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القنوات التلفزيونية تحتكر سوق اإلعالنات في تونس

هل يُطبّق حق حصول المغاربة على المعلومات؟

تونس ـ محمد معمري

اإلعالنات التجارية هي الشريان األساسي 
ــــالم الــتــونــســيــة، إذ  ــائـــل اإلعــ فـــي حـــيـــاة وسـ
الرسمية  فــي حــن تتمتع وســائــل اإلعــــالم 
ــيـــة تــمــنــحــهــا لـــهـــا الــحــكــومــة  ــالـ ــوارد مـ ــ ــمـ ــ بـ
التونسية، فإن بقية وسائل اإلعالم تعتمد 
على اإلعالنات التجارية الذي تستمد منها 

حياتها واستمرارها في العمل. 
ورغم محدودية سوق اإلعالنات التجارية 
تعرفها  الــتــي  االقــتــصــاديــة  األزمــــة  نتيجة 
تــــونــــس، حـــيـــث يـــقـــدر الــخــبــيــر فــــي املـــجـــال 
املالي واإلعالمي وصاحب مكتب »سيغما 
نــســب  ــــاس  ــيـ ــ وقـ اآلراء  لـــســـبـــر  كــــونــــســــاي« 
ــاهـــدة، حــســن الـــزرقـــونـــي،  االســـتـــمـــاع واملـــشـ
الــتــجــاريــة عام  لــإعــالنــات  املــالــيــة  الحقيبة 
2017 بـ241.1 مليون دينار تونسي )حوالي 

95 مليون دوالر أميركي(.
غير  توزيعًا  تشهد  املالية  الحقيبة  وهـــذه 
عــادل بن وسائل اإلعــالم التونسي. وعلى 
أهـــمـــيـــة الـــقـــيـــمـــة املـــالـــيـــة لــــهــــذه اإلعــــالنــــات 
التجارية، لكن توزيعها بن وسائل اإلعالم 
الــتــونــســيــة يـــطـــرح أكـــثـــر مـــن تـــســـاؤل حــول 

مستقبل بعض القطاعات اإلعالمية. 
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة تــســتــأثــر بــالــقــســم  ــقـ الـ
األكـــبـــر مـــن هــــذه الــحــقــيــبــة املـــالـــيـــة، بنسبة 
تـــتـــجـــاوز الــســتــن فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ــة، أي مــبــلــغ  ــاريــ ــتــــجــ أمـــــــــوال اإلعــــــالنــــــات الــ
تونسي.  ديــنــار  مليون   159.4 نحو  قيمته 
هـــذه الــقــيــمــة املــالــيــة لــإعــالنــات الــتــجــاريــة 
وفقًا  تحتكرها،  التلفزيونية  الــقــنــوات  فــي 
لالختصاصين في هذا املجال، أربع قنوات 
مشاهدتها  نسب  ترتيب  وفــق  تلفزيونية، 
عــــام 2017. واحــتــلــت املــرتــبــة األولـــــى قــنــاة 
ــــي«، بــنــســبــة مــشــاهــدة تــقــدر  »نــســمــة تـــي فـ
بــــ38 فــي املــائــة، أي بــعــدد مــشــاهــديــن يقدر 
بـ3.67 مالين مشاهد، تليها قناة »الحوار 
التونسي« بنسبة مشاهدة تقدر بـ32.6 في 
املائة، أي حوالي 3.2 مالين مشاهد. وتأتي 
الثالثة والرابعة، وبفارق كبير،  في املرتبة 
قــنــاتــا »تـــونـــس 1« )قـــنـــاة رســمــيــة( بنسبة 
مشاهدة تقدر بـ13.3 في املائة، أي ما يعادل 
مــلــيــون مــشــاهــد، وقــنــاة »حنبعل تي   1.33
في« بنسبة مشاهدة تقدر بـــ7.5 في املائة، 

أي ما يعادل 751 ألف مشاهد. 
وتـــتـــقـــاســـم بــقــيــة الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، 

منوعات
قرصنة 

المليارات
واشنطن ـ العربي الجديد

ــأن الــقــرصــنــة  ــ ــيــــض بـ أفــــــاد تـــقـــريـــر لــلــبــيــت األبــ
اإللــكــتــرونــيــة كــلــفــت الـــواليـــات املــتــحــدة بـــن 57 
 ،2016 ــام  عــ أمــيــركــيــة  دوالر  مـــلـــيـــارات  و109 
علمًا أن العمليات استهدفت مؤسسات خاصة 
البيانات  وانــتــهــاك  الخدمة  قطع  ومنها  وعــامــة، 
ر التقرير من 

ّ
وســرقــة الــحــقــوق الــفــكــريــة. وحـــذ

نــشــاطــات قــرصــنــة إلــكــتــرونــيــة تــقــوم بــهــا دول، 
بها بعض  تتميز  إلــى خطورة خاصة  نّبه  كما 
تحتية  بنية  تستهدف  التي  تلك  أي  الهجمات، 
الكهرباء  وشبكات  السريعة  كالطرق  حساسة 
وأنــظــمــة االتـــصـــاالت والـــســـدود وشــبــكــة إنــتــاج 
األغذية، إذ قد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج 

نطاق الجهة املستهدفة بشكل مباشر.
وعّبر التقرير عن قلق خاص من الهجمات التي 

بسبب  الطاقة،  وقطاع  املالي  القطاع  تستهدف 
اتصالها بقطاعات أخــرى، مما يجعل تأثيرها 

متشعبا.
ــريــــر تــــوصــــيــــات كـــثـــيـــرة  ــقــ ــتــ ــ ولـــــــم يـــتـــضـــمـــن ال
بــخــصــوص مــواجــهــة هـــذه الــهــجــمــات، لكنه نــّوه 
إلـــى عـــدم تــوفــر بــيــانــات كــافــيــة حـــول املــوضــوع 
وقلة االستثمارات في األنظمة الدفاعية. ويأتي 
إصدار هذا التقرير بعد اتهام روسيا بالوقوف 

وراء هــجــوم »بــيــتــيــا«، الــعــام املـــاضـــي، وضــرب 
املتحدة وأوروبـــا وأماكن  الــواليــات  شركات في 
املتحدة بأنه محاولة  الواليات  أخــرى، ووصفته 

من الكرملن لزعزعة االستقرار في أوكرانيا.
الشمالية  وكوريا  الصن  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
فــي عمليات قرصنة  أحيانًا  تــشــارك  وروســيــا 
إلكترونية، مشيرا إلى قرصنة ينفذها ناشطون 

سياسيون ومنظمات إجرامية.

A

وعـــددهـــا 11 قـــنـــاة، بــقــيــة نــســب املــشــاهــدة، 
ومــا تبقى مــن أمـــوال اإلعــالنــات التجارية. 
ــــي هـــذا  ــطــــرح فـ ــتــــي تــ ــلــــة الــ ــئــ ــــن األســ ــن مـ لـــكـ
املـــجـــال، وعـــبـــرت عــنــهــا »الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن الـــتـــونـــســـيـــن« عـــلـــى لـــســـان 
الــنــقــيــب نــاجــي الـــبـــغـــوري، االســـتـــغـــراب من 
وجــود قنوات تلفزيونية تعمل في تونس 

منذ سنوات، من دون أن تكون لها إعالنات 
ــا يــطــرح  تـــجـــاريـــة تـــبـــث عـــلـــى شـــاشـــتـــهـــا مــ
ــــول مـــصـــادر  عــــالمــــات اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـ
الــذي طرحه  التساؤل ذاتــه  تمويلها، وهــو 
العليا  »الهيئة  لـ التنفيذي  املجلس  عضو 
املــســتــقــلــة لـــالتـــصـــال الــســمــعــي الـــبـــصـــري« 
)الهايكا(، هشام السنوسي. إذ تخشى كل 

األطراف من وجود مال فاسد يمول بعض 
وســائــل اإلعــــالم الــتــونــســيــة مــصــدره رجــال 

أعمال أو أحزاب سياسية.
التجارية  املالية لإعالنات  الحقيبة  بقية   
تــــتــــوزع بــــن وســــائــــل اإلعــــــــالم الــتــونــســيــة 
األخرى، إذ تحتكر اإلذاعات التونسية 34.9 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي مـــن إجــمــالــي قيمة 
اإلعالنات. القسم األكبر منها تحصل عليه 
إذاعة »موزاييك أف أم« بـ15.7 مليون دينار 
ــة »جــوهــرة أف أم« بــــ7.7  تــونــســي، ثــم إذاعــ
ــة »ابتسامة  مــاليــن ديــنــار تــونــســي، وإذاعــ

أف أم« بـ6.5 مالين دينار تونسي.
أما بقية األموال التي تخصص لإعالنات 
التونسية  اإلذاعــيــة  املحطات  في  التجارية 
فتتوزع بن أكثر من 42 محطة إذاعية، وهو 
مــا يبرز الــفــوارق فــي املداخيل بــن وسائل 
اإلعـــــــالم الـــتـــونـــســـيـــة. الـــصـــحـــافـــة املــكــتــوبــة 
أزمــة مالية خانقة في تونس  التي تعيش 
التي  الكثير من الصحف  تسببت في غلق 
عــام 2010  تراجع عددها من 255 منشورا 
إلى 50 منشورا عام 2017، فإنها ال تتمتع 
إال بـ16.2 مليون دينار تونسي من إجمالي 
حــقــيــبــة األمـــــــــوال املـــخـــصـــصـــة لـــإعـــالنـــات 
الــتــجــاريــة فــي وســائــل اإلعــــالم الــتــونــســيــة، 
وهــو رقــم ضعيف يــؤكــد عمق األزمـــة التي 
السياق  وفــي  الــورقــيــة.  الصحافة  تعيشها 
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــحـــكـــومـــة  يــــبــــدو أن  نـــفـــســـه، 
مـــصـــرة عــلــى بــيــع إذاعــــــة »شـــمـــس أف أم« 
ثــــالث صــحــف(  )تـــصـــدر  ــبـــاح«  الـــصـ و»دار 
فــي الــنــصــف األول مــن الــســنــة الــحــالــيــة. إذ 
لــلــنــظــر في  تـــم تــخــصــيــص مــجــلــس وزاري 
الدولة  التفويت )خصخصة( في مساهمة 
التونسية في املؤسسات املصاَدرة، ومنها 
اإلعــالمــيــة، وذلــك بهدف توفير  املؤسسات 
مليون   220( تــونــســي  ديـــنـــار  مــلــيــون   500

دوالر( لسّد العجز في ميزانية 2018.
ــك، تــــطــــورت املــــــــوارد املــالــيــة  ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلــ
لإعالنات التجارية في املواقع اإللكترونية، 
إلـــى 7.35 مــاليــن ديــنــار  لتصل عـــام 2017 
تــونــســي، وهــــو رقــــم يــتــرجــم الــتــوجــه نحو 
املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة مـــن قــبــل املــؤســســات 
االقتصادية التونسية. اإلعالنات التجارية 
تعاني  التونسية  اإلعــــالم  شــريــان وســائــل 
مــن املــحــدوديــة والــتــوزيــع غير الــعــادل بن 
هذه الوسائل اإلعالمية مما قد يتسبب في 

اندثار الكثير منها.

حوالى 11 قناة 
تونسية ال تحصل على 

إعالنات كافية

ُتركت فراغات في 
قانون »حق الحصول 

على المعلومات«

الرباط ـ وصال الشيخ

أقّرت السلطات املغربية، أخيرًا، قانون »حق 
الحصول على املعلومات«، معتبرة إياه من 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات األســاســيــة الــتــي نــّص 
عليها دستور عام 2011. وقال الوزير املكلف 
بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، محمد 
الـــقـــادر، إن »الــحــكــومــة ستستأنف  بــن عــبــد 
العمل على خطة تلتزم بها بالنشر املسبق 
لكافة املعطيات واملعلومات التي يحتاجها 

املغاربة«.
وصـــــــــّرح الـــــوزيـــــر لــــوســــائــــل إعـــــــالم مــحــلــيــة 
ــــى مــــبــــادرة الـــشـــراكـــة  ــم إلـ  »املــــغــــرب انـــضـ

ّ
أن

ــم 
ّ
الــعــاملــيــة لــلــحــكــومــات املــنــفــتــحــة، مــمــا ُيــحــت

ــتـــواصـــل في  عــلــيــه تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة الـ
عــبــر  ــة،  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ واملــــؤســــســــات  اإلدارات 
تــوفــيــر بــنــيــة خـــاصـــة فـــي كـــل إدارة مــؤلــفــة 
توفير  على  يعملون  وموظفن  خــبــرات  مــن 
املعلومات الالزمة للمواطنن«.  وسيخضع 
»الحكومات  لشراكة  انضمامه  بعد  املغرب، 
الــدول  ِقبل  إلــى تقييم دولــي من  املنفتحة«، 
األطــراف في هذه الشراكة وتبادل التجارب 
معها.  وكــان دستور عــام 2011 قد أقــّر حق 
»كـــل مـــواطـــن ومــواطــنــة فـــي الــحــصــول على 
 أن مشروع القانون بحد ذاته، 

ّ
املعلومة«، إال

أي قــانــون »31.13« الــحــق فــي املــعــلــومــة، لم 
 في 2018. 

ّ
يصدر إال

عــلــى  ــحــــصــــول  الــ ــة  ــاربـ ــغـ ــمـ ــلـ لـ اآلن  ويـــمـــكـــن 
الحكومية  اإلدارات  تملكها  التي  املعلومات 
الــرســمــيــة والــهــيــئــات املــنــتــخــبــة والـــــــوزارات 
ــدا تــلــك  ــ والـــجـــمـــاعـــات املــحــلــيــة وغـــيـــرهـــا، عـ
املــتــعــلــقــة بـــالـــدفـــاع الـــوطـــنـــي، وحــمــايــة أمــن 
ــيـــاة  ــــي، والـــحـ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــلــــي والـ ــداخــ الـــــدولـــــة الــ
والحقوق  الحريات  وكــذا  لــأفــراد،  الخاصة 

األساسية، وحماية مصادر املعلومات.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضــــح رئــيــس »املــركــز 
ــي لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان«، عــــبــــد اإللـــــه  ــربــ ــغــ املــ
الشكلية  اإلجــــــراءات  »قـــــراءة  أن  الــخــضــري، 
للحصول على املعلومة، نجد أنها تستغرق 
 فـــــي أجــــل 

ً
، وبــــالــــنــــظــــر مــــثــــال

ً
وقــــتــــًا طــــــويــــــال

االســتــجــابــة لــطــلــب املــعــلــومــة، فــإنــه يتحدد 
م الطلب، 

ّ
بـــ 30 يــومــًا ابــتــداء مــن تــاريــخ تسل

مع إمكانية تمديد هذا األجل 30 يومًا، كما 
يــتــقــدم بشكاية  املــعــلــومــة أن  لــطــالــب  يــحــق 

إلــــى رئــيــس الــهــيــئــة املــعــنــيــة فـــي حــالــة عــدم 
من  يــومــًا   30 مـــرور  بعد  لطلبه،  االستجابة 
باإلضافة  القانوني،  األجــل  انقضاء  تــاريــخ 
إلى 15 يوما للرد على الشكاية«، في حديثه 

لـ »العربي الجديد«.
وأضــــــــاف »وهـــــــو مــــا مـــجـــمـــوعـــه 105 أيـــــام، 
أضف إلى ذلك مدة 30 يومًا لتقديم شكوى 
إلـــى لجنة إعــمــال الــحــق فــي الــحــصــول على 
املــعــلــومــات، وانــتــظــار الــــرد داخــــل 30 يــومــًا 

أخــــــــرى. وبـــحـــســـاب مـــجـــمـــوع األيـــــــــام، نــجــد 
أنــفــســنــا أمــــام 165 يــومــًا مـــن تـــاريـــخ تقديم 
القانوني  األجـــل  احتساب  دون  مــن  الطلب، 
للطعن أمـــام الــقــضــاء الـــذي حـــدده املــشــرع بـ 
60 يــومــًا«. وأكـــد أن هـــذه اإلجـــــراءات واملـــدد 
الطويلة قــد »تــفــرغ الــحــق فــي الــوصــول إلى 
املعلومة من محتواه، خاصة إذا تعلق األمر 
معلقًا  استعجالي«،  طابع  ذات  بمعلومات 
ـــهـــا ســتــمــكــن من 

ّ
»هـــــذه عـــراقـــيـــل ال يـــبـــدو أن

تحقيق الغاية من القانون بحد ذاته«. 
فــي املــقــابــل، اعــتــبــر الــخــضــري أن »الــقــانــون 
ــاال واعــــــــدة، إذ تــبــقــى  ــ الـــجـــديـــد ال يــحــمــل آمــ
على  والــخــارجــيــة عصية  الداخلية  وزارتـــي 
ــة، مــهــمــا كــانــت  ــيـ ــلـ تــســريــب مــعــلــومــات داخـ
قيمتها وطبيعتها، كما ترك املشّرع فراغات 
من  للعديد  املتناقض  التأويل  من  وهامشا 
الحصول  في  للحق  املنظم  القانون  فصول 
عـــلـــى املـــعـــلـــومـــة، مـــثـــل اســـتـــعـــمـــال مــفــاهــيــم 
»اإلســـاءة« أو »اإلضـــرار باملصلحة العامة« 
ــرر للهيئة املــعــنــيــة« فــي الــفــصــل 29،  أو »ضـ
أو املـــســـاس بــحــقــوق الــغــيــر فـــي  الــفــصــل 6، 
بطريقة فضفاضة ومبهمة وغير مضبوطة، 
وبالتالي، يمكن توظيفها لترتيب متابعات 
قضائية غير موضوعية، في حالة استعمال 

املعلومة أو نشرها«. 
ــار الـــوزيـــر بـــن عــبــد الـــقـــادر  ــ فـــي املـــقـــابـــل، أشـ
ــون هـــــو أصـــعـــب  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى أن »تـــطـــبـــيـــق الـ
بنيات  إيــجــاد  ب 

ّ
يتطل تنفيذه  ألن  مــرحــلــة، 

وخــبــرات وكــفــاءات وموظفن مؤهلن على 
أن  ويــفــتــرض  للمواطنن«.  املعلومة  إتــاحــة 
إشكاالت  تقريرًا حــول  قريبًا  الـــوزارة  تنشر 
ــذي اعــتــبــره الــوزيــر  الــتــواصــل الــحــكــومــي الــ
»حــلــقــة ضــعــيــفــة بــســبــب اخـــتـــالف الـــــوزارات 
ومسؤولي التواصل واإلعــالم فيها، خاصة 

 أغلبهم من الخريجن«.
ّ
أن

قناة »نسمة« تستحوذ على أعلى نسبة من اإلعالنات التجارية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يعد تنفيذ القانون المرحلة األصعب )عبدالحق سنا/فرانس برس(

تشهد اإلعالنات التجارية في وسائل اإلعالم التونسية محدودية وتوزيعًا غير عادل بين بعضها البعض. وبينما يثير هذا األمر مخاوف 
حول مستقبل مؤسسات عدة، إال أنه يطرح في الوقت نفسه عالمات استفهام حول مصادر تمويل مؤسسات أخرى

األحد 18  فبراير/ شباط   2018 م  2  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1266  السنة الرابعة
Sunday 18 February 2018



ق بإنتاج أي فيلم.  وفي 
َّ
َوف

ُ
1942، لكنها لم ت

عام 1946، أنتجت »شركة الرشيد العراقية 
املــصــريــة« أول فــيــلــم عـــراقـــي، بــعــنــوان »ابــن 
الشرق« للمصري نيازي مصطفى. في العام 
نفسه، تعاونت شركتا »السينما الحمراء« 
فيلم  إلنــتــاج  املصريني«  الفنانني  و»اتــحــاد 
نشئت 

ُ
ثاٍن، هو »القاهرة بغداد«. عام 1960، أ

أول مؤّسسة رسمية تعنى بالسينما، وبدأ 
نشاطها بإنتاج أفــاٍم وثائقية. بعد عشرة 
أفــام روائية.  أعـــوام، بــدأت املؤّسسة إنتاج 
وبعد عام 1968، صدر قانون دمج املصلحة 
والتلفزيون«،  لــإذاعــة  العامة  »املؤّسسة  بـ 
وفي عام 1972 صدر قانون فصل املؤسسة 

عنى 
ُ
عن اإلذاعــة، وتحويلها إلى مؤسسة ت

بشؤون السينما واملسرح.  عام 1975، صدر 
قانون »املؤّسسة العامة للسينما واملسرح«، 
تسّيد  الوثائقي  العراقي  الفيلم  واستطاع 
املــشــهــد الـــفـــنـــي، فـــاشـــتـــرك فـــي مــهــرجــانــات 
ج منه 

َ
نت

ُ
امل سينمائية دولــيــة، ووصــل عــدد 

تناولت موضوعات عديدة،  فيلًما،   40 إلى 
علمية وتربوية وتأهيلية وثقافية. 

الــعــراقــيــة،  الــفــنــيــة للسينما  املــســيــرة  خـــال 
أنــتــج الــقــطــاع الــخــاص أكــثــر مــن 50 فيلًما، 
و»دائرة السينما واملسرح« 41 فيلًما. هناك 
العراقي، ال  التلفزيون  أفــام أخــرى أنتجها 

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــلـــى نــشــوء  ــّر عـ ــ ــرن مــ ــ ــثــــر مــــن قــ أكــ
الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، مــنــذ ُعـــِرض 
لــكــنــهــا   .1909 عــــــام  فـــيـــلـــم   

ُ
أّول

ــتـــاريـــخ، دون املــســتــوى  ــك الـ بــقــيــت، مــنــذ ذلــ
املطلوب، الذي ال يتناسب وعمرها، بحسب 
سينمائي  فيلم  عــرض  أول  بها.  مختّصني 
قيم في 26 تموز/ يوليو 

ُ
)سينماتوغراف( أ

الــتــي  ــكـــــرخ(،  )الـــ ــاء«  ــفـ الـــشـ »دار  فـــي   ،1909
إلى  نسبة  بلوكي«،  »سينما  الحقًا  َيت  ُسمِّ
ا آنذاك في 

ً
تاجر يستورد اآلالت، كان معروف

العراق.
 الــقــطــاع الــخــاص 

ّ
ومــنــذ ذلـــك الـــتـــاريـــخ، ظـــل

 لم 
ّ
عـــهـــا، لــكــن الــحــظ

ّ
يــســتــورد األفــــام ويـــوز

يحالفه في بدء اإلنتاج، إال في األربعينيات، 
ــــرب الـــعـــاملـــيـــة  ــــحـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ ــدا بـ ــديــ ــحــ وتــ
الثانية، إذ بــدأت بعدها صناعة الفيلم في 
العراق، عندما شرع أثرياء بتكوين شركات 
ــة أفــــــام بـــغـــداد  ــركــ ــا »شــ ــهــ ســيــنــمــائــيــة، أولــ
املـــــحـــــدودة«، الـــتـــي نـــالـــت إجــــــازة عــمــل عــام 

المبلغ الالزم لتحقيق 
السعادة في سورية 

هو 10 آالف دوالر

يجب أن تكون للعراق 
سينما تصف جماله 
وإيجابيات مجتمعه

حافظ علي أبو شادي 
على ابتسامة صادقة 

وضحكة عميقة

2223
منوعات

عاقة للقطاعني العام والخاص بها؛ علًما 
أن صناعة أفام عراقية عديدة تّمت بفضل 
دول عربية، كمصر  مــع  إنــتــاجــات مشتركة 
بــالــتــعــاون مــع مخرجني وممثلني  ولــبــنــان، 

عرب.
من جهته، يرى املخرج أيمن التيمي أن سبب 
 في االنكسارات التي مّر البلد 

ٌ
اإلخفاق كامن

التي خاضها  املتتالية  الــحــروب  وفــي  بها، 
ــة إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــات  ــافــ ــاإلضــ الــــــعــــــراق، بــ
في  رئيسًيا  دوًرا  لعبت  املنِتجة  والطبقات 
ترّدي اإلنتاج السينمائي، بشكل عام: »أكثر 
األفــــام املــنــافــســة فــي املــهــرجــانــات الــدولــيــة 

ــواره مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــ ــــاص«. فــــي حـ ــ إنــــتــــاج خـ
ه رغم كون تاريخ 

ّ
الجديد«، قال التميمي إن

أكثر  مــرور  العراقية قديما، ورغــم  السينما 
مــن قـــرن عــلــى عـــرض أول فــيــلــم، »لـــم يشفع 
وهــذا  تتناسب  محصلة  بتكوين  ــه 

ّ
كــل هـــذا 

الــتــاريــخ، الـــذي ُيــفــتــرض بــه أن يــزخــر بعدٍد 
املختلفة«.  املـــجـــاالت  فــي  ــــام،  األفـ مــن  كبير 
 في 

ٌ
أضــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن ســبــب ذلــــك كـــامـــن

عدم االهتمام الكبير لــوزارة الثقافة، أو ملن 
بــدور  عــقــوٍد طويلة،  امــتــداد  يمثلها، وعلى 
الــســيــنــمــا واإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي، مـــا جعل 
أغـــلـــب األفــــــام الـــجـــيـــدة مـــن إنـــتـــاج الــقــطــاع 

الــقــطــاع نفسه  الــخــاص«. لكنه رأى أن هــذا 
 ال يــوجــد كــثــيــرون في 

ْ
ـــا، إذ

ً
»مـــحـــدوٌد أيـــض

العراق يدعمون اإلنتاج السينمائي«.
يقترح أيمن التميمي أن يكون لوزارة الثقافة 
ــــاص بــالــســيــنــمــا  ــتــــاج خـ الـــعـــراقـــيـــة قـــســـم إنــ
الـــدوائـــر وعمن  عــن  يبتعد  الــعــراقــيــة، و»أن 
دورات  بفتح  الـــوزارة  ل 

ّ
تتكف وأن  يحكمها، 

التفكير،  أنــمــاط  لتغيير  بــعــثــات،  وتــنــظــيــم 
في  هــذه، بشكل جيد،  األنماط  والستخدام 
ــــام، ألن الـــشـــاب الــســيــنــمــائــّي،  صــنــاعــة األفــ
 في 

ً
ًرا أو عــامــا  يــكــن مــخــرًجــا أو ُمـــصـــوِّ

ْ
إن

ها، نشأ على سينما قتل 
ّ
املجاالت الفنية كل

وعـــنـــف، فـــواقـــع الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، الــيــوم، 
مليء بالدم نتيجة واقع البلد، وهي بعيدة 
 البعد عن الدراما والكوميديا واملسائل 

ّ
كل

االجتماعية«. 
 أكثر املهرجانات 

ّ
أضاف التميمي: »لهذا، فإن

بعد هذه 
ُ
الــتــي تــدعــو إلــى الــحــب والــســام ت

الفئة من األفام، فُيصبح املنتج السينمائي 
 
ً
، أو يــبــقــى أصـــا

ّ
الــعــراقــي فـــي آخـــر الـــصـــف

خارج املنافسة«.
 تكون في العراق 

ّ
ى التميمي أن

ّ
إلى ذلك، تمن

»سينما واعدة، تصف العراق بجماله، وبما 
فــيــه مــن إيــجــابــيــاٍت داخـــل املــجــتــمــع«. ورأى 
نــتــجــت أفــــاٌم رصــيــنــة، »ذات 

ُ
ــال أ ــه فــي حـ أنـ

 يشجع 
ّ
ُيــمــكــن هــــذا »أن هــــــادف«،  مــحــتــوى 

الكثير من الهواة واملهتّمني لبذل املزيد من 
الجهود، من أجل النهوض بمستوى أعلى 

للسينما العراقية«.
من جهته، قال فارس طعمه التميمي، مدير 
 هناك 

ّ
العراقية، إن الثقافة  السينما بــوزارة 

البصرة  من  الــعــراق،  في  كثيرة  مهرجانات 
ــمــهــا مــؤّســســات املجتمع 

ّ
ــنــظ

ُ
ــــوك، ت إلـــى دهـ

ـــم، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ّ
ــي، الــــتــــي تـــنـــظ ــ ــدنـ ــ املـ

مــهــرجــانــات عــربــيــة، تــشــارك فيها دول من 
اكتسبت خبرة واسعة  العالم، وهــي  أنحاء 
ــرة: »بالتوازي 

ّ
فــي هــذا املــجــال، وبــاتــت مــؤث

مــع إقــامــة املــهــرجــانــات، هــنــاك صــنــاع أفــام 
عــراقــيــون حــقــيــقــيــون، نـــالـــوا جـــوائـــز دولــيــة 
»الــــدّب الـــذهـــبـــي« فـــي مــهــرجــان  كـــثـــيـــرة«، كـــــ
بــرلــني، الــتــي نــالــهــا املــخــرج الــعــراقــي ســام 
سلمان، عن فيلٍم له تناول فترة حكم داعش؛ 
ومـــــاك عــبــد عـــلـــي، الـــحـــاصـــل عــلــى جــائــزة 
فــي مــهــرجــان دبـــي، ولـــؤي فــاضــل الـــذي فاز 
ا، وغيرهم.

ً
بجائزة في مهرجان برلني أيض

وأشـــــــــار فـــــــارس طـــعـــمـــه الـــتـــمـــيـــمـــي إلــــــى أن 
»الــســيــنــمــا تــحــتــاج إلـــى أمــــوال كــبــيــرة، لكن 
العراق يمر بمرحلة تقشف قاسية. بالتالي، 
العراقي صعبة جــًدا في  فــإن مهمة املخرج 
طرح 

ُ
هذه الفترة، ال سيما أن املرحلة التي ت

فيها مواضيع الحرب على تنظيم »داعش«، 
تحتاج إلــى أمـــوال كبيرة ودعـــم دولـــي. مع 
هذا، أعتقد أن املستقبل السينمائي العراقي 
ســيــكــون أبــهــى وأنــضــج، وأقــــدر عــلــى الــفــوز 

بجوائز دولية«.

نديم جرجوره

 الــفــصــل بـــني أنـــمـــاط الــعــمــل الــتــي 
ً
يـــس ســهــا

اخــتــبــرهــا املــصــري الـــراحـــل عــلــي أبـــو شــادي 
)1946ـ  2018(، في مراحل مختلفة من التاريخ 
الــحــديــث ملــصــر. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الصفة 
 فــي اشتغاله الــنــقــدّي، إال أن 

ٌ
األبـــرز لــه كامنة

وظائف عديدة له وضعته في مواقع متقّدمة 
فــي املــشــهــد الــســيــنــمــائــّي املــصــري والــعــربــي، 
وجــعــلــتــه فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع مسائل 
ومؤّسسات  والــرقــابــة  كاملهرجانات  عملية، 

حكومية معنية بالشأنني الثقافي والفني. 
فــهــو أمـــني عـــام »املــجــلــس األعـــلـــى لــلــثــقــافــة«، 
الثقافية«  التنمية  »صــنــدوق  فــي  ومستشار 
ــاع اإلنـــتـــاج  ــيـــس »قـــطـ لـــلـــشـــؤون الــفــنــيــة، ورئـ
الثقافي«، ورئيس »املركز القومي للسينما«، 
ورئيس مجلس إدارة »الهيئة العامة لقصور 
فات 

ّ
»الــرقــابــة على املصن الــثــقــافــة«، ورئــيــس 

الـــفـــنـــيـــة«، وغـــيـــرهـــا مـــن املـــنـــاصـــب الــرســمــيــة 
املتنّوعة.

 الــتــغــاضــي عـــن جانبه 
ً
كــمــا أنـــه لــيــس ســهــا

اإلنساني البحت، في سيرٍة ممتّدة على نحو 
إلــى الصحافة والنقد، بعد  45 عــاًمــا، أخذته 
تخّرجه من »جامعة عني شمس« )ليسانس 
آداب( و»املعهد العالي للنقد الفنيـ  أكاديمية 
الفنون« )1975(، ودفعته إلى مناصب رسمية 
مختلفة، اجتهد للتوفيق ـ فيها ـ بني مطالب 
اإلبــداع  جمالية  والتزامه  الرسمية  الوظيفة 
الفني والسجال الثقافي والنقد السينمائي، 
دائًما،  يميل،  لحكٍم سياسي  منذوٍر  بلٍد  في 

إلى العسكر.
لكن علي أبو شادي ـ املتمّكن من نصٍّ نقدّي 
املصرية،  للسينما  عريٍق  تاريٍخ  في  يغوص 
عــربــيــة  ــارات ســـيـــنـــمـــات  ــ ــسـ ــ مـ فــــي  كـــمـــا  أواًل، 
مختلفة، ثانًيا ـ يبقى أحد رموز جيٍل ثقافي 
عربّي، انبثق نّصه السجالّي من هزيمة حرب 
ح وعيه النقدّي في 

ّ
األيام الستة )1967(، وتفت

و»حــرب  الهزيمة  تلك  بــني  الفاصلة  املــرحــلــة 
أكتوبر« )1973(، مثابًرا على خوض معارك 
اإلبـــــــداع والــــتــــأريــــخ، لـــصـــون بــعــض الـــذاكـــرة 
 الــنــســيــان، ولتحصني 

ّ
مـــن االنــــدثــــار فـــي فــــخ

شاهدة واملعاينة اليومية في كتابات تؤّرخ 
ُ
امل

ــيـــع وحــركــة  ــاقـــش، فـــي الـــنـــتـــاج واملـــواضـ ــنـ ـ
ُ
وت

للنتاج  الطبيعي  االمــتــداد  فــي  اإلنــتــاج، كما 
السينمائي املتنّوع، في السياسة واالجتماع 
والعاقات واالنفعاالت واملرويات والحاالت.

الئحة أعماله طويلة، كعمٍر أمضاه في سعي 
املختلفة في  الــتــحــّوالت  مــواكــبــة  إلـــى  دؤوب 
بلده واملحيط العربّي تحديًدا، وفي اشتغاٍل 
مـــه بلغة  ة الـــعـــمـــل، وُيـــقـــدِّ فـــّعـــال ُيــعــيــد قــــــراء

املرء يصل إلى حالة الرفاه العاطفي. »وجدنا 
 املبلغ الــســنــوي الـــازم لــرضــا الــحــيــاة هو 

ّ
أن

 املبلغ 
ّ
ألــف دوالر فــي السنة، فــي حــني أن  95

الــازم لتحقيق الرفاه العاطفي، يتراوح بني 
60 حتى 75 ألف دوالر سنويًا«، يقول جيب. 
الــدراســة تختص باألشخاص   هــذه 

َّ
أن علًما 

سر. 
ُ
العازبني واملفردين، وليس لها عاقة باأل

 هــذه األرقــــام هــي وســطــّيــة، وقــادمــة من 
َّ
وألن

عــّيــنــات مــن بــلــدان مختلفة، تــشــيــر الــدراســة 
 املبلغ الازم لتحقيق الرفاه العاطفي 

َّ
إلى أن

ورضـــا الــحــيــاة هــو أعــلــى فــي الـــدول الغربّية 
الصناعّية، وينخفض هذا املبلغ بشكل كبير 
ــا فــي الــــدول األفـــقـــر، وخــصــوصــًا دول 

ً
أحــيــان

برلين ـ العربي الجديد

 يـــؤّرق البشرّية، حــول مــا إذا كان 
ٌ

ة ســـؤال ثمَّ
؟ العلماء يبحثون 

ً
ق السعادة فعا

ّ
املال يحق

في هذا السؤال منذ وقٍت طويل، ونتائج هذه 
ى اآلن. 

ّ
الدراسات ليست واضحة وواحدة حت

ثّمة دراســات تؤّكد: »مزيٌد من الثروة، يعني 
مزيًدا من الراحة«. ثّمة دراساٌت أخرى تقول: 

ا«. 
ً
 حزن

ّ
»ال يجعلك املال سعيًدا، ولكن، أقل

ــادة الــطــبــيــب  ــيـ ــقـ  مــــن األخـــصـــائـــّيـــني بـ
ٌ

ــق ــريــ فــ
ــــدري جـــيـــب، مـــن جــامــعــة بــــوردو  الــنــفــســي أنــ
البرتغالّية، انشغلوا في هذا السؤال بجدّية. 
ــوا بــتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات  ــامــ ــم، قــ ــهــ ــتــ فــــي دراســ
لــحــوالــي 1.7 مليون شــخــص، مــن 164 دولــة 
ــادرة مـــن مــركــز أبــحــاث  حــــول الـــعـــالـــم، والــــصــ

.Gallup »السوق »غالوب
اهتمَّ جيب وفريقه بشكل أساسي، حول املبلغ 
الــســنــوي الــــذي يــجــعــل الــشــخــص يــصــل إلــى 
أقصى درجات السعادة املستمرة واالرتياح 
 تكون دائمة. 

ْ
 يشترط بالسعادة أن

ْ
الدائم، إذ

كما بحثوا حول املبلغ السنوي الذي يجعل 

تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــتـــي تــصــنــعــهــا الـــصـــورة. 
فـــهـــو، بـــهـــذا، يــصــنــع مـــعـــاداًل مــكــتــوًبــا لــنــٍص 
غنّي  إرٍث  يتغاضى عن  أن  دون  بصري، من 

من األعمال، في مصر والعالم العربّي.
صــحــيــٌح أن غــلــبــة الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة على 
 
ٌ
كــتــابــاتــه واهــتــمــامــاتــه ومــتــابــعــاتــه واضــحــة
ــى »مــاضــي  ــات، يـــعـــود بــعــضــهــا إلــ ــفـ ـ

ّ
ــؤل فـــي مـ

ــدار«  ــ الــحــكــايــات الــجــمــيــلــة« و»انـــقـــابـــات األقـ
إلـــى حالة  املــصــريــة  بالسينما  أفــضــت  الــتــي 
ركـــــوٍد، قــبــل أن يــهــّب ســيــنــمــائــيــون عــديــدون 

إلـــى نــجــدتــهــا، بتحقيق أفــــاٍم أخــرجــتــهــا من 
ركــودهــا هـــذا، بــإدخــالــهــا إلــى وقــائــع العيش 
اليومي للفرد املصرّي، وألشيائه وتفاصيله 
ــه وكــوابــيــســه  وانــفــعــاالتــه ورغـــبـــاتـــه وأحـــامـ
ــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، فــي  ــنـــمـــائـ ــيـ ــة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ )الـ
أن بعضها  كما  املنصرم(.  القرن  ثمانينيات 
ــر يـــواكـــب حــركــة تــجــديــديــة دائـــمـــة، منذ  اآلخــ

تسعينيات القرن نفسه لغاية اآلن.
وصـــحـــيـــٌح أن هــمــومــه الــثــقــافــيــة األســاســيــة 
مــنــصــّبــة عــلــى الـــحـــراك اإلبــــداعــــي فـــي مــصــر، 
)له كتاٌب ممتع   وشخصياٍت 

ً
أفاًما وأسئلة

 )
ً
ــنـــاوي، مــثــا عـــن املــمــثــل الـــراحـــل كـــمـــال الـــشـ

 كبيٌر في إعادة النبض 
ٌ

ومهرجاناٍت )له فضل
ـ  والفني  والــحــيــوي  والجمالي  السينمائي  ـ 
»مهرجان اإلسماعيلية لألفام التسجيلية  لـ
له كتابات عديدة عن  أن  والقصيرة«(، علًما 
يتغاضى  أن  دون  مــن  التسجيلية،  السينما 
واملجتمع  السياسة  بــني  العاقة  ارتــبــاك  عــن 

ــات مــــن جـــهـــة أولـــــــى، واالشـــتـــغـــال  ــســ ــؤّســ واملــ
السينمائّي من جهٍة ثانية.

ـــا أن لــعــلــي أبــــو شـــادي 
ً

لــكــن الــصــحــيــح أيـــض
لشّدة  العربية،  الجغرافيا  فــي  كبيرة  مكانة 
انهماكه في التواصل مع عاملني في شؤون 
ــبــــاد، ولـــشـــّدة  الــثــقــافــة والـــفـــنـــون فـــي تــلــك الــ
 

ٌ
ه معطوف

ّ
اهتمامه بمزيٍد من املعرفة. هذا كل

عــلــى ســمــاحــة نــفــس، وبـــراعـــة نــكــتــة، وســرعــة 
بديهة في التقاط اللحظة وتحويلها إما إلى 
إلــى جلسة ضحك ساخر  نقاٍش مفيد، وإمــا 

وبديع.
ها، حافظ علي 

ّ
ففي مناصبه واشتغاالته كل

أبـــو شـــادي عــلــى ابــتــســامــة صــادقــة وضحكة 
واالجــــتــــمــــاع  ــــن  ــهـ ــ املـ ــــوط  ــغـ ــ ضـ إزاء  عـــمـــيـــقـــة 
الــجــســد  مـــتـــطـــلـــّبـــات  إزاء  كـــمـــا  والــــوظــــائــــف، 
بالراحة، خصوًصا بعد تعّرضه ألزمة قلبية، 
اليومي  بجعل سلوكه  ــا، 

ً
الحــق منها  استفاد 

ا بالضحك والسخرية واملرح.
ً
أكثر ارتباط

، يجب أن 
ً
الــعــالــم الــثــالــث. فــي أســتــرالــيــا مــثــا

ى 
ّ
يــكــون املــبــلــغ أكــثــر مــن 125 ألـــف دوالر حت

يــتــحــقــق الـــرضـــا الــحــيــاتــي، فـــي أمــيــركــا 105 
آالف دوالر، فــي كــامــل أوروبــــا الــغــربــّيــة 100 
ألــف دوالر. فــي حــني فــي شــرق أوروبـــا يكون 
ة  الاتينيَّ أميركا  وفــي  دوالر،  ألــف   45 املبلغ 
35 ألف دوالر، أّما في الدول العربّية، كسورية 
، فاملبلغ هو 10 آالف دوالر. ويمزح جيب 

ً
مثا

: »فـــي أمــكــنــة الـــحـــروب، حــيــث التعاسة 
ً
قــائــا

البشر، ثّمة احتمالّية أن تكون  ملجموعة من 
أمكنة سعيدة ألناس آخرين«.  

يبرز سؤال آخر، أال يتحقق الرضا الحياتي 
السنوي  الدخل  إذا تجاوز  العاطفي  والرفاه 
 الدخل 

َّ
هــذه املبالغ؟ يخّمن أنــدري جيب بــأن

ــــــه مــرتــبــط 
ّ
ــادة، ألن ــعــ ــالـــي ال يــســبــب الــــســ ــعـ الـ

بتكاليف ومسؤولّيات إضافّية، كطول وقت 
الــعــمــل، وعـــبء الــقــيــادة، األمـــر الـــذي يــحــّد من 

ة.   فرص الحصول على السعادة الحياتيَّ
: »إن كــنــت 

ً
ــه، قــــائــــا ــ ــتـ ــ ويــخــتــتــم جـــيـــب دراسـ

ك سعيٌد في مكان 
ّ
تعيًسا في بلدك، فاعلم بأن
آخر... الناس فيه تعساء«. 

هل يجعلك المال سعيدًا؟

»موركس دور« تحسم 
ترشيحات جوائزها

رحيل علي أبو شادي: الناقد الضاحك

القاهرة ـ العربي الجديد

أصدرت الحملة املصرية املجتمعية للرقابة على التراث واآلثار، 
وهـــي مــبــادرة مجتمع مــدنــي مــصــريــة مختصة بــشــؤون اآلثـــار 
 بشأن سفر 166 قطعة أثرية، من بينها 

ً
ا مفصا

ً
والتراث، بيان

مقتنيات فــريــدة للملك تــوت عنخ آمـــون، إلــى مــعــارض خاصة، 
بثمن ال يتوافق مع قيمتها املادية واملعنوية.

»التحقيق في أمر معرض اآلثار املزمع عرضه  وطالبت الحملة بـ
فــي الـــخـــارج تــحــت مــســمــى »كــنــوز الــفــرعــون الــصــغــيــر«، والـــذي 
فــريــدة تــرجــع إلى  أثــريــة  بمقتضاه ســوف يتم سفر 166 قطعة 

الحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون«.
وكانت وزارة اآلثار املصرية قد أعلنت عن معرض يحتوي على 
166 قطعة أثرية للفرعون الصغير، امللك توت عنخ آمون، يجوب 
ا مــن مــديــنــة لـــوس أنجليس فــي الــواليــات  7 دول أجــنــبــيــة، بـــدء
املتحدة األميركية، في 23 مارس/آذار املقبل، وملدة 7 سنوات، من 
التأمينية  »القيمة  آمــون.  لتوت عنخ  األساسية  القطع  ضمنها 
أقل من قيمة أقل أثر موجود في القطع املسافرة لهذا املعرض، 

ــار املــصــريــة فــي الــخــارج  مــمــا سيتسبب فــي ضــعــف سمعة اآلثــ
مستقبا«.

وقالت الحملة، في بيانها، إن »مدة العرض في الخارج، حسب 
للزيادة،  قابلة  قــرابــة خمس ســنــوات،  تمتد  ــار،  اآلثـ وزارة  بيان 
تنتهي قرابة عام 2024، وحصيلة دخل املعرض تقترب من 50 
مليون دوالر، إضافة إلى أن القيمة التأمينية لهذه املعروضات 
تقترب من الــــ600 مليون دوالر، وقــد جــاءت بنود هــذا املعرض 
مجحفة للطرف املصري تماما، وال ترتقي إلى قيمة هذه اآلثار 

مقارنة بآثار البلدان األخرى«.
وتابعت الحملة »وخاف ذلك، جاءت بنود هذا العقد متضمنة 
العديد من املخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم املعارض 
املعدل  رقــم 117 لسنة 1983،  ــار  اآلثـ لــقــانــون حماية  الــخــارجــيــة 
بقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون رقم 61 لسنة 2010، األمر الذي 
املتفردة،  اآلثـــار  تلك  على  وجــود مخاطر جسيمة  عليه  يترتب 
التي ستحصل  واملــيــزات  والفوائد  املخاطر  تلك  وال يوجد بني 
عليها مصر مــن جــراء ذلــك املــعــرض، ســواء مــن الناحية املادية 

أو املعنوية«.

تواضٌع ال يتناسب مع تاريخها 
وتأثر بأهوال الحرب

السينما 
العراقية

توت عنخ آمون

فنون وكوكتيل
آثـار

حول العالم

رصد

بورتريهفعاليَّة

كريستين أبيض

تحتفل جائزة »موركس دور« اللبنانية، مساء اليوم، بذكرى انطاقتها الثامنة 
سلم به الجوائز، واملفترض 

ُ
عشرة، في حفل ُيقام في بيروت، تمهيدًا للحفل الذي ت

إقامته نهاية حزيران/يونيو املقبل. الجائزة التي أطلقها الطبيبان، فادي وزاهي 
حلو،عام 2000، واجهت انتقادات الذعة، لم تثن فريق عملها، عن املتابعة السنوية، 
رشحني، في إطار منافسة واضحة مع 

ُ
والتحضيرات اللوجستية، وإعان قائمة امل

جوائز مشابهة اتخذت من الفنانني ساًحا لكسب األضواء، واملبارزة التي تصل 
أحيانًا إلى االتهام بدفع مبالغ خيالية مقابل املشاركة في الحفل السنوي.

رشحة للجائزة، من 
ُ
على أي حال، حفل اليوم سيحدد مصير الفئات اللبنانية امل

مسلسات وأغان، و»فيديو كليب« أطلقت السنة الفائتة، ودخلت بازار التصنيف 
أن بعض  ولــو  الــجــائــزة.  كانت تستحق  إذا  فيما  للفصل  ُمتخصصة،  لجان  مــع 
اللبنانية  الثغرات، كالدراما  املحلية، تعاني من بعض  اللبنانية  الفنية  األعمال 
التي افتقدت في املوسم السابق إلى النوعية واملؤثرات، لكن ال ُمحال من تنافسها 

على الجائزة، بحسب القائمني على »موركس دور«.
الــذي وضع على  »الهيبة«  بالترشيحات، يوجد مسلسل  الخاصة  الائحة  على 
أولــويــة األعــمــال الــدرامــيــة مــن إنــتــاج 2017 )هـــوزان عكو وســامــر بــرقــاوي(، وهو 
مرشح كأفضل قصة وسيناريو، وكذلك مسلسل »حبة كاراميل« )مازن طه وايلي 
»ألــبــوم« غنائي  أفــضــل  عــن  عــجــرم،  نانسي  املغنية،  وكــذلــك ترشيح  ف. حبيب( 
»حــاســة بــيــك«. وكــذلــك ُرشــحــت الفنانة، أحـــام، عــن جــائــزة أفضل مطربة عربية، 

نالتها السنة املاضية شيرين عبد الوهاب. 
وُرشح أيضًا املمثل التونسي، ظافر عابدين، لنيل جائزة أفضل ممثل عربي، بعد 
مشاركته في مسلسل »حاوة الدنيا« إلى جانب مواطنته املمثلة التونسية هند 
رشح 

ُ
صبري عن املسلسل ذاتــه، فيما لم تحسم املعلومات اسم الفنان العاملي امل

لنيل جائزة »موركس« دور التكريمية.

تقّشف  حالة  جرّاء  مضطرب  وراهٍن  عريٍق  تاريٍخ  بين 
النهوض  عراقيون  سينمائيون  يحاول  البلد،  يعيشها 
أن  ضرورة  إلى  دعوات  مع  جديدة،  عراقية  بسينما 

يكون لوزارة الثقافة قسم خاص باإلنتاج السينمائي

تراجع أشرف زكي 
عن االستقالة

أكـــــد نــقــيــب املـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة فــي 
مـــصـــر، أشــــــرف زكــــــي، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، تــراجــعــه عــن االســتــقــالــة 
من منصب نقيب املهن التمثيلية. 
الـــذي دفعه  السبب  عــن  كما كشف 
أحمد  بحضور  وذلـــك  لاستقالة، 
صــيــام، إيــهــاب فهمي، أيــمــن عــزب، 
ــن أعـــضـــاء  عــــــزوز عــــــــادل، وعــــــدد مــ
 ما 

ّ
ــار زكــــي إلــــى أن ــ املــجــلــس. وأشــ

دفعه لاستقالة، هو رغبة البعض 
ــيـــف الـــنـــقـــابـــة لـــصـــالـــحـــهـــم،  ــتـــوظـ بـ
بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض االتــهــامــات 

َهت له. التي ُوجِّ

محمد رمضان 
في »نسر الصعيد«

محمد  املـــصـــري،  املــمــثــل  يستكمل 
ــان، تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــده فــي  ــ ــــضـ رمـ
وكانت  الصعيد«.  »نــســر  مسلسل 

أســرة املسلسل قد بــدأت التصوير 
فـــي نــهــايــة شــهــر كـــانـــون الــثــانــي/

يــنــايــر املــــاضــــي، بــعــد تــحــضــيــرات 
اســتــمــرت 4 أشـــهـــر، مـــا بـــني كتابة 
ــــح املـــمـــثـــلـــني  ــيـ ــ ــــرشـ ــــات، وتـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
ــن  ــ ــاكـ ــ ــة أمـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ املـــــــشـــــــاركـــــــني، ومـ
 املسلسل بطولة 

َّ
َكر أن

ْ
التصوير. ُيذ

الــتــونــســيــة  مــحــمــد رمـــضـــان ودرة 
وعـــائـــشـــة بـــن أحـــمـــد وســـيـــد رجــب 
ــايـــدة ريــــاض وســـلـــوى خــطــاب.  وعـ
ــبــــد املـــعـــطـــي،  وتــــألــــيــــف مـــحـــمـــد عــ
ــــدل، وإخــــــراج  ــعـ ــ ــــاج جـــمـــال الـ ــتـ ــ وإنـ

ياسر سامي.

مواهب العرب من جديد
ــــر عــــضــــو لــجــنــة  ــابـ ــ ــلــــي جـ ــــن عــ ــلـ ــ أعـ
ــــوت  غـ »آرب  بـــــرنـــــامـــــج  ــيــــم  ــكــ تــــحــ
 MBC تالنت« عن استعداد محطة
لتحضير موسم جديد من برنامج 
»مـــواهـــب الـــعـــرب« قــريــًبــا. لــكــنــه لم 

ُيــفــِصــح عـــن أســـمـــاء لــجــنــة تحكيم 
البرنامج، خصوصًا بعد انسحاب 
الــســعــودي نــاصــر القصبي، وعــدم 
ــداء مــوافــقــة نــهــائــيــة مــن املغنية  إبــ
ــجــــوى كــــــرم عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــي  نــ

موسم سادس من البرنامج.
 

»غداء العيد« 
في ميامي

ُرشح فيلم  »غداء العيد « للمخرج، 
لبنان   لتمثيل   لوسيان بورجيلي ، 
في مهرجان  ميامي  الدولي لألفام 
في دورتــه الـ 35. وقد تم ترشيحه 
لجائزة »جــوردان رسلر« املرموقة 
ألفضل سيناريو سينمائي. وكان 
الفيلم قد حصل على جائزة لجنة 
التحكيم في مهرجان دبي الدولي 
في دورته الـ 14. وتم ترشيحه أيضًا 
في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في 
الــدولــي  »سينيكواست«  مهرجان 
ــر أن  ــذكـ فـــي واليـــــة كــالــيــفــورنــيــا. ُيـ
فيلم »غــــداء الــعــيــد« ســيــعــرض في 
الـــصـــاالت الــلــبــنــانــيــة ابـــتـــداء مـــن 1 

اذار /مارس 2018.
 

مريم أوزرلي: 
لن أترك تركيا

فــــي تـــغـــريـــدة مــــن صــفــحــتــهــا عــلــى 
ــتـــر«، نــفــت املــمــثــلــة الــتــركــيــة،  »تـــويـ

مريم أوزرلــي، رسميًا خبر قرارها 
هجرة بلدها تركيا نهائيًا، بهدف 
االستقرار في بلدها الثاني أملانيا. 
وكانت أوزرلي قد ظهرت في حفل 
عيد مياد صديقها املمثل أوكتاي 
ــاركــــت الــحــفــل مع  كـــايـــنـــارجـــا. وشــ
كافة نجوم مسلسل »قطاع الطرق 
أوزرلــي  العالم«. مريم  ال يحكمون 
لها  وقــعــت بطولة مسلسل جــديــد 
بــعــنــوان »ابــنــي« ســيــبــدأ تصويره 
ــــم يــكــشــف بـــعـــد أســـمـــاء  ــًا، ولـ ــبـ قـــريـ

شركائها في البطولة.
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