لغاية  املــعــرض 
من سبتمبر/أيلول الجاري، وسط 

مشاركة دولية.

طاقة نور مسروق
ــكــــمــــة االقــــتــــصــــاديــــة  أثــــبــــتــــت املــــحــ
ــة ســـرقـــة مــســلــســل  ــعــ ــة واقــ ــريـ املـــصـ
»طاقة نــور« الــذي ُعــرض في شهر 
املاضي، وكــان من بطولة  رمضان 
ــة، وتـــألـــيـــف  ــ ــــامـ ــانــــي سـ املـــمـــثـــل هــ
حــــســــان دهــــــشــــــان. وكــــــــان املــــؤلــــف 
محمد صاح العزب قد رفع دعوى 
 صناع العمل 

ّ
قضائية قال فيها، إن

ــان ســرقــوا  واملــــؤلــــف حـــســـان دهـــشـ
ــــش« واملــســّجــل  ــدرويـ ــ مــســلــســلــه »الـ
بحقوق امللكية الفكرية بتاريخ 11 

سبتمبر/أيلول 2012.
ــتــــت املـــحـــكـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــبــ وأثــ
واقعة السرقة. وجاء التقرير الفني 
ــة حــســان  ــرقـ لــلــمــحــكــمــة لــيــثــبــت سـ
ــرغــــي«  ــنــ ــيــ دهــــــشــــــان وشــــــركــــــة »ســ
ــاج الـــفـــنـــي ملــســلــســل مــحــمــد  ــتـ لـــإنـ

صاح العزب نصًا.

حرب غادة عبدالرازق

تعاقدت املمثلة املصرية، غادة عبد 
السينمائي  فيلمها  عــلــى  الـــــرازق، 
الـــجـــديـــد »حـــــرب كــــرمــــوز«  والــــذي 
ــه شـــركـــة الــســبــكــي  ــاجـ ــتـ تـــتـــولـــى إنـ
لـــإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي. وشـــاركـــت 
عــبــدالــرازق صـــورًا عــلــى صفحتها 
العقد  توقيع  من  »فيسبوك«  على 

مع املنتج محمد السبكي.

أخبار

قنطرة محمد السادس من أشهر الجسور )فاضل سنة/فرانس برس(

لون وردي 
نتيجًة 
للطحالب 
)Auscape(

)بيتر فرانك(

أجرتها مروة عبد الفضيل
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مع المخرج طارق العريان )العربي الجديد(

خالل افتتاح عرض فيلم الخلية )العربي الجديد(

أحمد عز في فيلم الخلية )يوتيوب(


