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ترامب يفرض حظرًا على 
تطبيقات صينية

لقاح كورونا: االحتيال عبر اإلنترنت

القاهرة ـ العربي الجديد

أزمــة جديدة تواجه الصحافيني املصريني 
السكرتير  وتــحــديــدًا  نقابتهم،  مجلس  مــع 
الـــعـــام مــحــمــد شـــبـــانـــة، الـــــذي أصـــــدر قــــرارًا 
قبل أيــام بتأجيل ســداد االشتراك السنوي 
ــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــني ملــــدة  والــــــعــــــاج فـــــي نــ
ــام، واســتــئــنــافــه عــبــر خــدمــة الــدفــع  ثــاثــة أيــ
اإللــكــتــرونــي مـــن »شـــركـــة فــــــوري«. يــتــزامــن 
بداية كل عام مع موعد اشتراك الصحافيني 
في مشروع العاج املقدم من النقابة كغطاء 
لــلــتــأمــني الـــصـــحـــي، أو تــجــديــد االشــــتــــراك، 

واالشتراك أو تجديد عضوية النقابة.
املفاجئة  الــقــرارات  بيان شبانة بشأن هــذه 
جاء »تماشيًا مع االلتزام بكافة اإلجراءات 
الــزمــاء  صحة  على  وللحفاظ  االحــتــرازيــة 
الصحافيني، وحرصًا على التباعد في ظل 
النقابة خال  فــي مبنى  املــتــوقــع  ــام  االزدحــ
هــذه الــفــتــرة مــن كــل عـــام، وهــو مــا ال يجوز 
حدوثه خال العام الحالي لظروف تفشي 

)كوفيد-19(«.
لكن الصحافيني لم يرضوا بهذه القرارات، 
وتعطل  صائبة  وغير  مباغتة  واعتبروها 
غير  كونها  عــن   

ً
فــضــا مصالحهم،  جميع 

لها، وكــان ينبغي  مــدروســة وغير مخطط 
التحضير لها منذ فترة، خاصة أن فيروس 

كورونا منتشر منذ أكثر من عام.
لنقابة  الــعــام  السكرتير  فقط  ليس  شبانة 
الصحافيني املصريني، بل ُعني أخيرًا عضوًا 
في مجلس الشيوخ املصري، وهو إعامي 
ريــاضــي بـــارز، وأحـــد أبـــرز أعــضــاء مجلس 
نقابة الصحافيني الداعمني للنظام املصري 
الحالي، ما يجعله على خاف دائم مع عدد 
غــيــر قــلــيــل فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة وبــالــطــبــع 
للصحافيني،  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
واملعادية  الصريحة  مواقفه  بعد  سيما  ال 
الصف  وحـــدة  وشــق  الصحافية  للحريات 

النقابي.
استمر الحال على ما هو عليه منذ صدور 
ــــن أي  ــــن دون إعـــــــان عـ الـــــــقـــــــرارات، مـ تـــلـــك 
تفاصيل الحــقــة، مــا زاد مــن حــالــة الغضب 
عــلــى أعــضــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لنقابة 
مبنى  بــإغــاق  فوجئوا  الــذيــن  الصحافيني 
الــنــقــابــة كــلــه بــاســتــثــنــاء الــطــابــق األرضــــي 
عــدد منهم  بقرار من شبانة، عندما توجه 

لتجديد مشروع العاج أو االشتراك.
ــرارات ســكــرتــيــر الـــنـــقـــابـــة نـــشـــرهـــا عــبــر  ــ ــقـ ــ فـ
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، ولـــم يــســمــع بها 
قطاع كبير من الصحافيني، ما زاد من حدة 

غضبهم.
وكتب الصحافي علي القماش عبر حسابه 
على »فيسبوك«: »ذهبت إلى مبنى النقابة 
ــد فـــوضـــى أكـــثـــر مما  صـــبـــاح الـــيـــوم. لـــم أجــ

منوعات

شبانة...  عبقرية  نتيجة  وغيري  أنــا  رأيته 
من  النقابة  إدارات  كل  جمع  زمانه  عبقري 
دون استثناء في مكان واحد وهو الطابق 
األرضــــي، الـــذي لــيــس فــيــه أي منفس هــواء 

تحت شعار القرافة للجميع!«.
وأضاف القماش »لم تتوقف املسخرة عند 
التزاحم وتداخل األصــوات...  هذا الحد من 
زميلة صحافية ــ ومؤكد فيه حاالت كثيرة 

مــثــلــهــا ـــــ ذهــبــت ملــبــنــى الــنــقــابــة عــلــى عجل 
أمها،  إلنقاذ  الجديد  العاج  على  لتحصل 
فإذا باملوظفني يردون أن االشتراك متوقف 
ــا لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات. تــــم االتـــــصـــــال بــمــقــرر  ــقــ وفــ
أيمن عبد  العاج وعضو املجلس  مشروع 
املجيد، فكشف عن فضيحة بجاجل وهي 
يديرها شبانة  النقابة عبارة عن عزبة  أن 
لوحده، وأنه لم يوافق على إيقاف االشتراك 

بنظام  يسمى  ملــا  الفعلي  التنفيذ  عند  إال 
فوري إلنقاذ مثل هذه الحالة... وطلب أيمن 
مدير  فــرفــض  تلفونيًا،  يحدثه  مــوظــف  أي 
الــنــقــابــة سعيد حــســنــي، رغـــم أنـــه املختص 

بالعاج«. 
وقال إن »االبن املدلل لسكرتير عام النقابة 
سعيد حسني تواصل معه تلفونيًا ليؤكد 
ــعـــاج،  ــــف مــــشــــروع الـ لــــه إصــــــــراره عـــلـــى وقـ
وبـــالـــتـــالـــي فــلــتــتــعــرض والــــــدة الــصــحــافــيــة 
ــاة قــــــرارات  ــيـ لـــلـــمـــوت فــــي ســبــيــل تــنــفــيــذ حـ
ــر شــبــانــة وصــلــت إلـــى إطــفــاء  ــ شــبــانــة! أوامـ
النقابة وإيــقــاف موظفي  فــي أدوار  األنـــوار 

أمن على أبواب املصاعد«.
ــًا الــكــشــف  ــد الــصــحــافــيــني رافــــضــ ــ وقــــــال أحـ
عــن هــويــتــه إن شــبــانــة الــــذي حـــول مسماه 
ــام الــنــقــابــة إلــى  الــوظــيــفــي مـــن ســكــرتــيــر عــ
األمــــني الـــعـــام، حـــول الــنــقــابــة إلـــى »عـــزبـــة«، 
الــقــادم« في ظل  »النقيب  أن يكون  ويرجح 
رضـــا الــجــهــات األمــنــيــة والــســيــاديــة عليه. 
ــاف أن »الــعــمــل داخـــل الــنــقــابــة أصبح  وأضــ
ــال الــتــلــفــونــي، رغــم  بـــالـــواســـطـــة أو االتــــصــ
ال  أو  مغلقة  األعـــضـــاء  تــلــفــونــات  أن معظم 
الخدمات  الصحافي يتسول  تــرد، وأصبح 
الخاصة به خاصة مشروع العاج«، مؤكدًا 
ــع الــــفــــوري« غــيــر قــانــونــي  ــدفــ أن نـــظـــام »الــ
وربما هو أمني بحت، علمًا أن الصحافي 

مطالب بتسجيل كافة بياناته.
ــذه االعــــتــــراضــــات، صـــاغ  ــ ــلـــى خــلــفــيــة هـ وعـ
شــبــانــة بــيــانــًا مـــن 11 بـــنـــدًا، ونـــشـــره أيــضــًا 
عبر حسابه الخاص على موقع »فيسبوك« 
ــاء فــيــه »قـــرر  ــ لـــلـــرد عــلــى الــصــحــافــيــني. وجـ
مــجــلــس الــنــقــابــة بـــاإلجـــمـــاع، حــفــاظــًا على 
أرواح وصــحــة الــزمــاء، االتــفــاق مــع شركة 
)فـــــــــوري(، لـــتـــكـــون االشــــتــــراكــــات جــمــيــعــهــا 
ــراك الــســنــوي أو  ــتـ ــواء االشـ مـــن خــالــهــا، ســ
أو رســوم استخراج بطاقة  العاج  اشتراك 
العضوية… لم نخترع الذرة، وإنما في ظل 
ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات 
ــراءات نــفــســهــا فــــي خــــدمــــة الـــعـــاج  ــ ــ ــاإلجـ ــ ــ بـ
واالشتراكات، ومنها اتحاد األطباء أخيرًا«. 
وأضــــاف »هــنــاك قــلــيــلــون جـــدًا نــســجــوا من 
صحيحة  غير  وحــكــايــات  قصصا  خيالهم 
ــنـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــقــلــيــل مــن  ــيـ ــيــــر أمـ وغــ
املجهود الــذي يحدث، وهــي أمــور مفهومة 
اقتراب موعد االنتخابات وال تستحق  مع 
الــرد عليها، إذ إن األهــم هــو الحفاظ  عناء 

على صحة جميع الزماء والزميات«.
الـــبـــيـــان  الـــصـــحـــافـــيـــني عـــلـــى  ورد عــــشــــرات 
ــهــــجــــومــــي، مـــدشـــنـــني  ــالــ الـــــــــذي وصـــــفـــــوه بــ
وســـم »#أرفــض_وصــايــة_مــحــمــد_شــبــانــة«، 
اإلدارة  أن واحــدة من أساسيات  ومؤكدين 
ــــي ســـبـــل الـــدفـــع  الـــصـــحـــيـــحـــة وتــــحــــديــــدًا فـ
والسداد هي اإلتاحة والتنوع، وعدم إجبار 

الجميع على اعتماد آلية واحدة.

ُتصوب االنتقادات 
على السكرتير العام 

محمد شبانة

ــر املـــــــايـــــــني دورهــــــــــــــم فـــي  ــتــــظــ ــنــ ــا يــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
يطول  وربما  »كوفيد-19«  بلقاح  التطعيم 
انــــتــــظــــارهــــم، يـــســـتـــخـــدم مـــحـــتـــالـــون عــلــى 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي وتطبيقات  اإلنــتــرنــت 
أن  الــتــراســل إلغــــراء ضــحــايــاهــم بإيهامهم 
بإمكانهم الحصول على جرعة خال أيام 
مقابل مبالغ زهيدة تصل إلى 150 دوالرًا 
أمــيــركــيــًا. ويـــحـــذر مـــســـؤولـــون أوروبـــيـــون 
ــنـــاس مـــن املــحــتــالــني  وأمـــيـــركـــيـــون عـــامـــة الـ
الساعني للحصول على أموالهم وبياناتهم 
الشخصية، ويقولون إن أساليب االحتيال 
في  »كوفيد-19«  للقاح  الحاجة  باستغال 

ازدياد.
وأجـــــــــرت وكـــــالـــــة »رويـــــــتـــــــرز« بـــحـــثـــًا عــلــى 
املظلمة،  الشبكة  منتديات  وفــي  اإلنترنت 
باإلنترنت  املتصلة  الخاصة  الشبكات  أي 
ــال بـــهـــا بــرمــجــيــات  ــ ــــصـ الـــتـــي يــتــطــلــب االتـ
معينة، وعلى تطبيق التراسل »تيليغرام«، 
واكتشفت سبعة عروض مختلفة للقاحات 

مزعومة.
وتتضمن وسائل االحتيال رسائل بالبريد 
اإللـــكـــتـــرونـــي تــعــد بـــــــإدراج اســــم املــشــتــري 
فــي قــوائــم يــفــتــرض أنــهــا ســريــة للحصول 
عــلــى الــلــقــاح أو مــكــاملــات هــاتــفــيــة مسجلة 
الحكومية.  الــوكــاالت  تنتحل صفة  مسبقًا 
وأضـــافـــت لــوحــات الــرســائــل عــلــى الشبكة 
املظلمة لــقــاحــات »كـــوفـــيـــد-19« إلـــى قــوائــم 

السلع التقليدية املعروضة للبيع سرًا.

وقد حــذرت وكــاالت إنفاذ القانون، ومنها 
ــادي األمــيــركــي  ــحــ مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات االتــ
)اإلنــتــربــول(، من ظهور  الدولية  والشرطة 
أساليب احتيال مرتبطة بجائحة فيروس 
كــورونــا، وقــالــت إن الــعــاجــات واللقاحات 
الزائفة التي يعلن عنها على مواقع زائفة 
قـــد تــشــكــل مــخــاطــر ســيــبــرانــيــة ومــخــاطــر 
كــبــيــرة عــلــى صــحــة الــنــاس بــل وأرواحـــهـــم. 
»ريكوردد  السيبراني  األمــن  وتقول شركة 
االحتيال  أســالــيــب  تتابع  الــتــي  فيوتشر«، 
»كـــــوفـــــيـــــد-19« عــلــى  ــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــ ــ ــ حـ
اإلنترنت، إن نطاقات مواقع اإلنترنت التي 
»كوفيد-19«  كلمة  مع  لقاح  كلمة  تتضمن 
أو فيروس كورونا زادت ألكثر من مثليها 
منذ أكتوبر/ تشرين األول، لتصل إلى نحو 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في  نطاق   2500
اللقاحات املشروعة األولى  اقتربت  عندما 
ــات الــســلــطــات  ــقـ ــوافـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ

املعنية.
وقـــــالـــــت املــــــديــــــرة فـــــي شــــركــــة »ريــــــكــــــوردد 
فــيــوتــشــر« لــيــنــزي كــــاي: »حــتــى اآلن يبدو 
ــاقــــات مـــجـــرد  ــنــــطــ ــن هــــــذه الــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ أن الـ
بعضها  لكن  انتهازية،  لعناوين  تسجيل 
ــــي مــــــحــــــاوالت لـــلـــحـــصـــول  ــدم فــ ــتـــخـ ــيـــسـ سـ
عــلــى مــعــلــومــات بـــإغـــراء الـــنـــاس بالضغط 
عــلــى روابـــــط« خــبــيــثــة. وأضـــافـــت أن فريق 
الــعــامــلــني مــعــهــا الـــــذي يــعــمــل عــلــى مسح 
أي  لــم يــصــادف حتى اآلن  الشبكة املظلمة 

لــقــاح مــشــروع مــحــول مــن منشآت الرعاية 
الـــــدول. ويستغل  أو مــخــزونــات  الــصــحــيــة 
ــن تـــوزيـــع  ــنــــاس مــ ــاوف الــ ــخــ ــالـــون مــ ــتـ املـــحـ
اللقاحات بوتيرة أبطأ كثيرًا مما وعد به 
املسؤولون للوقاية من الفيروس الذي راح 
ضحيته أكثر من 1.8 مليون شخص على 
مستوى العالم إلى اآلن. وسيضطر معظم 
الــنــاس لــانــتــظــار حــتــى الــربــيــع بــل وربــمــا 

حتى الصيف للحصول على جرعتهم.
)رويترز(

)Getty/عارض صحافيون قرار تسديد االشتراكات إلكترونيًا )زياد أحمد

يستغل المحتالون المخاوف )جاستن تاليس/
فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

ع الرئيس األميركي املنتهية واليته دونالد ترامب، يوم األربعاء، أمرًا تنفيذيًا 
ّ
وق

يفرض في غضون 45 يومًا حظرًا على التعامات مع منّصات الدفع اإللكتروني 
 AliPay »و»علي باي WeChatPay »اململوكة لشركات صينية مثل »وي تشات باي
وتطبيقات صينية أخرى اعتبرها مصدر تهديد »لألمن القومي«، وفق ما نقلت 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«. هــذا األمـــر يــعــّد أحـــدث مــحــاولــة لــــإدارة املنتهية واليتها 
الستهداف شركات التكنولوجيا الصينية، لكن األمر متروك للرئيس املنتخب جو 

بايدن ليقرر ما إذا كان سيطبقه.
كما أنــه يــوجــه ضــربــة أخـــرى إلــى املــؤســس املــشــارك فــي شــركــة »آنـــت« Ant املالكة 
»علي باي«، جاك ما الذي لم يظهر علنًا منذ إيقاف املنظمني الصينيني االكتتاب  لـ
العام األولي للشركة وقيمته 35 مليار دوالر أميركي، وإطاقهم تحقيقًا ملكافحة 

االحتكار في »مجموعة علي بابا«، وفق ما لفتت وكالة »بلومبيرغ«.
ومن املحتمل أن يواجه األمر تحديات قانونية مماثلة لتلك التي تصدت لجهود 
ترامب السابقة لفرض بيع »تيك توك« التي تملكها شركة »بايتدانس« الصينية 
وحظر تطبيق املراسلة »وي تشات«. لكن يمكن لبايدن أيضًا تعليق هذه السياسة 
تأثير  أن  »بــلــومــبــيــرغ«  وأوضــحــت  منصبه.  توليه  عند  نهائيًا  عنها  التخلي  أو 
األمــر قد يكون محدودًا على املــدى القصير، إذ يمتلك تطبيقا »علي بــاي« و»وي 
تشات باي« أكبر قاعدة عماء في الصني وعدد محدود نسبيًا من املستخدمني في 
الواليات املتحدة. وليس من الواضح ما إذا كان يمكن تطبيق األمر على املعامات 
باستخدام  بالدفع  لزبائنها   تسمح 

ً
»ستاربكس« مثا فـ املتحدة،  الواليات  خارج 

»وي تشات بــاي« في الصني. وقد ارتفعت أسهم »علي بابا« و»تينسنت« املالكة 
»وي تشات« بأكثر من 1 في املائة يوم األربعاء في هونغ كونغ. وكان ترامب حاول  لـ
»بايتدانس«  اململوك لشركة  تــوك«  فــرض حظر على تطبيق »تيك  الصيف  خــال 
 الرئيس 

ّ
 محاولته باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء األميركي أن

ّ
الصينية، لكن

تجاوز صاحياته بفرضه هذا الحظر.

قرارات مباغتة تربك الصحافيين المصريين

أعلنت وكالة »رويترز« أن إثيوبيا حريات
أفرجت عن مصورها كوميرا 

جميتشو، من دون توجيه اتهامات 
له الثالثاء، بعد اعتقاله في 24 
ديسمبر/كانون األول في منزله 

في أديس أبابا، وسط ضغوط على 
الصحافيين الذين يغطون الصراع في 

تيغراي.

اعتقلت أجهزة األمن المصرية 
المصور الصحافي حمدي الزعيم 

الثالثاء، إثر اقتحام منزله فجرًا 
وتحطيم محتوياته. الزعيم 

اعتقل عام 2016 من أمام مقر 
نقابة الصحافيين، بدعوى اتهامه 

بـ»االنضمام إلى جماعة محظورة« 
و»نشر أخبار كاذبة«.

قرر العاملون في صحيفة »أخبار 
اليوم« المغربية اإلضراب عن 

العمل يوم األربعاء، احتجاجًا على 
األوضاع التي يعيشونها منذ 

أشهر بسبب عدم صرف أجورهم، 
وسط صراعات إدارية ومالية تهدد 

حقوق الصحافيين والموظفين 
ومكتسباتهم.

تعرض 39 صحافيًا النتهاكات 
خالل تغطية االنتخابات البرلمانية 

األردنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، وفق تقرير أصدره 

»مركز حماية وحرية الصحافيين« 
يوم الثالثاء. االنتهاكات شملت 

منع التغطية والتصوير وحجب 
للمعلومات.

حالة من الغضب واتهامات متبادلة باستغالل الوضع السياسي وتعطل مصالح قطاع عريض من الصحافيين بسبب قرارات مباغتة 
اتخذت بين ليلة وضحاها، وسط جائحة »كوفيد-19«
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الناس يحبون السينما
مـــع تــغــيــر عـــــادات املــشــاهــدة بــســبــب جائحة 
العالم نحو منصات العرض  كورونا، وميل 
الرقمية، كان من املتوقع أن يحدث ذلك أيضًا 
فـــي مــصــر، وأن يــــؤدي عــــرض أفــــام جــديــدة 

إليرادات كارثية، لكن هذا لم يحدث.
السينما  شهدت  املاضي،  يوليو/تموز  منذ 
فــي مــصــر عـــرض ســبــعــة أفــــام جـــديـــدة، كــان 
أكــثــرهــا إيــــرادًا فيلم »الــغــســالــة« )مــن بطولة 
ــيــــدة( وحـــقـــق  ــمــ ــمــــود حــ ــم ومــــحــ ــاتــ ــد حــ ــمــ أحــ
»تــوأم  فيلم  ثــم  مــصــري،  مليون جنية   15.5
ــــي« )مـــن بــطــولــة حــســن الـــــرداد وأمــيــنــة  روحـ
خليل( وحقق 13.6 مليون جنيه، ووراءهما 

)علي  العايمة«  »الخطة  فيلم  جــاء   
ً
مــبــاشــرة

ربيع وغادة عادل( وحقق 9.5 مايني جنيه 
ثم »زنزانة 7« )أحمد زاهر ونضال الشافعي( 
بـــ 8.4 مايني جنيه، و»الــصــنــدوق األســود« 
)منى زكي ومحمد فــراج( جالبًا 7.7 مايني 

جنيه.
تلك األرقـــام ليست ضخمة في ذاتــهــا، ولكن 
تــهــا فــي ظــل عـــدة عـــوامـــل، أهمها  تــجــب قــراء
قطعًا الظرف الوبائي، وأنها تأتي من قاعات 
االستيعابية.  قدرتها  بنصف  تعمل  عــرض 
واألمـــر اآلخـــر، أن أبــطــال تلك األفـــام ليسوا 
نجوما لشباك التذاكر من األصل، وبالتالي 

محمد جابر

ــرأ مـــــا جــــرى  ــ ــقـ ــ ــن أن نـ ــكـ ــمـ ــيــــف يـ كــ
في   2020 عـــام  املــصــريــة  للسينما 
ــــل وبـــــــاء ضـــخـــم ضــــــرب الـــعـــالـــم  ظـ

وأغلق قاعات العرض؟
الصورة الواسعة، وتحديدًا الخاصة بالسوق 
الــتــجــاري والــصــنــاعــة الــضــخــمــة، هــي صــورة 
ــل إلـــى  ــ ــذي وصـ ــ قـــاتـــمـــة بـــالـــطـــبـــع؛ فـــالـــوبـــاء الــ
ــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي،  الــقــاهــرة فــي أواخــ
السينمائية  إلى توقف تصوير األعمال  أدى 
-كما حدث  وكذلك  الزمن،  من  لفترة  بالكامل 
إلــى تأجيل عــرض أفام  العالم كله- أدى  في 

ضخمة كانت قد بدأت حملتها الدعائية.
وحتى مع عودة تشغيل دور السينما، كانت 
بــنــصــف ِســعــتــهــا، ولـــم تــشــهــد إال عـــرض عــدة 
رب 

َ
امليزانية والنجوم، ما ض أفــام متوسطة 

املواسم الثاثة األهم لعرض األفام في مصر: 
عيَدا الفطر واألضحى، وفصل الصيف. إال أن 
نظرة أدق، يمكن أن نتبنّي من خالها بعض 

النقاط اإليجابية لهذا العام السينمائي.

تغيير اسم منخفض 
جوي يصل إلى ألمانيا من 

زيغفريد إلى أحمد

أنتجت بعض شبكات 
العرض الرقمية أفالمًا 

مصرية خاصة بها

تشهد الدراما الغربية 
نجاحًا في اقتباسات 

األعمال األدبية

2223
منوعات

فإن قرابة 30 مليون جنيه لفيلمني من بطولة 
حــســن الـــــــرداد وأحـــمـــد حـــاتـــم، هـــي عـــائـــدات 
إلى  الذهاب  في  الناس  رغبة  تؤكد  ممتازة، 
بقدر  بالرهبة،  يشعرون  ال  وأنهم  السينما، 
، أو فـــي بــلــدان 

ً
مـــا يـــحـــدث فـــي أمــيــركــا مـــثـــا

أوروبية أخرى. 

إقامة الجونة والقاهرة
العديد من األسئلة حــول درجة  يمكن طــرح 
االلــتــزام بــاإلجــراءات الوقائية التي قــام بها 
منظمو مهرجاني »الجونة« )الذي أقيم في 
أكتوبر( و»القاهرة« )مطلع ديسمبر(. ولكن 

مع تجاوز تلك النقطة، فإن إقامة كل منهما 
في  السينمائية  للصناعة  مهمًا  أمــرًا  كانت 
ــواء مـــن نــاحــيــة الـــــورش، أو إقــامــة  مــصــر؛ ســ
»مــلــتــقــى األفـــــام« بـــني الــصــنــاع واملــنــتــجــني، 
وامِلـــنـــح اإلنــتــاجــيــة لــأعــمــال، وحــتــى عــرض 

األفام ذاتها.
ــاد إلــــــى أبــــعــــد حــد  ــفــ ــتــ ــانــــني اســ ــا املــــهــــرجــ ــ كـ
كــذلــك مــن مـــوعـــده، الـــذي أتـــى بــعــد مهرجان 
إحــدى  فــي  فــي سبتمبر(،  )أقــيــم  »فينيسيا« 
دن تأثرًا بوباء »كورونا« في بدايته، 

ُ
أكثر امل

مــا جــعــل إقــامــة مــهــرجــانــني سينمائيني في 
مصر أمرًا مقبواًل وُمحتفى به. شيء لم يكن 

، وتقاطع 
ً
قليا تأخر ميعادهما  إذا  ليحدث 

مــع قــــرار مــهــرجــان »بـــرلـــني« بــتــحــويــل أغلب 
مع عرض  االفتراضي،  الواقع  إلــى  فعالياته 

األفام ذاتها في الصيف.

إنتاجات أصلية للمنصات
شـــيء آخـــر مــهــم وإيــجــابــي حـــدث فــي 2020، 
وهــــــو عــــــرض شـــبـــكـــة »شـــــاهـــــد« إلنـــتـــاجـــات 
اإلنترنت،  على   

ً
مــبــاشــرة أصلية  سينمائية 

مــن دون عــرض سينمائي؛ وهــو مــا بــدأ مع 
فيلم »صاحب املقام«، من بطولة آسر ياسني 
ــرا، وحــقــق نــجــاحــًا وجـــــداًل كــبــيــرًا عند  ويـــسـ
عرضه في أول أيــام عيد األضــحــى. ثم تكرر 
هــذا الــجــدل مــع فيلم »خــط دم« الـــذي لعبت 
الــعــابــديــن، وتم  كــريــم وظــافــر  بطولته نيلي 
تصديره باعتباره »أول فيلم مصاصي دماء 

مصري«.
الــفــيــلــمــان عــلــيــهــمــا الــكــثــيــر مـــن الــتــحــفــظــات 
الفنية، ولكن الخطوة نفسها إيجابية، ومن 
املـــتـــوقـــع أن تــمــنــح بــعــض الـــحـــريـــة لــصــنــاع 
السينما لتقديم أفامهم بعيدًا عن ضغوط 
ــرار إلــــى تــقــديــم  ــطــ الـــســـوق الـــتـــجـــاري، واالضــ
التذاكر. كما تعطي  تــنــازالت إرضـــاًء لشباك 
احتمااًل لتقديم »نوعيات سينمائية« أخرى 
غــيــر الـــســـائـــدة تـــجـــاريـــًا. وألن الــســيــنــمــا في 
مصر تحتاج دائمًا للحراك؛ فدخول منصات 
املـــشـــاهـــدة لــإنــتــاج الــســيــنــمــائــي يــعــد مــيــزة 
إيجابية، خصوصًا إذا وضعنا في االعتبار 
بــدء اهــتــمــام تلك املــنــصــات بــإنــتــاج أو شــراء 
 VIU فعلت شبكتا  مثلما  القصيرة،  األفــام 
وOSN، وهو شيء قد يصنع فارقًا كبيرًا في 

الصناعة ويخلق سوقًا مختلفًا ومهمًا.

صناع الهامش
ــد يــمــكــن له  إذا كـــان هــنــاك فــيــلــم طــويــل واحــ
فهو   ،2020 عــام  املصرية  السينما  يمثل  أن 
الــوثــائــقــي »عـــاش يــا كــابــن«، للمخرجة مي 
زايد، الذي عرض في مهرجان تورنتو، وفاز 
بجائزة اليمامة الذهبية بمهرجان »اليبزغ«، 
ــان »الـــقـــاهـــرة«  ــهـــرجـ قـــبـــل أن يـــعـــرض فــــي مـ
ويحقق ثاث جوائز أخرى. الفيلم هو ثمرة 
جــهــد طــويــل ومــمــتــد لــســت ســنــوات، لصناع 
سينما »مستقلني« في اإلسكندرية، أنتجوا 
الفيلم من دون أي إمكانيات كبرى، ووصلوا 
ألن يكون فيلمهم اآلن ضمن القائمة الطويلة 

لأوسكار في فئة األفام الوثائقية.
من جانب آخــر، كان هناك حدث استثنائي، 
للمخرج سامح  »ســتــاشــر«  فيلم  فـــوز  وهـــو 
»السعفة  لطفي بجائزة  مــارك  واملنتج  عــاء 
الــذهــبــيــة« ألفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر بــمــهــرجــان 
ُجهد  ثمرة  أيضًا  العمل  السينمائي.  »كــان« 
سينمائية  لغة  اكتشاف  ومحاولة  مستقل، 
مختلفة، بعيدًا عن السوق التجاري املعتاد 

في مصر.

سالم أبو ناصر

العربي  املشاهد  العاقة جيدة ما بني  ليست 
فــي فئة  العربية املصنفة  الــدرامــيــة  واألعــمــال 
الــرعــب horror. هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة واضــحــة 
أحــدثــتــهــا عــوامــل عــديــدة جعلت طبيعة هــذا 
ــام  ــدٍن أمـ ــتـ ــٍع مـ ــن األعــــمــــال فـــي مـــوضـ ــنـــوع مـ الـ
ذوق  على  وسطوتها  الغربية  األعــمــال  غلبة 
الــجــمــهــور. بــالــطــبــع، ال نــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة 
لفهم  ومناقشتها،  شــامــلــة  سينمائية  ذاكــــرة 
هذه العاقة. أعمال عربية مرعبة، رغم قلتها، 
كافية لتكون مسبارنا نحو فهم العوائق التي 
جعلتها فــي حــالــة شــلــٍل وجـــمـــوٍد، فأصبحت 
به  قــد تضاهي  تــطــور محتمل  كــل  عبئًا على 

جودة األعمال العاملية.
ناحظ في السنوات األخيرة صعوًدا لأعمال 
العربية التي تتناول مواضيع مخيفة ومثيرة 
للرعب في نفس املشاهد. مجموعة محاوالت 
خــجــولــة فــشــلــت فــي مــعــظــمــهــا. ربــمــا بعضها 
ــا، لــيــس عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي،  ــاًحـ حــقــق نـــجـ
ــا بهما نــوع البلبلة 

ً
الــدعــايــة والــتــرويــج مــرفــق

اهتمام  التي شكلت محور  أثارتها هي  التي 
املــتــلــقــي. عــلــى رأس هــــذه األعــــمــــال، املــســلــســل 
ــــي »جــــن« الــــذي بــثــتــه شــبــكــة نتفليكس  األردنـ

األميركية منتصف 2019.
وحده وقع اسم الشبكة األميركية في العاملني 
العربي والغربي كفيل بنجاح تسويق أي عمل 
يعرض على منصتها. تبقى النتائج مرهونة 
بـــاســـتـــحـــســـان الـــعـــمـــل أو نــــبــــذه. لـــكـــن »جــــن« 
شــكــل حــالــة خــاصــة عــنــد املــشــاهــديــن الــعــرب، 
القبل فيه، وهــو مــا شكل حالة  نــظــًرا ملشاهد 
املتابعني،  لدى  كبيرين  واستنكار  استهجان 
هذه  تثيرها  التي  الخاصة  للحساسية  نظًرا 
الجمهور في  مــن  لــدى قسم كبير  املــواضــيــع، 

العالم العربي واإلسامي.
 مــــن صــنــع 

ً
لــــم يـــقـــتـــرب املـــســـلـــســـل ولـــــو قـــلـــيـــا

نموذج بصري فريد ومتقن. فشل واضح في 
العناصر من حيث اإلخــراج والتمثيل  جميع 
والسيناريو والحبكة. ال يعنينا كثيًرا نجاح 
التي  القصة  تعنينا  ما  بقدر  فشله  أو  العمل 
فالعمل  الــتــجــربــة.  هـــذه  ــداث  أحــ عليها  بنيت 
ــن«، واحـــــــدة مــن  ــ ــجـ ــ ــول قـــصـــة »الـ ــ يــتــمــحــور حـ
الحكايات املرعبة املأخوذة من قصص األديان 
أو من بعض األساطير العربية. تجربة مكررة 
لم تستطع انتشال نفسها من قالب السينما 
الــغــارقــة فــي التنميط واالســتــهــاك.  الــعــربــيــة 
ــان الـــتـــراث الــعــربــي يــزخــر بــالــحــكــايــات  وإن كـ
والـــقـــصـــص واألســـاطـــيـــر الــشــعــبــيــة الــقــوطــيــة 
التي تصلح لتكون مواد بصرية تعرض على 
والعظروط  والــقــطــرب  الطنطل  مثل  الــشــاشــة، 

دوالرًا(.   295( يـــورو   240 املطيرة   املنخفضة 
ــثــــر تـــعـــبـــيـــرا عــــن الـــتـــعـــدد  لـــجـــعـــل الـــطـــقـــس أكــ
ــرت مـــجـــمـــوعـــة تـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــتـ ــ ــافــــي، اشـ ــقــ ــثــ الــ
الجدد«  نفسها اســم »صناع اإلعــام األملاني 
متنوعة،  خلفيات  من  صحافيني  تمثل  التي 
مجموعة من أسماء نظم الطقس ذات الضغط 
 مــــن أســــمــــاء نــظــم 

ً
ــيـــا ــلـ املـــنـــخـــفـــض وعــــــــددًا قـ

الطقس مرتفعة الضغط لبداية العام الجديد، 
حسبما قالت فيردا أتامان، رئيسة املجموعة، 
التي  أتامان،  »أسوشييتد برس«. وأضافت  لـ
اآلن،  »حتى  قائلة  تركيا،  مــن  والــداهــا  هاجر 
أسماء  يحمل  الغالب  فــي  لدينا  الطقس  كــان 
أملانية تقليدية فقط، على الرغم من أن حوالي 

ــــى أحــــمــــد، أطــلــق  فــــي تـــحـــول مــــن زيـــغـــفـــريـــد إلـ
مجموعة من الصحافيني الثاثاء اسم صبي 
من أصل تركي يدعى أحمد على نظام ضغط 
جــــوي مــنــخــفــض يــجــلــب إلــــى أملــانــيــا درجــــات 
حرارة قارسة البرودة وسحبًا مطيرة وجليدًا، 
وذلك في مسعى إلظهار التنوع الثقافي اآلخذ 

في التزايد بالباد على نحو أكبر.
الــنــظــام الــجــوي »أحـــمـــد« تتبعه نــظــم ضغط 
منخفض أخرى تحمل أسماء عربية وكردية 
وحتى يونانية مثل جمال، وغوران، وحكيم، 
وديــمــيــتــريــوس. ومــــن املـــزمـــع إطـــــاق أســمــاء 
بــوزنــا أو تشانا أو دراغــيــتــســا ذات األصــول 
على  سافية  والجنوب  والعبرية  البولندية 
نظم الضغط الجوي املرتفع التي من املتوقع 

أن تشهدها أملانيا مطلع العام الحالي.
فــي أملــانــيــا، تسمية نــظــم الــطــقــس الــتــي تؤثر 
ليست حكرا  اليومية  الجوية  التغيرات  على 
عــلــى خـــبـــراء األرصــــــاد الـــجـــويـــة. فــيــمــكــن ألي 
ــر مــقــابــل ثــمــن، إذ  شــخــص املــشــاركــة فـــي األمــ
تــكــلــف تــســمــيــة الــنــظــام املــشــمــس 360 يـــورو 
الــنــظــم  تــســمــيــة  تــكــلــف  بــيــنــمــا  دوالرًا(،   442(

والــســعــاة، والـــنـــّداهـــة والــنــمــنــم، وغــيــرهــا من 
قصص العفاريت والخوارق واملاورائيات، غير 
التغيير والتطوير  لم تواكب بعد حركة  أنها 
بتقديم  الــعــربــيــة  الــشــاشــة  لتكتفي  الــعــاملــيــة، 
أعـــمـــال وصـــل الــتــكــرار فــيــهــا حـــد الــامــعــقــول. 
ــــام ومــســلــســات، ال  فــمــا الــغــايــة مـــن طــــرح أفـ
زالت حتى يومنا هذا متشبثة بنوعية املواد 

ذاتها، وإن اختلفت السيناريوهات املطروحة 
كبيرين  واستهاًكا  تــكــراًرا  نجد   ،

ً
مثا فيها؟ 

لحكايات الجن والنّداهة في كثير من األعمال، 
ــــس والـــجـــان« و»الــتــعــويــذة«  مــنــهــا فــيــلــم »اإلنـ
و»قنديشة« و»الفيل األزرق«، ومسلسات مثل 
»مــا وراء الطبيعة« و»الــرابــوص«، ما جعلها 
بانغاقها  معها  وتــجــر  نفسها  عــلــى  تنغلق 

هذا مخيلة املتلقي العربي.
يــتــجــه غــالــبــيــة الـــعـــرب إلــــى تــفــضــيــل قصص 
الرعب الغربية على العربية، ومرد ذلك يعود 
إلى نجاح االقتباسات السينمائية، خصوًصا 
عرفت  الغربية  فالسينمات  منها.  األميركية 
كيف تستثمر هذا النوع من الفنون من خال 
بأساطيرها  األمــم  تصوير قصص حضارات 
ومـــوروثـــاتـــهـــا ومــرويــاتــهــا وخـــرافـــاتـــهـــا. وقــد 
كبيرة  الرعب مجموعة  لظهور حكايات  مهد 

ومـــســـرحـــيـــني،  ورواة  شــــعــــراء  ــــاب، 
ّ
الــــكــــت مــــن 

ــارب كــتــابــيــة كــثــيــرة لـــهـــذا الــنــوع  ــبـــرزت تـــجـ فـ
ــا مــن الــعــصــور الــوســطــى، 

ً
مــن الــفــنــون انــطــاق

للشاعر  اإللهية«  »الكوميديا  بالذكر  ونخص 
 )1321  -  1265( ألــيــغــيــيــري  دانـــتـــي  اإليــطــالــي 
التي أثرت في قصص وروايات األدب األملاني، 
وأشــهــرهــا روايــــة »مــطــرقــة الـــســـاحـــرات« التي 
ألفها هينريتش كرامر عام 1487، ومسرحية 

فاوست الشهيرة ليوهان غوته.
أعمال  اشتهرت  اإلنكليزي،  األدب  في  وهناك 
لكل من وليام بيكفرود وآن رادكليف، وميري 
شيلي، ومن ثم روايات اإليرلندي برام ستوكر 
ــوال« الــشــهــيــرة. نضيف  ــ ــة »دراكــ صــاحــب روايــ
الرعب،  فــي أدب  إلــى ذلــك أشهر كتاب أميركا 
مثل إدغار آالن بو وهوارد الفكرافت، وفي أدب 

الرعب املعاصر الروائي ستيفن كينغ.

26 في املائة من الناس بأملانيا لديهم جذور 
مهاجرين«.

يـــعـــد مــــشــــروع تــســمــيــة نـــظـــم الـــطـــقـــس الــــذي 
أطــلــقــت عــلــيــه مــجــمــوعــة الــصــحــافــيــني وســم 
رمــزيــة تطالب  مــبــادرة  الــطــقــس«،  »تصحيح 
بأن ينعكس التنوع الثقافي في أملانيا بشكل 
أفـــضـــل بـــأرجـــاء املــجــتــمــع. وقــــد القــــى الــوســم 
دعا  بينما  تويتر،  مــوقــع  على  كبيرًا   

ً
تفاعا

صـــحـــافـــيـــون ونـــاشـــطـــون مــــن دول أوروبــــيــــة 
عــــدة إلــــى اتـــبـــاع الــخــطــة نــفــســهــا فـــي تسمية 

العواصف واملنخفضات الجوية.
وتضغط مجموعة الصحافيني على وسائل 
اإلعـــــام األملــانــيــة لــتــحــديــد حــصــص توظيف 
ــيـــني مــن  ــافـ ــلــــونــــني والـــصـــحـ لــلــصــحــافــيــني املــ
عــائــات املــهــاجــريــن. وتــشــيــر تــقــديــراتــهــا إلــى 
أن الــصــحــافــيــني املـــلـــونـــني مــمــثــلــون تــمــثــيــا 
منقوصا إلى حد بعيد في وسائل اإلعام في 
أملانيا. وقــالــت كذلك إن مــا بــني 5 إلــى 10 في 
املائة فقط من املراسلني واملحررين في أملانيا 

لديهم جذور مهاجرين.
)أسوشييتد برس(

ألمانيا تغيّر أسماء العواصف الجوية

نتفليكس في مطاردة 
»متعّقب الليل«

دراما الرعب العربية: خوف أقرب إلى الضحك

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 Boardwalk مسلسل HBO ت شبكة
ّ
بني عامي 2010 و2014، بث

إذ ُيعرض  أخـــذت شبكة OSN حــقــوق عــرضــه،  أخــيــرًا،   .Empire
تح مشاهدته للكثيرين 

ُ
حاليًا عليها بمواسمه الخمسة. ربما لم ت

العربي، مثل  العالم   في 
ً
أن HBO ليست متاحة كــون  ذلــك،  قبل 

من  لكثير  وســيــط  بمثابة   OSN أن  الــحــظ،  ولحسن  نتفليكس. 
أعمال HBO. يعود بنا Boardwalk Empire مئة عام إلى الوراء، 
إلى نيويورك في عشرينيات القرن املاضي، حيث صدر قانون 
ب على ذلك 

ّ
منع الكحول في الواليات املتحدة )1919(، وما ترت

في  وتــداولــهــا  الكحول  تهريب  بتهريبها.  ق 
ّ
تتعل إشــكــاالت  مــن 

السوق األميركية يحتاج إلى أمرين: مافيات، وفساد حكومي.
ى 

ّ
، هذا ما يرّكز عليه املسلسل. ظهور املافيات التي تتول

ً
وفعا

الــدولــة معها  تهريب الكحول واالتــجــار بها، وتــواطــؤ رجـــاالت 
واملــال.  والــنــفــوذ  بالسلطة  ق 

ّ
تتعل شخصية،  مكاسب  لتحقيق 

هـــكـــذا، نــتــعــّرف إلــــى بــطــل املــســلــســل، نـــاكـــي تــومــســون )ســتــيــف 

بوشيمي(، وزير املالية الفاسد، الذي يتزّعم إحدى هذه املافيات 
اإليطالية  الجريمة:  منظمات  بقية  مــع  )األيــرلــنــديــة(، وصــراعــه 

واليهودية، وغيرهما.
 ،HBO جاء هذا العمل بعد مسلسلني ُيعتبران من أبرز إنتاجات
هما The Sopranos، وThe wire. حني نشاهد املسلسات الثاثة، 
نجد أن شيئًا لم يتغّير في الواليات املتحدة، بل ربما نميل إلى 
 هناك جزءًا مظلمًا في هذه الباد، تديره املافيا طوال 

ّ
الحكم بأن

املافيا  الوقت. فبينما يمضي The Sopranos في تقّصي أخبار 
إلى   The wire بنا  يذهب  نيويورك،  ملدينة  وحكمها  اإليطالية 
بالتيمور، التي سيطرت عليها تجارة املخّدرات، أيضًا بتواطؤ 
 ،Boardwalk Empire مــن رجــال دولــة فــاســديــن. فــي الــعــودة إلــى
الــذي أخــرج الحلقة األولــى منه مارتن سكورسيزي، وهــو أحد 
الصنع،  ُمتقن  عمل  أمـــام  أنفسنا  نجد  فــيــه،  املنفذين  املنتجني 
يتناول واقع نيويورك في العشرينيات بحرفية وفنية عاليتني، 
خصوصًا حني نقرأ عن املدينة في تلك الفترة، ونتعّرف إلى أبرز 

قيادات الجريمة املنظمة هناك.

شبّاك التذاكر بقي مفتوحًا

السينما 
المصرية 

2020

إمبراطورية بوردووك 

فنون وكوكتيل
مسلسل

حول العالم

مشهد

نقدوثائقي

لندن ـ العربي الجديد

أربع  ف من 
ّ
تتأل نتفليكس سلسلة وثائقية،  املــاضــي، عرضت منصة  الشهر  خــال 

حلقات، بعنوان »السفاح« The ripper. تتتّبع السلسلة، التي أخرجتها كل من جيسي 
فايل وإيلينا وود، قضية وملف التحقيق واملاحقة لسفاح يوركشاير البريطانية، 

القاتل املتسلسل الذي نشط بني عامي 1975 و1980، وقد قتل 13 امرأة. 
الــواليــات  قــاتــل متسلسل آخــر فــي  إلــقــاء القبض عليه بخمس ســنــوات، نشط  بعد 
الليل«  ب 

ّ
أو »متعق  ، The Night Stalker بـ  املتحدة، وقتل أيضًا 13 شخصًا، وُعــرف 

عرض سلسلة 
ُ
الــجــاري، ست الشهر  من  الثالث عشر  في  راميريز(.  ريتشارد  )اسمه 

وسكان  للمحققني  شــهــادات  تتضّمن  أيــضــًا،  نتفليكس  شبكة  على  عنه  وثائقية 
القبض  القاتل، وتفاصيل حول مطاردته وإلقاء  التي نشط فيها وسكنها  املنطقة 
عليه، حتى موته في عام 2013. تجذب مواضيع القتلة املتسلسلني الجمهور إجمااًل، 
وهذا ما يدفع نتفليكس إلنتاج وعرض مسلسات درامية ووثائقية عديدة تتناول 
إنتاجات نتفليكس، وأهّمها ربما، هو مسلسل  أبــرز  بالذات. ومن  املوضوعة  هذه 
السبعينيات،  إلى  قتبس عن كتاب يحمل االسم نفسه، ويعود بنا 

ُ
امل  ،Mindhunter

 ،FBI الـ  في  املتسلسلني  القتلة  بتحليل  التي تخصصت  الوحدة  ليتناول تأسيس 
فهم طبيعة هؤالء  من  أكثر  نتمكن   ،Mindhunter بعد مشاهدة  نا 

ّ
لعل ومطاردتهم. 

األشخاص، والظروف املحيطة بهم، وبنشأتهم، وما يدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه 
الــجــرائــم. إذ يطرح العمل أسئلة حــول هــؤالء القتلة: مــن هــم؟ وملـــاذا يرتكبون هذه 

الجرائم؟ وملاذا يرتكبونها بهذه الطريقة تحديدًا؟ 
نتظرة The Night Stalker، أسئلة من هذا القبيل، 

ُ
وهكذا، غالبًا سنجد مع السلسلة امل

فًا في كل 
ّ
ارتــكــاب جرائمه، مخل كــان يتبع أساليب معينة في  القاتل  أن  خصوصًا 

مسرح من مسارح هذه الجرائم رموزًا مرتبطة بعبادة الشيطان.
وقد نتعّرف أكثر إلى سياق ظهور القتلة املتسلسلني في الواليات املتحدة، وارتباط 

ذلك بتحوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة عاشتها باد العم سام.

في  العالم  عاشها  التي  القاسية  الوبائية  الظروف  رغم 
حراكها  تواصل  أن  استطاعت  مصر  أن  إلّا   ،2020 عام 
السينمائي، عروضًا وإنتاجًا ومهرجاناٍت، وإن كان ذلك 

بصعوبة، حيث واجه عدد من األعمال تأجيًال

قيد مجهول
انــتــهــى املـــخـــرج الـــســـوري الــســديــر 
ــــورة( مـــن تــصــويــر  ــــصـ مــســعــود )الـ
ــول«، أول  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــد مـ ــ ــيـ ــ مـــســـلـــســـل »قـ
أعــمــالــه الــدرامــيــة الــطــويــلــة، بعدما 

عرف باألفام القصيرة.
املسلسل املؤلف من ثماني حلقات، 
ــا يــنــتــمــي  ــيــــعــــرض قــــريــــبــــا، كــــمــ ســ

والتشويق.  اإلثــارة  أعمال  لنوعية 
الــعــمــل مــن تــألــيــف مــحــمــد أبـــو لنب 
ــي، ويــلــعــب بــطــولــتــه  ــازجــ ولــــــواء يــ
باسل خياط وعبد املنعم عمايري 

وإيهاب شعبان ونظلي الرواس.
ــهـــول اإلنـــــتـــــاج الــــســــوري  ــد مـــجـ ــيـ قـ
 Iلــلــمــنــتــج مــحــمــد مــشــيــش و األول 
مشيش  قــدم  أن  بعد   ،productions
ــن اإلنــــتــــاجــــات  ــ ــل عـــــــــددًا مــ ــبــ ــن قــ ــ مــ

املصرية الضخمة.

على خشبة المسرح 
الكبير

عــنــد الــثــامــنــة مـــن مـــســـاء يــــوم غــد، 
الحليم  عبد  فرقة  تقيم  الخميس، 
ــرح  ــ ــسـ ــ ــة املـ ــبــ ــشــ ــــى خــ ــلـ ــ نــــــــويــــــــرة، عـ
املصرية«،  األوبـــرا  »دار  في  الكبير 
 غــنــائــيــًا، تــــؤدي فــيــه أعــمــااًل 

ً
حــفــا

ـــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــوهــــــاب، وســـيـــد  ــ لـ
درويش، ومحمد فوزي، واألخوين 
 أبرز األغنيات 

ً
رحباني، ُمستعيدة

 إياها بتوزيعات 
ً
لكل منهم، مؤدية

موسيقية معاصرة

»ظل« لرمضان 2021
 Media شـــــــركـــــــة  شــــــــركــــــــة   تـــــــبـــــــدأ 
مــفــيــد  لــلــمــنــتــج    7  Revoluation
 »

ّ
»ظــل مسلسل  بتصوير  الرفاعي 

قـــريـــبـــا فــــي بــــيــــروت، لـــيـــعـــرض فــي 
مــن  ــل  ــلــــســ ــســ املــ  .2021 رمــــــضــــــان 

بـــطـــولـــة بــــاســــل خــــيــــاط ويـــوســـف 
الــخــال وغــســان مــســعــود، وميشال 
حــورانــي، وريــتــا حــرب )الــصــورة(، 
وجــيــســي عـــبـــده، وهــــو مـــن إخــــراج 
وفكرة  الخياري،  محمد  التونسي 
ســـيـــف رضـــــا حــــامــــد، وســـيـــنـــاريـــو 

وحوار زهير رامي املا.

أحمد حلمي ونجيب 
محفوظ

كشف خيري رمضان في برنامجه 
أحــــمــــد حــلــمــي  أن  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
فيه حياة  ملــشــروع يجسد  يستعد 
الــــروائــــي نــجــيــب مـــحـــفـــوظ. ولــفــت 
اإلعــامــي املصري إلــى أن جلسات 
ــيــــرًا بــني  تــحــضــيــريــة انـــطـــلـــقـــت أخــ
ــم  ــيـ ــبــــد الـــرحـ ــــب عــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــمـــي والـ ــلـ حـ
الــروائــي  لــتــقــديــم شخصية  كــمــال، 
ــل عــــلــــى جــــــائــــــزة نــــوبــــل.  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ  الـ
وأوضـــح رمــضــان أنــه لــم يعرف ما 
 
ً
الجديد مسلسا املشروع  كــان  إذا 

ــعـــاون  ــتـ الـ فــيــلــمــًا ســـيـــنـــمـــائـــيـــًا.  أو 
ــانـــي بــــني حــلــمــي  ــثـ ــو الـ املــنــتــظــر هــ
والكاتب املصري بعد فيلم »خيال 
مآتة« من إخــراج خالد مرعي عام 

.2019

نادين وتيم مجددًا

تقول معلومات خاصة إن التعاون 
بـــني املــمــثــلــة نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
ــــم حـــســـن  ــيـ ــ ــســــــــوري تـ واملـــــمـــــثـــــل الــــــ
)الــصــورة( سيكون حــاضــرا خال 
الــدرامــي املقبل، وذلــك بعد  املوسم 
ثــــاث ســـنـــوات مـــن الـــطـــاق الــفــنــي 
الــــذي وقـــع بـــني الــطــرفــني، والــكــام 
عـــن خـــافـــات حــصــلــت بــعــد الــجــزء 
األول من مسلسل »الهيبة« إخراج 
ســامــر الــبــرقــاوي. لــم يــنــف مصدر 
في شركة الصّباح املنتجة املنفذة 
املعلومات،  وحسن  نجيم،  ألعمال 
وقــــال »كــــل شــــيء وارد وال خــاف 
بني املمثلني«. وأشار إلى أن العمل 
املزمع إنتاجه لم يحسم أمره بعد، 

إن كان للسينما أو للتلفزيون.

أخبار

)Getty( أقيم كل من مهرجاني القاهرة والجونة رغم الظروف الوبائية

)HBO( أدى ستيف بوشيمي دور زعيم المافيا والوزير ناكي تومسون

لعّل مسلسل »ما وراء الطبيعة« من أبرز إنتاجات نوع الرعب )نتفليكس(

أسماء 
أكثر تنوعًا 
للعواصف 
)Getty(

)Getty( في الثالث عشر من الشهر الجاري ُتعرض سلسلة وثائقية عن ريتشارد راميريز
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