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»فيسبوك« يكثف جهود كبح 
التضليل حول لقاحات كورونا

الصين تحجب »كلوب هاوس«: 
السياسة ممنوعة

سامر إلياس

تلفزيوني بثته محطة »روسيا  أثــار تقرير 
املــاضــي، موجة  األحــد  الحكومية، مساء   »1
عـــارمـــة مـــن الــســخــريــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ُعرض  الــذي  التقرير  قــارن  فقد  االجتماعي. 
ضــمــن بــرنــامــج »حـــصـــاد األســـبـــوع« لكبير 
ــدا الــكــرمــلــن ديــمــتــري  ــانـ ــاغـ صــانــعــي بـــروبـ
قالت معدة  أملانيا،  كيسليوف بن فيال في 
التقرير إن املعارض الروسي ألكسي نافالني 
عاش فيها »حياة بــذخ« ملدة شهرين، وبن 
الــقــصــر الــواقــع عــلــى شــاطــئ الــبــحــر األســـود 
عنه،  استقصائيًا  فيلمًا  نافالني  أعــد  الــذي 
فالديمير  الــروســي  للرئيس  ملك  إنــه  وقـــال 
الرئيس شــّيــدوه بكلفة  بوتن وإن أصــدقــاء 
تــزيــد عــن 100 مــلــيــار روبـــل )حـــوالـــي مليار 
ــــورو( فـــي »أكـــبـــر رشــــوة في  و200 مــلــيــون يـ

تاريخ روسيا«. 
وتــحــت عـــنـــوان »حـــيـــاة نــافــالــنــي األملــانــيــة« 
ــا،  ــ ــ اســـتـــعـــرضـــت مـــراســـلـــة الـــقـــنـــاة فــــي أوروبـ
الفيال  وتصميم  موقع  بوبوفا،  أناستاسيا 
»الفخمة املحتوية على عدة غرف نوم ووعاء 
مــن الفاكهة وآلــة صنع قهوة وإطــاللــة على 
غروب الشمس«. وبحسب التقرير، تقع الفيال 
في حي فريبورغ املرموق في برلن، وانتقل 
تشرين  نوفمبر/  نهاية  فــي  إليها  نافالني 
الثاني املاضي بعد خروجه من املستشفى. 
وذكر التقرير أن مساحة الطابق األول حوالي 
100 مــتــر مــربــع، والــثــانــي قــرابــة 210 أمــتــار 
املبنى  في محيط  بوبوفا  مربعة. وتجولت 
إن  لــتــقــول  الــداخــلــي،  التصميم  إلـــى  لتنتقل 
»الطابق األول يتألف من غرفتي نوم فاخرتن 
إذا كان  املــســاء،  مع شرفة، حيث يمكنك في 
الــطــقــس جـــيـــدًا، رؤيــــة غــــروب الــشــمــس على 
آلة صنع  خلفية املدينة. ويتوفر مطبخ مع 
قهوة ومجموعة من أنواع الشاي الهولندي 

وزجاجة من النبيذ املحلي كهدية«.  
ورغم نفي بوتن ملكية القصر على البحر 
امللياردير  املــقــرب  صديقه  وتأكيد  األســـود، 
ــادي روتــنــبــرغ مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع أن  أركــ
ملكية القصر تعود له، وأنــه »كــان بانتظار 
ــمــــال فــيــه لــيــعــلــن عـــن افــتــتــاحــه  انـــتـــهـــاء األعــ
يدعو  ال  بما  التقرير  يكشف  فخم«،  كفندق 
»نافالني  أن  التأكيد  املقصود هو  أن  للشك 
أيضًا يعيش حياة مرفهة« ال تختلف كثيرًا 
عـــن املــقــاطــع املــنــشــورة فـــي »قــصــر بــوتــن«. 
ودخــــلــــت بـــوبـــوفـــا إلـــــى غـــرفـــة حـــمـــام فــيــهــا 
»جــــاكــــوزي«، وانــتــقــلــت إلـــى مــســبــح صغير، 
ــة مـــهـــارتـــهـــا فــي  ــلــ اســـتـــعـــرضـــت فـــيـــه املــــراســ
الــســبــاحــة رغـــم أن مــســاحــتــه ال تــتــجــاوز 10 
بوبوفا  تنس  ولــم  تقول.  كما  مربعة،  أمتار 
بتواليتات  »الشبيه  املرحاض  إلــى  الدخول 
 »الفرشاة ليست 

ً
عربات القطارات«، مضيفة

ــا!«، ووفــقــًا  مــذهــبــة، ولــكــنــهــا نظيفة نــوعــًا مــ

منوعات

ملــعــدة الــتــقــريــر، فــإن كلفة اإلقــامــة فــي الفيال 
الفخمة تصل إلى 530 يورو يوميًا، لتخلص 
إلى أن »املدون العاطل عن العمل« أنفق أكثر 
مــن 300 ألــف يــورو فــي شهرين للعيش في 
الــفــيــال، مــتــســائــلــة عــن »هــويــة مــن دفـــع ثمن 

إعداد الفيلم الوثائقي عن قصر بوتن؟«. 
مقارنة  كبيرة  بمشاهدات  التقرير  وحــظــي 
ــيــــوب«. وعــلــق  ــوتــ بـــتـــقـــاريـــر الـــقـــنـــاة عـــلـــى »يــ

عن  بعضهم  فعبر  الفيديو،  على  آالف  عــدة 
»ســخــافــة فــكــرة املــقــارنــة بــن حــصــن بوتن 
ومــحــيــطــه وفـــيـــال عـــاديـــة بــالــنــســبــة لــلــحــيــاة 
فــي أملــانــيــا«. وســخــر بعضهم مــن أن طاولة 
الـــطـــعـــام عــلــيــهــا صـــحـــن فـــاكـــهـــة كــضــيــافــة، 
وأن املــطــبــخ فــيــه آلــــة لــصــنــع الـــقـــهـــوة. فيما 
النبيذ  أملـــانـــي أن زجـــاجـــة  كــشــف صــحــافــي 
تــقــدم من  إنــهــا  الــتــي عرضها التقرير وقـــال 

 3 ثمنها  يتجاوز  ال  كهدية  الفيال  أصــحــاب 
يــــورو. وســريــعــًا، بـــدأ مــســتــخــدمــو »تــويــتــر« 
بــالــســخــريــة مـــن الــتــقــريــر والـــــذي كــــان نــوعــًا 
الــرد على تحقيق نافالني حــول »قصر  من 
املــعــلــقــون عــن استغرابهم  بـــوتـــن«. وأعــــرب 
لــأشــيــاء  الـــتـــقـــريـــر  أواله  الــــــذي  لـــالهـــتـــمـــام 
الــعــاديــة ومــيــزات »الــفــيــال« الــتــي اعتبروها 
مسكنًا عــاديــًا فــي أملــانــيــا. وأشــــارت ناشطة 
بــاســم »فـــيـــروس مـــوزغـــي« عــلــى تــويــتــر إلــى 
أن مــا عــرض هــو »الــســكــن املــعــتــاد للمواطن 
األملــانــي الــعــادي. لشخص مــا، يــبــدو فاخرًا 
ــبـــؤس. أال  فــقــط ألنــنــا لـــم نــــَر شــيــئــًا ســــوى الـ
يـــدركـــون هــــذا؟ حــســنــًا، لــيــســت لــديــهــم شقق 
بمطبخ بمساحة 4 أمتار مربعة ومرحاض 
بمساحة 0.5 متر مربع، مع نوافذ متصدعة 
وورق حائط ممزق وموقد للغاز منتج في 
 »وفــق 

ً
عــام 1960...«. أمــا فــيــدور فعلق قــائــال

معاييرهم، نافالني، بصفته وطنيًا حقيقيًا، 
كان عليه أن يعيش هنا )في كوخ من القش(. 

حسنًا، شكرًا، لقد كشفتموه«. 
من جانبها، عرضت رئيسة قسم التحقيقات 
في »صندوق مكافحة الفساد« الذي أسسه 
نــافــالــنــي، مـــاريـــا بــيــفــتــشــيــخ، فـــي صفحتها 
ــر« صــــورتــــن لــبــابــوفــا،  ــتـ ــويـ عـــلـــى مـــوقـــع »تـ
الصحافية في  »فـــي 2014  وقــالــت ســاخــرة: 
هيئة التلفزة الروسية الحكومية عملت في 
الــنــقــاط الــســاخــنــة، وحــمــلــت الــعــلــم األوملــبــي 
في سوتشي..  األوملبية  األلــعــاب  افتتاح  في 
فــي 2021 هــي ذاتــهــا تــرفــع فــرشــاة تنظيف 
التواليت في املكان الذي استأجره نافالني 

لعدة أسابيع«.  
ومعلوم أن »صندوق مكافحة الفساد« الذي 
يديره نافالني عرض فيلمًا استقصائيًا عن 
األســود  البحر  قصر أسطوري على شاطئ 
جــنــوبــي روســـيـــا وســــط مــجــمــع فــخــم يضم 
كــرومــًا بمساحة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى 7800 
هكتار أو مــا يــعــادل 39 مــرة مساحة إمــارة 
موناكو، ضمن منطقة حظر طيران من قبل 
األمن الفيدرالي. وأثار الفيلم الذي حظي حتى 
اآلن بنحو 110 مالين مشاهدة على موقع 
»يوتيوب« موجة غضب في روسيا. ونفى 
أو  له  القصر واملجمع ملكًا  أن يكون  بوتن 
ألي من أقربائه. وتعمل القنوات الفيدرالية 
الروسية منذ نشر الفيلم في 19 يناير/ كانون 
الثاني على مواجهة الضجة بعدة وسائل. 
أعمال  اكتمال  عــدم  عــن  تقارير  فــبــدأت ببث 
القصر، ونفي ملكية بوتن له، ولكن مقارنة 
بوبوفا؛ الحائزة على وسام رفيع من بوتن 
مــنــذ ســنــوات عــن عملها فــي مــجــال اإلعـــالم 
الكرملن  بــروبــاغــانــدا  مهندس  برنامج  فــي 
كيسليوف، مكان إقامة نافالني بما يقال إنه 
قصر لبوتن تكشف عن حجم التخبط في 
اإلعالم الرسمي في إدارة هذا امللف وفشلها 

في لجم االتهامات أو الرد عليها.

محاولة روسية للرد 
على فيلم »قصر بوتين« 

الذي أثار ضجة واسعة

حظرت السلطات الصينية تطبيق »كلوب 
ــاوس« غــيــر الــخــاضــع لــلــرقــابــة، والـــذي  ــ هـ
الصينين  اإلنـــتـــرنـــت  مــســتــخــدمــي  جــــذب 
ملــنــاقــشــة املـــواضـــيـــع املـــحـــظـــورة بــحــريــة، 
بــمــا فــيــهــا االحــتــجــاز الــجــمــاعــي لــإيــغــور 
واالحــتــجــاجــات املــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
ــــوم اســـتـــقـــالل  ــهـ ــ ــفـ ــ ــغ ومـ ــ ــونـ ــ ــغ كـ ــ ــونـ ــ ــي هـ ــ فــ
الصن  وتستخدم  اإلثنن.  مساء  تايوان، 
نـــظـــام مـــراقـــبـــة واســـــع الـــنـــطـــاق ومــتــطــورا 
لــقــطــع شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت عـــن املــعــارضــن، 
إلــى مواقع  الــوصــول  ومنع املواطنن مــن 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي مـــثـــل فــيــســبــوك 
»جــدار الحماية  وتــويــتــر، فــي مــا يــعــرف بـــ

العظيم«.
لــكــن تــطــبــيــق »كـــلـــوب هـــــاوس« تــمــكــن من 
تخطي الرقابة لفترة وجيزة وجذب عددا 
كبيرا من مستخدمي اإلنترنت الصينين، 
لــكــن يــبــدو أنـــه ســرعــان مــا وقـــع فــي شــرك 
الصوتي  التطبيق  هــذا  ويسمح  الــرقــابــة. 
األميركي الذي ال يمكن االنضمام إليه إال 
واملشاركة  باالستماع  لأعضاء  بــدعــوة، 
فــــي مــــحــــادثــــات مـــبـــاشـــرة غـــيـــر خــاضــعــة 

للمراقبة تجري في »غرف« رقمية.
ــرة، شــغــل مــســتــخــدمــو  ــيــ ــام األخــ ــ وفــــي األيــ
اإلنـــتـــرنـــت الــصــيــنــيــون تــلــك الـــغـــرف الــتــي 
ــول مــواضــيــع  تـــجـــري فــيــهــا مــنــاقــشــات حــ

ــثــــل ســجــن  ــع لــــرقــــابــــة شــــــديــــــدة، مــ تـــخـــضـ
بــكــن ألقــلــيــة اإليــغــور املسلمة فــي أقصى 
أظهر  اإلثــنــن،  غــرب شينجيانغ. ومــســاء 
التطبيق رسالة خطأ للمستخدمن الذين 
افتراضية«  خاصة  »شبكة  لديهم  ليست 
)فــي بــي إن( إلنــشــاء اتــصــال إنترنت آمــن، 
وسرعان ما تحولت املناقشات السياسية 
في الغرف باللغة الصينية إلى مناقشات 

حول حظر التطبيق.
وبـــدأ بــعــض املــتــحــدثــن بــالــلــغــة الصينية 
مــنــاقــشــة اآلثـــــار األمــنــيــة لـــوجـــودهـــم على 
ــانــــوا ســيــواجــهــون  ــا إذا كــ ــ الــتــطــبــيــق، ومـ
ــد املستخدمن  ــال أحـ مــراقــبــة رســمــيــة. وقــ
بــعــد حــظــر الــتــطــبــيــق: »رأيـــــت الــعــديــد من 
املناقشات تتحدث عن قضايا عبر املضيق 
تــايــوان الشائكة(  إلـــى قضية  )فـــي إشــــارة 
ومــشــكــالت حـــســـاســـة... واعـــتـــقـــدت أن هــذا 
التطبيق لن يستمر لوقت طويل«. وأضاف 
مستخدم آخــر: »مــا يأتي بعد الحظر هو 

تجميع قائمة األشخاص على املنصة«.
وكتبت إيزابيل نيو، وهي صحافية كانت 
تستمع إلــى إحـــدى تلك املــحــادثــات، على 
ــالـــت شـــابـــة مـــن الــصــن  تــويــتــر األحــــــد: »قـ
ــة لـــلـــتـــو فــــي كــــلــــوب هــــــــاوس: هـــذه  ــقــــاريــ الــ
باإلنترنت  فيها  أتصل  التي  األولــى  املــرة 
برنامج  الفعلية«. وغــّرد كيزر كيو، مقدم 

ــــذي يـــركـــز على  »ســيــنــيــكــا بـــودكـــاســـت« الـ
شــــــــؤون الـــــصـــــن، مــــبــــاشــــرة األحــــــــد بــعــد 
الــتــي كـــان يسمعها فــي غرفة  املــحــادثــات 
كــان يناقش فيها وضــع اإليــغــور. وأشــار 
خــصــوصــا إلــــى طــريــقــة تــفــاعــل أفـــــراد من 
إتــنــيــة هــــان الــصــيــنــيــة، وهــــي املــجــمــوعــة 
وأشخاص  الــصــن،  فــي  املهيمنة  العرقية 
مــن مجتمع اإليـــغـــور املــضــطــهــد، فــي هــذا 

الفضاء اإللكتروني.
)فرانس برس(

ألكسي نافالني في مطار موسكو قبل اعتقاله لدى وصوله من برلين )كيريل كرديافتسيف/ فرانس برس(

)Getty(

التضليل حــول لقاح كورونا،  املــال من ناشري  ــه يجني 
ّ
أن انتقاده وتأكيد  بعد 

لة 
ّ
أعلن موقع »فيسبوك«، اإلثنن، تكثيف جهوده لكبح انتشار املعلومات املضل

 إلــى االســتــدالل على 
ً
حــول لــقــاحــات كــوفــيــد-19 وتــعــزيــز نشر الــحــقــائــق، إضــافــة

تنشر  التي  املجموعات  الخطوة حظر  اللقاح. وتشمل  أخــذ  من  الحذرة  الفئات 
لة حول الفيروس واللقاحات بشكل عام.

ّ
بشكل متكّرر معلومات مضل

لة 
ّ
املضل كوفيد  معلومات  إزالـــة  على  أشــهــر  منذ  يعمل  ـــه 

ّ
إن »فيسبوك«  ويــقــول 

بــهــا، وهــو اآلن  الــصــادرة عــن منظمات مــوثــوق  والــتــرويــج للنصائح الصحية 
 تقريرًا نشرته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية أوائل 

ّ
يتوسع في املبادرة، إال أن

الشهر الحالي أّكد أن تحقيقًا وجد أن 430 صفحة، يتبعها 45 مليون شخص، 
تستخدم أدوات »فــيــســبــوك«، مــثــل املــتــاجــر واالشـــتـــراكـــات، بــالــرغــم مــن نشرها 
مــعــلــومــات خــاطــئــة حـــول كـــورونـــا والــلــقــاحــات. وعــمــد »فــيــســبــوك« الـــى تحديث 
قائمته للمزاعم الزائفة حول الفيروس واللقاحات، وذلك بمساعدة من منظمة 
 كوفيد-19 من 

ّ
الصحة العاملية. وتضّمنت قائمة املعلومات املحظورة املزاعم بأن

 اللقاحات ســاّمــة أو 
ّ
صناعة أشــخــاص واإلصــابــة بــه أكثر أمــانــًا مــن اللقاح وأن

تسّبب التوّحد.
»مركز مكافحة  إذ كتب  البعض،  كافية إلقناع  تكن  لم  »فيسبوك«  مــبــادرة   

ّ
لكن

 »فــيــســبــوك وعـــد عــلــى مــــدار الــعــام املــاضــي 
ّ
الــكــراهــيــة الــرقــمــيــة« عــلــى تــويــتــر أن

اللقاحات«،  كوفيد ومناهضة  لة حول 
ّ
املضل املعلومات  بإجراءات صارمة ضد 

ـــه »فــي كــل مــرة يفشل فــي أن يــقــرن هــذه اإلعــالنــات الــبــارزة بالعمل«. 
ّ
مضيفًا أن

وقال »فيسبوك« إن 50 مليون شخص شاركوا في االستطالع الذي أجراه العام 
املاضي حول كوفيد-19 وتمحور حول األعراض ووضع األقنعة والحصول على 
 »االستطالع ُيعّد األضخم من نوعه على اإلطالق 

ّ
الرعاية الصحية. وأضاف أن

وساعد الباحثن الصحين على مراقبة وتوقع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل«، 
 البيانات ستساعد على فهم أفضل لنوايا ألخذ اللقاح على صعيد 

ّ
الفتًا إلى أن

»الديمغرافيا االجتماعية والعرق والجغرافيا وغير ذلك«.
)العربي الجديد(

»حياة نافالني األلمانية«... بروباغاندا روسية تثير السخرية

بطاقات 
اللقاح

واشنطن ـ العربي الجديد

رت لجنة التجارة الفيدرالية األميركية من نشر 
ّ
حذ

التواصل.  كــورونــا في مواقع  لقاح  بطاقة  صــور 
املتحمسني  فيها  وّبــخــت  تدوينة  اللجنة  وكتبت 
ــورة الــبــطــاقــة  مـــن األمــيــركــيــني الـــذيـــن نـــشـــروا صــ
وأوضحت  تلقوها.  التي  اللقاح  بجرعة   

ً
احتفاال

أن البطاقة تحتوي على معلومات حساسة، مثل 

االسم الكامل وتاريخ امليالد ومكان تلقي اللقاح 
وتوقيته. ونشر مثل هذه املعلومات في الشبكات 
الستغالل  الفرصة  السيئة  النيات  ذوي  يعطي 
البيانات لإلضرار بأصحابها. وتشبه سرقة هوية 
 أحجية تتكون من معلومات الضحية 

ّ
شخص حل

الشخصية. لهذا ينصح موقع »غيزمودو« بعدم 
إليها.  التي يحتاجون  األحجية  هــؤالء قطع  منح 
فــبــمــجــرد مــعــرفــة تـــاريـــخ ومـــكـــان املـــيـــالد يمكن 

للمحتالني أحيانًا تخمني معظم أرقام رقم الضمان 
االجتماعي للضحية. وبحصول لصوص الهويات 
على »قطع األحجية« يمكنهم استخدام املعلومات 
الضحية، واملطالبة  لفتح حسابات جديدة باسم 
الــضــرائــب ألنفسهم واالنـــخـــراط في  بــاســتــرداد 
عمليات سرقة أخرى للهوية. وأشارت »نيويورك 
تايمز« إلى أن بطاقات اللقاح يمكن تزويرها من 
أو ليست  لقاح  لــم يحصلوا على  قبل أشــخــاص 

لديهم خطط للحصول على لقاح من أجل الوصول 
إلى الوظائف أو املطاعم أو األحداث. وذكر تقرير 
لصحيفة »ذا صن«، في ديسمبر/ كانون األول، أن 
بعض األشخاص كانوا يبيعون بالفعل بطاقات 
تطعيم مزيفة على »تيك توك«. وتذكر »نيويورك 
املعلومات  يستخدمون  قــد  املحتالني  أن  تايمز« 
لخداع الناس لدفع ثمن الجرعة الثانية من لقاحهم 

أو أي جرعات مستقبلية.

في محاولة للرّد على فيلم »قصر بوتين« الذي ال يزال يثير ضجة في روسيا حول الفساد والرشاوى، بثّت قناة حكومية تقريرًا يحاول 
رمي االتهامات نفسها على المعارض ألكسي نافالني، لكنه قوبل بسخرية واسعة
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قــلــب« و»خــيــبــة أمــــل« بــاإلضــافــة إلـــى فيلم 
سينمائي. ولكن مشكلة كورونا وثورة 17 
ــرت بشكل أو 

ّ
أخ العاّمة،  تشرين والــظــروف 
بآخر عرض بعض األعمال«. 

ــا انــتــقــائــي فـــي أدواري،  يــعــتــرف: »نـــعـــم، أنــ
وال مــشــكــلــة لــــدي فـــي قــــول »ال« واالعـــتـــذار 
أرفـــض  يــقــنــعــنــي. وعـــنـــدمـــا  أي دور ال  عـــن 
أي عـــمـــل، أفـــّســـر الــســبــب، فــاالســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي يــرســمــهــا املــمــثــل لــنــفــســه ال تــتــوافــق 

دائــمــًا مــع االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــكــون لــدى 
ي 

ّ
الــذي لديه اعتبارات مختلفة لتول املنتج 

إنتاج أي عمل درامــي«، شارحًا أنه »ال يدع 
ر سلبًا على عالقته 

ّ
اعتذاره عن أي دور يؤث

في  معترفًا   ،« الــدرامــا  ــاع 
ّ
وصــن باملنتجن 

 
ً
ــّرة ــ ــك حــــدث »مـ الـــوقـــت عــيــنــه أن نــقــيــض ذلــ

 مع شخص لم يتعامل معي بأخالق 
ً
واحدة

مهنية عالية«. 
وعّما جذبه للمشاركة في مسلسل »حادث 

بيروت ـ رنا أسطيح

اللبناني  املمثل  روزنــامــة  تــزدحــم 
كــــــــــارلــــــــــوس عـــــــــــــــــازار بـــــــعـــــــدد مـــن 
والــعــربــيــة،  اللبنانية  املــســلــســالت 
الــدرامــا،  مــن خاللها على جمهور   

ّ
يطل التي 

ــواء عــبــر املــنــّصــات الــرقــمــيــة أو الــشــاشــات  ســ
بيروت«  »دفعة  في   فبعد مشاركته  ية، 

ّ
املحل

 حاليًا 
ّ

ربة«، ها هو يطل
ُ
و»ال ُحكم عليه« و»غ

ــادث  ــ فــــي بـــطـــولـــة املــســلــســل االجـــتـــمـــاعـــي »حـ
ــراج رنــدا  ــ قــلــب«، مــن كــتــابــة ولــيــد زيــــدان وإخـ
درامية  أعمال  لسلسلة  أنــه يستعّد  كما  علم، 
وسينمائية أخرى، يكشف عن تفاصيلها في 
مقابلة خاصة أجرتها معه »العربي الجديد«.
وبــــعــــد غــــيــــاب نـــحـــو عــــامــــن عـــــن جــمــهــور 
 قوية 

ً
 درامــيــة

ً
الشاشة، يسّجل عــازار عــودة

مــن خـــالل أدوار بــــارزة، يــؤّديــهــا فــي أعــمــال 
لــبــنــانــيــة بــحــتــة أو عــربــيــة مــشــتــركــة ولكنه 
يـــوضـــح: »لــــم أبــتــعــد فــعــلــيــًا، ولـــكـــن الــفــتــرة 
الفالحن«  »ثــورة  التي مــّرت بن مسلسلي 
و»غـــربـــة« لـــم تــكــن فــتــرة عـــدم إنــتــاجــيــة، بل 
ــــّورت خاللها  عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا، فــقــد صـ
ثـــالثـــة مــســلــســالت، هـــي »غــــربــــة« و»حـــــادث 

منذ عام بدأ العمل 
على إنشاء نظام تأجير 

الدراجات الذكية

يتشارك البطولة مع 
الممثلة ستيفاني عطاهلل 

في »حادث قلب«

يقدم فتحي عبد الوهاب 
أولى بطوالته المطلقة 

في مسلسل »فوبيا«
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قــلــب«، حــيــث يــتــشــارك الــبــطــولــة مــع املمثلة 
الــلــبــنــانــيــة ســتــيــفــانــي عــطــالــلــه، ومــجــمــوعــة 
من نجوم الدراما اللبنانية، يقول: »أحببت 
ولــهــا وجـــود املنتجة 

ّ
مختلف عــنــاصــره، وأ

ــد، فــــأنــــا أحـــــب كـــثـــيـــرًا طــريــقــة  مــــي أبـــــي رعـــــ
عملها وهـــي مــن املــنــتــجــن الــذيــن يــعــرفــون 
الـــســـّر وراء الــتــركــيــبــة الـــدرامـــيـــة الــنــاجــحــة. 
مــن جــهــة أخــــرى، جــذبــنــي كــثــيــرًا نــص وليد 
املمتنع  السهل  طريقة  اعتمد  الـــذي  زيـــدان 

وقّصة جذابة.  للمشاهد  تقطيع جميل  مع 
أنــا معجب أيــضــًا بــأعــمــال رنـــدا عــلــم، ســواء 
على صعيد األعمال الغنائية املصّورة التي 
ــى إخــراجــهــا، أو حــتــى األعــمــال 

ّ
كــانــت تــتــول

تــشــارك فيها كممثلة.  التي كانت  الــدرامــيــة 
وهــي تــخــوض فــي »حـــادث قــلــب« تجربتها 
األولــــى فــي مــجــال اإلخــــراج الـــدرامـــي، وهــذا 
ــروري أن  ــن الــــضــ ــه؛ فــلــيــس مـ ــان قــمــنــا بــ ــ رهـ
أيضًا  ناجحًا  كليب  الفيديو  مــخــرج  يــكــون 
فــي اإلخــــراج الــدرامــي، فــاملــجــاالن مختلفان 
ــم لــديــهــا الــحــس الـــدرامـــي 

َ
تــمــامــًا. ولــكــن عــل

كمخرجة  البصرية  والــجــمــالــيــات  كممثلة، 
فيديو كليب«.   

وعن التغّيرات التي فرضها دخول األعمال 
الدرامية إلى سوق املنصات الرقمية، يقول: 
»اليوم يوجد انفتاح أكثر، أصبح املخرجون 
باتوا  ألنهم  أعلى  على مستويات  يعملون 
الخارج.  يتّم تقديمه في  منفتحن على ما 
العمل  بطريقة  االســتــمــرار  ممكنًا  يعد  ولــم 
بعة سابقًا في املجال 

ّ
نفسها التي كانت مت

ه تطّور. ولأسف، هناك 
ّ
الدرامي فالقطاع كل

عرض على الشاشات 
ُ
مسلسالت ما زالــت ت

ة. العالم أصبح في  في لبنان تتسم بالرداء
مــكــان آخـــر تــمــامــًا، ومــخــرجــون ومــخــرجــات 
بـــاتـــوا يــذهــبــون بأعمالهم  الـــيـــوم  كــثــيــرون 
ــن األعــــمــــال  ــ ــة الــــجــــديــــدة مـ ــ ــوجـ ــ ــاه املـ ــاتــــجــ بــ
الدرامية ويدخلون عليها املنحى األجنبي 

في طريقة العمل«. 
وعــن الــفــارق بــن تــطــّور قطاع السينما في 
لبنان، ووصوله إلى املهرجانات والجوائز 
العاملية، في مقابل االنتشار املحدود للدراما 
اللبنانية في املشهد الدرامي العربي، يقول: 
»هـــذا مــوضــوع بحث طــويــل. معظم األفــالم 
الــتــي تــصــل إلـــى املــهــرجــانــات الــعــاملــيــة هي 
أكانت  لديها تمويل خــارجــي، ســـواء  أفـــالم 
أفـــالم زيـــاد دويــــري أو نــاديــن لــبــكــي. الــيــوم 
مواضيع  نوعية  يفرض  األجنبي  التمويل 
اإلنتاجية  الجهات  باهتمام  معينة تحظى 
ــانــــات الــســيــنــمــائــيــة  الـــخـــارجـــيـــة، واملــــهــــرجــ
الكبرى، وهي تكون غالبا مواضيع تعكس 
خصوصية البلد وتكون مأخوذة من صلب 
واقـــعـــه. وهــــذا ال يــلــغــي أبــــدًا مــهــارة وإبــــداع 

دويري ولبكي«.
في املقابل، يرى عازار أن »املشكلة في الدراما 
اللبنانية هي أننا أخذناها إلى مكان تصلح 
فيه ألن تكون موجودة في أي مكان وزمان. 
 من الدراما املكسيكية بعد 

ً
استوحينا قليال

 
ً
وقليال التسعينيات،  أوائــل  في  بها  تأثّرنا 

لدينا  التركية، فأصبح  األعــمــال  مــوجــة  مــن 
كــان،  فــي أي بلد  أعــمــال تعكس أي مجتمع 
ولم نذهب كثيرًا إلى خصوصية بلدنا الذي 
تستحق  التي  الشائقة  باملوضوعات  يزخر 
تــنــاولــهــا فـــي األعــــمــــال الــــدرامــــيــــة... ولـــذلـــك، 
أصــبــحــنــا نـــوعـــًا مـــا مــحــصــوريــن فـــي مــكــان 
معّن، ولذلك لكي تتمّكن الدراما من الخروج 
ي، وتحقق انتشارًا أوسع، 

ّ
من وجودها املحل

يجب أن تنطلق من خصوصية البيئة التي 
 باألعمال الدرامية 

ً
 مثال

ً
تنتجها، وذلك أسوة

السورية التي أدخلت الحارة الشامية على 
ــم أن  عــقــلــيــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والــخــلــيــج، رغــ
من  لم يسلم  دراميًا  الشامية  الحارة  تناول 

املفارقات التاريخية«.
ويرى أن »لبنان مليء باملوضوعات املهمة، 
ولــكــن الــقــطــاع الـــدرامـــي فــي لــبــنــان لــم يحظ 
بأي دعم رسمي من الدولة، كما أن الحركة 
ــّرت بـــعـــد الـــحـــرب  ــمــ ــتــ اإلنـــتـــاجـــيـــة الــــتــــي اســ
 
ً
اللبنانية لغاية أوائل األلفية، كانت خجولة

ــتــــي تــصــلــح  وتـــكـــتـــفـــي بــــإنــــتــــاج األعـــــمـــــال الــ
يًا، إلى أن شهد القطاع دخول 

ّ
لعرضها محل

منتجن كبار، بدؤوا يشجعون على صناعة 
، ويــتــيــحــون لــأعــمــال 

ً
أعـــمـــال أكــثــر دســــامــــة

اللبنانية انتشارًا أكبَر في الخارج«.

إبراهيم علي

لـــم تــنــتــظــر إلــيــســا كــثــيــرًا إلنـــهـــاء تــعــاقــدهــا 
ــدأت  ــع شـــركـــة روتـــــانـــــا، حـــتـــى بــ ــل مــ ــويـ ــطـ الـ
بالبحث عن منافذ أخــرى مماثلة في سعة 
الرابط وحفظ  على  إبقائها  رغــم  االنتشار، 
السعودية،  الشركة  وبن  بينها  الوجه  ماء 

التي قضت فيها أكثر من ستة عشر عامًا.
ســـنـــوات لـــم تــخــل مـــن املــشــاكــل واالخـــتـــالف 
ــة إلــيــســا الــفــنــيــة وشــــروط  ــ الــكــبــيــر بـــن رؤيـ
العام سالم  الشركة، خصوصًا مع مديرها 
الــهــنــدي، الــحــاكــم بــأمــر روتـــانـــا وقــراراتــهــا 

يها منذ ما يقارب ثالثن عاًما.
ّ
ومغن

لـــتـــجـــدد  ــا  ــيــــســ إلــ عـــــــــادت   ،2009 عـــــــام  فـــــي 
ــة بــأمــر  ــعـــوديـ ــع الـــشـــركـــة الـــسـ تـــعـــاقـــدهـــا مــ
مــن األمــيــر الــولــيــد بــن طـــالل، بــعــدمــا تبنت 
واصطادتها   ،2004 عــام  نجاحها  روتــانــا 
صليبا.  جــان  الــراحــل  اللبناني  املنتج  مــن 
ــام صــاحــبــة  ــ كــــان صــلــيــبــا مــهــد الـــطـــريـــق أمـ
يخطف  أن  بحنكة  واستطاع  »عايشالك«، 
لــهــا جــائــزة املــوســيــقــى الــعــاملــيــة عـــام 2005  
فــي مــونــاكــو، مــا ســّهــل إلليسا الــعــبــور إلى 
يومن،  قبل  والــشــهــرة.  والــضــوء  الجمهور 
إليسا  عــودة  عــن  »أنــغــامــي«  أعلنت منّصة 

تــزيــد عــن حقيبة ظــهــر. بــعــد تنفيذ مــشــروع 
حديقة الــدراجــات الــعــام املــاضــي، بــدأ العمل 
على استخدام التقنيات وإنشاء نظام تأجير 
أمام  الذكية ISBIKE، وذلــك متاح  الــدراجــات 
إلى  املدينة،  فــي  الساحات  وبعض  الحدائق 
جانب نظام تأجير الدراجات الهوائية، بعد 
اســتــخــدام تطبيق الــــدراجــــات، وتــثــبــيــت رقــم 
البنكي  أو اإلقامة، وتثبيت الحساب  الهوية 

للمستخدم.
وتـــقـــول الــشــابــة الــتــركــيــة أيـــلـــول أر بـــاشـــران، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أنــــا مـــن هــــواة ركـــوب  لـــ
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة، حــتــى قــبــل عـــام كــورونــا، 
الــتــكــالــيــف، وتخلصنا  قــلــيــلــة  فــهــي ريـــاضـــة 
ــام شـــــوارع إســطــنــبــول. أذهــــب إلــى  ــ مـــن ازدحــ

مدرستي القريبة على دراجتي«.
ــتـــخـــدام، تــقــول الــطــالــبــة أر  وعــــن كــيــفــيــة االسـ
بـــاشـــران: »تـــكـــون الــســكــوتــرات مــقــفــلــة، تــدفــع 
فيفتح،  املصرفية،  بطاقتك  عبر  ليرات  ثــالث 
ومــن ثــم تــدفــع 75 قــرشــًا عــن كــل دقيقة حتى 
تعيد السكوتر، وذلك بعد استخدام التطبيق 
ــال بــيــانــاتــك  ــ والــضــغــط عــلــى زر الـــبـــدء وإدخــ
الخاصة واملصرفية. كما يمكنك معرفة كمية 
الــشــحــن واملـــســـافـــة الــتــي يــمــكــن قــطــعــهــا قبل 
معرفة  املشغلة  للشركة  ويمكن  االســتــخــدام، 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

للدراجات  الجمهورية  ســبــاق  إلــغــاء  يكن  لــم 
الهوائية في تركيا )معروف بطواف تركيا( 
إبريل/نيسان  إلــى  وتأجيله  املــاضــي،  الــعــام 
املقبل، مؤشرين على انحسار استخدام هذه 
إلبعاد  التأجيل  املنظمون  آثــر  بــل  الوسيلة، 
مــخــاطــر نــقــل عـــدوى كـــورونـــا. ُيــقــام مــنــذ عــام 
خذ 

ّ
1963، وكان يسمى »سباق مرمرة«، ثم ات

ليندرج عام  عــام 1965،  الــدولــي منذ  الطابع 
الــدولــي للدراجات،  2017، بعد قــرار االتــحــاد 
أن  بعد  الــعــاملــيــة،  الــجــوالت  ضمن مسابقات 
تطّور إلى ثماني مراحل، تبدأ من إسطنبول 
وتنتهي بها، بعد الطواف بعدد من الواليات 

التركية، وفق زمن ومسار محددّين.
نالحظ في شوارع تركيا زيادة في استخدام 
ــات الـــهـــوائـــيـــة واآللـــــيـــــة، إلـــــى جــانــب  ــ ــدراجــ ــ الــ
الـــدراجـــات الــكــهــربــائــيــة )الــســكــوتــر(، كطقس 
جــديــد، لــم يــكــن منتشرًا إلـــى هـــذا الــحــد، قبل 
عــام 2020 على األقـــل، إلــى الــحــد الـــذي أغــرى 
عــنــاصــر شــرطــة بــلــديــة »تـــــوزال« لــتــكــون أول 
بلدية تؤمن لعناصرها السكوتر الكهربائي، 

للتنقل واملتابعة خالل ساعات العمل.
ــًا، بــــــدء تــخــصــيــص  ــ ــــضـ ــــدات أيـ ــاهـ ــ ــــشـ ومــــــن املـ
ــــي شـــــــــوارع إســـطـــنـــبـــول خـــاصـــة  مـــــســـــارات فـ
بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــكــهــربــائــيــة، ومــنــع 
الــنــاريــة مــن االســتــخــدام، وهــو أمــر مستجد، 
ــبـــرملـــان الـــتـــركـــي قــانــونــًا  جــــاء بــعــد أن أقــــر الـ
قيادته  منع  مشترطًا  الكهربائي،  للسكوتر 
عــلــى الـــطـــرق الـــتـــي تـــزيـــد ســرعــاتــهــا عـــن 50 
كــم/ســاعــة، ومــنــع الــقــيــادة ملــن هــم دون سن 
15 ســنــة. كــمــا مــنــع الــقــانــون الــتــركــي ركـــوب 
شــخــصــن عـــلـــى الـــســـكـــوتـــر ووضــــــع حــمــولــة 

إلــــى الــشــركــة عــبــر بــرنــامــج »بـــودكـــاســـت«، 
يــبــدأ بــثــه الــيــوم األربـــعـــاء بــحــســب الــبــيــان. 
أغاني  الــعــودة جـــاءت بعد حــذف محتوى 
ــام 2018،  ــ إلـــيـــســـا بـــالـــكـــامـــل مــــن املـــنـــصـــة عـ
والسبب هو تعاقد شركة روتانا مع منصة 
يمنع  ما  بعقد حصري،  الفرنسية  »ديــزر« 
 بــث كــل إنــتــاج شــركــة روتـــانـــا عــلــى منصة 

ثانية منافسة.
الذي  الترفع عن األمــر  حاولت إليسا مــرارًا 
اعــتــبــرتــه هــدمــًا لــنــجــاحــات كــبــيــرة حققتها 
على املنصة وفقًا لعدد مشاهدات متابعي 
تطبيع »أنغامي«، واستجابت على مضض 
لدعوات روتانا/ديزر، لكنها لم تصمد أكثر 
من ذلك، وهي اليوم تحاول البدء من جديد 
عبر برنامج، لتعود إلى املنافسة الحقيقية 
ـــن ســبــقــوهــا  ــذيــ ــ ــا الـ ــهــ بـــيـــنـــهـــا وبــــــن زمــــالئــ
وتعاونوا مع أنغامي )راغب عالمة ونانسي 

عجرم وغيرهما(.
عة 

ّ
في »بودكاست«، تقّدم إليسا روايات موز

على عدة حلقات: ذكريات الطفولة، وحديث 
 
ً
عن صداقاتها وعالقاتها اإلنسانّية، إضافة

إلى التحديات التي واجهتها خالل رحلتها 
الــغــنــائــيــة، كــمــا تــبــوح بـــأمـــور لـــم يسمعها 

الناس من قبل.
ــك املـــؤســـس  ــريـ وقــــــال إيــــــدي مـــــارونـــــي، الـــشـ
ــامــــي«: »ال  ــغــ ــيـــس الــتــنــفــيــذي فــــي »أنــ ــرئـ والـ
ــــن أهــمــيــة  إلـــيـــســـا عـ تـــخـــتـــلـــف أهـــمـــيـــة رأي 
واضــحــة وصريحة  دائــمــًا  هــي  موسيقاها. 
 هــذا األمــر صار 

ّ
فــي أفــكــارهــا، إلــى درجــة أن

مـــيـــزة فـــي شــخــصــّيــتــهــا وجــعــلــهــا مـــن أكــثــر 
نشكر  وعامليًا.  محليًا  رة 

ّ
املؤث الشخصيات 

ــامـــي، ونــحــن  ــغـ ــا أنـ ــيـــارهـ ــتـ ثـــقـــة إلـــيـــســـا واخـ
واثــقــون مــن نجاح هــذه التجربة، كما أنها 

ستمّهد الطريق من خاللها الزدهــار ثقافة 
البودكاست في املنطقة«.

فــي نوفمبر/ إليسا،  إعــالن  ذلــك بعد  يأتي 
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــن عــــدم نيتها 
وأنها  روتــانــا،  مــع شــركــة  تجديد تعاقدها 

ترغب في تجربة اإلنتاج لنفسها، وامتالك 
أغانيها بشكل حصري. تصريح يأتي بعد 
عـــام واحـــد مــن إعـــالن نيتها االعـــتـــزال بعد 
املــشــكــلــة الــتــي واجــهــتــهــا مـــع رئــيــس هيئة 
الــتــرفــيــه فـــي الـــســـعـــوديـــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 

لــلــمــصــالــحــة  حــثــيــثــة  ومــــحــــاولــــة   ،)2019(
جــاءت عبر روتــانــا.. لكن ذلــك لم يبدد حذر 
الشركة،  التعاقد مع  إعــادة  إليسا ربما من 
أو مــحــاولــة فهم قـــدرة الــفــنــان على اإلنــتــاج 

لنفسه ومواجهة سياسة االحتكار.

ــارئ  مـــوقـــع الـــســـكـــوتـــر بـــحـــال حــــــدوث أي طــ
أو تـــوقـــف«. تــشــيــر إحـــصـــاءات إلـــى أن ٪92 
مــن ســكــان تــركــيــا يقيمون فــي املـــدن ومــراكــز 
املــقــاطــعــات، مــا زاد مــن مــبــيــعــات الـــدراجـــات، 
ــد حـــالـــيـــا 35 ألــــــف دراجـــــــــة بـــخـــاريـــة  ــ ــــوجـ وتـ
إلــكــتــرونــيــة يــســتــخــدمــهــا أكــثــر مـــن 3 مــاليــن 
املـــرور في  فــي تركيا. وأدى اختناق  شخص 
ــدن الـــكـــبـــرى، خـــاصـــة إســطــنــبــول،  ــ ــوارع املـ ــ شــ
وتفشي وباء كورونا، إلى ارتفاع الطلب على 
الدراجات، والنارية خاصة، وذلك على الرغم 
مــن فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة عــلــى الــدراجــات 
تــزداد كلما زادت سعة املحرك  التي  النارية، 

عن 250 سنتيمترًا مكعبًا.
صناعة  اتــحــاد  رئيس  تصريحات  وبحسب 
الدراجات النارية )MOTED( بشاري إرباش، 
املــطــابــقــة لــبــيــانــات معهد اإلحــصــاء الــتــركــي، 
فــقــد ارتــفــعــت تــســجــيــالت الـــدراجـــات الــنــاريــة 
ــــالل مــنــتــصــف  ــئـــة خــ بــنــســبــة بـــلـــغـــت 94 بـــاملـ
عام  مــن  نفسها  بالفترة   

ً
مــقــارنــة  ،2020 عــام 

 25 ألفًا و420 دراجة. وشهد 
ً
2019، متجاوزة

ــا زيــــــادة فـــي عــــدد الــتــســجــيــالت  عــــام كــــورونــ
ألــف  تــجــاوزت 143  بــاملــئــة، حــيــث  بنسبة 29 
دراجــــــة. وبــحــســب مــعــهــد اإلحـــصـــاء الــتــركــي 
»توركسات«؛ فمن املتوقع أن يقفز هذا الرقم 

إلى ما بن 175 ألفًا و180 ألف دراجة.
ويقول إربــاش إن الدراجات صغيرة السعة 
ا لنمّو السوق. وشهدت دراجات 

ً
كانت حافز

مــكــعــبــًا )ســـــي ســـــي( و100  55 ســنــتــيــمــتــرًا 
املبيعات:  في   

ً
هائال ا  نــمــّوً مكعب  سنتيمتر 

نعتقد  فنحن  للغاية،  مهمة  بــيــانــات  »هـــذه 
ــــن يـــشـــتـــرون  ــذيـ ــ الـ أن غـــالـــبـــيـــة األشـــــخـــــاص 
ــــدؤوا لــلــتــو فـــي ركـــوب  هـــذه الــــدراجــــات قـــد بـ

الدراجات النارية«.

إليّسا على منّصة »أنغامي«: وداعًا روتاناإسطنبول تطوف على الدرّاجات النارية
للمرة األولى، تروي 

المغنية اللبنانية إليسا 
قصصًا شخصيًة وفنية 
عبر برنامج على منصة 

»أنغامي« اإللكترونية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــعــد أن قــدمــوا طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة أدوارًا 
ثانية في أعمالهم، يبدو أن شهر رمضان املقبل 
سيشهد حضور عدد من الفنانن بأدوار البطولة 
املطلقة ألول مرة، في املسلسالت املصرية. بعدما 
نجحت الفنانة روجينا في أدوارها التي قدمتها 
ــة، آخــــرهــــا مــســلــســل  ــيـ ــوام املـــاضـ ــدار األعــــــ ــ عـــلـــى مــ
»الــبــرنــس«، مــع الــفــنــان محمد رمـــضـــان، وتعلق 
الجمهور ببعض الجمل التي كانت تقولها خالل 
»فـــدوى«،  فيه شخصية  جــســدت  الـــذي  املسلسل 
مثل »يا عمري«، يبدو أنه قد حان وقت تقلدها 
البطولة، حيث إنها تقوم حاليًا بتصوير مسلسل 
»بــنــت الــســلــطــان«. العمل تـــدور أحــداثــه فــي إطــار 
اجتماعي، ويشارك في بطولته كل من روجينا، 
وأحمد مجدي،  وباسم سمرة،  ومحمود حافظ، 
وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندى موسى، وهو 
عن قصة من تأليف أيمن سالمة، وإخــراج أحمد 

شفيق.
البطولة  أيضًا،  الرمضاني،  السباق  يشهد  كذلك، 
ــى لــلــفــنــانــة حــنــان مـــطـــاوع؛ إذ تــقــدم  ــ املــطــلــقــة األولـ
مسلسل »ورد«، وتجسد من خالله شخصية سيدة 
تعيش قــصــة حــب مــع بــطــل الــعــمــل أمــامــهــا، ولكن 
تواجههم الكثير من االعتراضات. مسلسل »ورد« 
مــن إخـــراج شــادي أبــو شـــادي، ويــشــارك فيه أيضًا 
كــل مــن هــاجــر الــشــرنــوبــي، ومــحــمــد غــنــيــم، وعــالء 

زينهم، وأحمد صيام، وتّيام قمر، وسارة الشامي، 
ومحمد عز. وألول مرة تشارك الفنانة أمينة خليل 
في الدراما الرمضانية من خالل البطولة املطلقة، 
حيث تشارك في مسلسل »خلي بالك من زيــزي«، 
الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول املشاكل 
األسرية. املسلسل من بطولة كل من الفنانن أمينة 
خــلــيــل وعـــلـــي قـــاســـم، ومــحــمــد مــــمــــدوح، وســلــوى 
محمد عــلــي، وصــفــاء الــطــوخــي. العمل مــن تأليف 
ورشة كتابة أشرفت عليها مريم نعوم، وسيناريو 
ـــى 

ّ
وحـــــــوار مـــنـــى الـــشـــيـــمـــي، ومــــجــــدي أمــــــن، وتـــول

اإلخراج كريم الشناوي.
من جهتها، بعدما اعــتــذرت منذ عــدة أسابيع عن 
عدم املشاركة في مسلسل »انتقام سري«، تخوض 
الفنانة التونسية درة البطولة املطلقة األولى لها 
فــي املـــاراثـــون الــرمــضــانــي املــقــبــل، وذلـــك مــن خــالل 
من  درة  وتجسد  واألرض«.  السما  »بــن  مسلسل 
العمل  زوجـــة بطل  »عـــال«،  العمل شخصية  خــالل 
الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط. املسلسل عن 

وحــوار  محفوظ، وسيناريو  نجيب  لأديب  قصة 
إســـالم حــافــظ، إخـــراج مــانــدو الــعــدل، ويــشــارك في 
الفنانن هــانــي ســالمــة، وسوسن  كــل مــن  بطولته 

بدر، ويسرا اللوزي، ونجالء بدر، ومحمد لطفي.
أولــى بطوالته  الــوهــاب  الفنان فتحي عبد  ويــقــدم 
املطلقة مــن خــالل مسلسل »فــوبــيــا«، وكـــان العمل 
متوقفًا منذ ثالث سنوات، بسبب أزمات إنتاجية. 
املسلسل املــقــرر عــرضــه فــي شــهــر رمــضــان املقبل، 
يشارك في بطولته، بجوار فتحي، كل من الفنانن 
آيـــن عــامــر، ومــيــرهــان حــســن، والــتــونــســيــة داريـــن 
حداد، وأحمد صفوت، ومي القاضي، وأحمد فؤاد 
ســلــيــم، وطــــارق عــبــد الــعــزيــز، واملــســلــســل عــن قصة 
مــن تأليف طـــارق بــركــات، وإخـــراج عـــادل األعــصــر. 
من ناحية أخــرى، يشارك فتحي عبد الــوهــاب في 
الــســبــاق الــرمــضــانــي مــن خـــالل مسلسل »الــقــاهــرة 
كابول« مع الفنانن طارق لطفي، وخالد الصاوي، 
كمال،  الرحيم  عبد  وتأليف  علي،  حسام  للمخرج 
ويشارك في بطولته كل من سامح السيد، وحنان 

مطاوع، ونبيل الحلفاوي.
ــتـــي عــرفــنــاهــا  ــوه، الـ ــ ــــوجـ ــذه الـ ــ  مــعــظــم هـ

ّ
ــبـــدو أن يـ

بـــأدوار ثانية، وثالثة فــي بعض األحــيــان، وجــدت 
بــدور  الــظــهــور  لنفسها حــّيــزًا جــديــدًا يمكنها مــن 
الــبــطــولــة، بــعــيــدًا عــن الــتــكــرار واألســـمـــاء الــراســخــة 
التي اعتدناها كل عام. هل ستتمّكن هذه األسماء، 
كما حدث مع نيلي كريم في رمضان املاضي، من 

مبارزة الوجوه الكبرى على الشاشة الصغيرة؟

أقول ال حين ال يعجبني الدور

)Sky High( انتهى عقدها مع روتانا بعد 16 عامًا من العمل مع الشركة

أمينة خليل 
وبطولة في 
»خلّي بالك من 
زيزي« )جوناثان 
)Getty /رشاد

يمنع القانون التركي ركوب شخصين على السكوتر )األناضول(

عازار: القطاع الدرامي في لبنان لم يحظ بأي دعم رسمي من الدولة )العربي الجديد(

بعد غياب عامين، يسّجل كارلوس عازار عودًة دراميًة قوية من خالل أدوار بارزة، يؤّديها في 
أعمال لبنانية بحتة أو عربية مشتركة. هنا، حوار مع الممثل

كارلوس عازار

أسماء ثانية في بطولة مطلقة

فنون وكوكتيل
مقابلة

رصد

إضاءةمتابعة

عن أعماله الجديدة، 
يقول الممثل كارلوس 

عازار: »أصور في الوقت 
الحالي مسلسًال جديدًا، 
وهو من إنتاج شركة 

»غولد فيلمز«، من إخراج 
إيلي رّموز )الصورة(، ونص 

جويل مغامس. وقد ارتأت 
الشركة هذه المرة بدًال من 

أن تختار لثنائية البطولة 
ممثًال مصريًا أو سوريًا أو 

تونسيًا مقابل بطلة لبنانية، 
أن تقوم هذه المرّة بإسناد 
البطولة إلى ممثل لبناني، 

وممثلة سورية. هذا 
المسلسل سيكون ضمن 

موسم رمضان 2021«.
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