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حرب الخصوصية تستعر بين »فيسبوك« و»آبل«

جدل وتراشق فلسطينيان بعد تأجيل االنتخابات

واشنطن ــ العربي الجديد

أصبح ملستخدمي هواتف »آيفون«، اعتبارًا 
من االثنني املاضي، خيار قبول تعقبهم أو 
رفـــضـــه، بــفــضــل تــحــديــث مـــن شــركــة »آبــــل« 
ُيــتــوقــع أن تــكــون لــه عــواقــب على املنظومة 
اإلعانية التي تحكم »فيسبوك« و»غوغل«.

تــضــر هـــذه املــيــزة شــركــة »فــيــســبــوك«، ألنها 
ــيـــانـــات املــســتــخــدمــني  تــعــتــمــد عـــلـــى جـــمـــع بـ
الســتــهــدافــهــم بـــإعـــانـــات مــخــصــصــة، وهـــذا 
ــا. ومـــع تــحــديــث نــظــام  هـــو مـــصـــدر أربـــاحـــهـ
شغل 

ُ
ت األســـبـــوع،  هـــذا   14.5 iOS الــتــشــغــيــل

مــيــزة شــفــافــيــة تــتــبــع الــتــطــبــيــقــات الــجــديــدة 
ــًا. وُيـــجـــَبـــر مــــطــــورو الــتــطــبــيــقــات  ــيـ ــراضـ ــتـ افـ
عـــلـــى طـــلـــب إذن صـــريـــح مــــن املــســتــخــدمــني 
ألخــــذ بــيــانــاتــهــم. وتــشــيــر الـــــدراســـــات، كما 
تــقــر »فــيــســبــوك«، إلـــى أن مـــا يــصــل إلـــى 80 
فــــي املــــائــــة مــــن املـــســـتـــخـــدمـــني ســيــرفــضــون 
ــل« بــبــيــانــات  ــ جــمــع بــيــانــاتــهــم. ال تــهــتــم »آبــ
عمائها كثيرًا، ألنها تجني األموال من بيع 
التطبيق  داخـــل  الــشــراء  وعمليات  األجــهــزة 
أنها لطاملا سّوقت  بــداًل مــن اإلعــانــات، كما 
عام  أولويتها الخصوصية.  شركة  نفسها 
2010، كشف الشريك املؤسس لشركة »آبل«، 
بــعــض  أن   )2011 ـــ  ــ ـ جــــــوبــــــز )1955  ســتــيــف 
األشخاص ال يهتمون بكمية البيانات التي 
يشاركونها، لكنهم قالوا إنه يجب إباغهم 
دائـــمـــًا بــكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا. وقــــال حينها 
إن »الخصوصية تعني أن يعرف األشخاص 
ومتكررة...  بسيطة  بلغة  فيه،  يشتركون  ما 
اسألهم، واسألهم كل مــرة«. وفي ما اعتبره 
»فيسبوك«،  إلــى  مستترة  إشـــارة  الكثيرون 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــحــالــي تــيــم كــوك،  قـ
أخــيــرًا، إنـــه »إذا ُبــنــَيــت شــركــة عــلــى تضليل 
البيانات... فإنها ال  املستخدمني واستغال 

تستحق ثناءنا، بل تستحق اإلصاح«.
ــة فــي  ــيـ تـــحـــافـــظ »آبـــــــــل« عـــلـــى الـــخـــصـــوصـ
أنــظــمــتــهــا، إذ يــحــظــر مــتــصــفــح »ســـفـــاري« 
ــلـــفـــات تـــعـــريـــف االرتــــبــــاط«  الـــتـــابـــع لـــهـــا »مـ
والــعــام  تلقائيًا،  خارجية  لجهات  التابعة 
ــزودي نـــســـخـــة iOS من  ــ ــبـــرت مــ املـــاضـــي أجـ
التي  الــبــيــانــات  تــوضــيــح  عــلــى  التطبيقات 

يجمعونها في قوائم متجر التطبيقات.
ــــذرت شـــركـــة »فــيــســبــوك« مـــن أن تــحــديــث  حـ
»آبل« قد يخفض األموال املكتسبة من خال 
شبكة اإلعانات الخاصة بها إلى النصف، 

منوعات
كشفت تقارير إخبارية الجمعة أن أخبار

رقم الهاتف الخاص برئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون متاح 
على شبكة اإلنترنت منذ 15 عامًا. 

يخضع جونسون حاليًا للتحقيق، 
بسبب تجديد مقره في »داونينغ 

ستريت«، بعدما اتهم بتمويله من 
أموال تبرعات. 

أطلقت المنصة السويدية 
»سبوتيفاي« تجربة على مدونات 

صوتية مدفوعة من دون 
اقتطاع أي عمولة خالل السنتين 

المقبلتين، خالفًا لـ»آبل«. ال تزال 
هذه الصيغة في مرحلة تجريبية، 
وهي متاحة حاليًا لـ12 شخصًا من 

أصحاب المدونات الصوتية.

وافقت المحكمة الخاصة بقضايا 
الفساد المالي في تونس، مساء 

الخميس، على طلب اإلفراج 
الذي قدمه محامو مالك قناة 

»الحوار التونسي« اإلعالمي سامي 
الفهري، مقابل كفالة مالية 

قيمتها 4 ماليين دينار تونسي )نحو 
1.8 مليون دوالر أميركي(.

ُدمجت أكثر من 20 صحيفة 
إقليمية تابعة المبراطورية 

رجل األعمال روبرت مردوخ مع 
عناوين رئيسية تمتلكها »نيوز 

كورب« أستراليا، وذلك بعد قرار 
الشركة بالتوقف عن طباعة 112 

صحيفة العام الماضي وسط وباء 
»كوفيد-19«.

أكبر.  بشكل  الصغيرة  الشركات  يضرب  ما 
وتــــجــــادل الـــشـــركـــة بــــأن مـــشـــاركـــة الــبــيــانــات 
مــع املعلنني أمــر أســاســي ملنح املستخدمني 
»تجارب أفضل«. وتتهم شركة »آبل« بأنها 
»مـــنـــافـــقـــة«، ألنـــهـــا ســتــجــبــر الـــشـــركـــات على 
اللجوء إلى االشتراكات واملدفوعات األخرى 
ــل الــتــطــبــيــق لــلــحــصــول عــلــى اإليـــــرادات  داخــ

ــهــــا. وكـــمـــا  ــوالتــ ــمــ ــيــــث تـــقـــتـــطـــع »آبــــــــــل« عــ حــ
يحدث في كثير من األحيان عند تعرضها 
مبنيًا  هجومًا  »فــيــســبــوك«  شنت  للضغط، 
إعانات في  العامة، فنشرت  العاقات  على 
الصحف تظهر الشركات الصغيرة متحدثة 
ــاء »كـــوفـــيـــد-19« فـــقـــط  ــ عــــن نــجــاتــهــا مــــن وبــ
بـــفـــضـــل اإلعــــــانــــــات املـــســـتـــهـــدفـــة. لـــكـــن فــي 

َبــَدت »فيسبوك« وكأنها  أحدث تدويناتها، 
بــدأت تــقــبــل الــتــغــيــيــرات، ووعـــدت »بتجارب 
إعانية جديدة«، واعترفت بأن الطرق التي 
املعلومات  الــرقــمــيــون  املــعــلــنــون  بــهــا  يجمع 
ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا يـــلـــزمـــهـــا »تــــطــــويــــر« إلـــى 

وسيلة تعتمد على »بيانات أقل«.
ــتــــوســــط   عـــلـــى ســتــة  يـــشـــتـــمـــل الـــتـــطـــبـــيـــق املــ
موجودة  خارجية  لجهات  تابعة  متتبعات 
فــقــط لــجــمــع ومـــشـــاركـــة بــيــانــات املــســتــخــدم 
ــرنــــت، وفـــقـــًا لــتــقــريــر صــــــادر عــن  ــتــ عـــبـــر اإلنــ
شركة »آبل«. وتقول »بي بي سي« إن بعض 
التطبيقات تطلب الوصول إلى بيانات أكثر 
خدمتهم. وتشير  لتقديم  مطلوب  هــو  مما 
الــتــقــديــرات إلــى أن أي وســيــط بــيــانــات لديه 
بيانات عما يصل إلى 700 مليون مستهلك، 
وفـــقـــًا الســـتـــشـــاريـــي األبــــحــــاث فـــي مــؤســســة 
ــد البــــــــز«. ويـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم الـــخـــبـــراء  ــ ــراكـ ــ »كـ
أن الــتــغــيــيــر قـــــادم، حــتــى مـــن دون تــحــديــث 
الــتــكــنــولــوجــي ماكس  iOS. كــتــب املــســتــشــار 
كــاملــيــكــوف، فــي مــدونــة »مــيــديــوم«، أن على 
التي  التالية  للحقبة  »االســتــعــداد  املعلنني 
تركز على الخصوصية في اإلعان الرقمي«. 
وقـــد يشمل ذلـــك اإلعـــانـــات الــســيــاقــيــة، مثل 
التي تظهر  اإلعــانــات ذات الصلة باملوضة 
باملوضة،  املتعلقة  الــويــب  مــواقــع  على  فقط 
ــــاص عـــشـــوائـــيـــًا.  ــخـ ــ ــداًل مــــن مـــتـــابـــعـــة األشـ ــ ــ بـ
ــل« إنها  فــي الــوقــت نــفــســه، تــقــول شــركــة »آبــ
تدعم صناعة اإلعــانــات، وقــد قدمت أدوات 
مجانية جديدة تتيح للمعلنني معرفة مدى 
نجاح حماتهم، من دون الكشف عن هويات 
لتتبع  طــرق  هــنــاك  تـــزال  ال  إذ  املستخدمني. 
املستخدمني، مثل نظام التشغيل املستخَدم 
ونــــوع مــتــصــفــح الـــويـــب وإصــــــداره وعــنــوان 
بــالــجــهــاز لتمييز صــاحــبــه عن  الــخــاص   IP
كامل،  فن غير  املستخدمني. وهــو  غيره من 
ــم اإلعـــــــان.  ــالــ ــــي عــ ــًا فـ ــمــ لـــكـــنـــه يـــكـــتـــســـب زخــ
ــتـــرح »غــــوغــــل« طـــريـــقـــة تــتــبــع صــديــقــة  ــقـ وتـ
للخصوصية من خال تقسيم املستخدمني 
إلى مجموعات لديها تاريخ تصفح مماثل. 
وســيــتــشــاركــون تــصــنــيــفــًا واحــدًا بــالــنــســبــة 

للمعلنني يشير إلى اهتماماتهم.
لــــــكــــــن املــــــتــــــصــــــفــــــحــــــات املــــــنــــــافــــــســــــة مـــثـــل 
»فايرفوكس« ال تؤيد فكرة »غوغل«، وترى 
مؤسسات الخصوصية أنها »فكرة سيئة« 
أن تهتم باملستخدمني  الشركات يجب  ألن 

أواًل وليس باملعلنني.

شنت »فيسبوك« 
هجومًا تسويقيًا 

للدفاع عن اإلعالنات 
المستهِدفة

انقسم الناشطون 
والصحافيون 

بين معارض للقرار 
ومرحب به

غزة ــ يوسف أبو وطفة

الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  أعلن 
ليل الخميس ــ الجمعة، تأجيل االنتخابات 
الــتــي كـــان مــقــررًا إجـــراؤهـــا في  التشريعية 
22 مايو/ أيار املقبل إلى أجل غير مسّمى، 
ــة مــــن الــــجــــدل والــــتــــراشــــق  ــالــ ــر حــ ــا فـــجـ ــمـ مـ
بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الناشطني  مــواقــف  وانقسمت  االجتماعي. 
والصحافيني بــني مــعــارض لهذا الــقــرار، ال 
سيما بني املحسوبني على حركة »حماس« 
اليسار،  على  املحسوبة  الفصائل  وبعض 
مــثــل الــجــبــهــتــني الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
بــاإلضــافــة إلــى الــقــوائــم املستقلة، وآخــريــن 
مرحبني به، خصوصًا أنصار حركة »فتح« 

التي يتزعمها عباس.
ن الرافضون لخيار تأجيل االنتخابات 

ّ
ودش

وســـم »#ال_لــتــأجــيــل_االنــتــخــابــات« تعبيرًا 
ــن الــرئــيــس  ــادر عــ ــ ــــصـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــن رفـــــض الـ عــ
عباس، في الوقت نفسه أطلق املحسوبون 
على حركة »فتح« واملرحبون بالقرار وسم 
معتبرين  »#ال_انتخابات_بدون_القدس«، 

إجراءها من دون القدس »خيانة«.
ورغم أن التسريبات على مدار األسبوعني 
املــاضــيــني كــانــت تــشــيــر إلـــى نــيــة الــرئــيــس 
ــــح« إعـــــــان تــأجــيــل  ــتـ ــ ــة »فـ ــ ــركـ ــ ــبــــاس وحـ عــ
الفلسطينيني  غالبية  أن  إال  االنتخابات، 
كــــانــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة عــقــدهــا 
فـــي مــوعــدهــا، فـــي ظـــل املـــواقـــف الشعبية 

الرافضة للتأجيل.
ــرار  ــو عـــامـــر: »قــ ــادق أبــ ــ وكـــتـــب الــنــاشــط صـ
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس تــــأجــــيــــل االنــــتــــخــــابــــات 
منه  سيجعل  القدس  بذريعة  الفلسطينية 
أول من يدفع الثمن في سلطته، وستخرج 
حركة فتح من هذا االستحقاق الذي لم يبدأ 

بوصفها أكبر الخاسرين نتيجة تقاعسها 
فــي وضـــع حـــّد لــتــفــّرد أبـــو مـــارن فــي الــقــرار 
دومــًا  لت 

ّ
فض وألنــهــا  الفلسطيني  الوطني 

التماهي مع رغباته«.
وغـــــــــرد أســـــتـــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
»جامعة األمـــة« فــي غــزة عــدنــان أبــو عامر: 
»أبــــو مــــازن )مــحــمــود عـــبـــاس( الــــذي تـــذرع 
االنتخابات  بإجراء  االحتال  سماح  بعدم 
ــقــــدس، لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات، إنــمــا  فــــي الــ

يــتــمــاهــى مــع إســرائــيــل ذاتــهــا الــتــي عــّبــرت 
البداية عن رفضها لهذه االنتخابات،  منذ 
ألنــهــا ســتــســفــر عـــن هــزيــمــة مـــدويـــة لفريق 
التسوية، وانتصار كاسح لخيار املقاومة، 
خاصة حماس«. وكان مقررًا أن تبدأ مرحلة 
الجمعة،  أمــس  صباح  االنتخابية  الدعاية 
املركزية«  االنتخابات  أن تعلن »لجنة  بعد 
ــقـــوائـــم االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ ــائـــي لـ ــهـ ــنـ ــكـــشـــف الـ الـ
املــشــاركــة وأرقــامــهــا والـــشـــعـــارات الــخــاصــة 

العملية  أعــلــنــت وقـــف  الــلــجــنــة  أن  إال  بــهــا، 
االنــتــخــابــيــة بـــنـــاًء عــلــى قـــــرار عـــبـــاس. في 
سياٍق مــواٍز، كتب أسامة طه عبر صفحته 
التأجيل  قــرار  مــع   

ً
متفاعا »فيسبوك«  فــي 

ومــرحــبــًا بــــه: »الـــقـــوائـــم الــتــي تــرفــض قـــرار 
إعطاء  عليهم  االنتخابات  إلغاء  أو  تأجيل 
إبــداعــيــة لضمان مــشــاركــة املقدسني  أفــكــار 
فـــي الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة دون تــصــديــر 
مواقف فقط«. والناشط مؤمن الدردساوي 
غـــــّرد مــرحــبــًا بـــقـــرار تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات، 
ــال: »مـــع الــرئــيــس ال انــتــخــابــات بــدون  إذ قــ
الـــقـــدس واملــقــدســيــني والـــقـــدس خـــط أحــمــر 
الــذي  الــقــرار  أن  وتــجــاوزه خيانة«، معتبرًا 

اتخذ »وطني بحت«.
ــي مـــــــروان  ــافــ ــحــ واعــــتــــبــــر الــــنــــاشــــط والــــصــ
الـــخـــضـــري فـــي مــنــشــور عــبــر صــفــحــتــه في 
»فــيــســبــوك« »إجـــــراء االنــتــخــابــات مــن دون 
ــــدس »كــــــارثــــــة« و»رهـــــــــن االنـــتـــخـــابـــات  ــقـ ــ الـ
بـــمـــوافـــقـــة املــســتــعــمــر هــــي فــضــيــحــة كــبــرى 
ــال الــنــاشــط  ــ ونــهــايــة مـــشـــروع وطـــنـــي«. وقـ
أحمد جودة في تغريدة إن »االنتخابات أمر 
القدس  أكثر قداسة من  لكنه ليس  ُمقدس، 

عاصمتنا األبدية ومحور قضيتنا«.
ــــو مــصــطــفــى مــــع ســابــقــه  واتــــفــــق مــحــمــد أبـ
إذ دعا  »فــيــســبــوك«،  فــي منشور كتبه عبر 
رافــضــي تأجيل االنــتــخــابــات إلــى تحضير 
خطة بديلة إلجراء االنتخابات في القدس 
الغربية وقطاع  الضفة  مــع  مــتــوازن  بشكل 
غزة بعيدًا عن إجرائها في أي من السفارات 
ــال أبـــو مصطفى: »إجــراؤهــا  األجــنــبــيــة. وقـ
ــرفــــوض ولـــه  ــقــــدس مــ ــارة داخــــــل الــ ــفــ فــــي ســ
ــقـــدس  ــالـ تــــبــــعــــات قــــانــــونــــيــــة وســـــيـــــاديـــــة، فـ
عاصمة فلسطني ولن يقبل أحد أن تجرى 
الــقــانــونــي، ســواء  االنــتــخــابــات إال بشكلها 

دعاية انتخابية أو اقتراع وفرز«.

)Getty( مستخدمو هواتف »آيفون« لديهم خيار قبول تعقبهم أو رفضه

تظاهرة في رام اهلل مساء الجمعة رفضًا لتأجيل االنتخابات )عباس مومني/فرانس برس(

يتنافس نموذجان في »وادي السيليكون«: تبيع »آبل« هواتفها الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بأسعار مرتفعة، بينما 
تقدم »فيسبوك« خدمات في مقابل بيانات المستخدمين
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مواسم  فــي  لها  املعهود  التطور  عــن  توقفت 
النص  أزمـــة  رئــيــس  بشكل  وتعيبها  سابقة، 
النوعي نظرًا لغياب الكاتب املحترف القادر 

على محاكاة املشاكل االجتماعّية.  

أعمال البيئة الشامية 
ــورة  ــــاج بـــظـــهـــور صــ ــتـ ــ ــات اإلنـ ــركــ وعــــــدت شــ
جــديــدة لــهــذا النمط مــن األعــمــال، مــن خالل 
الــقــصــة والـــطـــرح والــحــبــكــة وحـــتـــى الــشــكــل 

اإلخــــراجــــي والـــفـــنـــي، لــكــن الـــواقـــع أظــهــر أن 
مــســلــســالت »حــــــارة الـــقـــبـــة« و»الـــكـــنـــدوش« 
الثاني  املــوســم  الــســلــطــان«، وحــتــى  و»أوالد 
مــن »ســـوق الــحــريــر«، الـــذي يفضل صناعه 
االجتماعية  الـــدرامـــا  إطـــار  ضــمــن  تصنيفه 
من  متوسطة  تاريخية  حقبة  تتناول  التي 
كما  بــدت جميعها  الحديث،  دمشق  تاريخ 
التي  الشامية،  البيئة  أعمال  من  سابقاتها 
تــتــنــاول مــشــكــالت الـــحـــارة بــاالســتــنــاد إلــى 

عماد كركص

الرمضانية  الــدورة  أعمال  قطعت 
الــســوريــة نصف  لــلــدرامــا  الحالية 
ــــوار فــــي عـــرضـــهـــا وطــرحــهــا  ــــشـ املـ
العام ملشاهدة شيء  طــوال  املنتظر  للمتلقي 
جديد ومختلف بعد جفاٍف لسنوات أصاب 
قــطــاع اإلنـــتـــاج الـــدرامـــي فــي ســوريــة نتيجة 
والنقاد  املتابعون  تفاءل  إذ  الــحــرب.  ظــروف 
في هذا املوسم بعودة عجلة اإلنتاج للدوران 
حاضرة  الخالصة  السورية  األعــمــال  لتكون 
بــدت بال  الحركة  تلك  لكن  الكم،  على صعيد 
بركة، فلم يترك أي عمل درامي في هذا املوسم 
انطباعًا استثنائيًا، ال عند الجمهور وال عند 
»تريند«  ليكون  عنه  الحديث  لجهة  الــنــقــاد، 
املوسم، كما كان ألعمال في مواسم سابقة.  

 لــــلــــدرامــــا الـــســـوريـــة 
ً
ــة عـــشـــريـــن عــــمــــال ــ ــرابـ ــ قـ

عــــت بــــن أعــــمــــال الــبــيــئــة 
ّ
ــذا املــــوســــم، تــــوز ــهـ لـ

والكوميديا  االجتماعية  والــدرامــا  الشامية 
ألوان  و»األكشن«، جميعها بدت باهتة دون 
األعــمــال،  مــن  جــديــدة تميزها عــن سابقاتها 
وبــدت الــدرامــا السورية في هــذا املوسم وقد 

امرأتان خارقتان 
تحاوالن إنقاذ المدينة 

من سياسي فاسد

يتناول مسلسل 
»الكندوش« حقبة معيّنة 

من تاريخ مدينة دمشق

اختار زهير مراد 
ما أبرز حيوية شريهان 

ورشاقتها المطلقة
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مبرر درامي لعرض األحداث، غالبًا ما يكون 
شماعة املحتل، الفرنسي أو العثماني، كما 

في »الكندوش« و»حارة القبة«.  

األعمال االجتماعية 
لأعمال االجتماعية السورية في هذا املوسم 
نصيب وافر من اإلنتاج، لكن كما غيرها من 
األعمال، بدت ضعيفة وقليلة اإلتقان، ويمكن 
تصنيفها مــن فــئــة أعــمــال »الـــاليـــت« الــهــادفــة 

فقط مللء الفراغ الكمي، فلم تسجل مسلسالت 
ــريـــف الــعــشــاق«  »عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن« و»خـ
و»ضيوف على الحب« و»بعد عدة سنوات«، 
إبداعيًا معهودًا  املــثــال، حــضــورًا  على سبيل 
ــذا املـــجـــال، فــرغــم أن  لــلــدرامــا الــســوريــة فـــي هـ
ــوات«، حظي  ــنــ ــدة ســ ــر »بـــعـــد عــ ــيـ الــعــمــل األخـ
لــه على أنــه عمل  بترويج إعــالمــي كبير مهد 
املـــوســـم مـــن قــبــل الــجــهــة املــنــتــجــة، )املــؤســســة 
الـــعـــامـــة لـــإلنـــتـــاج اإلذاعـــــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي( 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة، إال أنــــه وبـــعـــد عــرض 
15 حلقة مــنــه، ظــهــر بــأخــطــاء قــاتــلــة إخــراجــًا 
ونصًا وحتى على صعيد املونتاج، فحضرت 
بحوارات  املصحوبة  املــبــررة  غير  االنفعاالت 
طــويــلــة ومــمــلــة وغــيــر منطقية مــع األحــــداث. 
فــــي حــــن يــعــتــقــد أن املـــســـلـــســـل لــــم يــســتــعــن 
أزياء  أزيــاء ومالبس نظرًا الستخدام  بخبير 
عــصــريــة لــلــمــمــثــلــن ال تــتــنــاســب مـــع الــفــتــرة 
املسلسل، وهي  أجــزائــهــا  تــنــاول معظم  الــتــي 
نهاية الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن 
املاضي، باإلضافة لغيرها من األخطاء، رغم 

جودة الفكرة، كفكرة انطلق منها العمل.  

كارثة الكوميديا 
ــال كــومــيــديــا فـــي هــــذا املـــوســـم يمكن  ال أعـــمـ
ــيـــديـــا الــحــقــيــقــيــة  تــصــنــيــفــهــا بــــإطــــار الـــكـــومـ
ــا  ــا تــنــتــجــهــا الـــدرامـ ــادة مـ ــ والـــخـــالقـــة الـــتـــي عـ
ــم عــلــى  ــة، فـــقـــد اقـــتـــصـــر هـــــذا املــــوســ ــوريــ ــســ الــ
يــعــد  الــــــذي  زواج«،  ثـــانـــيـــة  »ســـنـــة  مــســلــســل 
استمرارا للعمل الذي عرض في العام 2017 
تحت اســم »ســنــة أولـــى زواج«، لــم يحمل إال 
ــن الــتــهــريــج والــتــفــاهــة الـــتـــي كــانــت  ــد مـ ــزيـ املـ
الــعــمــل  األول، وحــــتــــى  جــــزئــــه  فــــي  حــــاضــــرة 
اللبناني »رجــــال تحت   – الــســوري  املــشــتــرك 
أفضل،  بمستوى  يكن  لــم  الجبرية«،  اإلقــامــة 
لــتــكــون الــكــومــيــديــا كـــارثـــة فـــي هــــذا املــوســم 
الكوميديا  أعــمــال  وغــابــت  املعتاد.  غير  على 
الــتــي تــتــنــاول جــوانــب اجتماعية  الــســاخــرة 
النوع من  وسياسية نظرًا لغياب كتاب هذا 
الكوميديا عن الساحة بسبب ظروف اإلنتاج 
اآلخــــذة بــاالنــحــدار لــصــالــح أعــمــال كوميدية 
أبطالها  الــتــهــريــج،  بــإطــار  لتصنيفها  أقـــرب 
كومبارس، وكتابها عديمو املوهبة في هذا 
كسابقه  الحالي  املوسم  عمومًا ظهر  النمط. 
من حيث النوع والجودة، في حن حضر الكم 
دون تسجيل أي عالمة فارقة ألي عمل يمكن 
أن يجبر الجمهور أو النقاد على االهتمام به 
ومتابعته اللتماس شيء جديد مختلف عن 
السابق. جاءت املواضيع هذا املوسم مكررة 
وتم إخراجها كي تناسب احتياجات السوق.  

مقارنة مشروعة 
ــالـــي، يــدعــنــا  ــبـــاع عـــن املـــوســـم الـــحـ هــــذا االنـــطـ
نسجل ظاهرة جديدة حضرت هذا العام على 
األعمال  إذ حظيت  السورية،  الدراما  مستوى 
التي عرضت خارج املوسم الرمضاني الحالي، 
وقبله على وجه التحديد، بإعجاب الجمهور 
والنقاد. على سبيل املثال، حقق مسلسل »قيد 
مجهول«، للنجمن باسل خياط وعبد املنعم 
 عاليًا من 

ً
عمايري، مشاهدات كبيرة وتفاعال

أداء  والنقاد على حد ســواء، لجهة  الجمهور 
املــمــثــلــن، وحـــتـــى اإلخــــــراج لــلــســديــر مــســعــود 
ــواء يـــازجـــي. كما  ــ والـــنـــص ملــحــمــد أبـــو لـــنب ولـ
ت على 

َ
سجلت العديد من األعمال التي ُعِرض

شكل عشاريات وسباعيات وحتى 15 حلقة، 
وخـــرجـــت عـــن إطــــار الـــعـــرض الــتــقــلــيــدي على 
التلفزيون بالتوجه إلى املنصات اإللكترونية، 
حــضــورًا مميزًا يدعنا أمــام حالة جــديــدة، قد 
ــارج املــوســم  ــ ــال »خــ ــمـ تــســحــب مـــن خــاللــهــا أعـ
ــدام أعــمــال  الــرمــضــانــي« الــبــســاط مــن تــحــت أقــ
تتبلور هذه  تقليديًا. وربما  كــان  املوسم كما 
الــظــاهــرة بشكل أكــبــر فــي املــوســم املــقــبــل، رغم 

مالحظتها في هذا العام أو هذا املوسم.

يارا حسين

ُيــعــتــَبــر الــتــقــّدم فــي الــعــمــر جـــزءًا طبيعيًا من 
الحياة ال يمكن أن نمنعه، ويلجأ الكثير منا 
الشيخوخة  مكافحة  كريمات  استعمال  إلــى 
ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل لــتــأخــيــر أعــــراض 
الـــتـــقـــدم بــالــعــمــر. لــكــن يــجــب الــتــنــبــه إلــــى أن 
بعض عاداتنا الغذائية واليومية من شأنها 
أن تبطئ أو تسّرع أعراض تقدمنا في العمر، 
مــثــل ظــهــور الــتــجــاعــيــد عــلــى وجــوهــنــا. فما 
التي ينصح بتبنيها  الــعــادات الصحية  هي 
لنبدو أصغر سنًا وكيف نحمي أنفسنا من 

ظهور تلك األعراض؟ 
اتــبــاع نظام غــذائــي غني بالسكريات  يـــؤّدي 
البسيطة واألطعمة املصنعة، مثل الحلويات 
والـــكـــيـــك والــبــســكــويــت املــلــيــئــة بــالــســكــريــات 
التي تسرع  االلتهابات  إلــى حــدوث  املــكــررة، 
أعـــــراض الــشــيــخــوخــة، حــيــث يــســّبــب الــســكــر 
تــصــلــب الــجــلــد والــتــجــاعــيــد أو ظــهــور البقع 

فتبدو البشرة متعبة وشاحبة. 
ــل الــصــحــي عــلــى تقليل  ــ ــنـــاول األكـ يــســاعــد تـ
الــجــذور  بالجلد بسبب  الـــذي يلحق  الــضــرر 
ــَصـــح بــاتــبــاع  ـ

ْ
ــن ــلــــوثــــات. ولـــهـــذا ُيـ الـــحـــرة واملــ

والخضروات  بالفاكهة  غنية  غذائية  حمية 

فــتــاة ذكــيــة فــقــدت والــديــهــا وتـــحـــاول أن تجد 
 لــلــعــنــف فـــي املــديــنــة عــبــر تــطــويــر مصل 

ً
حــــال

ــذ عـــلـــى مــــراحــــل مـــتـــعـــددة، يــمــّكــنــهــا مــن  يـــؤخـ
اكــتــســاب قـــدرات خــارقــة مــن أجــل الــوقــوف في 
وجـــه املــخــربــن. تــضــيــع قــــدرة هـــذه الــفــرضــيــة 
الكوميدية على اإلضحاك أمام عشرات النكات 
األحيان  من  الكثير  وفــي  والتهريج،  املبتذلة، 
إلى  الــخــارقــن  األبــطــال  مــن  السخرية  تتحول 
مجرد سخرية بال معنى، كأن ترمي ستانتون 
حــافــلــة مــن دون أن تصيب شــيــئــًا، تــاركــة من 
حـــولـــهـــا مـــذهـــولـــن. هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم 
بـــــــارودي لـــأفـــعـــال املـــعـــتـــادة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
املــؤلــم، وعــدم قدرته  الــخــارق، كتحوله  البطل 
العالم  بجعل  ورغبته  بــقــدراتــه،  التحكم  على 
أفــضــل. لــكــن، لــأســف، تظهر هـــذه املــحــاوالت 

مبتذلة، بل وتثير الشفقة أكثر من الضحك. 
كــل مــا ســبــق مــحــاولــة مــنــا للنظر فــي مفهوم 
»إعادة السرد«، تلك الصفة التي تالحق الكثير 
من املنتجات التي تتخذ من النساء بطالت لها، 
علما أن مخرج الفيلم رجل. لكن هذا التقليد، 
أو الرغبة بتقدم نسخ نسائية، يتركاننا أمام 
منتجات هشة في بعض األحــيــان، نقدها قد 
يورط الفرد في مخالفة للصوابية السياسية 
وصراع الهويات. لكن االبتذال الذي يظهر في 
هذا النوع من املمارسة، يكمن سببه في تبني 

عّمار فراس

بــثــت شــبــكــة نــتــفــلــيــكــس أخـــيـــرًا فــيــلــم »فــرقــة 
وإخـــراج  تأليف  مــن   ،Thunder force الــرعــد« 
ــه مــيــلــيــســا  ــ ــتـ ــ ــة زوجـ ــولــ ــطــ ــــن فــــالــــكــــون، وبــ بـ
مكارثي. الثنائي سبق لهما التعاون في عدد 
»وصيفات  من األفالم الكوميدية العائلية، كـ
الـــعـــروس« و»الـــزعـــيـــم«، وغــيــرهــا مــن األفـــالم 
أن  يمكن  الــجــديــد  الفيلم  الــجــودة.  متوسطة 
يــصــنــف ضــمــن فــئــة إعــــادة الــســرد الــنــســائــي، 
أعــادت فيها هوليوود  التي  أي تلك األعمال 
الرجال  مستبدلة  الكالسيكية  األفــالم  إنتاج 
ــــدو  ــائــ ــ و»صــ  »13 ــز  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »أوشـ ـــ ــ كـ بــــالــــنــــســــاء، 
األشباح«. أعمال تقدم كوميديا نسائّية، في 
للترفيه.  الــذكــوري  مــحــاولــة لكسر االحــتــكــار 
وفـــي هـــذا الــفــيــلــم، نــحــن أمــــام قــصــة امــرأتــن، 
ــة، تــــفــــّرق بــيــنــهــمــا  ــولـ ــفـ ــطـ صـــديـــقـــتـــن مـــنـــذ الـ
الطرق. وإثــر مصادفة وســوء تقدير من قبل 
تتحول  مــكــارثــي(،  )ميليسيا  بيرمان  ليديا 
هــي وصــديــقــتــهــا الــعــاملــة إيــمــيــلــي ستانتون 
إلى بطلتن خارقتن  )أوكتافيا سبسنسر(، 
ــن مـــتـــحـــولـــن  ــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــاذ املـ ــ ــقــ ــ ــاوالن إنــ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
وسياسي فاسد يخطط للفوز باالنتخابات 
ثم برئاسة الواليات املتحدة. يهزأ الفيلم من 
مــن معاناة  الــخــارقــة، ويسخر  الــقــوة  مفهوم 
قــواهــم،  أن يكتشفوا  الــخــارقــن قبل  األبــطــال 
 
ً
إذ يقدم لنا ستانتون بوصفها امــرأة عادية
جــدًا، تعيش في مدينة شيكاغو وتعمل في 
هجمات  من  كغيرها  وتعاني  العام،  القطاع 
 
ً
مساحة املدينة  من  جعلوا  الذين  املتحولن 

خطرة ال يمكن توقع ما يحصل فيها.
األمــــرذاتــــه يــحــصــل مـــع بــيــرمــان، فــهــي ليست 
عــاملــة مــجــنــونــة، أو مــهــووســة بــالــســلــطــة، بل 

التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات 
األكسدة )فيتامينات A وC وE(، مثل التوت 
والـــجـــزر.  والــحــمــضــيــات  والــســبــانــخ  األزرق 
ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى مـــضـــادات األكـــســـدة 
 استخدام 

َّ
أيضًا من املكمالت الغذائية، كما أن

الــكــريــمــات الــغــنــيــة بـــمـــضـــادات األكـــســـدة في 
الصباح أو قبل النوم فعال جدًا في مكافحة 
ــلـــى ســـاعـــات  الـــشـــيـــخـــوخـــة. إن الـــحـــصـــول عـ
كافية من النوم يحافظ على البشرة، ويزيد 
نضارتها وإشراقها، ويؤخر ظهور عالمات 

الشيخوخة،
ــه يــتــيــح الـــوقـــت الــكــافــي لــخــاليــا الــبــشــرة  ــ ـ

ّ
ألن

ــاء الـــكـــوالجـــن وإلصـــــــالح بــعــض  ــنـ إلعـــــــادة بـ
األضرار التي لحقت بها عن طريق اإلجهاد، 
والـــــنـــــظـــــام الـــــغـــــذائـــــي الــــســــيــــئ، والــــســــمــــوم، 
فأثناء  البنفسجية.  فوق  لأشعة  والتعرض 
النوم ينخفض هرمون التوتر )الكورتيزول( 
وترتفع مستويات هرمون النمو، ما يساعد 
على اإلصــالح الخلوي، فيقلل من التجاعيد 
والــبــقــع الــعــمــريــة. وتــســاعــد مــواعــيــد الــنــوم 
املنتظم أيضًا في الحفاظ على نظام املناعة 
فـــي حـــالـــة جـــيـــدة، وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد على 
ــلـــدي أو تــهــيــج أيـــضـــًا.  مـــقـــاومـــة أي طـــفـــح جـ
ــــات يــومــيــًا  ــاعـ ــ ــنــــوم ملــــــدة 8 سـ ــالــ ــنــــصــــح بــ ــ وُي

والتقليل من السهر الطويل ما أمكن.
الــصــيــام املــتــقــطــع مـــن 12 إلــــى 14 ســاعــة في 
الغذائي  التمثيل  تنظيم  على  يساعد  الــيــوم 
ويسمح للجلد بإصالح نفسه. كما أن الصيام 
الــذاتــي  االلــتــهــام  عملية  تحفيز  على  يساعد 
ــزاء الــتــالــفــة مـــن الـــخـــاليـــا، وهــــي عملية  لـــأجـ
يقوم  إذ  الــســن،  فــي  الــتــقــدم  لعملية  معاكسة 
التخلص  خـــالل  مــن  نفسه  بتنظيف  الــجــســم 
مـــن الـــخـــاليـــا الــتــالــفــة واملـــعـــطـــوبـــة والــخــاليــا 

الـــهـــرمـــة الـــتـــي بــلــغــت نـــهـــايـــة عـــمـــر االنـــقـــســـام 
والحصول على أي عناصر مفيدة ومغذيات 
ــا يــشــبــه عــمــلــيــة تـــدويـــر  ــي مــ ــلــــهــــا، فــ ــن داخــ مــ
املــخــلــفــات، وبــالــتــالــي يــتــخــلــص مـــن الــخــاليــا 
الــســرطــانــيــة وخـــاليـــا الــشــيــخــوخــة ويــحــافــظ 
تقييد  أو  الصيام  عــن  وينتج  حيويته.  على 
تـــنـــاول الــســعــرات الـــحـــراريـــة إنـــتـــاج جــزيــئــات 

انقسام  تعزز  التي  بيتا هيدروكسيبوتيرات 
وتكاثر الخاليا البطانية، التي تبطن األوعية 
ـــر شــيــخــوخــة 

ِّ
ــن الـــــداخـــــل، فـــتـــؤخ الــــدمــــويــــة مــ

األوعية الدموية التي تعتبر األكثر حساسية 
واألكثر عرضة للتلف عند التقدم بالعمر.

املنتظمة  الــتــمــاريــن  أن  الـــدراســـات  أظــهــرت 
ــئ عــمــلــّيــة الــشــيــخــوخــة، إذ 

ّ
يــمــكــن أن تــبــط

تــســاعــد الــتــمــاريــن الــريــاضــّيــة عــلــى تغذية 
ــفــــاظ عــلــيــهــا بــصــحــة  ــلـــد والــــحــ خــــاليــــا الـــجـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــن طــــريــــق إرســـــــــال املـ ــ ــة عـ ــويــ ــيــ وحــ
الفضالت.  مــن  والتخلص  إليها  األكسجن 
ق الناتج عن ممارسة الرياضة  كما أن التعرُّ
التي من شأنها  السموم  من  الجسم  يطّهر 

أن تسد املسام وتسبب الشوائب.

شكل يهدف لخدمة أبطال ذكور، ورهان على 
الصورة والحكايات التي نمتلكها عن األبطال 
البساطة،  بــهــذه  ليس  األمـــر  لكن  التقليدين. 
ــان وريــــثــــا تــقــلــيــد طــويــل  ــمـ ــاتـ فـــســـوبـــرمـــان وبـ
قد  بنساء  واستبدالهم  الــرجــال،  األبــطــال  مــن 
يظهر غير متماسك. وهنا يظهر عيب الفيلم، 
قــد تفلح إذا  النكتة ذاتــهــا  بــاالفــتــراض أن  أي 
تكررت على لسان شخص آخر من جنس آخر. 
هــذه املــصــادرة، ســواء بشكلها الكوميدي أو 
الــجــاد، أو إعـــادة الــســرد، إذا أردنـــا أن نكون 
أكثر صوابّية، تتركنا أمام منتجات ترفيهّية 
ال تحمل قيمة جمالية نقدية، وال تطرح حتى 
تقدمها.  الــتــي  املتخيالت  فــي  جــديــدة  أسئلة 
مــجــرد تـــكـــرار ملـــا ســبــق، ُيــفــتــرض أن يمتلك 
األثر السابق ذاتــه. وال نحاول هنا التعميم، 
أفــالم  أو  جــونــز،  جيسيكا  مــثــل  فمسلسالت 
فيها  نسائية  بــطــوالت  تقدم  مــارفــل،  ككابن 
مــن الــكــومــيــديــا واألصـــالـــة مــا يجعلها تقف 

وحدها من دون أي مقارنة مع ما سبق. 
هناك ما يثير االهتمام في الفيلم، إذا أردنا 
املبالغة في التأويل، ويتضح ذلك في أسلوب 
فستانتون،  الــخــارقــة،  الــقــوة  على  الحصول 
ــن أجـــــل أن تـــنـــال قـــــوة جـــســـديـــة ال يــمــكــن  مــ
حقن بــإبــر فــي وجهها عــدة مــرات 

ُ
ردعــهــا، ت

بعمليات  أشبه  األمــر  لكن  بأسلوب ساخر، 
الــتــي تكسب الجلد قــســاوة ما  الــبــوتــوكــس، 
وتلغي مــرونــتــه، وتــتــركــه بــال مــالمــح. وكــأن 
الــوجــه أســلــوب الكتساب املظهر  الحقن فــي 
الخارق، في حن أن بيرمان، العاملة، قدرتها 
عــلــى االخــتــفــاء تتفعل عــبــر الــحــبــوب، أشبه 
بـــاألدويـــة ومـــضـــادات االكــتــئــاب الــتــي تعيد 
ــذا، مـــع إمــكــانــيــة  مـــن يــأخــذهــا إلـــى عــاملــنــا هــ

اختفائه/ هروبه في حال اشتد الخطر.

م في العمر»فرقة الرعد«... النكتة ذاتها على لسان امرأة نصائح لمقاومة التقدُّ
يجب التنبه إلى أن بعض 

عاداتنا الغذائية من شأنها 
أن تبطئ أو تسرّع أعراض 

تقدمنا في العمر مثل 
ظهور التجاعيد

كارين إليان ضاهر

بعد غياب طويل دام حوالي 19 عامًا، عادت نجمة 
االســـتـــعـــراض شــريــهــان إلـــى جــمــهــورهــا املــتــشــّوق 
إلى رؤيتها، في إعــالن تلفزيوني مع حلول شهر 
رمضان املبارك. العودة كانت مبهرة، وتشبه نجمة 
فوازير رمضان املفعمة بالحيوية، والتي لم تخسر 
شيئًا منها، ومن رشاقتها طوال السنوات املاضية. 
فـــأعـــادت مــحــّبــيــهــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى اســتــعــراضــاتــهــا 
الخاطفة لأنظار، فيما نقلت رسالة أمل من خالل 
ومــّرهــا،  بحلوها  قــّصــة حياتها  لــوحــات تختصر 
 اســتــطــاعــت أن 

ْ
وبـــكـــل مـــا فــيــهــا مـــن مـــصـــاعـــب، إذ

تتغلب عليها. من اإلطالالت األربع للنجمة املتألقة 
إطاللتان صممهما لها خصيصًا النجم اللبناني 
في حديثه  قّصتهما  مــراد، ويحكي  زهير  العاملي 

مع »العربي الجديد«.
في افتتاح العرض الذي قّدمته في اإلعالن النجمة 
قت بفستان أزرق متوسط الطول 

َّ
االستعراضية، تأل

حمل كل معاني األناقة. لم يأِت اختيار هذا اللون 
فــي افــتــتــاح الــعــرض مــن عــبــث. فــوفــق مــا يوضحه 
مراد، فإن األزرق ينبض باألنوثة، وفيه الكثير من 
ر اختياره عمدًا لهذه اللوحة  الهدوء أيضًا، ما يفسِّ
التي تنقل فيها مرحلة هادئة وجميلة من حياتها 
حيث كان أمامها مستقبل واعد، وتبدو الحياة لها 

وردية. أما اإلطاللة الثانية لها من توقيع زهير مراد، 
اختارها  وقــد  البيضاء،  »التوكسيدو«  بدلة  فهي 
التي  املطلقة  الــقــوة  لتعكس  شــريــهــان  مــع  املصمم 
رافقت هذه املرحلة من حياتها. »في هذه اللوحة، 
أردنـــا أن تعكس اإلطــاللــة شخصية شــريــهــان بما 
فيها من قوة وعزم وقدرة على تخطي الصعوبات 
أن  فصحيح  حياتها«.  في  واجهتها  التي  الكثيرة 
الــبــدلــة الــبــيــضــاء حــمــلــت ملــســات مــن األنـــوثـــة فيما 
زادتها  التي  والكريستال  اللؤلؤ  تزّينت بحبيبات 
بريقًا، لكن ُيعرف عن بدالت الـTuxedo أنها أبعد عن 
األنوثة وتحمل طابع القوة والحّدة بقّصاتها. في 
اإلطاللتن اختار املصمم ما أبرز حيوية شريهان 
املطلقة، التي لم تخسر شيئًا منها طوال السنوات 
التصاميم  تقديم  إلى  الطويلة من غيابها، فسعى 
التي تسّهل حركتها في االستعراض، فتدور فيها 
الــوقــت نفسه. ليست  وتــبــرز خفتها وأنــاقــتــهــا فــي 

عالقة املصمم بالفنانة االستعراضية مستجدة، بل 
تعود إلى سنوات طويلة إلى الــوراء، وقد سبق أن 
تعاونا معًا في إطالالت عديدة، فكان من الطبيعي 
بأنامله  وتطلعاتها  أفــكــارهــا  ليترجم  تقصده  أن 
فــي تصاميم  واقــع  إلــى  رغباتها  لتحّول  الساحرة 
وخبرته  أفكاره  إليها  ينقل  فيما  كالعادة،  متألقة 
ــرجــمــت في 

ُ
أيـــضـــًا. تــشــاركــا األفـــكـــار مــعــًا إلــــى أن ت

تصميمن أنجزا بسرعة قياسية فكان تحديًا بكل 
معنى الكلمة. 

صحيح أن شريهان في األذهان هي نجمة فوازير 
الفوازير  رمــضــان، لكن مــراد لم ينطلق من فكرة 
استعراضية  نجمة  »شــريــهــان  التصميمن.  فــي 
والرقص يشكل جزءًا ال يتجزأ من حياتها وكذلك 
لكني  مبهرة.  إطــالالت  من  فيه  بما  االستعراض 
أردت فــي إطــاللــتــهــا هـــذه أن أجــمــع بــن الجانب 
االستعراضي والكالسيكي. أردت هنا أن أنطلق 
من التصميم التي يحمل صورة تعكس هويتها، 
لكن بأسلوب عصري يواكب متطلبات العصر مع 
نفحات كالسيكية أنيقة بامتياز«.  فهذا املشهد 
املعاصر الذي قدمته شريهان في اللوحات التي 
إطــالالت  يتطلب  مــن حياتها،  مــراحــل  فيه  نقلت 
تشبهه كون اإلعالن عصريًا. لذلك لم يكن الهدف 
أن يــســتــوحــي املــصــمــم مـــن الـــفـــوازيـــر وإن كــانــت 

نجمة الفوازير هي املعنية. 

مسلسالت بال طعم وال لون

)Getty( التمارين الرياضيّة المنتظمة يمكن أن تبّطئ عمليّة الشيخوخة

ليست عالقة 
المصمم بالفنانة 
االستعراضية 
مستجدة، 
بل تعود إلى 
سنوات طويلة 
)العربي الجديد(

)Getty( تشارك في البطولة ميليسا مكارثي

يشارك عبد المنعم عمايري في بطولة مسلسل »قيد مجهول« )فيسبوك( 

ظهر الموسم الرمضاني الحالي كسابقه من حيث النوع والجودة، في حين حضر الكم دون 
تسجيل أي عالمة فارقة ألي عمل يمكن أن يجبر الجمهور أو النقاد على االهتمام به

الدراما السورية

زهير مراد وعودة شريهان

فنون وكوكتيل
تلفزيون

أزياء

اليف ستايلنقد

في »قيد مجهول« 
عالمان متوازيان في إطار 
غامض، سنتعرف خالله 

إلى شكل التفاوت السخيف 
لحجم األزمات وشكلها 

لدى طبقة األغنياء مقارنة 
بطبقة الفقراء في 

المجتمع السوري. تهريب 
آثار وأسلحة ومناكفات 

وكيديات ومصالح 
مشتركة بين كبار رجال 

الدولة والتجار. بينما، في 
المقلب اآلخر، مواطنون 

تعسون يكابدون مشقات 
الحياة ومآسيها، التي 

أفرزتها الحرب السورية. 
أغنياء ال يكترثون بالقوانين 

والمحرمات والضوابط 
القانونية.

قيد مجهول

Saturday 1 May 2021 Saturday 1 May 2021
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