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أصول »األهرام« المصرية برسم البيع
القاهرة ـ العربي الجديد

الــعــامــلــن في  دعــــا مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
مـــؤســـســـة »األهــــــــــرام« عـــبـــر مــــذكــــرة داخــلــيــة 
ــــي، حــصــلــت »الـــعـــربـــي  ــــاضـ يـــــوم اإلثــــنــــن املـ
الجديد« على نسخة منها، أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة إلـــى الــتــصــويــت إلــكــتــرونــيــا على 
ــال الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر  ــمــ جــــــدول أعــ
املوافقة  عــرض  الـــذي يشتمل على  الــعــاديــة 
عـــلـــى بـــيـــع الـــــوحـــــدات املـــمـــلـــوكـــة لـــصـــنـــدوق 
وعددها  البشري،  طيبة  قرية  فــي  العاملن 
32 شــالــيــه وفــيــلــتــان، وعـــرض املــوافــقــة على 
للصندوق  آلــت ملكيتها  التي  األصــول  بيع 
من املؤسسة، من دون توضيح ماهية هذه 

األصول املشار إليها.
وأفادت املذكرة بأن مجلس إدارة الصندوق 
الوحدات  تلك  الــعــروض لشراء  تلقى بعض 
ومـــجـــمـــوعـــة األصـــــــول الـــتـــي آلـــــت مــلــكــيــتــهــا 
لــلــصــنــدوق مــن املــؤســســة، وأكــــد أن مجلس 
البيع، شريطة  على  »مبدئيا«  وافــق  اإلدارة 
املالية على  للرقابة  العامة  الهيئة  مخاطبة 
الــصــنــاديــق الــخــاصــة لــتــوجــيــه قــيــمــة البيع 
العمومية.  الجمعية  أعــضــاء  مــوافــقــة  حـــال 
ــاء لــتــحــســن املـــيـــزة  ــ ــاف أن الـــبـــيـــع »جــ ــ ــ وأضـ
تأخر ضمها منذ  عـــاوات  التأمينية وضــم 

سنوات«.
ــرام«،  ــ وقــــال مــصــدر مــن مــجــلــس إدارة »األهــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن األصـــــول األخــــرى  لـــ
املــشــار إلــيــهــا فــي إعـــان صــنــدوق العاملن 
ــاردن ســيــتــي« وســط  ــ تــشــمــل 6 شــقــق فــي »غـ
الــقــاهــرة، وهــي مــن أرقــى مناطق العاصمة، 
بينها واحـــدة عــبــارة عــن مــعــرض كبير، و6 
شــقــق أخـــرى فــي »شــــارع مــــراد« فــي الجيزة 
كانت مقرًا ملجلة »األهـــرام الــزراعــي«، وشقة 
أخرى في مدينة طنطا في محافظة الغربية، 
إضـــافـــة إلـــى مــجــمــوعــة شــالــيــهــات فـــي قــريــة 
الشمالي.  الساحل  فــي  هايتس«  »اإلمــــارات 
ــاردن  ــ ــح املـــصـــدر نــفــســه أن شــقــق »غـ ــ وأوضــ
ســيــتــي« و»شــــــارع مـــــراد« مــعــروضــة للبيع 
منذ فترة طويلة، لكن ال إقبال عليها، وفقا 

للمسؤولن عن الصندوق.
وأشــــار املــصــدر إلـــى أن تــلــك األصــــول كانت 
ملكا ملؤسسة »األهرام«، ثم انتقلت ملكيتها 
لـــصـــنـــدوق الـــتـــأمـــن الــــخــــاص بـــاملـــؤســـســـة، 
تراكمت منذ  قد  ديــون كانت  مقابل إسقاط 
سنوات طويلة، وهي االشتراكات التي كانت 
العاملن عن طريق  من  املؤسسة  تحصلها 
الــرواتــب وال تسددها  من  حسمها مباشرة 
لــلــصــنــدوق. وانــتــقــد عــامــلــون فـــي مــؤســســة 
ــنــــدوق الــتــأمــن  ــاء صــ ــن أعــــضــ »األهـــــــــــرام« مــ
الخاص الدعوة إلى بيع األصول، ووصفوها 
»املبهمة«، وأكدوا أن تلك األصول مملوكة  بـ
لجميع الــعــامــلــن فــي املــؤســســة فــقــط. وقــال 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ أحـــــــد أعـــــضـــــاء الـــجـ
»العربي الجديد«، رافضا الكشف  »األهرام« لـ
عـــن هـــويـــتـــه، إن رئـــيـــس »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الذي  الشوربجي  الــصــادق  عبد  للصحافة« 
العمومية  الجمعيات  القانون  بحكم  يــرأس 
بيع  قـــرر  الــقــومــيــة  الصحافية  للمؤسسات 
في  »األهــــرام«  اململوكة لصندوق  الــوحــدات 
قرية »طيبة البشري« في الساحل الشمالي، 
حــيــث تــلــقــي الـــصـــنـــدوق عـــرضـــن، أحــدهــمــا 
تـــقـــدم بـــه املــهــنــدس شـــهـــاب مــظــهــر، واآلخــــر 
عن طريق مدير عام اإلعانات في مؤسسة 
»األهــرام« هشام لطفي. وينتظر املتنافسان 
استيفاء الشكل القانوني للبيع، أي موافقة 

أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.
وتساءل املصدر عن »سر بيع هذا املصيف 
تحديدًا في هذا التوقيت والثمن املعروض«، 
وقــــــــال إنــــهــــا »أســــئــــلــــة يــــجــــب الــــــــرد عــلــيــهــا 

بشفافية«.
الــعــامــلــن في  ودعـــا مجلس إدارة صــنــدوق 
ه لــلــتــصــويــت  مـــؤســـســـة »األهــــــــــرام« أعــــضــــاء
إلــكــتــرونــيــا، يـــوم األربـــعـــاء املــقــبــل، مــن داخــل 
املــؤســســة فــقــط، مـــا بـــن الــســاعــة 9 صباحا 
ــاًء. وفــــي حـــالـــة عــدم  وحـــتـــى الــخــامــســة مــــســ
ــانـــونـــي فــــي الــســاعــة  ــقـ ــاب الـ ــنـــصـ ــال الـ ــمـ ــتـ اكـ

األولى، يؤجل انعقاد الجمعية ملدة ساعة.
وانــتــقــد عــامــلــون فــي املــؤســســة الــدعــوة إلــى 

»إلكترونيا«،  البيع  عملية  على  التصويت 
عــمــلــيــة  أن  املـــؤســـســـة  داخــــــل  ــدر  مـــصـ ورأى 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت مـــشـــكـــوك فــي 
التابع  نزاهتها، خصوصا أن مركز »أمــاك« 
يسيطر  الـــذي  وهـــو  سينظمها،  للمؤسسة 
عليه املستفيدون من البيع. وطالب العاملون 
باتخاذ »موقف محدد، ورفض محاولة بيع 

األصول بحجة سداد املستحقات«.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
عبد  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  إن  »األهــــرام«  ـــ لــ

ــاء »الــهــيــئــة  املــحــســن ســـامـــة وبـــعـــض أعـــضـ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة« فــي »املــجــلــس األعــلــى 
»األهـــرام«  لــإعــام«، ومنهم صحافيون في 
اإلدارة  مجلس  برئيس  وثيقة  صلة  وعــلــى 
األصــوات  الــصــنــدوق، يحشدون  ومسؤولي 
مــن خسائر ال  الــبــيــع. وحـــذر  للموافقة على 
أنه  معتبرًا  املستقبل،  في  تعويضها  يمكن 
األفــضــل استثمار تلك األصـــول لتحقق  مــن 
ــداًل من  ــ أربـــاحـــا يــســتــفــيــد مــنــهــا األعـــضـــاء بـ
»العربي الجديد« بأن  بيعها. وأفاد املصدر لـ

رجل األعمال شهاب أحمد مظهر »نجح من 
إتــمــام صفقة الحصول  فــي  خــال سماسرة 
عــلــى شــالــيــهــات )األهــــــــرام( فـــي قـــريـــة طيبة 
البشري، باستخدام عاقاته داخل النظام«. 
أن »شاليهات طيبة كانت  املصدر  وأضــاف 

مصيفا للبسطاء في املؤسسة«.
يــمــتــلــك شـــهـــاب مــظــهــر أحـــــد أكـــبـــر مــكــاتــب 
املصرية،  السوق  في  والتخطيط  التصميم 
ــدة داخـــــــــل نـــظـــام  ــ ــيـ ــ ويـــتـــمـــتـــع بــــعــــاقــــات جـ
الــســيــســي الـــــذي مــنــحــه مـــشـــروع »تــطــويــر« 

ميدان التحرير في قلب القاهرة.
وقــــال مــصــدر فـــي مــجــلــس إدارة »األهــــــرام« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد، إن  رفــــض ذكــــر اســـمـــه، لــــ
فقط  مليون جنيه   70 عــرض  شهاب مظهر 
 500 نحو  مقابل  »طــيــبــة«  لــشــراء شاليهات 
مليون جنيه للعرض الثاني من طرف مدير 
عــــام إدارة اإلعــــانــــات فـــي املــؤســســة هــشــام 
لطفي. وفي حال موافقة الجمعية العمومية 

للصندوق، سيقام مزاد علني للبيع.
تعاني مؤسسة »األهرام« كبقية املؤسسات 
الــقــومــيــة فــي مــصــر مــن أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة، 
ــات حـــكـــومـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــدة جـ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــلــ ــائــ وديـــــــــــون طــ
مــنــهــا مــصــلــحــة الــضــرائــب والــهــيــئــة الــعــامــة 

للتأمينات االجتماعية.
وقــــال مــصــدر فــي مــجــلــس إدارة املــؤســســة ــ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ لـــ رفـــض ذكـــر اســمــه ـ
جميع  تــخــصــم  ــرام«  ــ »األهـ ـــ ــ لـ املــالــيــة  اإلدارة 
ــتـــقـــطـــاعـــات مــــن رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــن فــي  االسـ
ــة الــــدخــــل ونــســبــة  ــبـ ــريـ ــثـــل ضـ ــة، مـ ــســ املــــؤســ
إضافة  واملــعــاشــات،  التأمينات  مــن  الــعــامــل 
ــراك نــقــابــة الــصــحــافــيــن ورســــوم  ــتــ إلــــى اشــ
استخراج »الكارنيه« )البطاقة الصحافية(، 
»من دون أن تسدد هذه األموال إلى الجهات 
ــدر أن »رئـــيـــس  املــــــذكــــــورة«. وأضـــــــاف املــــصــ
مجلس إدارة املؤسسة عبد املحسن سامة 
هو من قرر استخدام تلك األموال في شؤون 
مــالــيــة أخــــــرى، فـــا يــتــأخــر صــــرف مــكــافــآت 
أعضاء مكتبه الفني ومديري املؤسسة، في 
لنحو  تتأخر  الصحافين  مكافآت  أن  حــن 
املعاشات  وأيضا مستحقات أصحاب  عــام، 

التي تتأخر ألكثر من عام«.
ــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ وكــــــــان مــــصــــدر مـ
ـــ رفـــــض ذكـــــر اســـمـــه ــــ  ــ ملـــؤســـســـة »األهــــــــــرام« ـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــجــمــوعــة من  قـــال لـــ
الــصــحــافــيــن فـــي املـــؤســـســـة الــتــقــت رئــيــس 
عن  املسؤولة  للصحافة«  الوطنية  »الهيئة 
املـــؤســـســـات الـــقـــومـــيـــة، وعــــرضــــت عــلــيــه كــل 
ــاوزات« الــتــي  ــجــ ــتــ مــشــكــات »األهــــــــرام« و»الــ
تحدث من رئيس مجلس اإلدارة، وكان رده 
أنــه »يعلم كــل شـــيء، ولــديــه ملف كــامــل عن 
لــم يتحرك أو يتخذ  الــتــجــاوزات«، لكنه  كــل 
أي إجـــراء، ألنــه »يبدو أنــه جــاء إلــى منصبه 
من أجل تصفية )األهرام( وباقي املؤسسات 

القومية من أجل بيعها«.
الصحافين  أن »مجموعة  املصدر  وأضــاف 
املؤسسة  إدارة  إلى رئيس مجلس  توجهوا 
بجدولتها،  ووعدهم  باملتأخرات،  للمطالبة 
وأعــلــن ذلـــك مــن خـــال مــذكــرة داخــلــيــة، ولــم 

يلتزم بأي من وعوده«.
وتــابــع املــصــدر أن هناك »حــالــة مــن الغضب 
ــن مـــمـــارســـات  بــــن صــحــافــيــي )األهـــــــــــرام( مــ
لــوقــفــة احتجاجية  يـــعـــدون  ســـامـــة، وأنـــهـــم 
داخل املؤسسة، وأخرى في )الهيئة الوطنية 
تــرشــحــه ملنصب  مــســألــة  لــلــصــحــافــة(، وأن 
نــقــيــب الــصــحــافــيــن مــــرة أخـــــرى مــرفــوضــة 
ــبــــاب فــي  ــاع الــــشــ ــطــ بـــشـــكـــل واســـــــع داخـــــــل قــ
ــــى،  ــرة األولـ ــ )األهـــــــــرام(، بــســبــب فــشــلــه فـــي املـ
والــــحــــالــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا مــؤســســة 
الشهر  هــذا  تحتفل  التي  العريقة  ــرام(  )األهــ

بمرور 145 عاما على تأسيسها«.
يـــذكـــر أن نــقــابــة الــصــحــافــيــن املــصــريــن 
األول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  فـــــي  رفـــــضـــــت، 
املـــاضـــي، اســـتـــخـــراج بــطــاقــات الــعــضــويــة 
وتجديد اشتراكات الصحافين العاملن 
في مؤسسة »األهـــرام«، كبرى املؤسسات 
الصحافية الحكومية، بحجة أن املؤسسة 
ــذه االشـــتـــراكـــات الــتــي  ــم تـــرســـل قــيــمــة هــ لـ
الصحافين  رواتــب  من  تحصلها مسبقا 

العاملن فيها. 

شكوك ومخاوف 
تسيطر على صحافيي 

المؤسسة العريقة

الكشف عن خطة لبيع أصول كانت ملكًا للمؤسسة الصحافية األكبر واألعرق في تاريخ مصر، ما يؤكد سعي 
حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيع أصول المؤسسات القومية كلها

في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، أعلن رئيس مجلس 
إدارة مــؤســســة »األهــــــرام« الــصــحــافــيــة، الــكــاتــب املــوالــي 
للنظام عبد املحسن سالمة، اعتزامه الترشح على مقعد 
التجديد  انــتــخــابــات  فــي  املــصــريــن،  الصحافين  نقيب 

النصفي املقرر إجراؤها في مارس/ آذار املقبل.
تولى سالمة منصب نقيب الصحافين في مصر بن 
النقابة من  عامي 2015 و2017، شهد خاللها أعضاء 
الدولة،  أجهزة  من  مسبوقة  غير  انتهاكات  الصحافين 
شملت توقف املئات منهم عن العمل نتيجة ممارسات 

التضييق وغلق الصحف، واعتقال العشرات. 
على حساب  الصحافين  نقيب  بمنصب  وفــاز سالمة 
النقيب الــســابــق، ومــرشــح »تــيــار االســتــقــالل الــنــقــابــي«، 
الــنــاصــري يحيى قـــالش، بــفــارق أصـــوات لم  الصحافي 
يكن كبيرًا عام 2017، مرددًا ذات شعارات النظام الحاكم 

من أنه »ال حريات لصحافي يتسول«.

وتراجع عن الترشح في انتخابات التجديد النصفي عام 
سح الطريق لفوز 

َ
2019 بناًء على طلب أجهزة الدولة، لف

ملؤسسة  التابعة  لالستعالمات«  العامة  »الهيئة  رئيس 
الرئاسة، ضياء رشوان.

الحاكم  املنحل  الوطني«  »الحزب  وهو عضو سابق في 
ــرئــيــس املــخــلــوع الـــراحـــل حــســنــي مــبــارك،  إبــــان عــهــد ال
الــحــزب فــي انتخابات مجلس الشعب عن  وتــرشــح عــن 
دائرة شبرا الخيمة عام 2010، غير أنه خسر االنتخابات 
التي أفضت إلى »برملان مزور« الذي مثل أحد األسباب 
الرئيسية في انــدالع ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 

.2011
وكــوفــئ ســالمــة عــلــى انــحــيــازه إلـــى نــظــام الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي بـــشـــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــنـــازل عـــن تبعية 
رئيسًا  بتعيينه  للسعودية  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 

ملجلس إدارة »األهرام« عام 2017.

عبد المحسن سالمة

MEDIA
منوعات

الفلتان 
األمني

عبد الرحمن خضر

الــنــاشــطــن اإلعــالمــيــن العاملن  أطــلــق عــشــرات 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، الــســبــت، حــمــلــة إعــالمــيــة 
ــفــلــتــان األمــــنــــي«، لــلــمــطــالــبــة  تــحــت اســــم »ضــــد ال
بوقف عمليات الخطف واالغتياالت، ووضع حد 
للتفجيرات في مناطق الشمال السوري، خاصة 
تلك التي تستهدف العاملن في املجال اإلعالمي. 

ــح مــطــلــقــو الــحــمــلــة فـــي بــيــان أنــهــا ليست  ــ وأوضـ
بل  مكّون عسكري،  أو  أي فصيل  موجهة ضد 
للوقوف على  القوى  هي دعــوة تشاركية لجميع 
مــســؤولــيــاتــهــا، والــعــمــل بــشــكــل جــــاد وحقيقي 
جدية،  بكل  الحاصل  األمني  الخلل  مع  للتعامل 
العمليات  تلك  وراء  تقف  الــتــي  الجهات  وكــشــف 
اإلرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع. وأشار البيان 
إلــى أن إطـــالق الحملة جــاء ألن حفظ األمـــن في 

عموم املنطقة الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني 
السوري« مسؤولية منوطة بالفصائل املسيطرة 
وقـــوى األمـــن والــشــرطــة، وبسبب تــكــرار حــوادث 
القتل من دون كشف الجهات التي تقف وراءها.

وقبل يومن، تعّرض مراسل »تلفزيون سوريا«، 
مسلحن  يد  على  اغتيال  ملحاولة  الحلبي،  بهاء 
لسيطرة  الخاضعة  الــبــاب  مدينة  فــي  مجهولن 
الجيش الوطني شرقي حلب. وأواخر العام الفائت، 

تـــم اغــتــيــال اإلعـــالمـــي حــســن خــطــاب املــعــروف 
»كارة السفراني« في ذات املدينة، بعد تعّرضه  بـ
لتهديد مباشر بالقتل. وتمارس جميع األطراف 
الــســوريــة انــتــهــاكــات بــحــق الــصــحــافــيــن. وقــالــت 
منظمة »مراسلون بال حدود« في تقرير أخير إن 
سورية واحدة من أكبر سجون الصحافين. عام 
»لجنة حماية  2019، تصّدرت سورية تصنيف 

الصحافين« كأكثر البلدان فتكًا بالصحافين.

تحتفل »األهرام« هذا الشهر بمرور 145 عامًا على تأسيسها )أود أندرسن/فرانس برس(
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2012، إذ لم يعد إلى الشام إال جثة بعد وفاته 
فــي الــقــاهــرة نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، وهـــو ما 
النظام  على  اعتراضا  كثر  ســوريــون  اعتبره 
وممارساته، تحديدًا بعد شنه حربا دموية 
ــن انــطــاق  عــلــى شــعــبــه بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـ

الثورة.
ــــدد قــلــيــل مــمــن  ــرة عـ ــ ــــذه املــ ــاده هـ ــ ــر قــ ــ رأي آخـ
بينهم  للنظام،  أنفسهم معارضن  يعتبرون 
صاحب شبكة »أوريــنــت« غسان عبود الذي 

ــنـــة طــائــفــيــة عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى  كـــتـــب تـــدويـ
ــد. إذ  »فيسبوك« بعد وفـــاة حــاتــم بــيــوم واحـ
كــتــب بـــدايـــة »فــــي مــــوت املـــخـــرج حـــاتـــم عــلــي: 
صــمــتــه عــلــى الــجــريــمــة الـــتـــي ارتـــِكـــبـــت بحق 
ــتــــل نـــحـــو مــلــيــونــي  ــة وقــ ــوريــ ــســ ــة الــ ــريــ ــثــ األكــ
شــخــص مــنــهــا، وتــدمــيــر نــحــو 90 فـــي املــائــة 
لــه، لم نكن نريد منه  من حواضرها يحسب 
كعلوي أكثر من هذا املوقف، فاإلنسان موقف، 
ــم نــكــن وال نـــريـــد مـــن الــعــلــويــن أكـــثـــر من  ولــ

عماد كركص

ــرج واملـــمـــثـــل  ــ ــخـ ــ ال تــــــــزال وفــــــــاة املـ
ــم عـــلـــي،  ــاتــ الـــــســـــوري الـــشـــهـــيـــر حــ
ــــداًل بـــن الــنــاشــطــن على  تــثــيــر جـ
سورية  داخــل  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
 أغــلــب الــســوريــن على 

ّ
وخــارجــهــا. ورغــــم أن

اخــتــاف تــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة عـــّبـــروا عن 
حــزنــهــم عــلــى رحــيــل »أب الــــدرامــــا الــســوريــة 
الحديثة«، إال أن نقاشا آخر وجد طريقه إلى 
العلن: املوقف السياسي لحاتم علي. مناسبة 
هذا الحديث في األيام القليلة املاضية كانت 
تقديم رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار األســد 
العزاء لعائلة الفنان اللبناني الراحل إلياس 
الرحباني الذي توفي األسبوع املاضي بعد 
إصابته بفيروس كورونا. األسد نفسه الذي 
تجاهل، هــو وكــل أركـــان ومــؤســســات نظامه 
والــثــقــافــيــة واإلعــامــيــة، رحــيــل حاتم  الفنية 
علي، حتى بعد تشييعه الشعبي في دمشق. 
ه غضب 

ّ
هذا التجاهل فّسره كثيرون على أن

مــن مــخــرج »الــفــصــول األربـــعـــة«، بسبب عــدم 
الــثــورة،  بــدأت  عندما  لألسد  العلني  تأييده 
ثــّم مــغــادرتــه األراضــــي الــســوريــة نهائيا عام 

تشارك هيفا وهبي 
في مسلسل »حرب 
أهلية« في بطولة 

مشتركة مع يسرا

مغادرة حاتم علي 
سورية إشارٌة لعدم قبوله 

بانتهاكات النظام

لن تكون المهرجانات 
الصيفية الكبيرة قادرة على 

فحص كل المشاهدين

2223
منوعات

موقف صامت على األقـــل«. ثم أضــاف: »لكن 
منصور  محمد  واإلعــامــي  الكاتب  صديقي 
ح لي املعلومة قبل نشرها، وأكد أن حاتم 

َّ
َصل

الــجــوالن، وكنت أظنه علويا.  علي ُسني من 
تأملت: لو كان حاتم صاحب موقف إنساني 
رافض للجريمة الكبرى في التاريخ الحديث، 
كانت نسبة ال بأس بها ستنعيه سلبا، هي 
أما  الجريمة.  السورين املشاركن في  نسبة 
الثناء  مــن  بــا مــوقــف ويحصد كما  شخص 

على إنسانيته ومــن األكــثــريــة املــتــضــررة فا 
ــفــســر الــظــاهــرة إال عــلــى أنــهــا نــفــاق مــهــزوم 

ُ
ت

مـــــــأزوم. إنـــســـان صــمــت عــلــى جــريــمــة إبــــادة 
جــمــاعــيــة مــلــيــونــيــة ســاقــط إنــســانــيــا. ومـــوت 

اإلنسان ال يلغي تقييمه الحقيقي«.
تدوينة عبود أعادت طرح عامات استفهام 
حــــول مــوقــف عــلــي الــحــقــيــقــي وأثــــــارت ضـــّده 
مــن ســوريــن معارضن خــارج  حملة عنيفة 
سورية. ليجمع قسم كبير من هؤالء على أن 
مغادرة علي سورية، وعدم عودته إليها، كما 
الفنانن، ثّم تجاهل  شطبه من لوائح نقابة 
موقفه  على  دليل  تــام،  لوفاته بشكل  النظام 
الرافض لسياسة النظام منذ عام 2011، وإال 
كــــان بــقــي فـــي دمـــشـــق، حـــالـــه كـــحـــال عــشــرات 
املخرجن الذين وقفوا إلى جانب األســد في 

مذبحته املفتوحة. 
ومــا ســاهــم فــي ترسيخ وجــهــة النظر هــذه، 
مؤثرة  برسالة  للرحباني  النظام  نعي  هــو 
مـــن بــشــار األســـــد، رغــــم أنــــه رحــــل فــقــط بعد 
أيام قليلة من رحيل علي جاء فيها: »عائلة 
الفقيد إلياس الرحباني وعموم آل الرحباني 
الــكــرام فــي بــيــروت لــقــد أحــزنــنــا وآملــنــا خبر 
رحيل املبدع إلياس الرحباني، أتقدم إليكم 
بــاســمــي وبـــاســـم عــائــلــتــي وجــمــيــع الــشــعــب 
الـــســـوري بــأحــر الــتــعــازي الــقــلــبــيــة وصـــادق 
الله عز   

ً
الجلل، ســائــا الفقد  بهذا  املــواســاة 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمكم 
وجـــمـــيـــع مــحــبــي الــــراحــــل الــعــظــيــم الــصــبــر 
والـــســـلـــوان«.  مــضــيــفــا: »لــقــد امــتــلــك الفقيد، 
وأخواه الراحان عاصي ومنصور، مشروعا 
ثقافيا مميزًا قدموا من خاله أعمااًل رائدة 
ــرة والـــــوجـــــدان  ــ ــذاكــ ــ ســتــبــقــى خــــالــــدة فــــي الــ
العربي والعاملي. وأغنوا املوسيقى العربية 
بــإبــداعــات شكلت إضــافــة نوعية فــي تاريخ 
املوسيقى واأللــحــان. وال شــك أن هــذا اإلرث 
تنهل  وثــروة  إلهام  العظيم سيبقى مصدر 
الكبير تكبر  الــراحــل  بأمثال  األجــيــال.  منها 
قيمة األوطان. لروحه الرحمة ولجميع أفراد 

العائلة أحّر التعازي«.  
في هذا اإلطار قال الصحافي السوري، علي 
عيد، الرئيس السابق لـ »رابطة الصحافين 
الــســوريــن« على صفحته: »وســائــل إعامه 
البلد  ابن  امتنعت حتى عن تغطية تشييع 
الــحــّكــة اإلنسانية  تــدفــعــه  حــاتــم عــلــي، فيما 
الوطنية التي )تنقح عليه( للتعزية رسميا 
بإلياس الرحباني. حتى في املوت ال يحترم 
األســـد ألــم الــســوريــن.. رحــم الــلــه حــاتــم علي 
والــرحــبــانــي«. أمــا الصحافي إيــاد شربجي 
تحدث في منشور مطول عن موقف املخرج 
: »في شباط 2011 

ً
علي حيال النظام، وقائا

ــام الــســفــارة  ــوه ملــظــاهــرة أمــ ــ اتــصــلــت بـــه أدعـ
الليبية، فجاء برفقة زوجته اإلنسانة الرائعة 
أيضا الكاتبة دلع الرحبي، وحملوا الشموع 
الثورة  السوري، كانت  النشيد  وغنينا معا 
السورية على شفير االنفجار وقتها. قامت 
ــدأت املــظــاهــرات، وكــنــت أحــرص  الـــثـــورة، وبــ
ــر لــفــعــالــيــات  ــيـ ــاهـ ــلـــى دعـــــــوة بـــعـــض املـــشـ عـ
الثورة لنواجه روايــة النظام بأن من يخرج 
وعاطلون  طائفيون وجهلة  املــظــاهــرات  فــي 
عــن الــعــمــل وغـــربـــاء. اتــصــلــت بــحــاتــم أدعـــوه 
إلحـــدى املــظــاهــرات، لكنه لــم يــكــن متحمسا 
هــذه املـــرة، ودعــانــي إلــى منزله فــي مشروع 
دمــر، ذهبت إليه، كــان ودودًا كالعادة، لكنه 
توقعت. سألته  مــا  كــان محبطا على عكس 
أن تكون بقمة  أتــوقــع منك  القصة، كنت  مــا 
ــــت تــــرى املـــظـــاهـــرات، ولــطــاملــا  ســعــادتــك وأنـ
تتذكر شو عملوا  فقال:  األمــر؟  تحدثنا عن 
وقت املظاهرة قدام السفارة الليبية؟ قلت له: 
بتذكر، الحقونا وضربوا البعض. فرد: إياد 
ما حيخلوها تكمل، هاد النظام وحش وما 
بيقدر يعيش بدون دم، أنا بعرفهن من جّوا، 

يستحيل يسمح بالتغيير«. 

إبراهيم علي

فــتــح تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، الـــبـــاب أمـــام 
من  العالم:  حــول  للجدل  املثيرة  اآلراء  آالف 
ــؤامـــرة إلـــى الــرافــضــن  مــنــاصــري نــظــريــة املـ
تــمــامــا لــفــكــرة الــلــقــاحــات. فــي لــبــنــان تــصــّدر 
ــهـــد، خـــصـــوصـــا فــــي ادعـــــاء  ــنـــانـــون املـــشـ ــفـ الـ
املعرفة والبصيرة في كل القضايا املحيطة. 
فبدأت املنافسة بينهم حول من يطلق الرأي 
األكثر شعبوية وضحالة. حالة تحولت إلى 
املتابعن على صفحات  ودفــعــت  اســتــفــزاز، 
مــواقــع الــتــواصــل إلـــى الــتــصــّدي لــهــا والـــرد 
لقاح  علمية.  أو  مــوضــوعــيــة  بــطــرق  عليها 
كورونا، أحد هذه املواضيع التي أقحم فيها 

الفنانون أنفسهم.
مــطــلــع خــريــف 2020، بــــدأت مــامــح الــلــقــاح 
املنتجة  الشركات  تظهر، وبدأ معها سباق 
عـــلـــى األســـبـــقـــيـــة وبــــــــــراءة االخــــــتــــــراع عــبــر 
وســائــل اإلعــــام. األمـــر الـــذي دفــع مجموعة 
ـــى الــــدخــــول في  ــن الــفــنــانــن فـــي لــبــنــان إلـ مـ
بــتــصــريــحــات  الـــلـــقـــاح واالدالء  ــول  حــ ــدل  جــ

ــــراج  صـــاح حــســنــي وإنـــجـــي املـــقـــدم، واإلخـ
ألحمد عاء.

نيلي كريم
وبــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــتــه الــفــنــانــة 
نيلي كــريــم الــعــام املــاضــي مــن خــال مسلسل 
آســـر  الـــفـــنـــان  مــــع  قـــدمـــتـــه  ــــذي  الــ »100 وش«، 
يـــاســـن، تـــشـــارك نــيــلــي فـــي بــطــولــة مسلسل 
ع اسم له حتى اآلن، وسيكون 

َ
جديد لم ُيوض

من إنتاج شركة »العدل غروب« وإخراج أحمد 
خــالــد. وتنتظُر أيــضــا شــركــة »الــعــدل غــروب« 
تــمــاثــل كــل مــن املــنــتــج جــمــال الــعــدل والفنانة 
يسرا للشفاء من إصابتهما بفيروس كورونا 
الجديد، للبدء بتصوير أولى مشاهد مسلسل 
»حرب أهلية« الذي تشارك فيه أيضا الفنانة 
ل بــطــولــة  أوَّ فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هـــيـــفـــا وهــــبــــي، 

مشتركة مع يسرا.

روجينا وغادة عبد الرازق 
وتؤدي الفنانة روجينا أول دور بطولة درامية 
لها، وذلك من خال مسلسل »بنت السلطان« 
من تأليف أيمن سامة وإخراج أحمد شفيق. 
ــمـــرة وأحـــمـــد  ويـــشـــاركـــهـــا الـــبـــطـــولـــة بـــاســـم سـ
مـــجـــدي. وبــعــدمــا نــجــحــت فـــي شــهــر رمــضــان 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــال  ــمـ تــســيــطــر الـــفـــنـــانـــات عـــلـــى بـــطـــولـــة األعـ
املقّرر عرضها ضمن  املصرية  التلفزيونية 
السباق الدرامي لشهر رمضان القادم 2021.

»تقاطع طرق«
بــعــد غــيــاب أربـــع ســنــوات عــن املــشــاركــة في 
الدراما التلفزيونية، منذ أن قدمت مسلسل 
القبة« وانشغالها بالسينما، قررت  »أفــراح 
الفنانة منى زكي أن تعود من خال مسلسل 
»تــقــاطــع طـــرق« الـــذي كـــان مــن املــفــتــرض أن 
ُيـــعـــَرض فــي شــهــر رمــضــان املـــاضـــي، إال أن 
ــيــــروس كــــورونــــا حــالــت  ــتـــشـــار فــ ظــــــروف انـ
ــداث  ــدور أحــ ــ دون اســتــكــمــال تـــصـــويـــره. وتــ
إطــار درامــي رومانسي، حول  املسلسل في 
زوجة تنشأ بينها وبن زوجها العديد من 
الــخــافــات، فــتــقــرر إنــهــاء حياتها الــزوجــيــة 
ــارك فـــي الــبــطــولــة  ــلـــخـــارج. ويــــشــ والـــســـفـــر لـ
كـــل مـــن الــفــنــانــن مــحــمــد مـــمـــدوح وعــائــشــة 
ــنـــان يــوســف.  ــراج وحـ ــ بـــن أحـــمـــد ومــحــمــد فـ

والتأليف واإلخراج لتامر محسن.

»هجمة مرتدة«
هــنــد صبري  التونسية  الــفــنــانــة  وأوشــكــت 
عــلــى االنـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر آخــــر مــشــاهــد 
مسلسلها »هجمة مرتدة«. وتعود هند من 
التلفزيونية  الــدرامــا  إلــى  خــال هــذا العمل 
 كان آخر عمل 

ْ
بعد غياب ثاث سنوات، إذ

العمل  الــدنــيــا«.  لــهــا هــو مسلسل »حــــاوة 
مـــأخـــوذ عـــن نـــص لــلــكــاتــب بـــاهـــر دويـــــدار، 
عـــن أحـــد مــلــفــات املـــخـــابـــرات. ويـــشـــارك في 
أحمد عز وأحمد  الفنانن  كل من  البطولة 

السؤال  أو  الدقيق  التفسير  على  تعتمد  ال 
 لــلــقــاح تــداعــيــات 

ً
الــعــلــمــي، إذا مــا كـــان فــعــا

وتأثيرات جانبية. واألهــم من كل ذلــك، هو 
أن الخلفية التي استند عليها الفنانون في 
لبنان للرفض والتشكيك باللقاح، قادمة من 
متابعٍة لبعض الناشطن املشككن باملواد 
الــطــبــيــة الـــتـــي يــحــتــويــهــا الـــلـــقـــاح، وآثـــارهـــا 

املترتبة الحقا على الناس.
ــة« الـــتـــي تــمــســك بـــهـــا املــغــنــي  ــارضــ ــعــ »املــ ـــ فــ
انتهت  اللقاح  ضد  عامة،  راغــب  اللبناني، 
 خال زيارته األخيرة إلى دبي، 

ْ
قبل أيام. إذ

شــاهــد عــامــة إصــــرار الــحــكــومــات فــي دول 
الخليج على منح اللقاح للمواطنن بصورة 
مة بدأت مع بداية العام الحالي. إضافة 

ّ
منظ

أصدقائه  مــن  ملجموعة  عامة  متابعة  إلــى 
الـــذيـــن أخـــــذوا الـــلـــقـــاح، مــثــل املــلــحــن سمير 
صفير الـــذي ســافــر على وجــه الــســرعــة إلى 
اململكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وأخـــذ الــلــقــاح، 
ووثق ذلك بصورة تداولها املتابعون على 
لم يوفر  االجتماعي. كما  التواصل  وسائل 
مــزيــن الــشــعــر الــلــبــنــانــي الــشــهــيــر جـــو رعــد 
العربية،  إلى اململكة  ا 

ً
الفرصة، واتجه أيض

ى اللقاح في فيديو نشره على صفحته 
ّ
وتلق

التقدم  هــذا  على  مثنًيا  »إنــســتــغــرام«،  على 
العلمي ملكافحة فيروس كورونا.

كــل ذلــك، إضــافــة إلــى صــور أخــرى ملجموعة 
ربما  والفنانن،  السياسين  املسؤولن  من 
دفــعــت راغــــب عــامــة إلـــى الـــعـــودة عــن قـــراره 
راغــب عامة  كتب  إذ  اللقاح.  السابق بشأن 
 :

ً
وكأنه يتلو فعل الندامة على »تويتر«، قائا

»كل يوم عن يوم يتطور لقاح كورونا. وأنا 
كنت خائف من هذا اللقاح في وقت سابق، 
لكن اليوم الخطر الداهم هو فيروس كورونا 

نــفــســه، لــــذا أنــــا بــانــتــظــار ان يــصــل الــلــقــاح 
إلـــى لــبــنــان كــي أكـــون أول شــخــص يتلقاه«. 
وأضــــــاف: » كـــورونـــا وبــــاء مــخــيــف وعلينا 
االحتياط منه، وفي هذه األيام انتشر بشكل 
اللقاح سيكون   

َّ
إن مرعب. في السابق قالوا 

على شكل شريحة الكترونية يضعونها في 

الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن 
العاملية  الشركات  أطلقت  نخاف. واآلن وقد 
لقاحا طبيعيا فّعااًل، فأصبح من الواجب أن 

نأخذه في أول فرصة«. 
أما الفنانة مايا دياب فا تزال تلتزم الصمت 
ــا  ــقـــاح كـــورونـ ــذي أحـــــــرزه لـ ــ ــام الـــتـــقـــدم الــ ــ أمــ

فــي الــعــالــم. وكــانــت ديـــاب قــد اعــتــرضــت في 
ديسمبر/ كانون األّول املاضي على السرعة 
الــشــكــوك أيضا  الــلــقــاح، لترمي  فــي صناعة 
بن  ردودًا  وتحصد  الــلــقــاح  محتوى  حــول 
مؤيد ومعارض لكامها، مثلها مثل هيفا 

وهبي، وكارول سماحة وآخرين كثر.

املـــاضـــي مـــن خـــال بــطــولــتــهــا ملــســلــســل »لعبة 
الشربيني  ديــنــا  الفنانة  تــعــاقــدت  الــنــســيــان«، 
النيل« عن قصة  »قصر  بطولة مسلسل  على 
من تأليف محمد سليمان عبد املالك، وإخراج 
خالد مرعي. وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق 
لــلــبــدء بــتــصــويــر دورهــــــا فـــي مــســلــســل »لــحــم 
غزال« مع الفنانن شريف سامة ومي سليم 
وعمرو عبد الجليل وغيرهم، وهــو عن قصة 
إليـــاد إبــراهــيــم وإخـــراج محمد أســامــة. وتبدأ 
فــي األســبــوع األول مــن شهر فــبــرايــر/ شباط 
الفنانة دنيا سمير غانم بتصوير دورها في 

مسلسل يجمعها باملخرج وليد الحلفاوي.

»موسى«
وتــنــافــس الــفــنــانــة ســمــيــة الــخــشــاب فـــي شهر 
رمضان القادم من خال بطولتها في مسلسل 
الذي بدأت تصويره أخيرًا، وتعود  »موسى« 
ــوات، مــنــذ أن  ــنــ ــا بــعــد غـــيـــاب 3 ســ ــلـــدرامـ بـــه لـ
قدمت مسلسل »الحال«. ويشارك في بطولة 
مــســلــســل »مـــوســـى« كـــل مـــن الــفــنــانــن محمد 
رمــضــان وعــارفــة عبد الــرســول وصــبــري فــواز 
وريــــاض الــخــولــي وســيــد رجــــب. والــقــصــة من 
تــألــيــف نــاصــر عــبــد الــرحــمــن، وإخــــراج محمد 

سامة.

ياسمين عبد العزيز
بــعــد نجاحهما مــعــا الــعــام املــاضــي مــن خــال 
مسلسل »ونــحــب تــانــي لــيــه«، يــعــاود كــل من 
عمرو  واملــؤلــف  الــعــزيــز  عبد  ياسمن  الفنانة 
محمود ياسن التعاون معا، وذلــك من خال 
مسلسل »الــلــي مــالــوش كــبــيــر«. ويـــشـــارك في 
وتــدور  العوضي،  أحمد  الفنان  العمل  بطولة 

أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي. 

الفنانون اللبنانيون ولقاح كورونا: كلهم أطباءالبطولة النسائيّة تهيمن على دراما رمضان 2021
شّكك بعض الفنانين 
اللبنانين، وخصوصًا 

راغب عالمة، بجدوى 
لقاح كورونا اعتمادًا 

على نظريات المؤامرة 
المنتشرة على وسائل 

التواصل

الــخــروج  إلــى  الــحــفــات املوسيقية  قــطــاع  يسعى 
مـــن حــــال الــــركــــود الـــتـــي تـــســـوده مــنــذ نــحــو عــام 
بــســبــب كـــورونـــا، مــن خـــال تنظيم حــفــات آمنة 
صــحــيــا، تــجــمــع الــفــنــانــن والــجــمــهــور فـــي مــكــان 
واحــــد، وتــتــاح املــشــاركــة فيها ملــشــاهــديــن أثبتت 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــفـــحـــوص عـــــدم إصـــابـــتـــهـــم بـ الـ
يحضرها  التي  املوسيقية  فالحفات  املستجد. 
الجمهور وقوفا وبأعداد غفيرة ال تزال محظورة 
ي الوباء واتخاذ اإلجــراءات األولى 

ّ
منذ بدء تفش

 التجربة التي بادر إليها مهرجان 
ّ
الحتوائه، لكن

األول/ كانون   12 في  برشلونة  في  »بريمافيرا« 
ديسمبر الفائت خرقت الجمود. فقد حضر نحو 
 موسيقية داخل قاعة، بعدما 

ً
500 شخص حفلة

أجــري لهم عند مدخلها فحٌص لرصد األجسام 
املـــضـــادة، ووضــعــوا كــمــامــات، والــتــي ُســِمــح لهم 
ب 

َ
ُيطل أن  دون  مــن  املــشــروبــات،  لــتــنــاول  بنزعها 

ــهــــر تــحــلــيــل  مــنــهــم الــــتــــزام املـــســـافـــة اآلمــــنــــة. وأظــ
عدم  الكتالوني،  املهرجان  أّمنها  التي  النتائج، 
وجـــود أي إصــابــات. ويتجه قــطــاع الــحــفــات في 
عّد في الوقت 

ُ
فرنسا العتماد هذه الصيغة، إذ ت

الراهن مجموعة من مشاريع الحفات املوسيقية 
ت لهذا الغرض 

َ
حِدث

ُ
املشروطة باالختبارات. واست

مجموعة عمل ضمن االتحاد الوطني للمنتجن 
الــحــفــات املوسيقية في  واملــهــرجــانــات وقــاعــات 
القطاع الخاص، يترأسها جان بول روالن، مدير 

مــهــرجــان »أوروكــــيــــن«، وتــضــم مـــاري ســابــو من 
كامبانا من  وأوآمــيــل  مهرجان »وي الف غرين« 
مهرجان »من سكوير«. وأوضح روالن أن اللجنة 
ــة حــفــلــة تــجــريــبــيــة فـــي شــهــر آذار/ ــامـ تــعــتــزم إقـ

برنامج  أنشطة ضمن  إدراج  إلــى  مـــارس، سعيا 
النفق«.  »نهاية  تلوح  أن   في 

ً
أمــا الثقافة،  وزارة 

وأضــــــاف: »لــقــد قــابــلــنــا الــكــثــيــر مـــن األشـــخـــاص، 
بينهم علماء أوبئة ومسؤولو مختبرات وآخرون 
من املركز الوطني للموسيقى الذي يساعد ماليا 
ـــس. كــــل مــــا يــنــقــص  ــاريـ فــــي الــعــمــلــيــة، وبـــلـــديـــة بــ
ــوزاري، إذ ال يمكن أن يتحقق هذا  ــ الـ الــقــرار  هــو 
الثقافة وحتى  وزارة  إشـــراف  إال تحت  املــشــروع 

وزارتي الصحة والداخلية«.
ويدرس املنظمون حاليا مسألة املوقع أو القاعة 
التي ستقام فيها الحفلة التجريبية في باريس. 
وأوضــح روالن أن »إجابات علمية ستتوافر في 
األسابيع املقبلة. ولكن على املستوى التنظيمي، 

ســتــعــطــى اإلجــــابــــات فـــي الـــيـــوم نــفــســه، ال سيما 
التي  اللوجستية  واإلجــــــراءات  الــوقــت  فــي شـــأن 
باالختبارات  يتعلق  مــا  فــي  لها  اإلعـــداد  ينبغي 
املهرجانات  أن تكون  املدخل«. وإذ استبعد  عند 
 ِفــــســــت« 

ّ
ــرة، ومــــنــــهــــا »ِهــــــــــــل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــيــــفــــيــــة الـ

و»أوروكـــــيـــــن«، قـــــادرة عــلــى فــحــص كـــل شخص 
 
ً
 مكما

ً
عند املدخل، رأى أنها يمكن أن تكون »حا

اختبارًا«. وأضاف:  لم يجروا  الذين  للمشاهدين 
»نحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من املؤشرات 

لكي نتكيف«. 
ماليكا  للمنتجن  الــوطــنــي  االتـــحـــاد  مــديــرة  أمـــا 
سيغينو، فشددت في تصريح على أن »مثل هذه 
التجربة معبر ضروري نحو إعادة فتح الحفات 
املــهــرجــانــات  بــرنــامــج ملــوســم  للجمهور، ووضـــع 
ــدول زمــــنــــّي لـــلـــجـــوالت الـــتـــي تــتــطــلــب، وفــقــا  ــ ــ وجـ
لحجمها، ما بن ثاثة و24 شهرًا من التحضير«. 
أيــضــا إلقــامــة حفلتن موسيقيتن  وثــمــة تــوجــه 
أخــــريــــن مــــع فــــحــــوص فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر فــي 
مرسيليا، بدفع من مسؤولن ثقافين في املدينة. 
الثقافة روزلــن باشلو مختلف  وتناولت وزيــرة 
املترافقة مع فحوص مشددة يوم  الحفات  هذه 
الــجــمــعــة، عــبــر مــوقــع »فـــرانـــس أنـــفـــو«، عــلــى أنــه 
»من املهم للغاية أن تكون القرارات مستندة إلى 

دراسات علمية«.
)فرانس برس(

رحل المخرج ولم يهدأ الجدل السياسي

)Backstage( راغب عالمة يعود عن قراره بعدم أخذ لقاح كورونا

مهرجان »وي 
الف غرين« في 
دورته التي 
أقيمت عام 
)Getty( 2019

أوشكت هند صبري على االنتهاء من تصوير مشاهد »هجمة مرتدة« )فاضل سينا/ فرانس برس(

)Getty/تجاهلت الجهات الحكومية السورية جنازة حاتم علي )أندرو والكر

األسد وفاة حاتم علي، فيما قدم  بشار  غضب كبير عبّر عنه سوريون بعدما تجاهل نظام 
تعزية برحيل الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني، في تعبير عن امتعاض النظام من مواقف علي

حاتم علي

حفالت مع فحوص طبية

فنون وكوكتيل
قضيّة

رصد

متابعةنجوم

ُتعد تعزية النظام بالملحن 
اللبناني إلياس الرحباني 

)الصورة( وتجاهل التعزية 
بحاتم علي رغم كونه 
سوريًا، ردًا حاسمًا من 

قبل النظام حول عالقته 
بالمخرج. غير أن النظام لم 
يستطع منع جثمان علي 

من العودة ليدفن في 
دمشق، كي ال يكون بذلك 

محط مزيد من السخط 
في األوساط الشعبية 

في ظل تردي الوضع 
المعيشي واالقتصادي، 

وكذلك في األوساط 
الفنية، خوًفا من خسارة 

فنانين ال يزالون يحافظون 
على موقف محايد.

ُدِفن في 
دمشق
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