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هجمات إلكترونية تطاول مئات الشركات

»قانون جرائم المعلوماتية« العراقي: تكميم لألفواه 

واشنطن ـ العربي الجديد

تــعــرضــت شــركــة »كــاســيــا« األمــيــركــيــة التي 
تــــزود الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات بــخــدمــة إدارة 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات، الــجــمــعــة، لهجوم 
على  يزيد  قد  ما  إلكتروني تضّمن مطالبة 
ألف شركة تستخدم نظامها بدفع فدية، ما 
السويد  في  شهيرة  مخازن  سلسلة  اضطر 
ــــاق مـــؤقـــت لــجــمــيــع مـــتـــاجـــرهـــا فــي  ــــى إغــ إلـ
وسارعت   .800 نحو  عددها  والبالغ  الباد 
الشركات، السبت، إلى احتواء هجوم بهدف 
املــطــالــبــة بــفــديــة أصـــاب شــبــكــات إلكترونية 
ما  بـــرس«،  »أسوشييتد  بالشلل. وبحسب 
زاد الوضع تعقيدا في الواليات املتحدة قلة 
عدد املوظفني في بداية عطلة نهاية أسبوع، 

الرابع من يوليو/تموز.
لهذا  الفعلي  الحجم  تقدير  حاليا  يصعب 
الـــهـــجـــوم اإللـــكـــتـــرونـــي بـــواســـطـــة »بــرنــامــج 
ــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج  ــذا الــ ــ فــــديــــة«. يــســتــغــل هـ
الــثــغــرات األمــنــيــة املـــوجـــودة لـــدى الــشــركــات 
أو األفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر 
ــادة تــشــغــيــلــهــا. وأعــلــنــت  ــ ويــطــلــب فـــديـــة إلعــ
شركة »كوب سويدن« السويدية، أن الهجوم 
نحو  تمثل  التي  أنشطتها  شل  اإللكتروني 
20% مــن الــقــطــاع فــي الــبــاد، ويــنــاهــز حجم 

مبيعاتها 1.5 مليار يورو.
ــيـــة عــصــابــة  ويـــشـــتـــبـــه خــــبــــراء فــــي مـــســـؤولـ
املعروفة باسم »ريفيل«  الــفــدى  بــرامــج دفــع 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى بــرنــامــج »فــــي.إس.إيــــه« 
لـــــــإدارة بــشــركــة كــاســيــا الـــتـــي تـــخـــدم آالف 
الــــــشــــــركــــــات، بــــحــــســــب »رويــــــــــتــــــــــرز«. تــعــمــل 
وهي   ،2019 إبــريــل/نــيــســان  منذ  املجموعة 
تعرض برامج الفدية للبيع، مما يعني أنها 
تــطــور بـــرامـــج تــصــيــب شــبــكــات إلــكــتــرونــيــة 
بالشلل وتؤجرها لشركات تصيب األهداف 
ــد مـــن الــفــديــة،  ــ وتــحــصــل عــلــى نــصــيــب األسـ

بحسب »أسوشيتد برس«.
وتــنــبــهــت »كـــاســـيـــا« لــــحــــدوث هـــجـــوم عــبــر 
برنامجها »في إس أيه« عند الظهيرة على 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــواليــات املــتــحــدة، قبل 
عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة، ألن اإلثــنــني 
مساء  الشركة،  وأعلنت  رسمية.  عطلة  يــوم 
من  »أقـــل  على  اقتصر  الــهــجــوم  أن  الجمعة، 
40 مــن عــمــائــهــا« فــي الــعــالــم. إال أن هــؤالء 
بــدورهــم خدمات لشركات  يــوفــرون  العماء 
أخــــــــرى. وطــــــــاول الـــهـــجـــوم »أكــــثــــر مــــن ألـــف 

منوعات
حق 
فتاة 

الحسكة

وسام سليم

تفاعل مــغــردون عــرب بشكل واســـع مــع وسم 
يوثق  فيديو  تــداول  #حق_فتاة_الحسكة، عقب 
مــقــتــل فـــتـــاة قـــاصـــر رمـــيـــا بــــالــــرصــــاص عــلــى 
لتبرير  »الـــشـــرف«  بــــ متحججني  عــائــلــتــهــا،  يـــد 
شرقي  شــمــال  الحسكة  مدينة  فــي  جريمتهم، 
سورية. وأظهرت معظم املنشورات على مواقع 

التواصل االجتماعي غضبا واستنكارًا واسعا 
للمقطع املصور املرّوع الذي أظهر عدة شبان من 
عائلتها يقومون بإطالق الرصاص الحي على 
الفتاة في منزل مهجور. كما تظهر الفتاة وهي 
تنازع من أجل البقاء على قيد الحياة، وُيسَمع 
أحــد الشبان وهــو يطلب مــن آخــر أن يضربها 
بــرصــاصــة فــي رأســهــا لــتــمــوت فــــورًا، وهـــو ما 
حــدث بالفعل. ووصــفــت املــغــردة األردنــيــة ليلى 

إبــراهــيــم مــا حــدث بأنه أشبه »بغابة وحــوش«، 
نشر  بينما  الجاهلية«.  لزمن  »رجعنا  مضيفة 
مغردون على نطاق واسع صورة حملت عبارة 
»لم يستوصوا بنا خيرًا يا رسول الله، كسروا 
القوارير واألفئدة«. وطالب مغردون برفع دعوى 
قضائية بحق العائلة التي قتلت ابنتها من دون 
أي ذنب، ووصف البعض الجريمة بأنها جريمة 
بــارد. وانتقدت مغردة »ما  بــدم  وحشية جــرت 

يحصل في املجتمعات العربية من قمع لحرية 
املــرأة في االختيار تحت اســم الــعــادات وربطها 
الــعــادات التي هي  بــالــديــن، ثــم القتل باسم هــذه 

أساسا من صنع أيديهم وليس من الدين«.
وأعلنت مجموعات وحركات نسائية في شمال 
شــرق ســوريــة احتجاجها ورفــضــهــا ملــا حدث 
 بــتــنــفــيــذ أشــد 

ً
بــحــق »فـــتـــاة الــحــســكــة«، مــطــالــبــة

العقوبات بحق الجناة.

شـــركـــة«، بــحــســب شــركــة »هــانــتــريــس البـــز« 
املــتــخــصــصــة بــــاألمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. وتـــوفـــر 
شركة كاسيا، ومقرها في ميامي )فلوريدا(، 
لــلــشــركــات  املــعــلــومــات  تــكــنــولــوجــيــا  أدوات 
»فـــي  أداة  بــيــنــهــا  ــة،  ــطـ ــتـــوسـ الـــصـــغـــيـــرة واملـ
الــخــوادم  إلدارة شبكة  املخصصة  أيــه«  إس 
وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من 

مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من أربعني 
ألف عميل. وقالت شركة »هنتريس البس« 
لألمن اإللكتروني التي سارعت إلى التحذير 
من الهجوم إن آالف الشركات الصغيرة ربما 
اخترقت. وما يزيد من تعقيد االستجابة أن 
الهجوم وقع في بداية عطلة نهاية أسبوع 
ــات املـــتـــحـــدة، حـــيـــث ال  ــ ــــواليـ رئــيــســيــة فــــي الـ

تــكــون مــعــظــم فـــرق تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
في الشركات متواجدة بشكل كامل. وأعلنت 
وأمــن  السيبراني  لألمن  األميركية  الــوكــالــة 
ــاع عن  األوضــ »تــراقــب  أنــهــا  التحتية  البنى 
السيبراني فيها  كثب«، وفق مسؤول األمن 
»نعمل  غولدستني  وقـــال  غولدستني.  إريـــك 
التحقيقات  مــع مكتب  ونــنــســق  كــاســيــا  مــع 
ــة لــضــحــايــا  ــيـ ــوعـ ــن حـــمـــلـــة تـ ــشـ ــــي لـ ــــدرالـ ــفـ ــ الـ

محتملني«، بحسب »فرانس برس«. 
وقال كريستوفر روبرتي، املسؤول عن األمن 
الــســيــبــرانــي فـــي غــرفــة الـــتـــجـــارة األمــيــركــيــة 
الفدية  مــن برمجيات  الهجوم األخــيــر  »هــذا 
والــــــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى مـــئـــات الــــشــــركــــات، هــو 
تــذكــيــر للحكومة األمــيــركــيــة الــتــي يــجــب أن 
ــذه الــجــمــاعــات الــســيــبــرانــيــة  تــكــافــح ضـــد هــ
من  الكثير  هدفت 

ُ
واست املجرمة«.  األجنبية 

الشركات األميركية، ومجموعة املعلوماتية 
»ســـــوالرويـــــنـــــدز« وشـــبـــكـــة أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
ــبـــايـــن« أو حـــتـــى عــمــاق  ــايـ »كـــولـــونـــيـــال بـ
الــلــحــوم الــعــاملــي »جـــي بــي أس«، فــي اآلونـــة 
األخيرة، بهجمات فيروس الفدية التي أدت 
أو حتى وقفه. ونسبت  إنتاجها  إبطاء  إلــى 
الهجمات  األميركية هذه  الفدرالية  الشرطة 
إلى قراصنة على األراضي الروسية يعملون 

بموافقة ضمنية من الكرملني.
ــن الــســيــبــرانــي فـــي مكتب  ــ ــال خــبــيــر األمـ ــ وقـ
»ويـــفـــســـتـــون« لـــاســـتـــشـــارات إن الــقــراصــنــة 
اإللــكــتــرونــيــني يــســتــهــدفــون عــــادة الــشــركــات 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ عــــلــــى حــــــــدة. وتـــــابـــــع »فـ
بـــرنـــامـــجـــا إلدارة  ــر  ــوفــ تــ ــة  ــركــ هــــاجــــمــــوا شــ
الوصول  من  مكنهم  ما  معلوماتية،  أنظمة 
إلـــى عــشــرات الــشــركــات بــل مــئــات مــنــهــا في 
الوقت نفسه«. وشــدد على أن معرفة العدد 
الهجوم  طــاولــهــا  الــتــي  لــلــشــركــات  الحقيقي 
املستهدفة  الشركات  ألن  التعقيد،  غاية  في 
تــفــقــد وســـائـــل الـــتـــواصـــل. وتـــابـــع أن كاسيا 
التي طلبت من عمائها إطفاء أنظمتهم ال 
يمكنها معرفة ما إذا أطفئت األنظمة »طوعا 

أم قسرا«. 
وقال الرئيس األميركي جو بايدن الذي أمر 
األولي  »التفكير  إن  السبت،  بإجراء تحقيق 
كان أن األمر ال يتعلق بالحكومة الروسية، 
لكننا لسنا متأكدين بعد«. وأضــاف بايدن 
»ســأعــرف بشكل أفــضــل غـــدا، وإذا كــان ذلك 
مــن جــانــب(  )عــمــل  لـــ نتيجة  بعلم و/أو  إمـــا 

روسيا، فقد أخبرُت بوتني بأننا سنرّد«.

االشتباه بمسؤولية 
عصابة برامج الفدية 

»ريفي« الروسية

القانون يقيد حريات 
الصحافيين والناشطين 
بعقوبات غير منطقية

بغداد ـ سالم الجاف

جاء قرار البرملان العراقي، تأجيل التصويت 
املعلوماتية«  »قــانــون جــرائــم  على مــشــروع 
ــقـــررًا أن يــحــصــل فـــي الــجــلــســة  ــان مـ ــذي كــ ــ الـ
على  ليؤكد  املــاضــي،  الخميس  التي عقدت 
استمرار الجدال بشأن القانون الذي ينقسم 
البرملان بشأنه بني من يراه ضروريًا، ومن 

يعتبره تقييدًا للحريات العامة والخاصة.
وحـــصـــل قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــد قـــيـــام نــــواب 
باإلخال  القانون  مشروع  على  معترضني 
بــنــصــاب جــلــســة الـــبـــرملـــان، مـــا دفــــع رئــاســة 
ــــى تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت. وســبــق  ــان إلـ ــرملـ ــبـ الـ
أن تــعــّرض مــشــروع الــقــانــون إلــى انــتــقــادات 
وحقوقيني  وسياسيني  برملانيني  قبل  مــن 
للسلطات  تتيح  التي  فقراته  بعض  بسبب 
فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على 
ــن يـــدلـــون  ــذيــ ــنـــاشـــطـــني الــ الـــصـــحـــافـــيـــني والـ
بـــآرائـــهـــم فــــي مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، واملــــواقــــع 
اإللــكــتــرونــيــة األخـــــرى، ووســـائـــل االتـــصـــال، 
والحريات  للحقوق  تقييدًا  اعتبر  مــا  وهــو 

التي ضمنها الدستور.
وأقــــرت عــضــوة الــبــرملــان الــعــراقــي، وإحـــدى 
ــبـــاد، شـــروق  ــادات الــتــيــار املـــدنـــي فـــي الـ ــيـ قـ
»قـــوى سياسية تريد  بــوجــود  الــعــبــايــجــي، 
أجــل شرعنة  املعلوماتية من  قانون جرائم 
القمع وإسكات األصوات الحرة«، موضحة 
ــيـــة حــريــة   »قـــضـ

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

الــتــعــبــيــر، وبـــعـــض املـــســـائـــل األخــــــرى الــتــي 
تــحــمــل إشـــكـــاالت، كــانــت عــبــارة عــن مــعــارك 
سابقة،  برملانية  دورات  عــدة  فــي  مفصلية 
وهـــنـــاك حــالــيــًا صــــراع فـــي الــبــرملــان مـــا بني 
التي  التعبير  حــريــة  على  القضاء  محاولة 
الديمقراطية، وبني  ركــائــز  أهــم  إحـــدى  تعد 
األطراف املدافعة عن الديمقراطية«. ولفتت 

 حرية التعبير تمثل املكسب الوحيد 
ّ
إلى أن

الذي تحقق للعراق بعد االحتال األميركي 
الــيــوم مــن يــريــد تقييد  عـــام 2003، وهــنــاك 
هــــذه الـــحـــريـــة مـــن خــــال قــمــع الــتــظــاهــرات 
ــــوط عــلــى  ــغـ ــ ــــضـ ــد والـ ــديــ ــهــ ــتــ والــــخــــطــــف والــ
يمارس  مــن   

ّ
وكــل والصحافيني  اإلعاميني 

 ذلك يمثل 
ّ

 »كل
ّ
النشر. وتابعت العبايجي أن

 ذلــك 
ّ

انــتــهــاكــات لــحــريــة التعبير، وفـــوق كـــل
هــنــاك مــن يــريــد شرعنة املــزيــد مــن القمع«، 

مــشــيــرة إلـــى »وجـــــود مــعــركــة واضـــحـــة بني 
سلطة قمعية غاشمة تدافع عن مصالحها 
بــأشــرس الــطــرق، وبــني شعب يــريــد الحياة 
ــع   »واقــ

ّ
والـــحـــريـــة والـــتـــقـــدم«. واعـــتـــبـــرت أن

الحال العراقي يسير نحو األسوأ، والطبقة 
الحاكمة وممثليها في السلطة التشريعية 
ال يستوعبون دروس التاريخ، حتى القريبة 
مــنــهــا، وزيـــــادة الــقــمــع ســتــكــون لــهــا تبعات 
ــعـــراقـــي«. واتــهــمــت  خــطــيــرة عــلــى املــشــهــد الـ

البرملان بـ »محاولة انتهاز الفرص الزمنية 
لتمرير بعض القوانني، ومنها قانون جرائم 
يقيد  »القانون   

ّ
أن املعلوماتية«. وأوضحت 

حـــريـــات الــصــحــافــيــني والــنــاشــطــني بسبب 
وجــود عقوبات غير منطقية، وبعض هذه 
يقوم  بإدانة من  العقوبات مطاطية تسمح 
رأيًا  يبدي  أو  استقصائي،  صحافي  بعمل 
 العقوبات تصل 

ّ
 أن

ً
في أّي قضية«، موضحة

إلى السجن، وفرض غرامات مالية كبيرة.
فـــي املــقــابــل، عــّبــر عــضــو الــبــرملــان عـــن كتلة 
الــســيــاســي ملليشيا  )الـــجـــنـــاح  ــادقــــون«  »صــ
»عـــصـــائـــب أهــــل الــــحــــق«( نــعــيــم الـــعـــبـــودي، 
عــن تــأيــيــده لــتــمــريــر الــقــانــون. وقــــال، خــال 
العالم  دول  »جميع   

ّ
إن تلفزيونية،  مقابلة 

ــوانـــني تــنــظــيــم الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة  لــديــهــا قـ
 الــقــانــون 

ّ
بــاملــعــلــومــاتــيــة«. وأشــــــار إلــــى أن

ال يــتــعــلــق فــقــط بــتــقــيــيــد اســـتـــخـــدام مــواقــع 
على  للحفاظ  يسعى  ـــه 

ّ
أن مبينًا  الــتــواصــل، 

املواقع اإللكترونية املهمة املرتبطة بسيادة 
الباد، على حّد قوله.

وبــــــحــــــســــــب مـــــــــســـــــــودة »قــــــــــانــــــــــون جــــــرائــــــم 
املعلوماتية« التي تنتظر تصويت البرملان، 
 عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، 

ّ
فإن

وغـــــرامـــــات مـــالـــيـــة يـــصـــل بــعــضــهــا إلـــــى 15 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )مـــا يـــعـــادل 10 آالف 
دوالر أميركي(، تفرض على الذين يسيئون 

استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل.
واســـتـــبـــعـــد عـــضـــو الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، ســلــيــم هـــمـــزة، فـــي وقــت 
ــابــــق، الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى »قــــانــــون جـــرائـــم  ســ
 الــقــانــون 

ّ
املــعــلــومــاتــيــة« قــريــبــًا، مــوضــحــًا أن

ســيــرّحــل إلــــى الــــــدورة الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة«. 
 الــقــانــون مــا زال يحتاج إلى 

ّ
وأشـــار إلــى أن

مزيد من الدراسة واملتابعة الدقيقة، مبينًا 
 تمريره يتطلب توافقًا سياسيًا.

ّ
أن

)Getty( تتزايد هجمات الفدية ضد الواليات المتحدة
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 genre حصرها في سياق واحد أو حتى في
 مهرجانات الرعيل األول 

ً
واحد: لدينا مثال

من عالء فيفتي والسادات وأوكا وأورتيغا 
املؤسسة لهذه املوسيقى، ومهرجانات حمو 
بيكا املعتمدة على لحن واحد، ومهرجانات 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن األطـــفـــال الــتــي تعتمد 
على الكلمات الحزينة والغناء من الطبقات 
والتجريب  التجديد  ومهرجانات  العالية، 
مــع تــيــم الــصــواريــخ ودبـــل وزوكــــش وعتبة 
وغيرهم املتقاطعني مع عالم الراب والتراب.

شاكوش وكمال صاحبا مدرسة متفرعة من 
عالم حمو بيكا، خارجان من عباءته، ورغم 
أن لهما تــجــارب ســابــقــة، لــكــن كــانــت نقطة 
معه.  الــعــمــل  خـــالل  مــن  الفعلية  انطالقهما 
إذ غالبًا ما يلجأ حمو بيكا إلى االستعانة 
ليقدم  يملكها،  ال  قــــدرات  تمتلك  بــأصــوات 
مــهــرجــانــات اســتــطــاعــت الــتــربــع عــلــى عــرش 
هذا العالم لفترات طويلة. ثم جــاءت »بنت 
حــســن  لــتــنــقــل   )2019 )نـــهـــايـــة  الــــجــــيــــران« 
شــاكــوش وعــمــر كــمــال إلـــى مــكــانــة جــديــدة، 

مريم الحبيب

ــام الــــفــــنــــانــــات  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــكـــــن اقــ لـــــــم يـــ
)النساء( عالم أغاني املهرجانات 
صــادمــًا، بــل عــلــى الــعــكــس تمامًا 
ه تأخر أشهرًا، بعدما تصّدر هذا النوع 

ّ
لعل

والعربي،  املصري  الفني  املشهد  املوسيقي 
وحصد مئات ماليني املشاهدات، بالتوازي 
مع موسيقى التراب منذ عام 2019. البداية 
كانت مع املمثلة ياسمني رئيس التي غنت 
جنبًا إلى جنب مع نجم ساحة املهرجانات 
حاليًا حسن شاكوش، فقدّما معًا مهرجان 
ثــّم جــاء دور ممثلة أخــرى هي  »حبيبتي«. 
سمية الخشاب التي أدت مهرجان »أوعدك« 
مع عمر كمال، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في 
التي بقيت حكرًا على  عالم هذه املوسيقى 
ــا وأورتــيــغــا عــام  الـــذكـــور، مــنــذ انــطــالقــة أوكـ
التي  املطلقة  النجومية  إلــى  2010، وصــواًل 
حــقــقــهــا شـــاكـــوش وعـــمـــر كـــمـــال وغــيــرهــمــا. 
خــالل هــذا العقد الــذي ظهر فيه هــذا النوع 
الــغــنــائــي، تــغــّيــرت املـــهـــرجـــانـــات وتـــطـــّورت 
وتــشــعــبــت، وبــــات مـــن الــصــعــب جــمــعــهــا أو 

تناول البروتين من غير 
اللحوم يقلل من خطر 

ارتفاع الكوليستيرول

جاءت كلمات المهرجانَين 
متوقعة من عالم 

شاكوش وعمر كمال

الشعافي: مسرح 
النمطية الُمسَتْنسخ 
ال يُغري إال الُمقلّدين

2223
منوعات

وكان لها تأثير واضح في شكل املهرجانات 
الــالحــقــة بــعــد مــا حققته مــن نــجــاح كاسح 
عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الـــعـــربـــي. ربـــمـــا كــان 
ــان يــحــقــق  ــهـــرجـ ــران« ثـــانـــي مـ ــيــ ــجــ »بـــنـــت الــ
الحدود املصرية )خصوصًا  نجاحًا خــارج 
 ،2017( يــاال«  »إلعب  الخليج( بعد  في دول 

أوكا وأورتيغا(.
اســتــغــل املــغــنــيــان نـــجـــاح »بـــنـــت الــجــيــران« 
وعرفا  الشهرة،  من  األقصى  الحّد  وحصدا 
الــجــديــدة.  كــيــف يــحــافــظــان عــلــى مكانتهما 

هكذا استمرا في تقديم ذات الشكل الغنائي 
ــات، والــــلــــعــــب عــلــى  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ومـــــــفـــــــردات املـ
املضمون: خطة سهلة ومضمونة. وبالفعل 
نجحت الخطة بشكل يفوق التوقعات على 
الساحتني الفنية والتجارية، وتحّول مغنو 
املــهــرجــانــات مــن مــجــرد ضــيــوف شـــرف في 
أفالم ومسلسالت شهيرة إلى نجوم خارج 
حلبة التنافس، يستضيفون نجمات الصف 

األول في السينما ملشاركتهن الغناء. 
ياسمني  مع  األخيرتني  التجربتني  في  لكن 
ــاب، كــــان ال بــــّد من  رئـــيـــس وســمــيــة الـــخـــشـ
ني، 

َ
املهرجان نجاح  تشريح سبب  أو  تفنيد 

رغم املخاطرة التي خاضها حسن شاكوش، 
ني مــع نجمتني 

َ
وعمر كــمــال، فــي تــأديــة عمل

من دون خبرة في عالم الغناء.
قائمان  املهرجانني   

ّ
أن الواضحة،  الحقيقة 

ــيـــس  عــــلــــى نــــجــــاح مــــســــبــــق: يــــاســــمــــني الـــرئـ
ــاح شــخــصــيــة  ــجــ ــي ال تــــــــزال تـــحـــصـــد نــ ــتــ الــ
الشعبية في مسلسل  املنطقة  بنت  »فــاتــن« 
الــذي عــرض في رمضان  الجدعنة«  »ملوك 
املـــاضـــي، فـــتـــؤدي فـــي األغــنــيــة الــشــخــصــيــة 
ــان املــمــثــل عــمــرو  نــفــســهــا. إذ تــمــامــًا كــمــا كــ
ســعــد يــتــغــزل بــهــا فـــي الــعــمــل الــــدرامــــي، ها 
هـــي فـــي مــهــرجــان »حــبــيــبــتــي« تــلــعــب دور 
حسن  بها  يتغزل  شعبية  منطقة  مــن  فتاة 
ــاراتـــه حتى  ــاكــــوش، لــكــنــهــا تـــرفـــض مـــجـ شــ
يطلب يدها من والدها. األمر نفسه نشاهده 
مــع ســمــيــة الــخــشــاب أو »مــلــن مــصــر« كما 
تــقــول األغــنــيــة، وكــمــا كـــان يــنــاديــهــا املمثل 
ــي مــســلــســلــه »مـــوســـى«  ــان فــ مــحــمــد رمــــضــ
ــــذي عــــرض كـــذلـــك فـــي رمـــضـــان املــنــصــرم.  الـ
تقطفان  كيف  املمثلتان  عــرفــت  باختصار، 
نجاح شخصيتيهما الدراميتني، في عملني 
أبــرز نجمي مهرجانات حاليًا  غنائيني مع 

في مصر.
هذا على مستوى الشكل، أما على مستوى 
ني 

َ
املهرجان في  الكلمات  فجاءت  املضمون، 

مــتــوقــعــة مـــن عـــالـــم شـــاكـــوش وعـــمـــر كــمــال، 
في  للغزل.  الشعبية  بالتشبيهات  ممتلئة 
إلــى طلبات مادية  أغنية »أوعـــدك« نستمع 
صريحة وواضحة ترددها سمية الخشاب، 
مستقاة من الخطاب الشعبي كذلك، كما أن 
بــدايــة العمل وعــنــوان األغــنــيــة، قــد يحيالن 
املستمع تلقائيًا إلى أغنية »أوعدك أشكرك« 
ملحمد الــعــجــوز الــتــي كــانــت سببًا قــويــًا في 
أعــاد غنائها  شهرة حسن شاكوش عندما 
في 2013. أما في أغنية »حبيبتي«، فيشعر 
ــــوش ســيــكــمــل  ــاكـ ــ ــمـــع بــــــأن حـــســـن شـ ــتـ املـــسـ
يقول:  عندما  تحديدًا  الجيران،  بنت  أغنية 

»قولتلك بهوايا لو مش جايه معايا«.
املــــهــــرجــــانــــان مــــن تــــوزيــــع إســـــــالم ســـاســـو، 
املسيطر على هــذا الــنــوع مــن املــهــرجــانــات. 
يــســتــطــيــع ســاســو خــلــق حــالــة مـــن الــرقــص 
والــتــفــاعــل مــن خـــالل املــوســيــقــى، وهـــي أهــم 
أسباب نجاح تلك األعمال القائمة باألساس 
الــنــاس ترقص.  العمل فــي جعل  قـــدرة  على 
أنهما  فيبدو واضحًا  أما شاكوش وكمال، 
ال يبحثان عن املغامرة والتجارب اللحنية 
أو التوزيعية بقدر الحفاظ على مكانتهما 
أو  نفسيهما  بــتــطــويــر  مــكــتــرثــني  غــيــر  اآلن، 
البحث عن تجارب جديدة يمكنها أن تؤثر 

بمكانتهما، ولو لفترة وجيزة.
بسيطًا  عــاديــًا  فــجــاء  العملني،  أمــا تصوير 
أن  الرغم  أو فكرة، على  خاليًا من أي قصة 
مخرج كليب شاكوش هو هادي الباجوري، 
إال أنه لم يضف شيئًا جديدًا، وكأن وجود 
الكليب، هــي ياسمني رئيس في  فــي  نجمة 
هــذه الــحــالــة، كـــاٍف للنجاح. وهــو مــا يبدو 
ــق كليب 

ّ
ــــه نــجــح حــتــى الــســاعــة، فــقــد حــق

ّ
أن

فــي شهر،  مــشــاهــدة  مــلــيــون   44 »حبيبتي« 
بــيــنــمــا حـــقـــق فـــيـــديـــو »أوعـــــــــدك« 9 مــاليــني 

مشاهدة في أقل من 3 أسابيع.

كارين إليان ضاهر

لم تختِف موضة الجينز يومًا، بل هي من 
ها زمان ومكان. في  الصيحات التي ال يحدُّ
واســعــًا  انــتــشــارهــا  يبقى  ــــات  األوقـ مختلف 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــئـــات الـــعـــمـــريـــة وفـ ــفـ ملــخــتــلــف الـ
املناسبات، كما يبدو واضحًا في السنوات 
األخيرة. بحسب الخبير في تنسيق املظهر، 
جيف عون، يبقى الجينز رائجًا في مختلف 
ــد تــحــصــل تـــغـــيـــيـــرات فــي  األوقــــــــــات، لـــكـــن قــ

القصات أو في تفاصيل فيه.

الـ »سليم كات«
فــــي كــــل مــــوســــم، يـــبـــقـــى الـــجـــيـــنـــز مــــوجــــودًا 
ــا بـــني صــيــحــات املــوضــة  ــدًا مـ ــ وال يــغــيــب أبـ
األســـاســـيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــا يحصل 
من تغيير أساسي في بنطلون الجينز هو 
ر من موسم  ّصة التي قد تتغيَّ

َ
تحديدًا في الق

إلى آخر. القّصة األكثر رواجًا هي في قّصة 
ـــ »ســلــيــم كــــات« فــي هـــذا املـــوســـم. فــي هــذه  الـ
الــحــالــة، بحسب عـــون، تــكــون قــّصــة الجينز 
ضــّيــقــة مـــن األعـــلـــى ثـــم تــتــســع مـــن األســـفـــل. 

الجسم، إضافة إلى غناها بالدهون األحادية 
ومجموعة متنوعة من الفيتامينات واملعادن.
الكينوا: تتميز الكينوا بغناها بالبروتني، إذ 
 كوب على 8 غرامات من البروتني، 

ّ
يحتوي كل

واحد  وهــي  للبوتاسيوم.  كبير  وهــو مصدر 
تحتوي  الــتــي  القليلة  النباتية  األطــعــمــة  مــن 
عــلــى جــمــيــع األحـــمـــاض األمــيــنــيــة األســاســيــة 
ــهــا خــالــيــة مــن الــغــلــوتــني، 

ّ
الــتــســعــة، كــذلــك فــإن

وبالتالي ينصح باستهالكها كغذاء أساسي 
بـــديـــل مـــن مــنــتــجــات الــقــمــح ملـــن يــعــانــون من 

حساسية الغلوتني.
الــــشــــوفــــان: يــعــتــبــر مــــن الـــحـــبـــوب الـــغـــذائـــيـــة 
املـــتـــصـــدرة بــغــنــاهــا بـــالـــبـــروتـــني، إذ يــعــطــي 
الــكــوب الــواحــد مــنــه 13 غــرامــًا مــن الــبــروتــني. 
باملعادن  غناه  أيضًا  الشوفان  عن  واملعروف 
األكسدة،  ومضادات  واأللياف  والفيتامينات 
ــاٍل مــن الــغــلــوتــني، ويــدخــل بــكــثــرة في  وهـــو خـ
يعانون  للذين  البديل  الخبز  دقــيــق  صناعة 

من حساسية الغلوتني.
األلــبــان:  منتجات  مــن  املصنوع  غير  الحليب 
فكوب واحد من حليب الصويا أو اللوز يمكن 
أن يــحــتــوي عــلــى مـــا بـــني 7 و9 غـــرامـــات من 

البروتني.
الــســبــانــخ: يحتوي كــوب واحـــد مــن السبانخ 

يارا حسين

البروتينات  أنــــواع  زيــــادة  املستهلك  يــالحــظ 
النباتية البديلة في السوق: البرغر النباتي، 
على سبيل  النباتي،  اللحم  وكــرات  والتوفو، 
املثال. وعلى الرغم من وجودها ملئات السنني، 
 شعبيتها قد زادت في الفترة األخيرة. 

ّ
إال أن

فــمــا املــصــادر الــبــديــلــة لــلــبــروتــني؟ ومـــا فــوائــد 
إضافة اللحوم البديلة إلى نظامك الغذائي؟

ــفـــول،  ــالـ ــيـــات كـ ــولـ ــقـ ــبـ الـــبـــقـــولـــيـــات: تــعــتــبــر الـ
 
ً
والــحــّمــص، والـــعـــدس، وفــــول الــصــويــا بــديــال

رائعًا للحوم كمصدر للبروتني النباتي، كذلك 
 .B باأللياف وفيتامينات  ها مصدر غنّي 

ّ
فإن

 من العدس وفول الصويا قائمة 
ّ

ويتصدر كل
األطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــبــروتــني. فــكــوب الــعــدس 
املسلوق يحتوي على أكثر من 15 غرامًا من 
الــبــروتــني )أي بنسبة 9 فــي املـــائـــة(، أمـــا فــول 
الصويا، فتصل نسبة البروتني فيه إلى أكثر 
مــن 16 فــي املــائــة، إذ يحتوي الــكــوب الــواحــد 
)172 غــرامــًا( مــن مسلوق فــول الــصــويــا على  

29 غرامًا من البروتني.
املـــكـــســـرات وزبـــــدة الـــفـــول الـــســـودانـــي: تعطي 
ــــوز أو الـــفـــول  ــلـ ــ ــــن زبـــــــدة الـ مـــلـــعـــقـــة كـــبـــيـــرة مـ
الــســودانــي أو الــكــاجــو 3 إلـــى 4 غـــرامـــات من 
غناها  أيضًا  املكسرات  فوائد  البروتني. ومن 
كميتها  إذ تصل  املفيدة،  األحــاديــة  بالدهون 
إلــى مــا بــني 8 و 9 غــرامــات للملعقة الــواحــدة 

من زبدة املكسرات.
جبنة الــتــوفــو: هــي نـــوع خـــاص مــن األجــبــان 
املصنوعة من حليب فول الصويا. باإلضافة 
إلى غناها بالبروتني الذي تصل نسبته إلى 
املــائــة، يــحــتــوي بروتينها عــلــى جميع  8 فــي 
األحماض األمينية األساسية التي يحتاجها 

بكونها  هـــذه  الجينز  قــّصــة  »تتميز  يــقــول: 
تنعكس إيجابًا على شكل جسم املرأة التي 
لها أرداف أكبر حجمًا فتبرز جسمها بشكل 
أجــمــل كونها تحقق الــتــوازن مــا بــني حجم 
األرداف واتساع الجينز من األسفل. هذا ما 
الجسم«.  في  وُمحبذًا   

ً
توازنًا جميال يخلق 

وقــــد ظــهــرت هــــذه الــقــّصــة الــتــي تــعــتــبــر من 
األكثر رواجًا في هذا املوسم لدى دور أزياء 

عدة اعتمدتها لهذا املوسم.  

الجينز الممزق
الصيحة الثانية األكثر رواجــًا في بنطلون 
الــواســع، فهي  ق 

ّ
املــمــز الجينز، هــي للجينز 

تعود إلى الواجهة بعد أن كانت رائجة قبل 
3 أو 4 سنوات مضت. ينتشر اليوم الجينز 
املــمــزق واملغسول ويــبــدو ناجحًا، شــرط أن 
تــحــّســن املـــــرأة تــنــســيــقــه مـــع قــمــيــص مــرتــب 
حتى ال تبدو اإلطاللة وكأن فيها نوعًا من 
 املـــرأة لــم تــبــذل أي جهد في 

َّ
اإلهــمــال، أو أن

تــنــســيــقــهــا واعــتــمــادهــا قــبــل الــــخــــروج. كما 
يعتبر ذلك ضروريًا بهدف تحقيق التوازن 
ــغـــســـول. كـــذلـــك من  ــمـــزق واملـ مـــع الــجــيــنــز املـ
اليوم،  الجينز  لبنطلون  الرائجة  القّصات 
والذي أصبح معتمدًا في مختلف املناسبات 
إلطاللة مريحة وعصرية، ذاك الذي بثنيات، 
وهو الـ pleated jeans، حيث القصة مرتاحة 
واســعــة إلــى حــد مــا، ومستقيمة فــي الوقت 
ــفــــل. كما  مـــن األســ نــفــســه، ويــلــمــس األرض 
يكون  فيما  أيضًا،  الخصر  يكون منخفض 
ــل، كــمــا يـــوضـــح عـــون.  ــفــ مــتــجــّعــدًا مـــن األســ
وكـــأنـــه يـــبـــدو كــبــيــر املـــقـــاس بــالــنــســبــة إلــى 
الجينز  القصة من  الجسم. من تختار هذه 
قد ترتديه مع حــذاء أو صندل أو غيره من 

األحذية املماثلة. تبدو هذه اإلطاللة مريحة 
وعصرية وتعشقها كثيرات ويعتمدنها في 

الحياة اليومية.
املـــالصـــق   skinny الــــــ  بــقــصــة  الـــجـــيـــنـــز  أمـــــا 
ويغيب  كالسابق،  رائــجــًا  يعد  فلم  للجسم 
في هــذا املوسم لتحتل محله تلك القصات 

الــعــصــريــة املــريــحــة الــتــي يــمــكــن اعــتــمــادهــا 
اعتماد  ويجب  متنوعة.  بطرق  وتنسيقها 
املــرأة  كــان جسم  إذا  الخصر،  الجينز عالي 
كان  إذا  املنخفض  الخصر  وجينز  ممتلئًا، 
أكثر نــحــواًل. والــقــّصــة املثلى هــي تلك التي 
فيها  الجينز  ويــكــون  الــســاقــني  عــنــد  تتسع 

أن تنّسقيه مــع قميص  عــلــى  ــواًل،  أقــصــر طــ
ــار مــن  ــ ــثـ ــ ــم. ويـــجـــب عـــــدم اإلكـ ــ ــاعـ ــ بــســيــط ونـ
اإلكــســســوارات ألنها تزيد مــن حجم القسم 
األعلى املمتلئ. ويمكن التخفيف من نحول 
ــن خـــــالل اعـــتـــمـــاد الـــجـــيـــنـــز ذي  الـــســـاقـــني مــ

الجيوب الخارجية.

ــبـــروتـــني تـــعـــادل الــبــروتــني  عــلــى كــمــيــة مـــن الـ
املـــوجـــود تــقــريــبــًا فـــي الــبــيــضــة املــســلــوقــة )مــا 
ــرات حــــراريــــة  ــ ــعـ ــ ــع سـ ــ ــادل 5 غــــــرامــــــات( مـ ــ ــعـ ــ يـ
 عـــن غــنــاه بــالــفــيــتــامــيــنــات 

ً
مــنــخــفــضــة، فــضــال

واملعادن. وينصح بطهوه باستخدام البخار 
بداًل من الطبخ املباشر حتى ال يفقد فوائده.

الــطــمــاطــم املجففة بــالــشــمــس: بــاإلضــافــة إلــى 
ــلـــى مــــادة  ــم عـ ــاطـ ــمـ ــتـــوي الـــطـ الــــبــــروتــــني، تـــحـ
ــد مــــضــــادات األكــــســــدة الــتــي  ــ الـــلـــيـــكـــوبـــني، أحـ
ها تقلل من خطر اإلصابة 

ّ
تظهر الدراسات أن

بسرطان املثانة والرئة والبروستاتا والجلد 
واملعدة، باإلضافة إلى تقليل مخاطر اإلصابة 

بأمراض الشريان التاجي.
الــفــطــر: يــحــتــوي 28 غــرامــًا مــن الــفــطــر عــلــى 4 
غـــرامـــات مــن الــبــروتــني، وهـــو أكــثــر مــن كمية 
الــبــروتــني املـــوجـــودة فــي معظم الــخــضــروات، 

باإلضافة إلى غناه باملعادن والفيتامينات.
 تناول البروتني 

ّ
تشير بعض الدراسات إلى أن

ــلـــحـــوم يـــســـاعـــد فــــي الــتــقــلــيــل مــن  مــــن غـــيـــر الـ
مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــيــرول 
ومـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي وارتــفــاع 
ضغط الدم وأنــواع معينة من السرطان، بما 
في ذلك سرطان القولون واملستقيم وسرطان 
املــبــيــض والـــثـــدي. فــوفــقــًا لـــدراســـة نــشــرت في 
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 تقليل استهالك اللحوم أو عدم 

ّ
Nutrition فإن

املتوقع  العمر  يزيد من متوسط  قد  تناولها 
بمقدار ثالث إلى أربع سنوات. 

الـــذيـــن يــســتــهــلــكــون جميع   األفــــــراد 
ّ
كـــذلـــك إن

البروتينات من مصادر غير اللحوم، يميلون 
، مقارنة بنظرائهم 

ّ
أقــل إلى أن تكون أوزانهم 

 خطر 
ّ
الـــذيـــن يــتــنــاولــون الـــلـــحـــوم، كــذلــك فــــإن

.
ّ

سمنتهم أقل

أفضل قّصات الجينز لهذا الموسماللحوم البديلة... فوائد صحية بالجملة
من المستحيل تقريبًا أن 
تختفي موضة الجينز. 

هي صيحة ال يحّدها 
زمان أو مكان. التغيرات 

التي تحصل هي القصات 
أو في التفاصيل فقط

تونس ـ نورة البدوي

فـــي جـــديـــده »كـــابـــوس أيــنــشــتــايــن« )نــــص كــمــال 
الــــعــــيــــادي(، يـــغـــوص املـــســـرحـــي الــتــونــســي أنـــور 
الشعافي في عوالم مختلفة، مترابطة ومفّككة في 
آٍن واحد، محورها اإلنسان. تتداخل األزمنة عبر 
سفره  في  الغرياني(،  )بشير  أينشتاين  كابوس 
عبر آلة الزمن، التي تعود به إلى عهد الجاهلية، 
ــــرى،  فــيــلــتــقــي حـــبـــاب وعــلــقــمــة وشـــخـــصـــيـــات أخـ
اإلنــســان  ل بعالقة 

ّ
مــــأزٍق، يتمث فــي  ويــجــد نفسه 

االجتماعي،  والــتــواصــل  التكنولوجيا  بــوســائــل 
ومـــا أنــتــجــتــه مـــن هــشــاشــة الـــروابـــط اإلنــســانــيــة، 
مقابل  املشترك،  العيش  وتهديد  الفعل،  وتفاهة 
تــنــامــي الــقــلــق والـــفـــراغ واالســتــنــســاخ واملــعــانــاة 

والرغبة واإلثارة.
فـــي تــصــريــٍح لـــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
ــــن عـــمـــلـــه هـــــــذا، وعــــــن تــــعــــاونــــه مــع  الـــشـــعـــافـــي عـ
العيادي: »درسنا معًا في فترة واحدة، في املعهد 
الــعــالــي للفن املــســرحــي، ولــم نلتِق بــعــدهــا. تابع 
دراسته في بلد تشيخوف، ثّم استقّر في موطن 
بــريــشــت. الــتــقــيــنــا ُمـــجـــّددًا بــعــد أكــثــر مـــن ثــالثــني 
عامًا، فنشأت رغبة متبادلة في عمٍل مشترك، ثم 
أهداني نّص »كابوس أينشتاين«، وحبر طباعته 
 الــعــيــادي 

ّ
 بــعــد«. يــضــيــف الــشــعــافــي أن

ّ
لــم يــجــف

لــلــحــرف، وُمــثــيــر للخصومات  »كـــاتـــٌب ُمــشــاكــس 
اللغة  أســرار   خياله شاهق، ويملك 

ّ
وأن األدبــيــة، 

واســـتـــعـــاراتـــهـــا. أغــــرانــــي مــــوضــــوع املــســرحــيــة، 
بــإغــواء فمجادلة،  يبدأ  إخــراج عمٍل  في  والرغبة 
ثم تصّور ورؤيــة، فكتابة ثانية مع فريق العمل، 
 جماعي، يتكّون من مفردات عّدة، 

ٌّ
 املسرح فن

ّ
ألن

ويصنعه عديدون«.
بــأدوات إخراجية، وتيمات  الشعافي   دعمه 

ٌ
عمل

سينوغرافية، من إضاءة خافتة فقوية، وحضور 
رقصات ووصــالت غنائية، ثم تعبيرات جسدية 
ــذرات زمــانــيــة ومــكــانــيــة،  ــ ــفــة، وشـ

ّ
بــإيــحــاءات ُمــكــث

وحـــــــــوارات. هـــنـــاك أيـــضـــًا مـــا يــحــمــلــه الــعــمــل من 
كــومــيــديــا ســــــوداء، مـــا ُيــســاهــم فـــي رســــم صـــورة 
ــان املـــعـــاصـــر، الــتــي تــجــتــمــع فــيــه مــســارات  اإلنـــسـ
التكنولوجيا.  عصر  فــي  وتناقضاتها،  األزمــنــة 
ــّوع:  ــنــ ــتــ ــن هــــــذا الـــخـــلـــيـــط املــ ــ ــول الـــشـــعـــافـــي عـ ــقــ يــ
»مــنــذ نشأته فــي أثــيــنــا، كــان املــســرح خليطًا من 
ــان املــمــثــلــون يــلــعــبــون شــخــصــيــاتــهــم  األنـــــــواع. كــ
والــراقــصــون واملنشدون موجودون  الــركــح،  على 

ــرة الــتــي تفصل املـــدارج  ــدائـ عــلــى األوركــســتــرا )الـ
عبارة  اإلغــريــقــيــة  املسرحية  فكانت  الــركــح(،  عــن 
عــن تــتــابــٍع بــني هـــذا وذاك )بـــني الـــ«ســتــازيــمــون« 

والـ«إيبيزود«(. 
فـــي فـــتـــرة الحـــقـــة، ظـــهـــرت األوبــــــــرا، كــخــلــيــٍط من 
ــذا عــلــى  ــ تــمــثــيــل ورقـــــــص وغـــــنـــــاء، وانــــســــحــــب هــ
املــســرح، بالنسبة   

ّ
أن ــعــاصــر«، ُمضيفًا 

ُ
امل املــســرح 

إليه، »حركة و صــورة، وعــدا عن ذلك يكون أدبًا. 
صبح 

ُ
 أعمق وأشمل، ت

ٌ
للحركة والصورة مضمون

فــيــه الــكــلــمــة قـــاصـــرة عـــن الــتــعــبــيــر. املـــســـرح اآلن 
 هـــذا، فــي عــصــر الــعــني والــتــواصــل 

ّ
 مــن كـــل

ٌ
خــلــيــط

اآلنّي والسريع«.
ــبـــة الــــركــــح،  عــــصــــٌر تــــرجــــمــــه املـــــخـــــرج عــــلــــى خـــشـ
ُمــقــتــصــدًا فـــي الــلــغــة، وفــاتــحــًا بـــاب الـــدخـــول إلــى 
التي  الكوميديا،  حــضــور  رغــم  البشرية،  أوجـــاع 
السوداء، خاّصة مع نشوب  كانت في تجلياتها 
الــجــاهــلــيــة، ألن منتميًا  فــي  بــني قبيلتني  خـــالٍف 
إلى إحداهما وضع »عالمة جام« إلحدى فتيات 
 هـــــذا اخـــتـــزلـــه الــشــعــافــي 

ّ
الــقــبــيــلــة األخـــــــــرى. كـــــل

ــهــا مــغــامــرة 
ّ
ــوز، كــأن ــرمــ ــاءات والــ ــحــ بــتــكــثــيــف اإليــ

إخــراجــيــة لــشــذراٍت متنّوعة عــن اخــتــالف حــاالت 
 
ّ
اإلنــــســــان. يـــؤّكـــد الــشــعــافــي، فـــي هــــذا اإلطــــــار، أن

سخ بعضه من بعض ال 
ْ
ن

َ
ست

ُ
»مسرح النمطية امل

دين، فاقدي الجرأة الفنية. أّما خلط 
ّ
قل

ُ
ُيغري إال امل

ووعــيــًا  أدواتـــهـــا،  مــن  تمّكنًا  فيستدعي  ــواع،  ــ األنـ
ف مجانيًا أو اعتباطيًا.

ّ
َوظ

ُ
بجمالياتها، فال ت

حسن شاكوش وعمر كمال مثاًال

)Getty( قّصة الجينز الضيّقة من األعلى والتي تتسع تدريجيًا إلى األسفل هي من الصيحات الرائجة

من المسرحية 
)من أرشيف أنور 
الشعافي(

)Getty/جبنة التوفو غنية بالبروتين )براند أكس بيتكشرز

حسن شاكوش وياسمين رئيس في »حبيبتي« )يوتيوب(

تغيّرت »المهرجانات« وتطّورت خالل السنوات الماضية، وبات من الصعب حصرها في سياق 
واحد. نستعرض، هنا، تجربتي حسن شاكوش وعمر كمال مع ياسمين رئيس وسمية الخشاب

صناعة الترند الموسيقي

كابوس أينشتاين

فنون وكوكتيل
إضاءة

مسرح

اليف ستايلتغذية

أصدر نقيب الموسيقيين 
المصريين، الفنان هاني 
شاكر )الصورة(، األسبوع 

الماضي قرارًا بمنع خمسة 
من مؤدي المهرجانات 

في مصر من الغناء 
لحين توفيق أوضاعهم 

النقابية. 
وجاء نص القرار كاآلتي: 
»قررت نقابة الموسيقيين 

منع التعامل مع كل 
من حمو بيكا، ومسلم، 

وأحمد موزة، ونور التوت، 
وعنبة، ويمنع كل من ليس 
عضوًا بالنقابة وغير مصرَّح 

له بالعمل لحين تصحيح 
أوضاعهم بالنقابة واجتياز 

االختبارات«.
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