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نور تاجوري... أرملة منّفذ 
اعتداء أورالندو؟

»فيسبوك« لن يدفع للناشرين 
مقابل الفيديوهات المباشرة

القاهرة ـ العربي الجديد

 فــي اإلعـــام 
َ

كــشــف بــحــث إعــامــي الــتــنــاقــض
الـــقـــضـــايـــا  تـــســـيـــيـــر  فـــــي  ودوره  املــــــصــــــري، 
السياسي في توجيه  املال  السياسية، وأثر 
ــالـــح  ــة الــــنــــظــــام واملـــصـ الــــــــرأي الــــعــــام لـــخـــدمـ
السياسية التي تخدم السلطة الحاكمة في 

مصر، وليس ملصلحة الوطن والشعب.
ورصــد البحث الــذي أعــده الصحافي، ربيع 
الــشــيــخ، بــعــنــوان »تـــنـــاول اإلعـــــام املــصــري 
لــقــضــيــة تـــيـــران وصــنــافــيــر قــبــل وبــعــد حكم 
املحكمة اإلدارية... دراسة تحليلية«، التناول 
اإلعامي املصري للنزاع حول مسألة ملكية 

جزيرتي »تيران وصنافير«.
وقـــال: »فــوجــئ املــصــريــون أثــنــاء زيـــارة امللك 
ــوافــــق 8  ســلــمــان لــلــقــاهــرة يــــوم الــجــمــعــة املــ
لــتــرســيــم  بــاتــفــاقــيــة   ،2016 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الحدود البحرية بني مصر والسعودية، نجم 
تيران وصنافير  ملكية جزيرتي  نقل  عنها 
من األولى للثانية، وبسبب ما أحدثته تلك 
الحديثة  اإلعـــام  وســائــل  تنّوعت  االتفاقية 
تنوًعا كبيًرا، وتعددت توجهاتها ومواقفها 
حـــيـــال كـــل قــضــيــة؛ فــبــيــنــمــا يـــؤيـــد بعضها 
وجهة نظٍر ما فإن وسائل إعام أخرى تقف 
نفسها، حتى  القضية  مــن  مــغــايــرة  مــواقــف 
إنها ربما تتبنى املوقف املناقض؛ ألسباب 
ربــمــا كـــان مــنــهــا: الــقــرار الــســيــاســي، أو املــال 
 عن سائر املصالح، وربما 

ً
السياسي، فضا

ا«. 
ً

املشاعر والعواطف أيض
 عدة قنوات فضائية منها 

ّ
وكشف البحث أن

قناة »النيل« لألخبار وصحفا مصرية منها 
ــار«، و»الــجــمــهــوريــة«،  ــ ــبـ ــ »األهــــــــرام«، و»األخـ
ــــروق«، و»الـــيـــوم الـــســـابـــع«، قــالــت إن  ــــشـ و»الـ
الــجــزيــرتــني ســعــوديــتــان. قــالــت قــنــاة النيل 
ــرتـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر  ــزيـ لـــألخـــبـــار إن »جـ
املــوجــودتــني فــي الــبــحــر األحــمــر تــقــعــان في 
املياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية« 
ــا لــلــرســم الــفــنــي لــخــط الـــحـــدود«، وذلــك 

ً
وفــق

ــــري لـــذلـــك.  ــــصـ إلعـــــــان مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء املـ
وأشــارت جريدة »األهــرام« الرسمية للدولة 
أن هناك لجنة تشكلت لترسيم الحدود بني 
مصر واململكة العربية السعودية، بناء على 
قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، 
ــا اعــتــمــاًدا عــلــى الــخــطــابــات املتبادلة 

ً
وأيــض

بني الدولتني خال نفس العام.  
للدولة  الرسمية  »األخبار«  جريدة  وأعلنت 
 
ٌ
املصرية أن جزيرتي تيران وصنافير وديعة

سعودية لدى مصر، وأنه على مصر تسليم 
الوديعة إلى أهلها وهم السعوديون، ألنها 

أمانة ويجب ردها. 
أما جريدة »الجمهورية« فقالت على لسان 
املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــريـــة إن 
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لم يأِت 
مــن فـــراغ بــل اســتــنــاًدا إلــى وثــائــق قانونية، 

منوعات

B

ــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق،  أبـــرزهـــا قــ
املخلوع، والخطابات املتبادلة بني الدولتني.

وأشــــارت بــعــض الــصــحــف واملـــواقـــع املــؤيــدة 
لــلــنــظــام الـــســـيـــاســـي فــــي مـــصـــر، كــصــحــيــفــة 
 ألحد الصحافيني 

ً
»الوفد« حيث ذكرت مقاال

يــتــهــكــم عـــلـــى املـــتـــســـّرعـــني فــــي الـــحـــكـــم عــلــى 
الرئيس  أن  وادعائهم  الجزيرتني،  موضوع 
ــيـــة  ــعـــربـ ــازل لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـ ــ ــنــ ــ ــد تــ ــ ــري قــ ــ ــــصــ املــ

ــذا  ــن الــــجــــزيــــرة بـــالـــفـــعـــل، وهــ ــة عــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــره. كــمــا تــنــاولــت  ــم يـــحـــدث مـــن وجـــهـــة نـــظـ لـ
صـــحـــيـــفـــة »الـــــــشـــــــروق« الـــقـــضـــيـــة بــســلــبــيــة، 
ــــى أن تــبــعــيــة الــجــزيــرتــني  حـــيـــث أشـــــــارت إلـ
ملصر أو للسعودية أمــر هـــنّي، ولــكــن كــل ما 
شغلها هــو تــعــامــل الــحــكــومــة املــصــريــة مع 
ــلـــنـــت صــحــيــفــة  الــقــضــيــة بـــاســـتـــخـــفـــاف. وأعـ
وثائق  على  عــن حصولها  السابع«  »الــيــوم 

ومستندات خاصة تثبت تبعية الجزيرتني 
للمملكة العربية السعودية، وذلك باعتراف 
ــر الخارجية  مــصــر مــن خـــال خــطــابــات وزيـ
السعودي األسبق سعود الفيصل، إلى وزير 
خــارجــيــة مــصــر األســـبـــق الـــدكـــتـــور عصمت 
الــوزراء  ا رئيس مجلس 

ً
املجيد، وأيض عبد 

املصري األسبق الدكتور عاطف صدقي.
 

ً
ونـــشـــرت صــحــيــفــة »املـــصـــري الـــيـــوم« مــقــاال

وثائق  لــديــه  أن  فيه  يعلن  حــمــزاوي  لعمرو 
وأدلـــــــة تــثــبــت أن الـــجـــزيـــرتـــني ســعــوديــتــان 
»البوابة«  موقع  وأعلن  مصريتني.  وليستا 
ــوات املــضــلــلــة الــتــي تــشــكــك في  ــ »خــطــأ األصــ
وطــنــيــة الــرئــيــس املـــصـــري، وكــونــه فــــّرط في 
الجزيرتني مقابل حفنة من الدوالرات، وهذا 
ا 

ً
األمر نفاه الكثير من الخبراء«، وهذا أيض
بناء على استطاع رأي من خال موقعها.

كــمــا أعــلــنــت جـــريـــدة »الــــوطــــن« أن مــصــر لم 
ا بملكيتها للجزيرتني، بل دائًما 

ً
تقر إطاق

مــا أقـــرت فــي رســائــل عــديــدة لــألمــم املتحدة 
ــع كــبــار  ـــقـــة مــ

ّ
والــــســــفــــراء، ومـــــراســـــات مـــوث

السعودية  بأحقية  السعوديني  املــســؤولــني 
في ملكية الجزيرتني. 

وأعــلــنــت هـــدى عــبــد الــنــاصــر ابــنــة الــرئــيــس 
املصري الراحل جمال عبد الناصر من خال 
مــوقــع »فــيــتــو«، أنــهــا عــثــرت بــالــصــدفــة على 
وثيقة لوزارة الخارجية املصرية عام 1967م 

تؤكد أن الجزيرتني سعوديتان.
ــع املـــعـــارضـــة  ــ ــواقــ ــ ــاولــــت الـــصـــحـــف واملــ ــنــ وتــ
للنظام السياسي املصري القضية، فأشارت 
صحيفة »املصريون«، إلى أن الجزيرتني لم 
كانتا  بــل  للسعودية،  ملًكا  مــا  يــوًمــا  تكونا 
ــام 1950.  ــزاع بـــني الـــدولـــتـــني قــبــل عــ ــ مــحــل نـ
السعودية بريطانيا  أبلغت  العام  وفي ذلك 
والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتني 

للقوات املصرية بمحض إرادتها.
وأكــــدت الـــدراســـة أن اإلعــــام املــصــري يــدور 
يــخــدم مصالحه  بــمــا  الــحــاكــمــة  مــع السلطة 
في  الحاكم  النظام  كــان  فعندما  السياسية، 
مــصــر، عــلــى عــاقــة جــيــدة بــالــســعــوديــة قــال 
وعندما  سعوديتان،  الجزيرتني  إن  اإلعــام 
حدثت بعض الخافات بني الجانبني تراجع 
اإلعام املصري وقال إنهما مصريتان، وظهر 
ذلك من خال تناول اإلعام املصري لقضية 
تيران وصنافير بعد حكم املحكمة اإلدارية، 
املصرية،  الفضائيات  معظم  تناولت  حيث 
ا الصحف املؤيدة واملعارضة للنظام 

ً
وأيض

قضت  ومــا  الجزيرتني،  ملوضوع  السياسي 
في  باالستمرار  اإلداري  القضاء  به محكمة 
تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة في شهر 
املـــاضـــي، بــبــطــان اتفاقية  يــونــيــو/حــزيــران 
ترسيم الحدود البحرية املشتركة بني مصر 
والسعودية املوقعة في شهر إبريل/نيسان 
املـــاضـــي، واملــتــضــمــنــة نــقــل تبعية جــزيــرتــي 

تيران وصنافير إلى السعودية.

اإلعالم المصري يدور 
مع السلطة في فلك 

المصالح السياسية

واشنطن ـ العربي الجديد

الدفع  عن  التوقف  »فيسبوك«  موقع  يعتزم 
 
ّ
البث لفيديو  للناشرين مقابل استخدامهم 

املـــبـــاشـــر )اليــــــــف(. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر، ملــوقــع 
 عـــددًا مــن الناشرين 

ّ
ــإن »ريـــكـــود« الــتــقــنــي، فـ

 »فيسبوك« 
ّ
تحدثوا للموقع، مشيرين إلى أن

خال  املباشر   
ّ
البث فيديو  أهمّية  من  ل 

ّ
ُيقل

الــحــديــث مــعــهــم. ورأى الـــنـــاشـــرون فـــي ذلــك 
 املــوقــع لــن ُيــجــّدد عــقــد الــدفــع 

ّ
 عــلــى أن

ً
دلــيــا

مقابل استخدام امليزة.
دوالر  ــيــــون  ــلــ مــ  50 »فــــيــــســــبــــوك«  وصـــــــــرف 
أميركي، العام املاضي، مقابل استخدام هذه 
امليزة. االستراتيجّية الجديدة جزء من خطة 
العام املاضي، مع منتجني إلعداد برامج لها 

طابع تلفزيونّي. 
باملشاهير  مهتمًا  »فيسبوك«  كــان  وبعدما 
ووســـائـــل اإلعــــام لــجــهــة إنــتــاج فــيــديــوهــات 
 مباشر، أصبح يصرف مايني الدوالرات 

ّ
بث

ــات تـــســـتـــهـــدف املــســتــخــدمــني  ــ ــــانـ ــّد إعـ ــ ــعـ ــ وُيـ
العاديني. 

هم غير مهتّمني 
ّ
»ريكود« إن وقال ناشرون لـ

بتجديد العقد مع »فيسبوك«، حتى لو طلب 
 األمـــوال 

ّ
املــوقــع تــجــديــدهــا، وذلـــك بسبب أن

املدفوعة )تصل إلى 3 مايني دوالر أميركي 
بازفيد(  كموقع  الكبار  الناشرين  حالة  في 

الفيديوهات  إنتاج  ال تكفي لسّد مصاريف 
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ـــــــفـــــــت »نـ

ّ
ــا. ووظ ــيــــهــ ــلــ ــل عــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

ــاج فـــيـــديـــوهـــات  ــتــ ــخــــاص إلنــ تـــايـــمـــز« 7 أشــ
هم 

ّ
»فيسبوك اليف«. بينما قال ناشرون إن لـ

هم 
ّ
سيستمرون في إنتاج تلك املقاطع إال أن

سيعيدون تنظيم صفوفهم إلنتاجها ملواقع 
»فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب«.

ويــعــمــل »فــيــســبــوك« عــلــى مــيــزة اإلعـــانـــات 
ــبــــاشــــرة مـــنـــذ آب/ داخـــــــل الـــفـــيـــديـــوهـــات املــ

ها ال تزال في مرحلة 
ّ
أغسطس املاضي، إال أن

املخاض، ولم ُيجّربها أغلب الناشرين بعد.  
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
جديدة يتخذها موقع »فيسبوك« في إطار 
ــــذي يــحــدثــه على  الــتــغــيــيــرات والــتــطــويــر الـ
الجمهور  قاعدة  وتوسيع  فترة،  كل  موقعه 
 »فيسبوك« هو 

ّ
املوقع. ولعل املستهدف من 

أكثر مواقع التواصل االجتماعي الذي شهد 
تــطــورًا منذ تأسيسه قبل 13 عــامــًا، أي عام 
2004، من حيث الشكل ومن حيث املضمون 
ومن حيث االنتشار. وقد جاءت ميزة البث 
من  كبير  بشكل  الــبــســاط  لتسحب  املــبــاشــر 
التقليدية وتــحــديــدًا  اإلعــــام  تــحــت وســائــل 
التلفزيونات، وبرز ذلك خال أحــداث مهمة 

عدة.
في الوقت نفسه، يواجه مؤسس، »فيسبوك«، 
ــارك زوكـــربـــيـــرغ دعــــوى قــضــائــيــة مـــن قبل  مــ

تتهمه   ،Zenimax الــفــيــديــو  ألـــعـــاب  شـــركـــة 
بــســرقــة فـــكـــرة مـــشـــروع الـــواقـــع االفــتــراضــي 
وطالبوه  حاليًا،  تسويقه  على  يعمل  الــذي 

بدفع ملياري دوالر أميركي كتعويض.
وتــدافــع »فــيــســبــوك« عــن نفسها بــالــقــول إن 
لــلــدعــوى هــو فــشــل شركة  الــســبــب الحقيقي 
األلــعــاب فــي االســتــحــواذ على شركة الواقع 
االفــتــراضــي قبل »فــيــســبــوك«، والــتــي دفعت 
امللياري دوالر إضافة إلى دفعات للموظفني 

بلغت 800 ألف دوالر.

حكم نهائي بمصرية الجزيرتين )العربي الجديد(

)باتريسيا دي ميلو مورييرا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

اعــتــداء ملهى مدينة  أرمــلــة منفذ  مــقــال حـــول  رفــقــت صـــورة صحافية مسلمة مــع 
ُ
أ

أورالندو، عمر متني، عن طريق الخطأ. علمًا أن نقطتي التشابه الوحيدتني بينهما 
هما: االثنتان مسلمتان، واالسم األول لكل منهما نور.

وكان املوقع اإلخباري اإللكتروني Raw Story نشر صورة الصحافية، نور تاجوري، 
هلت تاجوري بعد رؤية 

ُ
في مقال حول اعتقال أرملة متني، نور سلمان، يوم اإلثنني. ذ

صورتها ضمن املقال املذكور، وتواصلت مع املوقع على الفور.
وغــّردت تاجوري عبر »تويتر«، »لست زوجــة عمر متني. أرجــو اإلقــرار بهذا الخطأ 

وتصحيحه. ماحظة: لقد استخدمتم الصور نفسها سابقًا. كسالى«.
قلت )زوجـــة مــتــني( ال ترتدي 

ُ
وأضــافــت فــي تــغــريــدة أخـــرى »كــمــا أن املـــرأة الــتــي اعت

الحجاب!«. وال ُيذكر اسم تاجوري في منت النّص، لكنه يظهر في التوضيح أسفل 
ــارة إلـــى أن مــصــدر الـــصـــورة مــوقــع »فــيــســبــوك«، مــا ســّهــل على  ــ صــورتــهــا، مــع اإلشـ
متصّيدي اإلنترنت تتبعها، علمًا أنها لم تعاِن من أي تعليقات كراهية ضدها على 
مواقع التواصل االجتماعي. بعد شكوى تاجوري، استبدل املوقع مقاله بخبر من 
وكالة »رويترز«، وضّم صورة لعمر متني فقط. كما قال ناشر املوقع، روكسان كوبر، 

إن »الخطأ ال ُيغتفر«، في حديثه مع صحيفة »هافينغتون بوست«.
يذكر أن عمر متني قتل 49 شخصًا في ملهى ليلي يرتاده املثليون في مدينة أورالندو 
التحقيقات  واعتقل مكتب  املاضي.  يونيو  األميركية، في حزيران/  فلوريدا  بوالية 
الفدرالي »إف بي آي« زوجــتــه، نــور سلمان، اإلثنني املــاضــي. أّمــا نــور تــاجــوري )23 
امــرأة محجبة تظهر على غــاف مجلة  أول  أميركية. وكانت  عــامــًا(، فهي صحافية 
»بــاي بــوي« العام املاضي، وتطمح إلــى أن تكون الصحافية املحجبة األولــى على 
شبكة إعامية عريقة. ويذكر أن نشر الصور الخاطئة ملوقوفني قد انتشر في األشهر 
األخيرة، وهو ما حصل بعد االعتداء اإلرهابي على ملهى »رينا« في اسطنبول ليلة 
الهجوم  ذ 

ّ
اإلعـــام صــورة لشخص وصفته بمنف السنة، حيث نشرت وســائــل  رأس 

ليتبنّي أن الرجل بريء، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لطلب وقف نشر صورته.

اإلعالم المصري وتيران وصنافير: النظام يحدد البوصلة

تصّدر وسم »#ابو_تريكه_مش_تغريد
مجرم« قائمة األكثر تداوًال 

في مصر، حيث نشر المصريون 
تغريداتهم المتضامنة مع »أمير 

القلوب« كما سموه، بعد خبر إدراج 
اسمه، من محكمة جنايات القاهرة 

على قائمة اإلرهاب، وهو ما
انتقده الجميع.

بينما تتحضر الواليات المتحدة 
األميركية لتنصيب دونالد ترامب 

رئيسًا لها، يتواصل التغريد الساخر 
منه، تحديدًا بعد رفض كل النجوم 
األميركيين الذين يشاركون عادة في 

افتتاح العهد الجديد، الغناء لترامب، 
ليقتصر حفله على بعض الفنانين 

المغمورين.

في لبنان عادت الحملة المطالبة 
بخفض كلفة استخدام الهاتف 

الخلوي، بما ان التكاليف والتعريفات 
في لبنان هي األغلى. وطالب 

الناشطون بمقاطعة شركتي 
االتصاالت »ألفا« و»تاتش« على مواقع 
التواصل االجتماعي كشكل من أشكال 

الضغط عليها.

انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي الصور التي نشرتها 

صحيفة »حرييت« التركية لمنزل 
منفذ هجوم اسطنبول. وقد أعاد 

كثيرون نشر الصور، مهاجمين اإلرهابي 
الذي قام بالهجوم، وشارك في 

التغريد بعض أهالي الضحايا الذين 
سقطوا.

أظهرت دراسة تحليليّة حول تناول اإلعالم المصري لقضية جزيرتي تيران وصنافير، بشّقيه الموالي والمعارض، أّن النظام يُحّدد بوصلة 
الصحف والقنوات التي تؤيده، ما انعكس في إعالن تبعية الجزيرتين للسعودية
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نديم جرجوره

ــنــــذ ســــنــــن عــــــديــــــدة، تــســتــقــطــب  مــ
ــة  ــيــ ــيــــركــ صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا األمــ
»نــجــومــا«، ينتمون إلــى نــوع فني 
لــه روابــط   تكن 

ْ
التمثيل، وإن  

ّ
فــن مختلف عــن 

مــعــّيــنــة مـــعـــه. فــاملــتــصــارعــون عــلــى الــحــلــبــات 
استنادًا  تلك،  الرياضية  »لعبتهم«  ُيمارسون 
إلى قواعد تلتقي والتمثيل في نقاٍط مختلفة، 
يــكــمــن أبـــرزهـــا فــي أن »الــتــســلــيــة الــريــاضــيــة«، 
كــمــا تــوصــف املــصــارعــة املــنــضــويــة فـــي إطـــار 
أو   )WWE( لــلــتــرفــيــه«  الـــدولـــيـــة  »املـــصـــارعـــة 
خارجها، تبقى »استعراضا بصريا«، يقترب 
ـــجـــرى املـــبـــاريـــات على 

ُ
 ت

ْ
مـــن الــفــن الــســابــع. إذ

ــّددة، ســلــفــا، فـــي خـــطـــوط عــريــضــة  ــحــ أســــس مــ
)»ستوري  أثناءها  اعتماده  املطلوب  للمسار 
ــيــــق(، تــمــامــا كما  اليــــــن«، كــتــعــريــف تــقــنــي دقــ

يحصل في الـ »ستوري بورد« السينمائي. 
ــــاج الـــهـــولـــيـــووديـــة تــتــعــامــل  ــتـ ــ ــــات اإلنـ ــركـ ــ وشـ
مـــع هـــــؤالء كـــأبـــطـــال يــمــلــكــون قــــــدرات قــتــالــيــة 
التشويق والحركة  إليها أفالم  فائقة، تحتاج 
 يــكــشــف بــعــضــهــم، الحــقــا، 

ْ
ــاردات، وإن ــ ــطــ ــ واملــ

عـــن امــتــالكــه حــســاســّيــة تــمــثــيــلــّيــة فـــي مــجــال 
الكوميديا، املتضمنة مشاهد مشّوقة أيضا.

لهذا، يرى متابعون ألحــوال صناعة الترفيه، 
ــا، أن  ــعـ ــــصــــارعــــة مـ

ُ
فــــي الــســيــنــمــا وريــــاضــــة امل

ــــن حــلــبــات  ــعــــروفــــن مـ ــقــــال مــــصــــارعــــن مــ ــتــ انــ
ــى بــــالتــــوهــــات  ــ ــ املـــــبـــــاريـــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة إلـ
«، وهو يحصل دائما،  التصوير »أمــٌر طبيعيٌّ
ــع ُمـــشـــاركـــة مـــصـــارعـــن عـــديـــديـــن فـــي أفــــالٍم  مـ
بعضها  تلفزيونية،  ومسلسالت  سينمائية 
ناجٌح تجاريا، ما يؤّدي بهؤالء إلى نجومية 

اف إلى شعبّيتهم الرياضية.
َ

ض
ُ
سينمائية ت

لــكــن فــنــســنــت مـــاكـــمـــاهـــون ســيــنــيــور )1914 ـ 
الدولية  ــصــارعــة 

ُ
امل »جمعية  ــس  مــؤسِّ  ،)1984

و1982،   1963 عامي  بــن  ومــديــرهــا  للترفيه« 
ــصــارعــن فــي عالم 

ُ
لــم يكن مــؤّيــدًا النــخــراط امل

لهم   ال مكان 
ْ
أن ُمعتبرًا  السينما وصناعتها، 

فيها. وهذا على نقيض ابنه فنسنت كينيدي 
منصبه  ـــى 

ّ
يـــتـــول الـــــذي   ،)1945( مـــاكـــمـــاهـــون 

ـــســـاهـــمـــن فــــي الــجــمــعــيــة، 
ُ
وُيــــصــــبــــح أبـــــــرز امل

ــقــا مــئــات مــاليــن الــــــدوالرات األمــيــركــيــة، 
ِّ
ُمــحــق

دهــا مجلة »فـــوربـــس«، عـــام 2014،  ــحــدِّ
ُ
الــتــي ت

بمليار و200 مليون. فاالبن يرى في التمثيل 
الحلبة،  على  للتمثيل  امــتــدادًا  الــهــولــيــوودي 

 بتقنيات وأدوات وقواعد أخرى.
ْ
وإن

ــارعــــن فــي  ــــصــ
ُ
ــيـــرون أن أشـــهـــر امل ــثـ يــعــتــِبــر كـ

الــذي  وتسعينياته،   20 الـــ  الــقــرن  ثمانينيات 
هــو هالك  مــعــروفــا،  نــجــمــا سينمائيا  أصــبــح 
 ْدَوايــن جونسن 

ّ
هوغان )1953(، بينما يحتل

 بـــارزة 
ً
ــب بـــ »الــصــخــرة«، مــكــانــة

َّ
ــلــق

ُ
)1972(، امل

السينما، حــالــيــا، وذلـــك »بفضل  فــي صــنــاعــة 
ِقــَيــمــه كــرجــل اســتــعــراضــّي نــاجــح عــلــى حلبة 
ــتــــي تـــركـــهـــا أعــــوامــــا مـــديـــدة  ــــصــــارعــــة«، والــ

ُ
امل

النشغاله في التمثيل )منذ نهاية التسعينيات 

هاجم إمام وخطيب 
المسجد الحرام خطوات 
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منوعات
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سينما

فعاليّةتكنولوجياقضيّة

أمكنة

 الذكّية من أهّم أدوات املسافر. 
ُ

صارت الهواتف
هذه قائمة منتقاة لبعض التطبيقات املذهلة، 
والتي ستغّير من أسلوب سفرك بشكل جذري:

 
Google Trips

الــجــذاب من غوغل، سيساعدك  التطبيق  هــذا 
على تنظيم رحلتك، دون أن تبذل أي مجهود. 
كــــل مــــا عــلــيــك فـــعـــلـــه، هــــو إرســــــــال كــــل تـــذاكـــر 
الطيران والحجوزات الخاصة بك إلى بريدك 
أوتوماتيكّيا  التطبيق  وسيقوم  اإللكتروني. 
باكتشاف هذه امللفات. كما يمكنك تنزيل دليل 
دون  للتصفح  إليها  ستسافر  الــتــي  للمدينة 
أنــتــرنــت، وســـيـــزودك بــالــعــديــد مــن املعلومات 

املفيدة عن املدينة. 
 

Hotel Tonight
هـــذا الــتــطــبــيــق املــمــيــز لــلــغــايــة، يــســاعــدك على 
الحصول على غرفة فندقية بسعر جيد. كثيرًا 
ما تتغير خططنا، ونضطر للمبيت في مدينة 
ال نملك فيها حجزًا لفندق، أو مــا شــابــه، وال 
التطبيق سيساعدك  هـــذا  نــفــعــل.  مـــاذا  نـــدري 

على تخطي هذه املحنة بسهولة.
 

Viator
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــ ــو جـــــــــزء مـ ــ ــ ــيــــق هـ ــبــ ــتــــطــ هـــــــــذا الــ
TripAdvisor الرائعة. يمكنك عن طريقه حجز 
الـــجـــوالت الــســيــاحــيــة املــدفــوعــة، والــبــحــث عن 
ــزارات املــديــنــة. لــن تــجــد موسوعة  ــ أنــشــطــة ومـ

أكبر من هذا التطبيق.

تخصيص  سيقال  اًل،  أوَّ الجنسن.  الختالط 
رجــااًل  الجميع  سيصبح  ثــم  للنساء،  أمــاكــن 
ــدة«. ُمــشــددًا على أن  ونــســاء فــي منطقة واحــ
كل تلك الخطوات »مفسدة لألخالق ومدمرة 
للقيم«. وتابع :»الترفيه بالقنوات والوسائل 

الثقافية والعلمية، ال بأس به، وهو طيب«.
ــاه ذاتــــه، طــالــب عــضــو هــيــئــة كبار  ـــجـ

ّ
فــي االت

الشيخ  امللكي  الديوان  في  املستشار  العلماء 
أحمد  الترفيه،  هيئة  رئيس  املطلق،  عبدالله 
الــخــطــيــب، بــــأن يــلــتــفــت إلــــى جــمــيــع أطــيــاف 
الــســيــنــمــا  ــة إلنــــشــــاء دور  ــرافــــضــ الــ ــعـــب  الـــشـ
والحفالت الغنائية. وقال في برنامج إذاعي: 
بــأن الشعب ال يريد  »أنــا على يقن ومعرفة 
مثل هذه األشــيــاء«، مطالبا بإجراء استفتاء 
إذا كــان هناك شك بــأن الشعب رافــض لذلك، 

ها أشياٌء تضرُّ وال تنفع.
ّ
وُمشّددًا على أن

أيــضــا هــاجــم إمـــام وخطيب املسجد الــحــرام، 
ــتـــور صـــالـــح آل طـــالـــب، خـــطـــوات هيئة  الـــدكـ
 

ٌ
الترفية، ُمشّددًا في خطبة له على »أنه إغراق

ى أنواعه«، 
ّ
للمجتمع في الفساد الخلقي بشت

 
ٌ

ومشيرًا إلى أن هذا اإلغراق القسري هو هدف

الرياض ـ خالد الشايع

عاد الجدل ُمجددًا يسوُد الشارع السعودي، 
حول إمكانية افتتاح دور للسينما في البالد 
التي يسكنها أكثر من 30 مليون نسمة، بعد 
أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة للترفيه املهندس، عمرو املدني. إذ أكد 
فيها أنــهــم قــامــوا بــإصــدار تــرخــيــص إلقــامــة 
حفلة غنائية للفنان، محمد عبده، في جدة، 
نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، وأن 
هــنــاك حــفــلــة أخــــرى فــي الـــريـــاض تــجــمــع بن 
محمد عبده ورابح صقر وخالد عبدالرحمن 
ما زالــت تحت الــدراســة. وشــن التيار الديني 
املدني،  أن  زادهـــا  الهيئة،  هجوما حــادًا على 
أكـــد، أيــضــا، على أن إنــشــاء صـــاالت السينما 
مــا زال تــحــت الـــدراســـة، وهــنــاك لــجــان تعمل 
عليه، كاشفا عن أنهم تلقوا مطالب عريضة 
ــإنـــشـــاء صــــــاالت ســيــنــمــا، »بــمــا  بـــالـــســـمـــاح بـ

يتناسب مع قيم وأخالق املجتمع«.
ــة، الــشــيــخ  ــوديــ ــعــ ـــســ ـــــل مـــفـــتـــي عــــــام الـ

َّ
وتـــــدخ

االنتقادات،  خط  على  الشيخ،  آل  عبدالعزيز 
دًا على أن: »الحفالت الغنائية والسينما  ُمشدِّ
ال خير فيها، ومدعاة الختالط الجنسن، وأن 
وخليعة  ماجنة  أفــالمــا  تعرض  قــد  السينما 
ــة، فــــهــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ وفــــــاســــــدة وإلــ
أفــــالم تــســتــورد مــن خــــارج الــبــالد لتغير من 
ثقافتنا«. وأكمل: »الحفالت الغنائية ال خير 
فــيــهــا، فــالــتــرفــيــه بــاألغــانــي لــيــل نــهــار، وفتح 
صــاالت السينما في كل األوقــات، هو مدعاة 

 Rome2Rio
أفـــضـــل تــطــبــيــق يـــســـاعـــدك عــلــى مــعــرفــة كيف 
أن  أردت  إذا  ب.  للنقطة  أ  النقطة  مــن  تتحرك 
ــة، ســيــســاعــدك  ــنـ ــديـ تـــســـافـــر مــــن أي مـــديـــنـــة ملـ
التطبيق على معرفة كل وسائل النقل املتاحة، 

سواء كان القطار أم السيارة أم الطائرة.

aMetro
تنصيبه،  بعد  للغاية.  ز  ومميَّ جديد   

ٌ
تطبيق

ستقوم باختيار املدينة، وستتمكن من تنزيل 
خــارطــة املــتــرو فــي تلك املــديــنــة، لتحتفظ بها 
على هاتفك الذكي. يمكنك استخدام الخارطة 
ك في أي مكان، وفهم خطوط املترو في  للتحرُّ

املدينة، ليجعل االنتقال داخل أكثر سهولة.
)العربي الجديد(

مقصوٌد لكل القوى املعادية للمد اإلسالمي، 
وتحت مسميات مختلفة.

هذا الهجوم الكبير، دفع رئيس الهيئة العامة 
للترفيه، أحمد الخطيب، إلى أن يتراجع عن 
تصريحات املدني، ُمشددًا في لقاء، تم أمس، 
عبدالعزيز  الشيخ  السعودية  عــام  مفتي  مع 
مــا يشاع  الشيخ، عــدم صحة  آل  بــن عبدالله 
عــــن تـــرخـــيـــص الــهــيــئــة إلقــــامــــة دور ســيــنــمــا 
باالختالط  للسماح  توجه  وجــود  أو  حاليا، 
في أي من البرامج والفعاليات التي تقيمها 
. وشــــّدد الــخــطــيــب عــلــى أن 

ً
الــهــيــئــة مــســتــقــبــال

»جميع برامج وفعاليات الهيئة ستكون وفق 
الشرعية، وتراعي عادات وتقاليد  الضوابط 
عن  يتحدث  لــم  ولكنه  الــســعــودي«.  املجتمع 
حفلة محمد عبده التي يتوقع أن تكون بعد 
عــشــرة أيــــام. وكــــان عـــدد مــن رجــــال الــديــن قد 
منذ  مــبــاشــر،  الحفلة بشكل  إقــامــة  هــاجــمــوا 
الــيــوم األول لــإعــالن عــنــهــا، عــلــى الــرغــم من 
أنها ليست املّرة األولى التي يغني فيها فنان 
قبل عشر  يقيم  فكان  السعودية،  فــي  الــعــرب 
سنوات حفالت سنوية في كل من أبها وجدة، 

قبل أن تتوقف بضغط من رجال الدين.
ــــن  ــا، ودشـ ــ ــــويـ قـ املــــعــــارضــــن  ومــــــا زال حـــــــراك 
ناشطون »هاشتاغ« على موقع تويتر بعنوان 
»#املفتي_السينما_والحفالت_فساد«. غير أن 
هــذا لم يمنع شركة »روتــانــا« املنظمة للحفل 
من اإلعالن أمس رسميا عن إقامه الحفلة يوم 
الثاني الجاري في الصالة  30 يناير/ كانون 

املغلقة مللعب الجوهرة املشعة.

أعمال تراثية فلسطينية بأيٍد نسويةالسينما والحفالت في السعودية... جدل ال ينتهي تطبيقات ستغير طريقة سفرك

استقر التجارُ الفرنسيّون في 
نواذيبو قبل الحرب العالمية 
ن التجار قيمة  األولى، إذ ثَمّ
الجانب الشرقي من الجزيرة 

ومياهه الهادئة

محمد كريم

ــيــــرة؛ تـــتـــنـــازل  ــقــ ــفــ ــــالد الــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــال فـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ كـــمـــا هـ
الحكومات كثيرًا عن املواطنن، وتغض الطرف عن 
كثير من االنتهاكات. غضت الحكومة املوريتانية 
الــطــرف عــن أصــحــاب السفن القديمة الــذيــن جــّروا 
شواطئ  على  منها  صوا 

ّ
ليتخل املتهالكة  سفنهم 

من هذه  عقود  ثالثة  وبعد  نواذيبو.  شبه جزيرة 
املمارسات املؤذية، أصبح ذلك الساحل أكبر مقبرة 
لــت إلـــى مــعــلــٍم سياحّي  فــي الــعــالــم لــلــســفــن، فــتــحــوَّ
بفضل مئات السفن الصدئة واملهترئة امللقاة على 

الشاطئ!
ورأس نــواذيــبــو، شــبــه جــزيــرة صــغــيــرة بــــارزة من 
بن  سيادتها  وتنقسم  ألفريقيا؛  الغربي  الساحل 
الشرقي  الجانب  الغربية.  والــصــحــراء  موريتانيا 
من جزيرة نواذيبو يتبع موريتانيا، وتوجد فيه 
ألــف نسمة، حيث  مدينة يقطن فيها حــوالــي 100 
تعد ثاني أكبر منطقة سكنية في البالد. تأسست 
املدينة في أغسطس/آب عام 1907 على يد الحاكم 
الــفــرنــســي الـــعـــام لــغــرب أفــريــقــيــا، إرنـــســـت رومــــي، 
للمستعمرات  السابق  الــوزيــر  اســم  عليها  وأطــلــق 
ذلك  بعد  ثــم أصبحت  إتــيــان«،  »أوجـــن  الفرنسية 
استقالل  بعد  ثم  أرغــن.  لخليج  الرئيسية  املدينة 

موريتانيا تغّير اسم املدينة إلى نواذيبو.
نواذيبو  في  استقروا  قد  الفرنسّيون  التجاُر  كــان 
قيمة  التجار  ن  ثمَّ إذ  األولـــى،  العاملية  الحرب  قبل 
الــجــانــب الــشــرقــي مـــن الــجــزيــرة ومــيــاهــه الــهــادئــة 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

في  دوابـــــة،  أبـــو  صــابــريــن  الفلسطينية،  تنهمك 
الشرح لزوار معرض التراث الفلسطيني املقام في 
مدينة غزة، عن طبيعة أعمالها التراثية املتعددة 
في مجال املالبس واملطرزات واألعمال الخشبية 

التي تحاكي الهوية الوطنية الفلسطينية.
في  املتخصص  عملها  عبر  دوابـــة  أبــو  وتسعى 
إلــى مــحــاولــة حفظ  الــتــراثــي الفلسطيني  املــجــال 
ــاء عــلــى األعــــمــــال الــتــي  ــقــ الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة واإلبــ
ــا عــــن أمـــهـــا وجـــداتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا  ــهـ ــتـ ورثـ
يناسب األذواق الشبابية الصاعدة في قطاع غزة 

الساحلي املحاصر واملغلق على سكانه.
وشـــاركـــت الــســيــدة الــغــزيــة إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
ــتـــراث  الـــســـيـــدات الــفــلــســطــيــنــيــات فــــي مـــعـــرض الـ
الناعمة«  األيـــادي  اســم«  الــذي حمل  الفلسطيني 
الـــذي افــتــتــح فــي غـــزة، ويستمر لــثــالثــة أيــــام، في 
اإلبداعية كاملنقوشات  التراث واألعمال  مجاالت 

واألعمال الخشبية وغيرها.
وتــقــول أبــو دوابـــة لـــ »العربي الجديد« إنــه ال بد 
مـــن الــعــمــل عــلــى تــطــويــر األعـــمـــال الــتــراثــيــة بما 
مــع رغــبــات األجــيــال الصاعدة ويحفظ  يتناسب 
التراث والهوية الفلسطينية من االندثار في ظل 
املــســاعــي اإلســرائــيــلــيــة لــطــمــس الـــتـــراث والــهــويــة 

الوطنية. 
وتضيف أن اإلقبال على اقتناء األعمال التراثية 
والــوطــنــيــة أضــحــى واســعــا فــي الــســنــوات العشر 
املــاضــيــة، فــي ظــل وجـــود حــرص واهــتــمــام واســع 
من قبل األجيال الشابة على اقتنائها، خصوصا 

ــاه الـــهـــادرة  ــيـ ــادرة عــلــى حــمــايــة الــســفــن مـــن املـ ــقــ الــ
للمحيط األطلسي. استند اقتصاد الجزيرة، بداية، 
أثــبــت مثاليته  على صيد األســمــاك، ولــكــن املــوقــع 
لت نواذيبو إلى ميناء  للتجارة. وسرعان ما تحوَّ
ــام الـــحـــديـــد املـــســـتـــخـــرج مــن  ــ ُمـــخـــتـــّص بـــتـــوزيـــع خـ

موريتانيا.
ي 

ّ
وفي نهاية املطاف، اكتشف التّجار فوائد التخل

ــن الــتــشــغــيــل فـــي تلك  ــن الــســفــن الـــتـــي تــوقــفــت عـ عـ
ــل نفقات  املــنــطــقــة الــخــالــيــة تــقــريــبــا، بــــداًل مــن تــحــمُّ
إعدام السفن وتفكيكها في املوانئ العاملية. كانت 
البحري  الطراد  املنطقة هي  في  ى 

َ
لق

ُ
ت ل سفينة  أوَّ

الفرنسي »شازلوب - لوبات«، والذي كان ُيستخَدم 
 في العشرينيات. ومع 

ً
 عائمة

ً
 بحرية

ً
قديما منصة

ثمانينيات  فــي  باملدينة،  املالية  املصاعب  ازديـــاد 
ــى الــكــثــيــر عــن سفنهم هناك 

َّ
الــقــرن املـــاضـــي، تــخــل

لتتعفن وتصدأ على سواحل املدينة.
ُيعّد الحطام األكثر شهرة، واألكثر تصويرًا هناك 
تبريد   

ُ
ناقلة وهــي  املتحدة«،  »مليكة  السفينة  هو 

 طولها حوالي 400 قدم، وقد جنَحت في عام 
ُ
يبلغ

ن  2003 على شاطئ نواذيبو، وتركها طاقمها املكوَّ
 يأكلها 

ُ
 الــســفــيــنــة

ُ
مــن ســبــعــة عــشــر فــــردًا. وال تــــزال

الصدأ وتضربها األمواج على الساحل.
 املــقــبــرة أصــبــَحــت َمــصــدر دخـــل جــيــد للعديد 

ّ
لــكــن

ع حطام السفن بيئة 
َ
من قاطني نواذيبو، فقد صن

مــحــمــيــة مــنــاســبــة لــتــكــاثــر األســـمـــاك والــحــيــوانــات 
الجائر  للصيد  ضت  تعرَّ قــد  كــانــت  الــتــي  البحرية 
الرقابة  أخــرى تستغل ضعف  بــالد  يــد سفن  على 
الــحــكــومــيــة. كــمــا اســتــقــرت الــطــيــور الــبــحــريــة على 
ذلك  عــن  ونشأ  البحر،  فــي  دون مضايقات  السفن 
ــكـــولـــوجـــيٌّ جـــديـــد بــســبــب الـــحـــطـــام. كــمــا  نــــظــــامٌّ أيـ
أصبح كثيٌر من الشركات التجارية املحلية تشّجع 
الخربة،  السفن  مــن  الــحــديــد  تقطيع  األهــالــي على 
واستخدام أي شــيٍء مفيد منها يمكن بيعه، مثل 
معّدات اإلبحار. كما نشأت طبقة من الصناع الذين 
السفن  مــن محركات  أجـــزاء  لــنــزع  استئجارهم  تــم 

واألجهزة اإللكترونية بها.

األعمال التي تمزج التراث الفلسطيني بالحداثة.
ــا الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــي قــــويــــدر، فـــحـــرصـــت هــي  ــ أمـ
األخرى على املشاركة بأعمالها التي تنتجها في 
مشغلها الخاص، والــذي يعنى ويهتم بصناعة 
وبيعها  املـــطـــرزة  واألعـــمـــال  الفلسطيني  الــثــوب 
املشاركة  عبر  بشرائها  الــراغــبــن  للفلسطينين 

في املعارض املختلفة.
لـ »العربي الجديد« إن مشاركتها  وتقول قويدر 
املــســتــمــرة فــي املــعــارض تــأتــي فــي إطـــار تسويق 
بالتراث  الخاصة  اليدوية  واملــشــغــوالت  األعــمــال 
الفلسطيني، ومن أجل تعزيز فكرة حضور هذه 
األعمال في عقول األجيال والشابات الصاعدات.

ز  وتبن أن العمل على إنتاج ثوب فلسطيني ُمطرَّ
يختلف عن إنتاج األعمال األخرى، كونه يتطلب 
 يصل ألكثر من شهر باإلضافة إلى 

ً
وقتا طويال

االعتماد على العمل اليدوي في إنتاجه من أجل 
ضمان خروجه بالشكل املطلوب واملميز.

فــي حــن جــذبــت الــغــزيــة، فــاتــن أبـــو وطــفــة، زّوار 
املـــعـــرض بـــأعـــمـــال الــنــقــش بــالــحــنــاء عــلــى أيـــدي 
ــيــــدات، والـــتـــي تــحــمــل رســـومـــات  الــفــتــيــات والــــســ
متنوعة ومتعددة تعمل على رسمها للمشاركات 
أو الــــزائــــرات الـــلـــواتـــي يــهــتــمــمــن بــمــجــال الــنــقــش 

بالحناء.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــ ــة لـ ــفــ ــــول أبــــــو وطــ ــقـ ــ وتـ
مــشــاركــتــهــا فـــي املـــعـــرض تـــأتـــي فـــي ظـــل اتــســاع 
الــرغــبــة فــي صــفــوف الفتيات والــســيــدات بمجال 
النقش بالحناء فــي اآلونـــة األخــيــرة، ســـواء على 
الراغبات  السيدات  أو  املــجــال،  في  العمل  صعيد 

بالنقش على أيديهن.

عضالت مفتولة في خدمة التشويق والكوميديا

)Getty( أعلنت »روتانا« عن إقامة حفلة لمحمد عبده في السعودية في 30 يناير

ينتقُل مصارعو 
الحلبات بعضالتهم 

المفتولة إلى 
بالتوهات السينما، وال 

يتخلّون، أحيانًا، عن 
حٍسّ كوميدي في 
شخصياٍت تستخدم 

فًا  عنفًا مخَفّ
وضاحكًا

مصارعون 
على الشاشة 

الكبيرة

نواذيبو... مقبرة السفن 

فنون وكوكتيل

ــه إلـــيـــهـــا بــن  ــدًا(، قـــبـــل عــــودتــ ــديــ الـــفـــائـــتـــة تــــحــ
وأبــريــل/ نيسان 2013،  فبراير/ شباط 2011 
)النجومية(  التي  فيها،  نجوميته  مستعيدًا 
لـــن تــمــنــعــه مـــن االســـتـــمـــرار فـــي الــتــمــثــيــل في 
ــــالٍم ذات مــيــزانــيــات ضــخــمــة، عــلــمــا أنـــه في  أفـ
العام الجاري سيظهر في 3 أفــالم جديدة له، 
كـــ »سريع  نفسه،  ــار  اإلطـ فــي  بعضها منضٍو 
وغاضب Fast And Furious( »8 8( لألميركي 
أف. غاري غــراي، باإلضافة إلى »باي واتش« 

اثــنــن، هما جيري وجــاك  ويلتقي مصارعن 
إلى  لــه  مــدخــل  أول  ُيــشــّكــالن  اللذين  بريسكو، 
صارعة، 

ُ
امل الرياضي على حلبة  الترفيه  عالم 

علما أن سيلفستر ستالوني يطلب منه، عام 
1981، ُمشاركته في »روكــي 3«، فُيوافق فورًا، 

معتبرًا أن دوره هذا »ربما يجعله أشهر«.
أمـــا جــونــســن، فــيــنــتــقــل بـــن الــحــلــبــة ومــالعــب 
كرة القدم األميركية، قبل أن يبدأ التمثيل عام 
1998، في أدواٍر سينمائية وتلفزيونية عابرة، 

 من املسلسل التلفزيوني 
ّ

 غوردن )املستل
ْ
لَسث

الــشــهــيــر، بــالــعــنــوان نــفــســه(، و»جــومــانــجــي« 
لجايك كاسدن.

 يــأتــي جــونــســن إلـــى الــتــمــثــيــل مـــن مــســاٍر 
ْ
وإذ

ــصــارعــة والــريــاضــة؛ فإن 
ُ
طــويــٍل لــه فــي عالم امل

ــمــــه الــحــقــيــقــي تــيــريــنــس  هـــالـــك هـــوغـــان )واســ
الــذي يأتي السينما مــن الحلبة  ــيــا( 

ّ
جــن بــول

مراهقته،  منذ  آخــر  فنيا  حلما  يمتلك  أيــضــا، 
ل باملوسيقى، قبل أن يعمل في مصرف، 

ّ
يتمث

 
ً
أكـــبـــر مــســاحــة أدواٍر  لــتــقــديــم  تـــؤّهـــلـــه الحـــقـــا 
 لم تكن أساسية. عام 2001، ُيشارك 

ْ
درامية، إن

 )The Mummy Returns( »في »عــودة املومياء
ــذي ُيــعــتــبــر االنـــطـــالقـــة  ــ لــســتــيــفــن ســــومــــرز، الــ
عة على التشويق 

ّ
السينمائية الفعلية له، املوز

أدواٍر  تناسي  دون  من  واملــطــاردات،  والحركة 
ممثلي  كبعض  غالبا،  فيها  ينجح  كوميدية 
الــعــضــالت املــفــتــولــة، أمــثــال فــن ديــــزل، والـــذي 
 )2011(  »5 وغــــاضــــب  »ســــريــــع  فــــي  يــلــتــقــيــه 

 معه في حلقتن الحقتن: 
ً
لجاسنت لي، ُمكمال

أولى مع لن أيضا )2013(، وثانية مع جيمس 
وان )2015(.

ــا الـــســـويـــدي هـــانـــس »دولــــــــف« النـــدغـــريـــن  ــ أمـ
)1957(، فيختلف عنهما في سيرته الحياتية، 
قة بالفنون القتالية 

ّ
 يتابع تدريبات متعل

ْ
وإن

إلـــخ.(، منذ بلوغه 16 عاما.  )جـــودو، كاراتيه، 
فهو متخّصص بمادة الكيمياء، بعد حصوله 
على منح مختلفة، تسمح له بمتابعة دراسة 

»معهد  إلــى  واالنتقال  واشنطن،  في  جامعية 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«. يــــدرس 
املــســرح أيــضــا، ويــبــدأ مــســارًا سينمائيا عبر 
الـ  الــجــزء   ،)A View To Kill( للقتل«  »نــظــرة 
ُيخرجه  الـــذي  بــونــد،  مــن سلسلة جيمس   14
نــفــســه  الــــعــــام  جـــــون غـــلـــن عـــــام 1985. وهـــــو 
ــالـــونـــي أيــــضــــا، فــي  ــتـ الـــــــذي يـــشـــهـــد لــــقــــاءه سـ
»روكــي 4«، قبل لقائهما الحقا في »املرتزقة« 
سلسلة  مــن  حلقة  أول   ،)The Expendables(
عام  مــن  بـــدءًا  ستالوني  يبتكرها  سينمائية 
عـــديـــدون، يبرز  املــمــثــلــون  ــصــارعــون 

ُ
امل  .2010

 ،)1964( أوســنت  الثنائي ستيف  أيضا  بينهم 
ــتـــون كـــولـــد ستيف  املـــعـــروف أكـــثـــر بــلــقــب »سـ
 يبدأ األول 

ْ
أوسنت«، وجون سينا )1977(. وإذ

مـــســـاره الــتــمــثــيــلــي فـــي فــيــلــمــن اثـــنـــن، يـــؤّدي 
ــإن الــثــانــي ـ  فــيــهــمــا شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة؛ فــ
الـــحـــاصـــل عـــلـــى ديـــبـــلـــوم فــــي »فــيــزيــولــوجــيــا 
التمارين« )دراسة العواقب واملخاطر(ـ  ُيشارك 
 ،)2000( للرعد«  »االســتــعــداد  في  ككومبارس 
فيلم كــومــيــدي لــبــرايــن روبــنــز، قبل أن يــؤّدي 
 ،The Marine( ــار«  ــّحـ ــبـ »الـ فـــي  الــبــطــولــة  دور 
املمثلن  أحــد  وُيصبح  تريننت،  لجون   )2006
الـــجـــدد ذوي الــعــضــالت املــفــتــولــة. والــبــطــولــة 
ســتــكــون لــه بــعــد عـــام واحــــد، فــي »12 جــولــة« 
يظهر  وبينهما،  هارلن.  لريني   )Rounds  12(
يتناوالن سيرته  وثائقين  فيلمن  في  سينا 
الحياتية: »جون سينا: الحياة كلمة« )2004( 

و»جون سينا: حياتي« )2007(.
ألوســنت، أيضا، أفالم يظهر فيها بشخصيته 
الحقيقية، قبل أن ُيشارك كممثل في تنويعات 
 The Longest( »مختلفة، بدءًا من »أطول ساحة
هو  ــل، 

ّ
ُيــمــث  

ْ
وإذ ســيــغــال.  لبيتر   )2005  ،Yard

أيــضــا، فــي »املــرتــزقــة 1« لــســتــالــونــي، فــإنــه لن 
يــتــرّدد فــي العمل فــي فيلم كــومــيــدي بعنوان 
Grown Ups 2 )2013( لدونيس دوغـــان، بعد 
لــيــاقــة جــســديــة  مــنــه  ــب 

ّ
تــتــطــل ــديــــدة،  عــ أدواٍر 

تحتاجها شخصياته السينمائية، املنخرطة 
في أعماٍل إجرامية، أو الباحثة عن خالٍص من 

مآزق الحياة.

يأتون إلى السينما 
من دراسات أكاديمية 

وتدريبات رياضية

يساعدك تطبيق Hotel Tonight على حجز غرفة 
)Getty( فندقيّة بسعر مقبول
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