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التدوين... باب مفتوح للسجون التونسية

أفضل هاتفين لعام 2021

تونس ــ العربي الجديد

منذ الثورة التونسية عام 2010، ثّم سقوط 
نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بن 
التجليات  مــن  الــتــدويــن واحـــدًا  اعتبر  علي، 
البالد. حتى  في  التعبير  لحرية  األساسية 
إن مــراقــبــن كــثــرا اعــتــبــروا الــتــدويــن، ســواء 
عـــلـــى املـــــدّونـــــات الـــخـــاصـــة أو عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل، واحــــدًا مــن األســـبـــاب األســاســيــة 

للتغيير الديمقراطي الذي عرفته البالد.
الكبيرة  الــــرّدة  ــذا، هــي  هـ الــحــديــث  مناسبة 
عــلــى الـــحـــريـــات الــتــي تــعــرفــهــا تــونــس منذ 
القرارات االنقالبية للرئيس قيس سعّيد )25 
يوليو/تموز 2021(، إذ عادت إلى الواجهة 
عــدد كبير  التدوين بعدما استدعي  قضية 
من الناشطن على مواقع التواصل بسبب 
التعبير عن رأيهم على هذه املنصات. وآخر 
الـــقـــضـــايـــا، قــضــيــة الـــشـــاب الــتــونــســي علي 
السعيدي الذي يقبع حاليًا في السجن في 
مــحــافــظــة قــبــلــي )أقـــصـــى الــجــنــوب الــغــربــي 
التونسي(، وذلك بعدما كتب في سبتمبر/

أيــلــول 2021 تدوينة سخر فيها مــن وعــود 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد املـــتـــكـــررة بتحسن 
األوضـــــاع فــي الـــبـــالد. واعــتــبــر األمــــن ومعه 
مّسًا  تعتبر  السعيدي  تــدويــنــة   

ّ
أن الــقــضــاء 

الــرئــاســة، فــأوقــف الشاب  بالرئيس ومــوقــع 
وما زال مسجونًا حتى اليوم.

ــيـــدي لـــيـــســـت الــقــضــيــة  ــعـ ــلـــي الـــسـ قـــضـــيـــة عـ
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي شـــهـــدت ســـجـــن مــواطــنــن 
ــل، بل  ــتـــواصـ ــع الـ ــواقـ ــم عــلــى مـ ــهـ بــســبــب رأيـ
 أشهرها قضية 

ّ
لــعــل عـــدة،  سبقتها حـــاالت 

املـــــــدون ســلــيــم الـــجـــبـــالـــي صـــاحـــب صــفــحــة 
ــكــــر« الـــســـاخـــرة  ــدم والــــســ ــ ــ »وزيــــــــر ضـــغـــط الـ
املحاكم  إحـــدى  إذ قضت  »فــيــســبــوك«؛  على 
الثاني  نوفمبر/تشرين   13 يــوم  التونسية 
املـــاضـــي بــســجــنــه ملـــدة ســتــة أشـــهـــر، بسبب 
التونسي  الرئيس  على  »تــطــاواًل  اعتبر  مــا 
قــيــس ســعــيــد ومــّســًا بــالــجــيــش الــتــونــســي«، 
فيها  إثــر نشره مجموعة تدوينات يرفض 
 ما 

ّ
قرارات 25 يوليو/تموز االنقالبية، وكل

حصل بعدها.
ــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى تـــســـارع  ــظـ ــاء نـ ــقــ ــد إلــ ــنـ وعـ
األحـــداث حتى منذ ما قبل قـــرارات يوليو/

الخناق   
ّ
أن ببساطة  يتبّن  املــاضــي،  تــمــوز 

ــر تـــدريـــجـــيـــًا عــلــى  ــيــ ــام األخــ ــعــ ــي الــ ــّد فــ ــتــ اشــ
الــفــضــاء االفــتــراضــي، فباتت االســتــدعــاءات 

منوعات
طرد 

كومو
نيويورك ـ العربي الجديد

أعلنت شبكة »سي أن أن« األميركية صرف املذيع 
واملراسل الشهير كريس كومو من عمله نهائيًا، 
وذلك بعد أيام من توقيفه عن العمل، وذلك بسبب 
مساعدته لشقيقه أندرو كومو الذي كان حاكمًا 
لــواليــة نــيــويــورك، فــي مواجهة االتــهــامــات بسوء 
الــســلــوك الجنسي الــتــي ُوجــهــت إلــيــه. وجـــاء في 

عبر حساباتها  األميركية  الشبكة  نشرته  بيان 
ا 

ّ
استعن »لقد  االجتماعي:  التواصل  مواقع  على 

بشركة محاماة كبرى ملراجعة هذا امللف، ويعتبر 
إنهاء مهامه ساريًا على الفور«. وبحسب البيان، 
املحاماة  التي قامت بها شركة  املراجعة  كشفت 
مت صرف كومو من 

ّ
عن معلومات إضافية حت

عمله. وبحسب ما نقلت وكالة »فرانس برس« عن 
التي نشرت،  الوثائق  فإن   ،CNN متحّدث باسم

التملص  فــي  لشقيقه  كــومــو  مــســاعــدة  وكشفت 
والتعامل مع تهم التحرش الجنسي »تشير إلى 
مستوى أكبر من توّرط املذيع، مستوى مختلف 
عــــن الــــــذي اكــتــشــفــنــاه ســـابـــقـــًا«. وقــــــال كــريــس 
»إنه أخي. وإذا كان  للمحققني:  كومو)51 عامًا( 
بإمكاني مساعدة أخي، فأنا أفعل. إذا أراد مني 
إذا  فسأفعل.  تسجيالت،  أو  مــا  أسمع شيئًا  أن 
أراد مني أن أفكر في شيء ما، فسأحاول... إنه 

أخـــي وأحــّبــه حــتــى املــــوت، مهما حــصــل وفــعــل«، 
بحسب ما جاء في التحقيقات التي أجريت معه 
في يوليو/تموز املاضي. وكانت الوثائق وامللفات 
ــشــف عــنــهــا أخــيــرًا قــد تضمنت رســائــل 

ُ
الــتــي ك

نصية بني كريس كومو وميليسا ديروسا التي 
وتشير  نيويورك،  كبيرة مساعدي حاكم  كانت 
إلى أنه كان له دور فعال في العمل على صياغة 

دفاع ضد مزاعم سوء السلوك الجنسي.

والتوقيفات تتّم بالجملة: في إبريل/نيسان 
عام 2020، ألقت الشرطة التونسية القبض 
نـــــن أنـــيـــس املــــبــــروكــــي وهـــاجـــر  عـــلـــى املـــــدوِّ
ــنـــات انــتــقــدا  عـــــــوادي، بــعــد نــشــرهــمــا تـــدويـ
الــســلــطــات التونسية  تـــوزيـــع  فــيــهــا طــريــقــة 
املخصصة  والنقدية  العينية  للمساعدات 
للعائالت الفقيرة، بعد تفشي وباء كورونا 

وتأثيره على مستوى دخل هذه العائالت. 
على  القبض  ألــقــي  فــي سبتمبر/أيلول،  ثــّم 
شــاب بسبب مــا قيل إنــهــا »تــدويــنــات هــّدد 
فــيــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي«، وقـــد بــقــي اســم 
الشاب طّي الكتمان نزواًل عند رغبة عائلته 

بعدم التداول باسمه.
وبــعــد أيـــام مــن انــقــالب ســعــيــد، ألــقــى األمــن 

التونسي  البرملان  في  النائب  على  القبض 
املــجــمــدة أعــمــالــه واملــــدّون يــاســن الــعــيــاري، 
بسبب نشره تدوينات رفض فيها القرارات 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ ــا الـ الـــتـــي اتـــخـــذهـ
ســـعـــيـــد. لـــكـــن الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة تـــبـــرأت 
ــواه وقــتــهــا،  ــ ــ ســريــعــًا مـــن تــهــمــة تــكــمــيــم األفـ
سياسيا،  وليس  قضائي  امللف  أن  واّدعـــت 
لــيــعــود ويـــخـــرج الـــعـــيـــاري مـــن الــســجــن، ثم 

تقفل القضية.
ــثــــل عــــضــــو املـــكـــتـــب  ــه، مــ ــفــــســ فـــــي اإلطــــــــــار نــ
للشغل،  التونسي  العام  التنفيذي لالتحاد 
ــام الــقــضــاء،  ســامــي الــطــاهــري، قــبــل أيــــام، أمـ
بــســبــب تـــدويـــنـــة نـــشـــرهـــا، اعـــتـــبـــرهـــا عــمــاد 
الدايمي الوزير املدير السابق لديوان رئيس 
ــــي،  ــــرزوقـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد املـــنـــصـــف املـ

مسيئة له. 
أمام هذا الواقع، أصدرت منظمات حقوقية 
ــن الـــتـــدهـــور  ــرات مــ ــذيــ ــحــ عــــــدة، بـــيـــانـــات وتــ
السريع لحرية التعبير في تونس. وأبرزها 
كانت منظمة »املدونون األحرار« التونسية 
التي رأت أن أي عقوبة على حرية التعبير 
ــاءت لــه ال  فــي حــال هـــددت حــيــاة فــرد أو أسـ
يجب أن تكون سالبة للحرية، بل يجب على 
كل القوانن املحلية احترام حق اإلنسان في 

التعبير بالدرجة األولى.
 هذا الواقع ليس جديدًا على تونس، وإن 

ّ
لكن

كان الوضع أكثر تشاؤمًا في الفترة األخيرة. 
 الدستور التونسي الذي تّم العمل 

ّ
فرغم أن

بــه منذ بــدايــة سنة 2014 يــنــّص فــي فصله 
 »حــريــة الــــرأي والــفــكــر واإلعـــالم 

ّ
31 عــلــى أن

والنشر مضمونة. وال يجوز ممارسة رقابة 
 تونس 

ّ
ــإن فــ الـــحـــريـــات«،  ــذه  مسبقة عــلــى هـ

سجلت في السنوات األخيرة، وفقًا للتقارير 
السنوية التي تنشرها املنظمات الحقوقية 
ــيــــة، الـــعـــشـــرات مـــن حـــاالت  املــحــلــيــة والــــدولــ
اإليقاف والسجن ألفراد بسبب تدويناتهم 
التي نشروها على صفحاتهم على منصات 
املنظمات  هــذه  اعتبرته  ما  وهــو  التواصل، 
التونسي واملدونة  للدستور  خرقًا جسيمًا 
غــيــاب أي  اإلنــســان. وأمـــام  العاملية لحقوق 
 
ّ
أن يــبــدو  اإللــكــتــرونــي،  النشر  م 

ّ
قــانــون ينظ

الــتــعــامــل مـــع املــحــتــوى املــنــشــور عــلــى هــذه 
 رهــيــنــة ملــزاجــيــة الــحــاكــم 

ّ
املــنــصــات ســيــظــل

رادع يمنح  أي  األمنية، من دون  واألجــهــزة 
الــتــونــســيــن حــمــايــة، دفـــعـــوا ثــمــن الــحــفــاظ 

عليها غاليًا منذ 10 سنوات حتى اليوم.

التهمة الجاهزة لتوقيف 
المدونين هي اإلساءة 

لرئيس الجمهورية

ينافس جهاز 
»بيكسل 6« هواتف 

من طينة »آبل 13 برو«

حمزة الترباوي

أن  ــبــــدو  يــ ــام 2021  ــ عــ ــايـــة  نـــهـ اقـــــتـــــراب  مــــع 
ــتـــي انـــحـــصـــرت فــــي الـــســـنـــوات  املـــنـــافـــســـة الـ
على  و»سامسونغ«  »آيــفــون«  بن  السابقة 
جائزة »أفضل هاتف« توسعت هذه السنة 
ــواتـــف عــــدة أخــــــرى. فـــهـــذا الــعــام  لــتــشــمــل هـ
ــيـــردج« الــتــقــنــي أفــضــل  اخـــتـــار مــوقــع »ذا فـ
 iOS هاتفن في 2021. األفضل بن أجهزة

واألفضل بن أجهزة »أندرويد«. 

iOS آيفون 13«… أفضل هاتف«
يصفه املــوقــع بــأنــه أفــضــل هــواتــف الشركة 
الجديدة من حيث العالقة بن السعر )829 

دوالرًا( وامليزات. 
معالج جديد  على   »13 »آيــفــون  ويــحــتــوي 
وبطارية أكبر وسعة تخزين داخلية تبلغ 
128 غيغابايت، ويستخدم نفس مستشعر 

الكاميرا في »آيفون 12 برو ماكس«.
يــبــدو 13 مــطــابــقــًا تــقــريــبــًا لـــــ12 لــكــنــه أكــثــر 
ــــوءات أكــبــر  ــتـ ــ ، مــــع نـ

ً
ُســـمـــكـــًا وأثــــقــــل قـــلـــيـــال

للكاميرا وعدسات تبديل األماكن.
ــأتـــي مـــع شـــاشـــة OLED أكـــثـــر ســطــوعــًا  ويـ
مــقــاس 6.1 بــوصــات، وكــامــيــرا سيلفي 12 
مــيــغــابــكــســل، ونـــفـــس الـــشـــحـــن الــالســلــكــي 
 ،IP68 ونفس مقاومة املاء والغبار MagSafe
ونفس الدعم لشبكات الجيل الخامس من 

 .5G اإلنترنت
 A15 أمـــا االخــتــالفــات فتكمن فــي شــريــحــة
ما   ،»13 »آيـــفـــون  لــجــهــاز  الــجــديــدة   Bionic
يــســاعــد عــلــى الــعــمــل بــكــفــاءة أكــبــر ويـــدوم 
ــادة  حــتــى املــســاء مــن دون الــحــاجــة إلـــى إعـ

شحن.
من حيث حدة  تحسنًا  الكاميرا  وشهدت 
تفاصيل الــصــورة ودقــتــهــا. األلـــوان غنية 

مــن دون اإلفـــــراط فــي الــتــشــبــع، والــتــركــيــز 
الــبــؤري ســريــع، والــوضــع العمودي جيد، 
واإلضــــــــاءة املــنــخــفــضــة واملـــشـــهـــد الــلــيــلــي 

استثنائيان.
جـــــودة الــفــيــديــو رائـــعـــة أيـــضـــًا. الــكــامــيــرا 
الــرئــيــســيــة مــــزودة بــجــهــاز اســتــشــعــار، ما 

يساعد على التصوير أثناء التجول. 
ــيـــح الــــجــــهــــاز تــســجــيــل مــقــاطــع  ــتـ ــذا ويـ ــ هــ
الـــفـــيـــديـــو فــــي الــــوضــــع الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــا 

التركيز بسالسة بن  يساعد على تبديل 
املوضوعات عن طريق تغيير عمق املجال.

هــاتــف  أفــضــل   ...»6 ــيــكــســل  »ب
»أندرويد«

سواء من حيث جودة الكاميرا أو األداء العام 
أو البطارية، ينافس »بيكسل 6« هواتف من 
طينة »آبل 13 برو« و»سامسونغ غاالكسي 
إس 21 إلترا« وبسعر أقــل بـــ200 دوالر من 

منافسيه )599 دوالرًا(.  ويأتي الهاتف مع 
شاشة OLED مسطحة مقاس 6.4 بوصات 
األلــــوان مثل  ــة 1080 بكسل وخـــيـــارات  ودقـ

األحمر أو األخضر واألسود. 
»تــيــنــســور«، وهــو  ويــنــبــض قــلــب الــجــهــاز بـــ
أول معالج محمول مملوك لشركة »غوغل« 
 Qualcomm شـــريـــحـــة  قـــوتـــه  فــــي  ــاوي  يــــســ
»أنــدرويــد«  أجهزة  داخــل   888 Snapdragon
ــة األخـــــــــــــرى، ويــــســــمــــح لـــجـــهـــاز  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
»بــيــكــســل« بـــاالســـتـــنـــاد إلــــى الــتــعــلــم اآللـــي 
الحيل  بعض  لتعلم  االصطناعي  والــذكــاء 

الجديدة.
وتــعــكــس الــصــور ألــــوان الــبــشــرة الحقيقية 
ــة إلــــى اســتــخــدام  ــافـ بــشــكــل أفـــضـــل، بـــاإلضـ
مــســاعــد »غــــوغــــل« لــلــتــعــامــل مـــع املــكــاملــات 

التلقائية نيابة عن املستخدم. 
ويــحــتــوي هــاتــف »بــيــكــســل 6« عــلــى ذاكـــرة 
وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، و128 
مساحة  مــن  غيغابايت   256 أو  غيغابايت 
برامج  أحــدث  ل 

ّ
ويشغ الداخلية،  التخزين 

 Material You تطبيق  مــع   »12 »أنـــدرويـــد 
الجديد من »غوغل«.

ــل شــــريــــط الـــكـــامـــيـــرا الــخــلــفــي  ــ ــ يــــوجــــد داخـ
الكبير كــامــيــرا مــزدوجــة، وكــامــيــرا بعرض 
ــيـــرا فــائــقــة الــســرعــة  50 مــيــغــابــكــســل وكـــامـ
إلى جانب مستشعر  12 ميغابكسل،  بدقة 
لــإضــاءة  بالليزر  للصورة  تلقائي  ضبط 
املنخفضة والــعــمــق. وهــو مــا يجعل صور 
ة الــعــاديــة  الــهــاتــف جــيــدة جـــدًا فــي اإلضـــــاء
ــدًا مــع هــواتــف  واملــنــخــفــضــة، وتــنــافــســيــة جـ
ــذا ويـــحـــتـــوي »بــيــكــســل 6« على  ــل«.  هــ ــ ــ »آبـ
تــبــلــغ ســعــتــهــا 4614 مــلــلــي أمبير  بــطــاريــة 
فــي الــســاعــة تـــدوم يــومــن عــنــد االســتــخــدام 
 ،Qi الــخــفــيــف، ويـــدعـــم الــشــحــن الــالســلــكــي

.IP68 ومقاومة املاء والغبار

)Getty/أوقف ياسين العياري بسبب تدويناته )حسن مراد

)Getty/آيفون 13« أفضل هواتف شركة »آبل« )مينغ يونغ«

منذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد االنقالبية في يوليو/تموز الماضي، اشتّد الخناق بشكل كبير على حرية التعبير في البالد، 
ليتحّول استدعاء المدونين إلى التحقيق وسجنهم أمرًا يحصل بشكل شبه يومي
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مدير إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة، 
قــبــل اإلعــــالن عــن ســحــب تــصــاريــح الــغــنــاء من 
ــا مـــن مــــؤدي املـــهـــرجـــانـــات، وحــصــل  19 مـــؤدًيـ
عــلــى ضـــوء أخــضــر خـــالل االجــتــمــاع بسحب 
تصاريحهم. واملعروف أن معظم نوادي ودور 
القوات املسلحة في مصر تقيم حفالت ملطربي 
»تــــراب« واملــهــرجــانــات، وكــانــت أشــهــر تلك  ـــ الــ
الــتــي أقيمت أخــيــًرا بمسرح املــنــارة  الــحــفــالت 

للقوات املسلحة هي حفلة »ويجز«.
ــار جــهــود  ــ ــــي إطــ ــه »فـ ــ ــيـــان لــلــنــقــابــة إنـ ــال بـ ــ وقــ

ومــســاعــي الــفــنــان هــانــي شـــاكـــر، نــقــيــب املــهــن 
مؤسسات  مختلف  مع  للتنسيق  املوسيقية، 
ــــذوق الــعــام  وأجـــهـــزة الـــدولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـ
والـــهـــويـــة املــصــريــة لــأغــنــيــة، الــتــقــى بــالــلــواء 
أركــــان حـــرب يــاســر عــبــد الــعــزيــز األســريــجــي، 
مدير إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة. 
وتناول اللقاء موضوعات شتى، منها كيفية 
الــحــفــاظ عــلــى األغــنــيــة املــصــريــة الــتــي تحمل 
قــيــمــًا أخــالقــيــة واجــتــمــاعــيــة نــبــيــلــة، وكــيــفــيــة 
املرور بها من هذه املرحلة الفاصلة في تاريخ 

القاهرة ـ صفية عامر

فـــصـــل جـــديـــد مــــن فـــصـــول الـــحـــرب 
املوسيقين  نقيب  يخوضها  التي 
املصري هاني شاكر ضد »مطربي 
املهرجانات«، كانت ساحتها هذه املرة أروقة 
مجلس النواب، وانتهت بموافقة لجنة الثقافة 
واإلعالم باملجلس برئاسة درية شرف الدين، 
يـــوم 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم، 
الضبطية  املوسيقين حــق  نــقــابــة  مــنــح  عــلــى 
املــقــدم مــن املجلس  املــشــروع  القضائية، وهــو 
ــا لــنــقــيــب املـــوســـيـــقـــيـــن فــــي مـــواجـــهـــاتـــه  ــًمــ دعــ
أضيفت  والتي  املهرجانات،  ملــؤدي  املستمرة 

»تراب«. إليها أخيًرا مواجهته ملطربي الـ
مـــصـــدر مــــن داخــــــل نـــقـــابـــة املـــهـــن املــوســيــقــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  قـــال فــي تــصــريــحــات لـــ
»مــســألــة مــنــح الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة للنقابة 
ــر عــلــى  ــاكــ ــانــــي شــ ــرة قــــديــــمــــة، طـــرحـــهـــا هــ ــكــ فــ
أن  باعتبار  األمــنــيــة والقـــت قبولها،  األجــهــزة 
شــاكــر أحــد املــوالــن لتلك األجــهــزة، وبالتالي 
فإنه لن يخرج عن اإلطار املرسوم له«. وكشف 
اجتماع مع  النقيب طلب عقد  أن  املصدر عن 

أثار فيلم »جاي بهيم« 
دون مواربة مسألة العنف 

القضائي بالهند

هوجم هاني شاكر 
بسبب محاباة محمد 

رمضان لكنه نفى ذلك 

يُنصح باعتماد نظام غذائي 
متنوع يجمع البروتينات 

والدهون والنشويات 

2223
منوعات

الــفــن املـــصـــري بــعــدمــا طـــاولـــه عــبــث الــعــابــثــن 
القيم بالكلمات  للنيل من كل  املندسن  وكيد 
الهابطة واإليحاءات التي تنال من أخالقيات 

شبابنا وتحضهم على التردي واالنحدار«.
وأضـــاف البيان أن اللقاء »أســفــر عــن ضــرورة 
التنسيق بن النقابة وإدارة الشؤون املعنوية 
الــدور  كــافــة  بــشــأن  القائمة  بــالــقــوات املسلحة 
والــقــاعــات وبــعــض أمــاكــن الــحــفــالت وتفعيل 
بالنقابة وغير  مــن ليس عــضــوا  قـــرارات منع 
املـــصـــرح لــهــم. وكــــان الــحــديــث األبـــــرز واألهــــم 

ــلـــوك املـــــــؤدي عـــلـــى املــــســــرح وعــــدم  مـــراقـــبـــة سـ
الـــعـــامـــة مــن  عــــن اآلداب  بـــالـــخـــروج  الـــســـمـــاح 
كلمات وسلوك«. وقال املصدر في تصريحات 
القضائية  الضبطية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــســتــخــدمــهــا  أداة  مـــجـــرد  تـــكـــون  أن  »يـــمـــكـــن 
ــيـــب هــــانــــي شـــاكـــر  ــقـ ــنـ ــــالل الـ ــ ــة مـــــن خـ ــلـــطـ الـــسـ
ــن،  لــلــســيــطــرة عــلــى هـــــؤالء املـــطـــربـــن واملــــؤديــ
واســتــغــاللــهــم فـــي تــحــقــيــق األربـــــــاح«. وطــالــب 
هاني شاكر بالضبطية القضائية في مداخلة 
ســابــقــة مــع املــذيــع شــريــف عــامــر فــي بــرنــامــج 
ــتـــاريـــخ 17 نــوفــمــبــر/  »يــــحــــدث فــــي مـــصـــر« بـ

تشرين الثاني املاضي.
مــــواجــــهــــة شــــاكــــر مـــــع مــــــــؤدي املــــهــــرجــــانــــات 
بـــدأت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي، 
الــنــقــابــة بــمــنــع مــطــربــي  2020، حــيــث قـــامـــت 
القاعات  في  الحفالت  إحياء  من  املهرجانات 
واملــنــشــآت الــخــاصــة، وحــــذرت املــخــالــفــن من 
اتخاذ إجــراءات قانونية ضدهم. وفي إحدى 
ــــؤدي املـــهـــرجـــانـــات،  ــاكـــر مــــع مــ مـــواجـــهـــات شـ
ــة املــهــن  ــابـ ــقـ ــريـــح ســـكـــرتـــيـــر نـ وبـــحـــســـب تـــصـ
ــد رمـــــضـــــان، فــــــإن الـــنـــقـــابـــة  ــمــ املـــوســـيـــقـــيـــة أحــ
»يــوتــيــوب« لحذف  مــوقــع  إدارة  مــع  تتواصل 
عدد من األغنيات ألنها تحتوي على »معان 
وهو  البيان،  بحسب  نابية«،  وكلمات  رديئة 
ما تسبب في موجة من السخرية على مواقع 
التواصل االجتماعي، ملا يتضمنه الطلب من 

جهل كامل بآلية عمل املوقع واالشتراك فيه.
 24 فــبــتــاريــخ  الــنــقــيــب،  مـــواجـــهـــات  وازدادت 
نـــوفـــمـــبـــر أصـــــــــدرت الـــنـــقـــابـــة بـــيـــانـــًا مــوجــهــا 
للمنشآت السياحية وشرطة السياحة بحظر 
عمل 19 منهم، من بينهم حمو بيكا، وحسن 
شاكوش، ومجدي شطة، ألنهم غير خاضعن 
الغناء  ليشمل  الحظر  وامتد  النقابة،  ملعايير 
في الحفالت أو اإلعــالنــات، أو أي جهة داخل 
مصر. وهي القرارات التي بررها النقيب مرارًا 
وتكرارًا برغبته في حماية قيمة املهنة وحماية 
املــجــتــمــع والـــــــذوق الـــعـــام فـــي مــصــر والــعــالــم 
الــعــربــي، وطـــالـــب فــيــهــا مــطــربــي املــهــرجــانــات 
الراغبن باالنضمام للنقابة بالتقدم بأوراقهم 
والــخــضــوع لــالمــتــحــان الـــخـــاص بــهــا. هــوجــم 
رمضان،  محمد  محاباة  بسبب  شاكر  هاني 
وهـــو مــا نــفــاه فــي مــؤتــمــر صــحــافــي قــائــال إن 
ـــــع عــلــى تــعــهــد بـــااللـــتـــزام بــــآداب 
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يلتزم،  لــم  املــســرح وعـــدم خلع مالبسه ولكنه 
وبــالــتــالــي لــم يــتــم منحه تــصــاريــح مــن نقابة 
بالتعامل  املمثلن  نقابة  وطالب  املوسيقين 
الغناء،  مــن  املنع  ــرارات  قـ مــعــه«. وعلى خلفية 
ــل األعـــمـــال نــجــيــب ســـاويـــرس في  هــاجــمــه رجـ
تغريدة عبر حسابه الرسمي، فكبت: »أول مرة 
أرى نقيبًا للمغنين فخورًا جدًا بمنع الغناء، 
الــجــمــهــور هـــو مـــن يـــقـــرر إلــــى مـــن سيستمع 
وليس النقيب«. فواجهه شاكر في مداخلة مع 
عمرو أديب في برنامج »الحكاية«، حيث قال: 
»ال يجب في عصر يكون فيه السيسي رئيًسا 
وهؤالء املغنون موجودون«. املداخلة تسببت 
في هجوم حاد من املتابعن، حيث اعتبروها 
املؤسسة  إلقــحــام  مــزايــدة رخيصة، ومحاولة 
بينه وبن رجل  الدائر  الخالف  الرئاسية في 

األعمال نجيب ساويرس. 
ــفــــت الــنــاشــطــة  فــــي ســلــســلــة تــــغــــريــــدات، وصــ
»اختصار  بــأنــه  النقيب  تصريح  سيف  منى 
ُيــدار بها كل شــيء في  للطريقة الرديئة التي 
ــام«. مــواجــهــة أخـــرى كانت  ــ الــبــلــد فــي هـــذا األيـ
للتحقيق،  بإحالته  قــام  كــمــال، حيث  مــع عمر 
ــلـــمـــات إحـــــــدى أغـــانـــيـــه  بـــخـــصـــوص تــغــيــيــر كـ
الشهيرة مــن »أشـــرب خــمــور وحــشــيــش«، إلى 
»أشرب تمور وحليب«، وذلك في حفلته ضمن 
العربية  باململكة  الــريــاض«  »موسم  فعاليات 
الــســعــوديــة، وتـــســـاءل: »فـــي أي طــريــق نــأخــذ 
أوالدنا؟ أرى أغاني على )التيك توك( تأخذنا 
إلـــى أمـــاكـــن ســيــئــة، ســاعــدونــا أن نــعــيــد للفن 

رونقه وثقافته«.
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قدم املخرج التونسي، مجدي سميري، أخيرًا، 
مسلسل »8 أيام« من كتابة وإخراج سميري، 
ــة املـــمـــثـــل الــــســــوري مــكــســيــم خــلــيــل،  ــولـ وبـــطـ

إضافة إلى سينتيا خليفة وبديع ابو شقرا.
مجددًا، تعتمد دراما املنّصات على الجريمة، 
ــــوع مـــــن االلـــــــتـــــــزام بــــأســــلــــوب وحـــلـــقـــات  ــنـ ــ كـ
القصيرة، والتي تغزو املنصات  املسلسالت 
ــزز اســتــغــالل  ــعــ ــة، وتــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
الــذي يلزم  التشويق  اإلنتاج لعامل  شركات 
املــشــاهــد بــاملــتــابــعــة. يــطــرح »8 أيــــام« حكاية 
الــقــاصــرات، وهــي صيغة  االتــجــار بالفتيات 
مــتــشــابــهــة مـــع الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
»العميد«  رحت في أعمال درامية سابقة، كـ
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ــال، و»الـــبـــريـــئـــة«  ــفــ بــقــضــّيــة االتــــجــــار بــــاألطــ
بمسألة  عليه«  و»ال حكم  بــاآلثــار،  باالتجار 
االتــجــار وبــيــع األعـــضـــاء، إلـــى آخـــر السبحة 
ــيـــوم مــنــفــذًا أســاســيــًا ألفــكــار  الـــتـــي تــشــكــل الـ

املنتجن العرب.
مــحــاولــة بــدت جــيــدة لشركة »فــالــكــون فيلم« 

أنهم ضحايا  ومفادها  الدنيا  الطبقة  أفــراد 
ال صــوت لهم. وقــال مخرج »جــاي بهيم« ت. 
ج. جانافيل )42 عامًا( لوكالة فرانس برس 
»أردنا أن يساهم هذا الفيلم في رفع الصوت، 
وأردت منه أن أظهر أن صمت املجتمع أكثر 

وحشية من وحشية الشرطة«. 
وروى ك. تشاندرو، وهو اليوم قاض متقاعد، 
أن شبابًا من الهنود أخبروه بعدما حضروا 
الــفــيــلــم أنــهــم يــجــهــلــون كـــل شـــيء عـــن قبائل 
السبعيني  الرجل  وقــال  تعانيه.  بلدهم وما 
لوكالة فرانس برس: »الكل يريد أن يعرف ما 
يمكن القيام به من أجلها. هذا أكبر انتصار 

لهذا الفيلم«. 
ــادو  ــ نـ تـــامـــيـــل  واليــــــــة  وزراء  رئــــيــــس  وقــــــــال 
كثيرًا  تأثر  إنــه  م.ك ستالن،  الهند(  )جنوب 
تدابير لصالح  باتخاذ  واعــدًا  القصة،  بهذه 
على  الحصول  مــن  تمكينها  منها  القبائل، 
ــيـــاه الــصــالــحــة  املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة واملـ
التي  فــانــيــار  لكن طبقة  والــكــهــربــاء.  للشرب 
استياءها من  أبــدت  التاميل،  غالبية  تشكل 
ــــة أن  ــــورة ســيــئــة عــنــهــا، إلــــى درجـ إعـــطـــاء صـ
سياسيًا محليًا عرض مئة ألف روبية )1300 
دوالر( ألي شخص يتعرض جسديًا للممثل 
ســوريــا ســيــفــاكــومــار. وُكــلــفــت مجموعة من 

يــســاهــم ســيــنــمــائــيــون مــســتــقــلــون فـــي الهند 
ــــالل تــحــويــل  فــــي تــغــيــيــر الـــعـــقـــلـــيـــات مــــن خــ
قصص عن التمييز والظلم الذي تعاني منه 
يتولى  سينمائية  أفــالمــًا  الــدنــيــا  الــطــبــقــات 
فيها ممثلون مــن هـــذه الــفــئــة لــلــمــرة األولـــى 

األدوار الرئيسية. 
ويــعــمــل مــعــظــم هــــؤالء املــخــرجــن فـــي قــطــاع 
إذ  »كــولــيــوود«،  املسّماة  التاميلية  السينما 
إنها استوديوهات عدة موجودة في منطقة 
)مـــدراس سابقًا(.  فــي تشيناي  كــودامــبــاكــام 
وبـــعـــض هـــــؤالء هـــم أنــفــســهــم يــنــتــمــون إلــى 
ــّراء نظام  الــفــئــات الــتــي تــعــانــي الــظــلــم مــن جــ

الطبقات في املجتمع الهندي. 
ــكـــون أفــــــالم بـــولـــيـــوود بــالــلــغــة  ــا تـ وعـــــــادة مــ
هــي  الـــضـــخـــمـــة  املــــــوازنــــــات  الـــهـــنـــديـــة وذات 
كوليوود  إنتاجات  تبقى  في حن  الطاغية، 
أن  إال  مــغــمــورة.  التاميلية  باللغة  الــنــاطــقــة 
بهيم«  »جـــاي  فيلم  مــثــل  التاميلية  الـــدرامـــا 
ــاتـــت مـــتـــوافـــرة مـــنـــذ مــطــلــع تــشــريــن  ــتـــي بـ الـ
التدفقي  البث  منصة  على  الثاني/نوفمبر 
»أمازون برايم« حققت نجاحًا كبيرًا وشكلت 
استثناء، مسلطة الضوء على نهضة سينما 

كوليوود. 
ــاي بــهــيــم« قــصــة حقيقية عن  ويــتــنــاول »جــ
املحامي ك. تشاندرو الذي يؤدي دوره النجم 
الــتــامــيــلــي ســـوريـــا ســيــفــاكــومــار ومــوكــلــتــه 
ســيــنــغــيــنــي، وهــــي امـــــرأة مـــن قــبــيــلــة هــنــديــة 
ثم  بالسرقة،  عــام 1993 متهمًا  كــان زوجــهــا 
موقوفًا.  كــان  بينما  ِتل 

ُ
وق للتعذيب  تعرض 

وقــوبــل »جـــاي بهيم« بــاإلشــادة إلثــارتــه من 
دون مواربة مسألة العنف القضائي.

وهــــذا الــعــمــل هــو األحــــدث بــن األفــــالم التي 
عن  السائدة  النمطية  الــصــور  مــع  تتعارض 

اإلنتاج  ان، لدخول عالم 
ّ
رائــد سن لصاحبها 

مــــرة أخــــرى فـــي مــســلــســل قــصــيــر. والـــواضـــح 
مجدي  التونسي  املــخــرج  منحت  الشركة   

َّ
أن

سميري كافة التسهيالت للخروج بمسلسل 
أشبه باألفالم األميركية التي تغزو السينما 
العاملية منذ عقود. لم يوفر سميري استغالل 
أو تقليد صناعة أفالم األكشن، ومكان الحدث 
 يقع املحامي »أمير« )مكسيم 

ْ
هو بيروت، إذ

ــهــمــًا بجريمة 
َّ
ُمــت خــلــيــل( فــي قبضة الــشــرطــة 

وذلك  القاصرات،  الفتيات  ُيسّوق  لقواد  قتل 
للعمل في الدعارة خارج لبنان.

مــشــاهــد »هــولــيــوديــة« بــامــتــيــاز مــن الــدقــائــق 
ــى لــلــعــرض. مــركــز الــشــرطــة هـــو قــاعــدة  ــ األولـ
التي  والعصابة  املحامي  لغز  لفك  أساسية 
تحيط به، وخصوصًا سبب توريطه في هذه 
املحامي »أمير« يعمل   

ّ
أن الجريمة، ال سيما 

شريكًا في ملفات فساد، لكنه يرفض رفضًا 
لذلك،  الــقــاصــرات،  بالفتيات  االتــجــار  قاطعًا 
كان عليه أن يدفع الثمن بحسب خطة املافيا. 
إلــى حــد كبير مــا شاهدناه  شــخــوص تشبه 
من قبل في مراكز الشرطة األميركية. اعتمد 
سميري للمرة األولى على إبراز وجوه تحمل 
مالمح غربية في الشكل كنوع من »انصهار« 

مستجد يقدمه للمشاهد.
داخل مركز الشرطة وغرف التحقيق، لوحات 
الــتــعــريــف كــتــبــت بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة ولــيــس 
العربية. حتى في شارة املسلسل أسماء فريق 
حد خطوط اللعبة 

ّ
العمل كلها باإلنكليزية! تت

ــام«، والــتــي مــن املــفــتــرض أن ترسم  فــي »8 أيــ
افتراضيًا،  بــعــدًا  الجريمة«  »لــغــز   

ّ
طــريــق حــل

ال يــمــكــن أن يــتــشــابــه مـــع الـــواقـــع األمـــنـــي في 
 
ً
الــعــربــيــة، فضال الـــدول  فــي معظم  لبنان وال 
في مساعدة  اإلنترنت  تقنيات  استغالل  عن 

املتهم على كشف مالبسات االتهام، والسعي 
لــه يعمل في  تــه عــن طريق صديق  وراء بــراء

مجال األمن الرقمي. 
ــع الـــعـــربـــي،  ــ ــواقـ ــ ــار مـــعـــلـــب يــبــتــعــد عــــن الـ ــ ــ إطـ
أعمال  الترفيه في  اخــتــزال ساعات  ويــحــاول 
»الخيال  أو عوالم  درامية مصورة بخرافات 

املــســتــنــســخ بطريقة  أو  الــضــعــيــف  الــعــلــمــي« 
ها تؤسس ملرحلة جديدة في 

ّ
من الواضح أن

عالم الدراما واملسلسالت املصورة، وتشّجع 
النمط أو  مخرجن آخــريــن للعمل وفــق هــذا 
الحلقة( تعصف  )مــدة  األســلــوب. 34  دقيقة 
بــن املــشــاهــد املــتــســارعــة وتــعــقــيــد الــحــاضــر. 

مـــطـــارادات وشــكــوك تعتمد عــلــى أداء عــادي 
ملــعــظــم املــمــثــلــن خــصــوصــًا بــديــع أبـــو شــقــرا 
الــذي تحول إلــى ممثل منفذ يكرر نفسه في 
مثل هذه املسلسالت، خصوصًا بدور املحقق 
أو الشرطي، لكن هذه املرة بفارق بسيط، هو 

ه شريك للعصابة.
ّ
أن

تلقى  الـــذي  املمثل  حماية  الــشــرطــة  عناصر 
موجة دعم عارم على الشبكات االجتماعية.

وثــمــة فــيــلــم تــامــيــلــي آخـــر طـــرح هـــذه السنة 
فينوثراج،  للمخرج ب. س.  »كوزانغال«  هو 
الهند تحت عنوان »بيبلز«،  وعــرض خــارج 
إلى  الــســبــاق  فــي  لتمثيلها  الهند  ورشــحــتــه 
جوائز األوسكار لسنة 2022. ويتناول الفيلم 
بائس  ريفي صغير  لطفل  الحقيقية  القصة 
الكحول بحثًا عن  على  املدمن  والــده  يتتبع 
زوجته التي هربت من عنفه. وينتمي نحو 
200 مليون شخص إلى طبقة الداليت التي 
طلق عليها تسمية »املنبوذون«، وهي 

ُ
كانت ت

تقبع في قعر نظام الطبقات، في حن ينتمي 
أكثر من 100 مليون إلى القبائل. ونــادرًا ما 
يشارك هؤالء في أفالم بوليوود، باستثناء 
تنتظر  أدوار شخصيات مضطهدة  توليهم 
ا من طبقة عليا، على ما الحظ املخرج 

ً
منقذ

نيراج غيوان من طبقة الداليت الذي حصل 
ــلـــى جــــائــــزة فــي  عـ ــان«  ــ ــاســ ــ فــيــلــمــه األول »مــ

مهرجان كان السينمائي عام 2015.
واعـــتـــبـــر املــــــؤرخ الــســيــنــمــائــي س. ثـــيـــودور 
املتطرفة  اليمينية  السياسات  أن  باسكاران 
الهندوسي  القومي  جاناتا  بهاراتيا  لحزب 
الـــحـــاكـــم تــســبــبــت فـــي رد فـــعـــل، مــمــا ســاهــم 
ــــالم، وكـــذلـــك فـــي الــوعــي  فـــي إنـــتـــاج هـــذه األفــ
ــادو.  الــســيــاســي لــــدى الـــدالـــيـــت فـــي تــامــيــل نــ
فــي  »بـــــدايـــــة صــــحــــوة«  أنــــهــــا  املــــــــؤرخ  ورأى 
الــدالــيــت  الــهــنــديــة. ويــتــكــتــم بــعــض  السينما 
إلــى حد  القطاع على أصلهم، ويذهبون  في 
تغيير أسماء عائالتهم، على ما أفاد املخرج 
ناغراج مانجول وهو من الداليت في والية 

ماهاراشترا، مهد بوليوود.
)فرانس برس(

»8 أيام«... األكشن األميركي في بيروتالسينما الهندية المستقلة: البطولة لممثلي الطبقات الدنيا
انتهى عرض مسلسل »8 

أيام« من كتابة وإخراج 
التونسي مجدي سميري، 
وبطولة الممثل السوري 

مكسيم خليل، وهو 
يدور في عوالم الجريمة 

والمطاردة

كارين إليان ضاهر

عـــوامـــل عـــدة تــؤثــر فـــي نــمــو الــطــفــل وطـــولـــه، وعــلــى 
رأسها العامل الجيني الذي يلعب الدور األساسي 
الرشد.  في تحديد طــول األطفال عند بلوغهم سن 
بــحــســب أخــصــائــيــة الــتــغــذيــة مـــايـــا شـــقـــرا، لــلــعــامــل 
الجيني التأثير األكبر واألهم وال يمكن التدخل فيه 
بطبيعة الحال. لكنها تؤّكد أن التغذية الصحيحة 
التمارين  إلــى جانب  لأطفال،  األولـــى  السنن  منذ 
املــنــاســبــة، يــمــكــن أن تــلــعــب دورًا إيــجــابــيــًا فــي نمو 

الطفل، وبالتالي في زيادة معدل الطول لديه.
الطويلة  العظام  نمو  مع  باستمرار  األطــفــال  ينمو 
في الذراعن والساقن. فيزيد طول الطفل في عامه 
العامن  عــمــر  بــن  أمـــا  املـــائـــة،  فــي  األول بنسبة 50 
والخمسة أعــوام فيزيد طول قامته بمعدل يتراوح 
بن 6.3 سنتمترات و8.9 سنتمترات، وفي عمر 10 
سنوات حوالى 6.3 سنتمترات في العام. بن عمر 
11 سنة و21 سنة، يبلغ طول املراهق 15 إلى 20 في 
املــائــة مــن طوله كــراشــد، بعدها يتوقف نمو عظام 

جديدة ويتوقف نمو الشخص.
ــى تــــراجــــع فــــي مــعــدل  ــ ــوء الـــتـــغـــذيـــة إلـ ــ قــــد يــــــؤدي سـ
ــــي نـــمـــو الـــعـــظـــام  الـــعـــضـــالت فــــي جـــســـم الـــطـــفـــل وفــ
وصــالبــتــهــا، وهـــو مـــا يــنــعــكــس عــلــى مــعــدل الــطــول 
أيــضــًا، كــمــا تــوضــح شــقــرا. هــكــذا تــؤكــد أن التغذية 
تلعب دورًا مهمًا في تأمن نمو سليم للطفل. لذلك 
على الطفل أن يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومتنوعًا 

يــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مــن الــخــضــر والــفــاكــهــة التي 
تــؤّمــن لــه حــاجــات جسمه ونــمــوه مــن الفيتامينات 
ــــى أن الـــبـــروتـــيـــنـــات مــن  واملـــــعـــــادن. مــــع اإلشــــــــارة إلـ
الــعــنــاصــر األســاســيــة فـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، وأهـــم 
مـــصـــادرهـــا الـــبـــيـــض، والـــــدجـــــاج، والـــلـــحـــم، وثـــمـــار 
بالبروتينات  الغنية  والخضر  واملكسرات،  البحر، 
وأهم  الكالسيوم  إلى  إضافة  والهليون،  كالسبانخ 
مصادره الحليب ومشتقاته، والبروكلي، والليمون، 
التغذية  أهمية  تــبــرز  كما  والــســرديــن.  والــســلــمــون، 
الــســلــيــمــة خــــالل الـــحـــمـــل، لــتــأثــيــرهــا عــلــى الــجــنــن 
ُينصح  عـــام،  لكن بشكل  ونــمــوهــا.  وصــحــة عظامه 
بــاالعــتــمــاد عــلــى نــظــام غــذائــي مـــتـــوازن يــجــمــع بن 
والفيتامينات  والــدهــون  والنشويات  البروتينات 
ــل، يـــجـــب االبـــتـــعـــاد  ــابـ ــقـ بـــمـــعـــدالت مـــنـــاســـبـــة. فــــي املـ
الغنية  واألطــعــمــة  التحضير  األطــعــمــة سريعة  عــن 
بالدهون، واملشروبات الغازية، فيتم تناولها بشكل 
إيجابيًا  الزنك يلعب دورًا  أن  استثنائي. كما تبن 
الفستق  يتناول  أن  املهم  مــن  لذلك  الطفل،  نمو  فــي 

كمصدر مهم لهذا املعدن. إلى جانب الغذاء، تقترح 
شــقــرا بــعــض الــتــمــاريــن الــتــي تــؤّمــن الــنــمــو السليم 
التأثير  قد يكون ممكنًا  املــثــال،  للطفل. على سبيل 
»تــمــاريــن  عــلــى طـــول الــطــفــل مـــن خـــالل مـــا يــعــرف بـــ
املــط«، لذلك من املهم تعليم الطفل بعض التمارين 
الــبــســيــطــة مـــن ســـن مــبــكــرة لــتــحــســن مــعــدل نــمــوه، 
كما يساعد ذلك في تمدد عموده الفقري وتحسن 
املعدني  القضيب  على  الطفل  ق 

ّ
تعل أن  كما  وقفته. 

الــثــابــت ومــمــارســة الــتــمــاريــن فــيــه لـــه أثـــر إيــجــابــي 
أيضًا. هي تمارين تجعل عضالت الظهر والذراعن 
إلــى جانب ما سبق  الوقت نفسه.  أكثر صالبة في 

تساعد تمارين اليوغا في تحسن النمو.
وفـــي إطـــار الــتــمــاريــن املــنــاســبــة، يعتبر الــقــفــز على 
الحبل من الرياضات املسلية لأطفال، وفي الوقت 
الجسم  عــضــالت  كــامــل  تشغيل  على  تساعد  نفسه 
واألعــضــاء بما فــي ذلــك الــقــلــب، إضــافــة إلــى كونها 
قد تساهم في زيادة طول القامة بسبب عملية مط 
القفز. وهو ما تفعله السباحة كذلك؛  أثناء  الجسم 
إذ لهذه الرياضة أثر إيجابي. عامل آخر يلعب دورًا 
ز 

ّ
بارزًا في النمو وهو النوم بمعدالت كافية، إذ يحف

ــال واملـــراهـــقـــن.  ــفـ الـــنـــوم بــمــعــدالت كــافــيــة نــمــو األطـ
ــنـــوم الــعــمــيــق يـــفـــرز الــجــســم الــهــرمــونــات  فـــخـــالل الـ
يؤثر سلبًا  السهر  فإنا  املقابل،  في  للنمو.  الــالزمــة 
على صحة النمو ويؤدي إلى مشاكل صحية عدة، 
كما ينعكس على قدرة الطفل على التركيز والتعلم 

واملشاركة في الحياة.

عصا السلطة لتدجين مؤدي المهرجانات

أول بطولة مطلقة لسينتيا خليفة في »8 أيام« بدور شرطية )فيسبوك(

قد يؤدي 
سوء التغذية 
إلى تراجع 
في معدالت 
العضالت في 
جسم الطفل 
)Getty(

)Getty( »ت. ج. جانافيل مخرج فيلم »جاي بهيم

منع أغاني المهرجانات في كاريكاتير لـ عماد حجاج )العربي الجديد(

بـ»مطربي  يسمونهم  من  ضد  بحربه  شاكر  هاني  المصريين  الموسيقيين  نقيب  يستمر 
المهرجانات«، إْذ انتزع شاكر حق إجراء الضبطية القضائيّة ضدهم

هاني شاكر

هل يمكن زيادة نمو الطفل؟

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

نقدرصد

ال يكف عضو جمعية 
المؤلفين والملحنين 
المصرية الشاعر صالح 
عطية، عن مهاجمة 

قرارات هاني شاكر )الصورة( 
في مواجهة مطربي 

المهرجانات، بسبب عدم 
إنجاز ما وعد به في 

برنامجه أثناء ترشحه للنقابة 
في يوليو/ تموز 2015، 

وأنه تفرغ للتصريحات على 
حساب االرتقاء بالنقابة 

وأعضائها، حيث تساءل: 
»ما هي إنجازات حضرتك 

خالل 6 سنوات في منصب 
نقيب الموسيقيين، غير 

التصريحات اإلعالمية فقط، 
ماذا استفاد األعضاء، ماذا 

استفاد الجمهور، ماذا 
استفاد الفن المصري؟«.
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