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جويل سيمون: التشاؤم يخيم على الصحافيين

»غوغل« و»فيسبوك«... إحساٌن للناشرين ال يعوض الخسارات

نيويورك ـ العربي الجديد

»لــجــنــة حماية  يــســتــعــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
ــيـــن«، جـــويـــل ســـيـــمـــون، ملـــغـــادرة  ــافـ الـــصـــحـ
بعد  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية  بحلول  منصبه 
غير  العاملية،  املنظمة  فــي  قضاها  عامًا   15
تفاؤله  مــن  بعضًا  يفقد  جعلته  الحكومية، 
أو  املـــعـــتـــقـــلـــن  الـــصـــحـــافـــيـــن  أوضــــــــاع  إزاء 

املحتجزين حول العالم.
ه 

ّ
أن املــاضــي، أعلن جويل سيمون،  األربــعــاء 

»لــجــنــة  ســيــتــرك مــنــصــبــه مـــديـــرًا تــنــفــيــذيــًا لـــ
حــمــايــة الــصــحــافــيــن«، وذلــــك عــبــر حــســابــه 
 
ّ
بأن معترفًا  »تويتر«،  على منصة  الرسمي 

»املعركة من أجل حرية الصحافة ال تكتمل 
إطالقًا«.

تــأســســت »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن« عــام 
1981، وهي منظمة غير حكومية، تدافع عن 
كافة.  العالم  أنــحــاء  فــي  الصحافين  حقوق 
وانضم سيمون )56 عامًا( إلى املنظمة عام 
1997، ويتولى منصب املدير التنفيذي منذ 
عام 2006. في مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
ــبـــوع املـــاضـــي، قــال  تــايــمــز« األمــيــركــيــة األسـ
ه حن انضم إلى املنظمة كان يأمل 

ّ
سيمون إن

عزز قدرة الصحافين على أداء عملهم 
ُ
أن ت

ه فقد بعضًا من هذا التفاؤل بعد 
ّ
بأمان، لكن

أكثر من ثالثة عقود أمضاها في املساعدة 
ــراج عـــن مــئــات الــصــحــافــيــن  ــ فـــي تــأمــن اإلفــ
املــســجــونــن أو املــحــتــجــزيــن حــــول الــعــالــم. 
 »عـــنـــف الــحــكــومــات ضد 

ّ
ــــال ســيــمــون إن وقـ

الصحافين يتصاعد، والعواقب محدودة«، 
مستشهدًا بعهد الرئيس األميركي السابق، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، حــــن »شـــهـــدنـــا اســتــغــالل 
الـــحـــكـــومـــات لـــأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة فــــي تــبــريــر 
سجن الصحافين. شهدنا أيضًا استخدام 

الحكومات للعنف بوقاحة«.
»لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن«، بلغ  وفـــقـــًا لـــ
عملهم،  بسبب  السجناء  الصحافين  عــدد 
إذ  عـــــام 2020،  الـــعـــالـــم  ــي  فــ قـــيـــاســـيـــًا  رقـــمـــًا 
قــمــعــت الـــحـــكـــومـــات الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة 
ــة  ــائــــحــ ــة، وجــ ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــات املــــجــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــــالضــ لــ
فــيــروس كـــورونـــا. كـــان هــنــاك مــا ال يــقــل عن 
274 صــحــافــيــًا فـــي الـــســـجـــون بــحــلــول يــوم 
وهـــو  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   1
بــدأت بجمع  اللجنة منذ  أكبر عــدد تسجله 
بـــيـــانـــات حــــول الــصــحــافــيــن الــســجــنــاء في 
بدايات عقد التسعينيات من القرن املاضي. 

منوعات
كشفت كبيرة مذيعي شبكة »سي أخبار

أن أن« الدوليين كريستيان أمانبور، 
أول من أمس االثنين، عن إصابتها 

بسرطان المبيض، وحثت النساء 
على »تثقيف أنفسهن حول هذا 

المرض، وإجراء كل الفحوصات 
الممكنة، واالستماع دائمًا إلى 

أجسادهن«. 

عرضت سلطات بيالروسيا، االثنين، 
الصحافي الموقوف رومان 
بروتاسيفيتش، خالل مؤتمر 

صحافي وصفته المعارضة بأنه 
»مشهد من عمل لكافكا« نُفذ 

باإلكراه. الشهر الماضي أوقف 
بروتاسيفيتش في مينسك، بعد 

تحويل مسار طائرة كان فيها.

أعلنت صحيفة »أخبار اليوم« 
اليمنية، أول من أمس االثنين، تجميد 

إصداراتها الورقية واإللكترونية، 
نتيجة تعرضها لـ»الخذالن« وعدم 

قدرتها على تحّمل األعباء المالية، 
خاصة بعد مصادرة ممتلكاتها كلها 
في صنعاء وعدن، »بعد 26 عامًا من 

النضال«.

رّد صانع المحتوى المصري أحمد 
الغندور على االتهامات بالتطبيع 

التي ُوجهت لبرنامجه »الدحيح« 
منذ عودته، يوم السبت الماضي، 

مؤكدًا أن »موقفه من القضية 
الفلسطينية واضح ومعلن«، وأن 

برنامجه »لن يكون بوقًا إعالميًا ألي 
جهة«.

الــصــن وتركيا ومــصــر واململكة  وتــصــّدرت 
العربية السعودية قائمة الدول التي تسجن 
 
ّ
أن اللجنة  الصحافين. ورأت  أكبر عدد من 

»اللغة القاسية« لترامب ضد الصحافة على 
امتداد فترته الرئاسية، بما في ذلك وصف 
ــهــا »أخــبــار 

ّ
الــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة الــنــاقــدة بــأن

في  املستبدين  للحكام  ــرت غطاًء 
ّ
وف كاذبة« 

في  الصحافين  القمع ضد  ملمارسة  العالم 
بلدانهم.

ــنــــة ارتـــــفـــــاعـــــًا فــــــي عــــدد  ــلــــجــ كــــمــــا وثـــــقـــــت الــ
ـــتـــلـــوا بــســبــب عملهم 

ُ
ــن ق ــذيـ الــصــحــافــيــن الـ

خالل عام 2020، إلى أكثر من الضعفن، إذ 
استهدفت العصابات اإلجرامية واملليشيات 
أعمال  تشهد  بلدان  في  العاملن  املراسلن 

ــدان »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. فعلى  ــلـ ــهــا بـ
ّ
عــنــف لــكــن

ـــتـــل مــــا ال يـــقـــل عــــن 30 
ُ
ــالــــم، ق مـــســـتـــوى الــــعــ

صحافيًا سنة 2020، من بينهم 21 صحافيًا 
كان الدافع لقتلهم هو االنتقام منهم بسبب 
الــعــدد املسجل  قــفــزة عــن  عملهم، مما يمثل 
الــذي شهد مقتل 10 صحافين،  عــام 2019 
تل آخرون في املعارك أو تبادل إطالق 

ُ
فيما ق

الــنــيــران، أو أثــنــاء تأديتهم ملهام أخــرى آلت 
تل أحد العاملن 

ُ
إلى نهايات خطرة. كذلك ق

وأفغانستان  املكسيك  وشهدت  اإلعالمين. 
القتل  مــن حـــاالت  األكــبــر  الــعــدد  والفيليبن 

االنتقامية ضد الصحافين.
كدليل على »القوى املستبدة والعنيفة« التي 
أرهبت الصحافين وتغطياتهم اإلخبارية، 
ــيـــال الــصــحــافــي  ــتـ ــاغـ ــيـــمـــون بـ اســـتـــشـــهـــد سـ
ــــان يــكــتــب مــــقــــاالت رأي  ــــذي كـ ــعـــودي الــ الـــسـ
جمال  بوست«  »واشنطن  صحيفة  لصالح 
السعودي  العهد  ولــي  بموافقة  خاشقجي، 
ــمـــان، وفـــقـــًا لــتــقــريــر  ــلـ ــر مــحــمــد بــــن سـ ــيــ األمــ
اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي أخـــيـــرًا، إضـــافـــة إلــى 
مسار  املــاضــي،  الشهر  بيالروسيا،  تحويل 
طــائــرة ركـــاب قــســرًا بينما كــانــت تحلق بن 
دولتن من دول االتحاد األوروبــي، العتقال 
براتاسيفيتش،  رامــان  املعارض  الصحافي 
البيالروسي،  للرئيس  رئيسي  خصم  وهــو 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. وأضــــــاف: »عــنــدمــا 
يــلــقــى الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــيــن فـــي أثــنــاء 
االحتجاجات في الواليات املتحدة األميركية 
يتردد صدى هذه الصور في أنحاء العالم، 
 هذه هي الطريقة التي تتصرف 

ّ
ويوحي بأن

بها الشرطة حتى في البلدان الديمقراطية. 
 اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــن فــي 

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ وبـ

أو خــالل تغطية  فــي موسكو  االحتجاجات 
االحتجاجات في ميانمار، وهو ما نشهده 
د اهتمامًا أقل«.

ّ
اآلن، أقل إثارة للصدمة ويول

ستقود رئيسة مجلس إدارة اللجنة، كاثلن 
سيمون،  خليفة  عــن  البحث  عملية  كـــارول، 
ــارات  ــتـــشـ ــــى جـــنـــب مــــع شـــركـــة االسـ جــنــبــًا إلـ
ــوارت«. وقـــــالـــــت كــــــــارول،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــر ســ ــنـــسـ ــبـ »سـ
ــهــم 

ّ
 »املــســتــبــديــن يــشــعــرون أن

ّ
فـــي بـــيـــان، إن

ــــاس ومــضــايــقــتــهــم  ــنـ ــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون قـــتـــل الـ
 هذا 

ّ
التكنولوجيا. كل ومراقبتهم من خالل 

يــشــكــل تــهــديــدًا جـــديـــدًا. مــن سيحصل على 
ــادرًا على  ــ ــذه الــوظــيــفــة يــجــب أن يـــكـــون قــ هــ
الــتــفــكــيــر مــســبــقــًا فــــي مــــصــــادر الـــتـــهـــديـــدات 
الجديدة وكيفية تنظيم املوظفن واملوارد«.

وثقت اللجنة قتل 
ما ال يقل عن 30 صحافيًا 

سنة 2020

استحوذتا على إيرادات 
اإلعالنات الرقمية في 

الواليات المتحدة

واشنطن ـ العربي الجديد

في مواجهة ضغوط من الجهات التنظيمية 
والــســيــاســيــة، تــعــهــدت شــركــتــا »فــيــســبــوك« 
و»غوغل« بتخصيص إجمالي 600 مليون 
دوالر أمــيــركــي لــدعــم مــنــافــذ إخــبــاريــة على 
العالم، عــدد كبير منها محلية أو  مستوى 

إقليمية تتعثر في العصر الرقمي.
وتــلــقــت آالف مـــن املــنــافــذ اإلعـــالمـــيـــة دعــمــًا 
ماليًا وغير مالي لكل عملياتها، من التحقق 
مــن صــحــة األخــبــار أو التغطية اإلخــبــاريــة 
إلــــى الـــتـــدريـــب، وفــقــًا لــبــيــانــات صــــدرت عن 
ــــدي بــعــض  ــبـ ــ الـــشـــركـــتـــن الـــعـــمـــالقـــتـــن. ويـ
التي  املساهمات  لهذه  امتنانهم  الناشرين 
إيــرادات  تراجع  مع  بالضرورية  يصفونها 

اإلعالنات.
لكن محللن إعالمين ومديرين تنفيذين 
»رويترز«  لوكالة  قالوا  األخبار  مجال  في 
إن هذا التمويل املقرر استمراره على مدار 
ثــالث سنوات ال يعوض شيئًا تقريبًا عن 
عشرات املليارات من الدوالرات التي فقدها 
الناشرون مع ابتالع شركات التكنولوجيا 
لسوق اإلعالنات الرقمية. حصلت »غوغل« 
و»فيسبوك« على 54 في املائة من إيرادات 
اإلعالنات الرقمية في الواليات املتحدة عام 
ألبحاث  مــاركــتــر«  »إي  لشركة  وفقًا   ،2020
الــــســــوق. ووصـــــف بــعــض املــنــتــقــديــن هــذه 
املــشــروعــات، بما فــي ذلــك مساهمة كــل من 
فيها،  دوالر  مليون   300 بمبلغ  الشركتن 
بــأنــهــا وســيــلــة إلســـكـــات مـــن يــشــتــكــون من 
الناشرين وللظهور بمظهر طيب. وتواجه 
الـــشـــركـــتـــان مـــعـــارك قــضــائــيــة ومــطــالــبــات 
بـــتـــعـــويـــضـــات عـــــن املــــحــــتــــوى اإلخـــــبـــــاري 
على مستوى الــعــالــم، وكــذلــك دعـــاوى ضد 

االحتكار من جهات تنظيمية وناشرين.

قــــالــــت مـــاريـــبـــل بـــيـــريـــز وادزويـــــــــــــرث، وهـــي 
ناشرة مجلة »يو إس إيه تــوداي« ورئيسة 
شبكة »يو إس إيه توداي« التي تشارك في 
األخــبــار ترعاه  مــن صحة  للتحقق  برنامج 
»فيسبوك«، إن هذا »اإلحسان العابر« ليس 
سوى »غيض من فيض«. وأضافت »ناشرو 
األخبار ال يتطلعون إلحسان. نحن ببساطة 

نطالب بالعدل واإلنصاف«.
وأشـــــــــارت مــــديــــرة »مــــركــــز تـــــاو لــلــصــحــافــة 

الــرقــمــيــة« فــي »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، إميلي 
بــيــل، إلـــى أن هـــذه األمــــوال ضــروريــة لغرف 
صرف 

ُ
األخبار في األجل القريب، »لكنها ال ت

بــمــســتــوى لـــه أثــــر دائــــم عــلــى هــــذا املـــجـــال«، 
و»فعليًا ال تغير شيئًا«.

»رويــتــرز«،  أكـــدت الــشــركــتــان الــعــمــالقــتــان، لـــ
ــدق بــمــســاعــدة  ــ أنـــهـــمـــا مــلــتــزمــتــان بـــكـــل صـ
املــــنــــافــــذ املـــحـــلـــيـــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة، وأنـــهـــمـــا 
أجل  انتهاء  بعد  الــدعــم  تقديم  ستواصالن 

أميركي  الــــ600 مليون دوالر  إنفاق  مــبــادرة 
في األشهر املقبلة.

ــتــــان ســــــوى مـــعـــلـــومـــات  ــدر الــــشــــركــ ــم تــــصــ ــ لـ
مــحــدودة حــتــى اآلن عــن كيفية إنــفــاق 600 
ــــورة مــنــح وخـــدمـــات،  مــلــيــون دوالر فـــي صـ
ــيـــرات عــــامــــة أو  ــبـ وكـــثـــيـــرًا مــــا تـــطـــلـــقـــان تـــعـ
تقدمان أمثلة من دون ذكر تفاصيل مالية. 
ــن الــتــنــفــيــذيــن فــي  ــريـ ــديـ ــــدد مــــن املـ ــال عـ ــ وقــ
ــبـــار إنــهــم يــطــالــبــون الــشــركــتــن  مــجــال األخـ
العمل  بدفع املزيد مقابل املحتوى وتعزيز 
اإلخبارية  التغطيات  أولــويــات  ترتيب  فــي 
ــة. وتـــقـــول »فـــيـــســـبـــوك« و»غـــوغـــل«  ــيـ ــلـ األصـ
ــيـــاتـــهـــمـــا  إنـــهـــمـــا عـــدلـــتـــا بـــالـــفـــعـــل خـــوارزمـ
لتحقيق هذا الهدف. للشركتان تأثير هائل 
على إيــرادات اإلعالنات للمنافذ اإلخبارية، 
ــان أي  ألن خــوارزمــيــاتــهــمــا تــحــدد مــا إذا كـ
مـــقـــال بـــــرز بــشــكــل واضــــــح فــــي بـــحـــث عــلــى 
محرك »غوغل« أو على البث اإلخباري في 

»فيسبوك«.
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة وحـــدهـــا انخفضت 
إيــــــرادات الــصــحــف مـــن اإلعـــالنـــات الــرقــمــيــة 
واملطبوعة إلى 14.3 مليار دوالر في 2018 

من 49.4 مليار دوالر في 2005.
وفــي الــســابــع مــن يــونــيــو/حــزيــران الحالي، 
وافقت »غوغل« بمقتضى تسوية مع هيئة 
مــكــافــحــة االحــتــكــار الــفــرنــســيــة عــلــى إطـــالع 
مشتري اإلعالنات على مزيد من البيانات، 
بما يقلل بعضًا من املزايا التنافسية التي 

تتفوق بها على الناشرين.
الــــــــدعــــــــاوى  مــــــــن  ســــلــــســــلــــة  عـــــلـــــى  وردًا 
الــقــضــائــيــة، رفــضــت الــشــركــتــان اتــهــامــات 
بــــــأن مـــمـــارســـاتـــهـــمـــا فــــي األعـــــمـــــال تــضــر 
بــالــنــاشــريــن. وقـــالـــت »غـــوغـــل« إن الــنــاس 
يــســتــخــدمــون الــخــدمــات ألنــهــم يــخــتــارون 

ذلك، ال ألنهم مجبرون.

)Getty /يتولى جويل سيمون منصب المدير التنفيذي منذ عام 2006 )ديا ديباسوبيل

)Getty /الصحف المحلية واإلقليمية تتعثر في العصر الرقمي )أليكسي روزنفيلد

البحث جاٍر حاليًا عن مدير تنفيذي جديد لـ»لجنة حماية الصحافيين«، إذ سيترك المدير الحالي جويل سيمون منصبه بحلول نهاية العام، 
معربًا عن تشاؤمه إزاء المخاطر التي تالحق صحافيي العالم
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عــبــر الــشــاشــات، وآملــتــنــي فــي الــصــمــيــم تلك 
الصور التي رأيتها. عدت ترافقني الكاميرا 
 خطوة أقــوم بها، فيما كنت أساعد 

ّ
في كــل

كــمــتــطــّوع فــي إعــــادة اإلعـــمـــار. أتــيــت بشكل 
ي 

ّ
لكن املــســاعــدة  لتقديم  كمتطّوع  أســاســي 

قمت  كما  األرض،  على  الصور  ألتقط  كنت 
بــتــغــطــيــة االحــــتــــجــــاجــــات. الــتــقــطــت صــــورًا 
لبيروت  واألبيض  باألسود  ومؤملة  معّبرة 

ومشاهد الدمار فيها«.
ــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الـــشـــاب يلتقط  بــيــنــمــا كــ
صــــــــــوره، أثـــــنـــــاء تــــطــــوعــــه، لـــــم يـــخـــطـــر فــي 
بــالــه أن يــقــيــم مــعــرضــًا. لــكــن، بــعــد أســابــيــع 
 هــنــاك قــّصــة الفــتــة يــمــكــن أن 

ّ
عــــدة، وجـــد أن

 هذا املشروع 
ّ
يسردها من خالل صوره. كأن

 ثمة 
ّ
أن تلقاء نفسه، عندما رأى  انبعث من 

ــدة بــإمــكــانــهــا تـــألـــيـــف حــكــايــة  ــ تــفــاصــيــل عـ
يريد أن يخبرها عن بيروت، تبدأ بالدمار، 
يوضح  وكما  الشعبي.  بالغضب  وتنتهي 
 القصة ال تقتصر على األحــداث 

ّ
زويــن، فــإن

الحالية التي يمر بها لبنان، بل على لبنان 
وتاريخه، الذي بدا حاضرًا فيها، وإن كانت 
ــداث  الــصــور اســتــنــدت إلـــى االنــفــجــار واألحــ
املــرافــقــة. قــّصــة لبنان حــاضــرة فــي املعرض 

كارين إليان ضاهر

قــــبــــل انـــــفـــــجـــــار مـــــرفـــــأ بـــــيـــــروت، 
كـــان   ،2020 ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ
ــانـــي- الــفــرنــســي  ــنـ ــبـ ــلـ املـــــصـــــّور الـ
الــشــاب، فلوريان زويــن )1990(، يعيش في 
ه، إثر االنفجار، عاد إلى املدينة 

ّ
فرنسا. لكن

ركــام،  مــن  تيّسر  مــا  يـــداه  لتلتقط  املنكوبة، 
قة 

ّ
وتلتقط كاميراه ما تيّسر من صور، معل

اآلن فــي »دار املـــصـــّور«، فــي مــعــرض يحمل 
عــنــوان »بـــيـــروت مــن الـــرمـــاد إلـــى الــغــضــب« 
يتواصل   ،)Beirut from Ashes to Anger(

حتى العشرين من الشهر الجاري.
ــات 

ّ
يــنــقــل زويـــــن، فـــي مــعــرضــه، ثــــالث مــحــط

أساسية؛ األولى عبر صور ترصد الحطام، 
ــاد، الــــلــــذيــــن خــلــفــهــمــا االنــــفــــجــــار؛  ــ ــرمــ ــ أو الــ
ــل فـــي عــمــل املــتــطــوعــن في 

ّ
والــثــانــيــة تــتــمــث

مـــا يستطيعون  ــة  ــ الـــشـــوارع وإزالــ تــنــظــيــف 
إزالته من ركام؛ واألخيرة تصّور املتظاهرين 

وغضبهم الذي جاب شوارع املدينة.
في حديث إلى »العربي الجديد« يقول زوين: 
الدمار  رأيــت مشاهد  »تــأثــرت كثيرًا عندما 
ــراء االنــفــجــار  الــحــاصــل فــي مــرفــأ بــيــروت جـ

سيمضي الرواد 
ثالثة أشهر في محطة 

»تيانغونغ«

يصور المعرض حكاية
لبنان بتاريخه وحاضره
وليس االنفجار فقط

المخرج والمنتج 
يحاوالن إثبات مقدرة 

الممثل تيم حسن 
مجددًا

2223
منوعات

وفــــي الـــصـــور والــــرمــــاد الـــــذي يــشــيــر إلــيــه، 
فات 

ّ
يــعــكــس مخل تعبير  أيــضــًا  هــو  والــــذي 

الـــحـــرب الـــتـــي مـــا زالـــــت مــــوجــــودة وتــشــهــد 
الــصــور. أمــا الغضب، فهو حاضر بعد  لها 
ه كان موجودًا 

ّ
االنفجار بطبيعة الحال، لكن

أثار  قبله أيضًا، وليس االنفجار وحــده ما 
غــضــب الـــنـــاس واحــتــجــاجــاتــهــم. وبـــهـــذا، ال 
ــيـــروت  ــلـــى تـــصـــويـــر بـ يــقــتــصــر املــــعــــرض عـ
ما هو يستعيد تاريخ 

ّ
املنكوبة وحسب، وإن

الحالي كذلك. يرفض زوين  لبنان، وواقعه 
رفـــضـــًا تـــامـــًا الـــربـــط مـــا بـــن فـــكـــرة املــعــرض 
والدعوة إلى التمّرد أو الثورة. فهو ال يدعو 
إلــى ذلــك، بل ينقل قّصة ومشاهد رآهــا في 
البلد. وقــد اكتفى بنقل مشاهد وصــور من 
االنفجار،  بعد  شهدها  التي  االحتجاجات 
والــــتــــي كــــانــــت تـــحـــمـــل غـــضـــب الــلــبــنــانــيــن 
زال. علمًا  فــي مرحلة سابقة ومــا  املــوجــود 
 الــصــور قــد التقطت بــعــد عـــام مــن بــدايــة 

ّ
أن

 بساطة قصة لبنان ينقلها 
ّ

الثورة. هي بكل
على طريقته.

يــكــفــيــه أن  كـــمـــصـــور،  مــــن دوره  وانـــطـــالقـــًا 
الــواقــع كما هــو، وأن يضعه في إطار  ينقل 
صور ومشاهد بما يسمح بتسليط الضوء 
بل  فحسب،  داخــلــي  صعيد  على  ال  عليها، 
فــي نــطــاق دولـــي. بــذلــك، يلفت األنــظــار إلى 
ه يحرص في الصور 

ّ
واقع لبنان. ويؤكد أن

التي يلتقطها على عدم نقل مشاهد العنف 
 تركيزه األســاســي هو 

ّ
بشكل خــاص، بل إن

عــلــى اإلنــســان وعــلــى الــوجــوه للتعبير عن 
أفـــكـــاره ونـــقـــل الـــواقـــع كــمــا هــــو، بــعــيــدًا عن 
مظاهر العنف، انطالقًا من حرصه على أاّل 
واللبنانين  لبنان  إلــى  العالم  نظرة  تتخذ 
هذا  على  عليه  الحكم  فيكون  املــعــنــى،  هــذا 
األســاس. يقول زويــن: »حاولت أنسنة هذه 
الصور ومشاهد االحتجاجات التي نقلتها 

قدر اإلمكان«.
يصعب على زويـــن اخــتــيــار صـــورة واحــدة 
 تـــلـــك الـــتـــي الــتــقــطــهــا 

ّ
ـــل مــفــضــلــة مــــن بــــن كــ

لكن يشير  املعرض.  لبيروت، وضّمنها في 
ــد تــكــون  ــه الــكــثــيــر، وقــ ــورة تــعــنــي لـ ــ إلــــى صـ
ــــورة طــفــل يــلــف علم  ــه، وهــــي صـ املــفــضــلــة لــ
لبنان حول كتفيه ويدير ظهره في مواجهة 
عليه  لصقت 

ُ
وأ عــبــارات  عليه  ُكتبت  حائط 

صور في االحتجاجات في أكتوبر/ تشرين 
األول مــن عــام 2020. هــي فــي الــوقــت نفسه 
حزينة، لكن جميلة بما تحمله من معاٍن؛ إذ 
تنقل الواقع الظالم في لبنان من خالل هذا 

الصبي فيها.
كــمــا كــثــرت املــشــاهــد الــتــي أثــــرت فــيــه أثــنــاء 
الــــدمــــار بــعــد  ــــط  وجـــــــوده عـــلـــى األرض وسـ
ــار، ومـــنـــهـــا صـــــور مـــبـــانـــي بـــيـــروت  ــفــــجــ االنــ
ــــرة، الـــتـــي تـــبـــدو مـــؤملـــة بــشــكــل خــاص  ــدّمـ ــ املـ
 املــشــهــد األكــثــر تــأثــيــرًا فــيــه، نقله 

ّ
لـــه. إاّل أن

مـــن خـــالل صــــورة مــعــّبــرة يــشــيــر إلــيــهــا في 
حديثه، وهي لقاموس ملّون صغير خاص 
باألطفال ُملقى على األرض وسط الحطام. 
ــرة  ــؤثـ ــعــــّبــــرة مـ ــــور املــ ــــن الـــــصـ ــبــــدو هــــــذه مـ تــ
لــه، فيمكن من خاللها تخّيل  بشكل خــاص 
طــفــل أصـــيـــب، أو أّي كـــارثـــة أخــــرى تــرتــبــط 
بالطفولة. والالفت واملؤثر، على حّد قوله، 
هو التضارب الجميل ما بن اللون األصلي 
التي باألسود  املــلــّون، والــصــورة  للقاموس 
واألبيض وسط الدمار.  بعد مشروعه هذا، 
ر لها زويــن في 

ّ
ثمة مشاريع عــديــدة يحض

الدعم بكافة  ليقّدم  املكوث  لبنان، حن قرر 
الـــوســـائـــل املـــتـــاحـــة. ومــــن املـــشـــاريـــع الــفــنــيــة 
ــر لــهــا، هــنــاك مــشــروع مشترك 

ّ
الــتــي يــحــض

الكرنتينا  منطقة  فــي  لبنانين  فنانن  مــع 
في بيروت التي تضررت إلى حّد كبير في 
االنفجار، وكــان قد عمل فيها ملــدة شهرين 
املتطوعن  بقية  مــع  سيعمل  إذ  كمتطوع، 
عــلــى إعــــــادة األلـــــــوان إلــــى املــنــطــقــة بــتــزيــن 

 الحياة فيها مجددًا.
ّ
جدرانها، لبث

إبراهيم علي

تــنــشــغــل عــــدســــات املــــخــــرج الــــســــوري ســامــر 
الجزء  وتنفيذ  بتصوير  مــجــددًا،  الــبــرقــاوي، 
األخـــيـــر مـــن ســلــســلــة »الـــهـــيـــبـــة« الـــــذي غـــادر 
ــــي،  ــــدرامـ ــان الـ ــة بـــــــازار رمــــضــ ــيـ الـــســـنـــة املـــاضـ
وتحّول إلى مسلسل ُيعرض بداية الخريف، 
ــشــيــر مــفــكــرة الــعــرض الــخــاصــة 

ُ
بــحــســب مــا ت

ــاهـــد« واملــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة  بــمــنــصــة »شـ
الــتــي تــعــاقــدت على شـــراء األجــــزاء وعرضها 

 سنة.
ّ

كل
شــغــل مــســلــســل »الــهــيــبــة« املــشــاهــد الــعــربــي. 
ــزاء األربــعــة  ــ ورغـــم تــراجــع املــحــتــوى فــي األجـ
األخيرة، لم يؤثر ذلك في شعبية الحكاية، وال 
وسيناريوهات  مواقف  استحداث  في  حتى 
لـــــزوم إنـــتـــاج أجــــــزاء مــتــالحــقــة. فـــي الــشــكــل، 
اختلف الجمهور بــن مــؤيــد ملــا قــدمــه »جبل 
شـــيـــخ الـــجـــبـــل« )املـــمـــثـــل تـــيـــم حــــســــن( وبـــن 
معارض، العتماد حسن على نمطية الطرح 
وتــصــويــره بــوصــفــه »الــبــطــل الـــذي ال ُيقهر« 

واملنتصر دائمًا على األعداء.
اب« 

ّ
ربما يكون إغفال الكاتب، أو »ورشة الكت

األضعف في شخصية »جبل شيخ  الجانب 
الــجــبــل« مــقــصــودًا، والــســبــب هــو عــدم انــتــزاع 
»هيبة« البطل في املواجهة مع فريق املمثلن 
، ومـــحـــاولـــة تــوظــيــف مــعــظــم األســـمـــاء 

ً
كـــامـــال

التي مرت في الهيبة إلذكــاء دور تيم حسن، 
ــر األجــــــــــزاء بــنــهــايــة  ــآخــ ــًا بــ ــبـ ــريـ والــــــخــــــروج قـ

»انتصار« البطل الذي ال ُيقهر.
في الجزء األول من »الهيبة«، كانت مواجهات 
تيم حسن قليلة قياسًا باألجزاء التالية، التي 
»جبل«  واجــهــة  يكملون  ممثلون  لها  اختير 
بــعــد خــــروج شــريــكــتــه نـــاديـــن نــســيــب نجيم؛ 
فاستعان املنتج بداية بـ نيكول سابا وفاليري 
ه فشل فــي إحـــراز تــقــدم، حتى 

ّ
أبــو شــقــرا، لكن

الــجــزء الــثــالــث، عــنــدمــا رفـــع اخــتــيــار سيرين 
وحقق  الــســقــف،  منافسة  كبطلة  الــنــور  عــبــد 
املستوى  وينخفض  لــيــعــود  جــيــدة،  متابعة 
في الجزء الرابع بسبب خيارات أو تحوالت 
طرأت على بطلي هذا الجزء، عادل كرم وديما 
قندلفت، ما أفضى إلى عودة التصويب على 
الشراكة  تغلبه  ال  كمحور  »جــبــل«  شخصية 
شهرتهم  سبقتهم  وإن  القادمن،  من  أّي  مع 

ونجاحهم ما قبل »الهيبة«.
فــي الــجــزء الخامس، يــحــاول املنتج صــادق 
إثبات  البرقاوي،  سامر  واملــخــرج  الصّباح، 
مـــقـــدرة تــيــم حــســن مـــجـــددًا، بــعــدمــا اخــتــيــر 
عــنــوان الــجــزء األخــيــر »الــهــيــبــة: جــبــل«، في 
إشــارة واضحة إلى إذكــاء حضور ومفهوم  
البطل، مــرة أخــيــرة، ورســم أبعاد تجسدها 

من محطة »تيانغونغ« املسماة »تيانخه«، 
ــي املـــــــدار فــــي 29 إبـــريـــل/  الـــتـــي وضـــعـــت فــ
نيسان املاضي. ونقلت مركبة شحن، الشهر 
املــاضــي، وقــــودًا وطــعــامــًا ومــعــدات للمهمة 

املأهولة.
وخــطــطــت الــصــن إلرســــال 11 مــهــمــة أخــرى 
ــام املـــقـــبـــلـــة،  ــ ــعـ ــ خــــــالل مــــــدة عــــــام ونــــصــــف الـ
الســتــكــمــال عملية إنــشــاء »تــيــانــغــونــغ« في 
املدار، والتي تتضمن تركيب ألواح شمسية 
ووحدتن مخبريتن. ومن بن هذه املهمات، 
ثــالث ستنقل رواد فــضــاء فــي إطـــار تناوب 
الطاقم. استثمرت الصن مليارات الدوالرات 
الفضائية  بالقوى  للحاق  على مدى عقود، 
الــقــائــمــة، مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وروســيــا. 

تــســتــعــد الــصــن إليـــفـــاد فــريــق يــضــم ثــالثــة 
الــــجــــاري بـــنـــاؤهـــا في  رواد إلــــى مــحــطــتــهــا 
الفضاء، بعد أكثر من أربع سنوات على آخر 
أحــدث خطوة  أرسلتها، في  مركبة مأهولة 
من برنامج بكن الطموح لترسيخ مكانتها 
هذه  نجاح  ويعتبر  عاملية.  فضائية  كقوة 
املهمة مسألة ذات مكانة لبكن التي تستعد 
لالحتفال في األول من يوليو/ تموز املقبل 
بالذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني الحاكم. من املقرر انطالق صاروخ 
 ثــالثــة رواد 

ً
ــارتـــش-2 إف« حـــامـــال »لـــونـــغ مـ

فـــي املــركــبــة الــفــضــائــيــة »شـــنـــتـــشـــو-12« من 
ــوبــــي، شـــمـــال غـــرب  ــراء غــ ــحــ ــدة فــــي صــ ــاعــ قــ
الــصــن، غـــدًا الــخــمــيــس. وســيــمــضــي الـــرواد 
وهي  »تيانغونغ«،  محطة  في  أشهر  ثالثة 
أطــول مهمة فضائية مأهولة للصن حتى 
السير  املــتــعــددة،  مهماتهم  بــن  ومـــن  اآلن. 
في الفضاء. ونقل صــاروخ »لونغ مارتش« 
اإلطــالق  منصة  إلــى  »شنتشو«  مركبة  مــع 
فــي مــركــز »جــيــوتــشــيــوان« إلطــــالق األقــمــار 
ــاضـــــي، وفــقــًا  ــبـــــوع املـــ االصـــطـــنـــاعـــيـــة، األســـ
لوكالة الفضاء الصينية. ومن املفترض أن 
الرئيسية  بــالــوحــدة  »شــنــتــشــو-12«  تلتحم 

تيم  »الجبل«   
ّ
لكن الجبل.  مفردة  أو  معاني 

ــام مــواطــنــه عبد  ــرة أمـ حــســن، سيقف هـــذه املـ
املنعم عمايري، لتقاسم الهدف والنجاح في 
املبارزة املتوقعة التي ستشهد على نهايات 
حكاية  النفوذ، وتجارة املمنوعات، والسالح، 

أمام  تقاطعت  التي  الــحــدود،  عبر  والتهريب 
»الــحــنــون« جبل شيخ الجبل،  البطل  صــورة 
وعـــصـــابـــات تــتــخــذ شــكــل املـــافـــيـــا تــعــمــل بن 
في  لكن  العالم،  إلــى  بيروت ودمشق وتصل 
كــل مـــرة يــحــقــق »جــبــل« انــتــصــارًا مــدويــًا في 
إطار ُيعرف بالتشويق والحماس األقرب إلى 
بصورة  ما 

ّ
إن األجنبية،  واألفـــالم  »الخرافي« 

غــيــر مــقــنــعــة، كـــونـــه يـــطـــرح واقـــعـــًا معيشيًا، 
ولــيــس مــن ضــمــن نــوعــيــة »الــخــيــال العلمي« 

املقنعة أكثر.
هــــكــــذا، تـــخـــتـــتـــم، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، 
البطل في  املشاهد األخــيــرة مــن حكاية هــذا 
سربة، 

ُ
أحد جبال لبنان، بحسب املعلومات امل

فـــي وقــــت مـــا زال املــنــتــج صـــــادق الــصــبــاح، 
البرقاوي، يدرسان نهايتن  واملخرج سامر 
ــة  ــتـــروكـ ــبــــة«، األولــــــــى مـــفـــتـــوحـــة ومـ ــيــ »الــــهــ ـــ لــ

سعيدة  نهاية  والثانية  وخياله،  للمشاهد 
كــمــا تــفــعــل الـــشـــركـــة فـــي مــعــظــم إنــتــاجــاتــهــا 

املشابهة.
وكان العمل الدرامي الذي عرض جزؤه األّول 
في رمضان عام 2017، قد تحّول إلى ظاهرة 
تــشــبــه تــلــك الــتــي رافــقــت مــســلــســالت عربية 
قليلة، منها »باب الحارة« على سبيل املثال. 
وقــــد ســـاهـــم الــعــمــل فـــي تــكــريــس نــجــومــيــة 
السوري تيم حسن، بصفته الرقم األصعب 
املشتركة. ورغم  السورية وتلك  الــدرامــا  في 
تــبــديــل شــريــكــاتــه فــي الــبــطــولــة فــي األجـــزاء 
املاضية، فإن حسن بقي ثابتًا، ليتحّول هو 
وحده إلى البطل املطلق للعمل، البطل الذي 
تدور حوله كل تطورات املسلسل، وتعيدنا 
كــل األحــــداث إلـــى شــخــصــه، وهـــو مــا يشّكل 

ربما عائقًا في خيارات حسن املستقبلية.

وحــتــى اآلن، تــمــّكــنــت مـــن إرســـــال بــشــر إلــى 
الفضاء ومسبار إلى القمر؟ والشهر املاضي، 
ــــوت تــابــع لــهــا، وهــو  هــبــط عــلــى املـــريـــخ روبـ
إنجاز فضائي نادر ومهم للغاية. وتأججت 
رغبة الصن في إقامة قاعدة بشرية خاصة 
بها في مدار األرض، بفعل الحظر األميركي 
عــلــى روادهـــــا فـــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
وذكرت وسائل إعالم حكومية، في أكتوبر/ 
أن روادًا  املـــاضـــي،  الـــعـــام  مـــن  تــشــريــن األول 
ــع، لكن  ــ ــ اخـــتـــيـــروا لــلــمــهــمــات املـــأهـــولـــة األربـ
هوياتهم.  بشأن  متكتمن  كانوا  املسؤولن 
الصينين  الــفــضــاء  رواد  كـــان  اآلن،  وحــتــى 
األحد عشر طيارين عسكرين. من املقرر أن 
الخدمة  مــن  الــدولــيــة  الفضاء  تــخــرج محطة 
الــفــضــاء  ــة  ــالــ »وكــ أن  رغــــم  عــــام 2024،  بــعــد 
االمــيــركــيــة« )نـــاســـا(، قــالــت إن هـــذه املحطة 
ــعــــاون بــــن الــــواليــــات  الـــتـــي تـــشـــّكـــل ثـــمـــرة تــ
املتحدة وروســيــا وكــنــدا وأوروبــــا واليابان 
قد تستمر في عملها إلى ما بعد عام 2028. 
الدولية،  الفضاء  »تقاعد« محطة  وفي حال 
ســتــكــون »تــيــانــغــونــغ« املــحــطــة الــفــضــائــيــة 

الوحيدة قيد الخدمة.
)فرانس برس(

الصين ترسخ مكانتها في الفضاء

تطوير متحف الفن 
اإلسالمي في الدوحة

هل ينقذ عبد المنعم عمايري »الهيبة«؟

ر مــن دون علمه بــشــكــوى فــي نــيــس )جــنــوب  تــقــدم شـــاب ُصــــوِّ
فرنسا(، ضد شبكة »نتفليكس«، بتهمة »التمييز العنصري«، 
بعد بثها فيلم »سنتينل« الذي ُوِصف فيه بأنه »ملتٍح«، على 
مــا أفـــاد وكيله والنيابة الــعــامــة اإلثــنــن. وقـــال املــحــامــي جان 
 موكله قــدم شــكــوى جنائية فــي األول 

َّ
بــاســكــال بــادوفــانــي إن

التمييز  العلني على  من يونيو/حزيران، بتهمة »التحريض 
والــكــراهــيــة الــعــنــصــريــة«، مــؤكــدًا مــا أوردتـــــه صحيفة »نيس 
إقامة دعوى  املستدعي  الــشــأن. كذلك، يعتزم  هــذا  ماتن« في 
مدنية بتهمة »استغالل صورة ألغراض تجارية من دون إذن«، 
ر فيلم »سنتينل«  ُصـــوِّ ر مــن دون علمه.  ُصـــوِّ أنــه  إلــى  مشيرًا 
عام 2019، وُعــِرض في مـــارس/آذار على منصة »نتفليكس«، 
منظار  خــالل  مــن  الفيلم  بطلة  فيه  تــرصــد  مشهدًا  ويتضمن 
بندقيتها الرشاشة شابن يتبادالن التحية ثم يفترقان على 
ــادة اإلنــكــلــيــز فــي مــديــنــة نــيــس. ويــرافــق املــشــهــد فــي نسخة  جـ
اآلتــي: »شابان ملتحيان مزودان  الشرح  »الوصف الصوتي« 

أن  املــحــامــي  اعــتــبــر  ويــفــتــرقــان«.  بحقيبتي ظــهــر يتصافحان 
»املخرج سمح لنفسه بالربط بن املالمح املغاربية للشخصن 
اللذين ُصّورا، من دون إذنهما وفي مسرح هجوم 14 يوليو/
تموز 2016، وبن األصولين، وهذا غير مقبول. وهذا يعني 
أن يكون  مــغــاربــيــة ُيحتمل  أن أي شــخــص مــن أصـــول  ضمنًا 
إرهابيًا«. وأشار صاحب الشكوى، وهو اختصاصي كهرباء 
يبلغ من العمر 21 عامًا ويعيش في نيس، إلى أنه تلقى أكثر 
من 80 رسالة من معارفه الذين ُصدم بعضهم برؤيته يظهر 

كإرهابي في هذا الفيلم الروائي.
وعلق ناطق باسم »نتفليكس« على الشكوى التي تستهدفها 
»فرانس برس«  لوكالة  في تصريح  فاكتفى  الفيلم،  لعرضها 
بالقول إنه ليس لدى املنصة تعليق على األمر. إال أن الوصف 
الــصــوتــي تــغــّيــر مــنــذ تــقــديــم الــشــكــوى وحــــذف مــنــه مصطلح 

»ملتحيان«.
)فرانس برس(

عندما رأيت مشاهد الدمار

فلوريان 
زوين

»نتفليكس« والعنصرية

فنون وكوكتيل
جدل

خارج األرض

معرض

مسلسلمتابعة

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت هيئة املتاحف في قطر إطالق مشروع تحسن وتطوير مرافق متحف الفن 
الدائمة،  اإلسالمي، وإعــادة تصور وتركيب صاالت العرض الخاصة باملجموعات 
على أن ُيعاد افتتاحه في خريف العام املقبل، قبيل انطالق بطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2022. 
وقالت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني، في 
الــزيــارات وعــرض  لــزيــادة  بــيــان أصــدرتــه الهيئة، إن تحديث مبنى املتحف يــهــدف 
مجموعته الدائمة من منظور جديد، »خاصة بعدما أصبحت الدوحة أكثر شهرة 

كوجهة لأحداث الرياضية الدولية والسياحة الثقافية«. 
وأوضحت مديرة املتحف جوليا غونيال أن إطالق مشروع التحسن يدعم املخطط 
ذات  الــدائــمــة  املجموعة  تقديم  فــرصــة  لفريقه  ويــوفــر  للمتحف،  الــجــديــد  الرئيسي 
بالفائدة  التحسن سيعود  أن  إلــى   

ً
الفتة بحلة جديدة،  للجمهور  العاملية  الشهرة 

على أجيال من الزائرين، ويوفر تجربة ذات مغزى أكثر عمقًا بالتعرف إلى الروائع 
الفنية من أنحاء العالم اإلسالمي. 

وأشار البيان إلى أنه خالل أعمال التحسن، سيبقى مركز التعليم باملتحف مفتوحًا، 
وسيستمر في تلبية احتياجات املجتمع سواء في عن املكان أو افتراضيًا.

الوصول  إمكانية  الخاصة باملتحف  للفنون والثقافة  كما ستوفر منصة »غوغل« 
الرقمي إلى أكثر من 200 عنصر في مجموعتها، والجوالت االفتراضية باملتحف، 

إضافة إلى جولة ثالثية األبعاد عبر موقع املتحف.
كذلك سيواصل املتحف أيضًا إنتاج موارد جديدة لتسهيل الوصول إلى مجموعته 
املتحف، وتطوير  بــدءًا بمنشورين حديثن ألبــرز مقتنيات  املتحف،  خــارج حــدود 
مجموعته عبر اإلنترنت، والتي ستشمل في نهاية املطاف جميع مقتنيات متحف 
الفن اإلسالمي، بينما ستغلق جميع املساحات األخــرى أمــام الجمهور طــوال مدة 

املشروع، بما في ذلك صاالت العرض ومتجر الهدايا واملقهى ومطعم »إدام«. 

يسرد  الغضب«  إلى  الرماد  من  »بيروت  معرضه  في 
لحظة  منذ  اللبنانية،  المدينة  حكاية  زوين،  فلوريان 
مالمح  إلى  وصوًال  بترميمها،  مرورًا  مرفئها،  انفجار 

شعبها الغاضب

»يا خوف عكا«
وليد  الفلسطيني،  الــفــنــان  شــــارك 
ــد الـــــــديـــــــن )الـــــــــــصـــــــــــورة(، فـــي  ــ ــعـ ــ سـ
املهرجان املسرحي الدولي لشباب 
الـــجـــنـــوب فــــي دورتــــــــه الـــخـــامـــســـة، 
ــة »س«  ــؤّســــســ ـــمـــه مــ

ّ
ــنـــظ والـــــــــذي تـ

الناقد  بــرئــاســة  واإلبـــــداع  للثقافة 
الفني هيثم الهواري، وذلك برعاية 
أقيم  وقــد  املــصــريــة،  الثقافة  وزارة 
فـــي مــحــافــظــة أســـيـــوط فـــي مــصــر. 
ــــرح الـــوطـــنـــي  ــــسـ ــة املـ ــرقــ ــــت فــ ــــدمـ وقـ
الفلسطيني التابعة لالتحاد العام 
لبنان  فــي  الفلسطينين  للفنانن 
عــرضــًا مـــونـــودرامـــيـــًا بــعــنــوان »يــا 

خــــوف عــكــا مـــن هـــديـــرك يـــا بــحــر« 
مــن تــألــيــف الــشــاعــر زيــــاد كــعــوش، 

وإخراج محمد الشولي.
الــخــتــامــي للمهرجان  الــحــفــل  وفـــي 
أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم املـــكـــّونـــة 
مـــــــــن املـــــــــخـــــــــرج عــــــــصــــــــام الــــســــيــــد 
رئــيــســًا، وعــضــويــة املـــخـــرج نــاصــر 
عـــبـــد املـــنـــعـــم، والـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب 
الــصــحــافــي مــحــمــد بــهــجــت نتائج 
املسابقة. وحصل وليد سعد الدين 
أفضل ممثل، وحصل  على جائزة 
املخرج محمد الشولي على أفضل 
سينوغرافيا وثاني أفضل مخرج، 
وثاني أفضل عرض وثاني أفضل 

نص.

Bullet Train موعد عرض
 فيلم 

ّ
أعــلــنــت شــركــة »ســـونـــي«، أن

 ،Bullet Train تـــــريـــــن«  »بـــــولـــــت 
ــيــــد  لـــــلـــــمـــــخـــــرج األمــــــــيــــــــركــــــــي ديــــفــ

لــيــتــش، ســيــطــرح فــي دور الــعــرض 
إبــريــل/ نيسان   8 فــي  السينمائية 
مــوقــع  نـــقـــل  مــــا  ــــق  وفــ ــام 2022،  ــ عــ
كشفت  كذلك  ريبوتر«.  »هوليوود 
ــيـــدي  ــكـــومـ الـ ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ أن  ــة  ــركــ ــشــ الــ
الــــذي يــلــعــب بــطــولــتــه املــمــثــل جــاك 
ــراب آيـــس كــيــوب،  بـــالك ومــغــنــي الـــ
 ،Oh Hell No »وعنوانه »أوه ِهل نو
سيعرض على الشاشة الكبيرة في 
 .2022 عــام  يوليو/تموز  من  األول 
إلـــى   Bullet Train فــيــلــم  يــســتــنــد 
كــتــاب الـــروائـــي الــيــابــانــي كــوتــارو 
ــا بـــيـــتـــل«، ويــضــم  ــ ــاريـ ــ إيـــســـاكـــا »مـ
نــخــبــة مـــن الـــنـــجـــوم، عــلــى رأســهــم 
براد بيت )الصورة(، وهم ساندرا 
ــــوك وجـــــــــوي كـــيـــنـــغ وأنـــــــــدرو  ــولــ ــ بــ
كــــوجــــي وبـــــريـــــان وبـــــريـــــان تـــيـــري 
وآرون  شــــانــــون  ومـــايـــكـــل  ــنــــري  هــ
تـــايـــلـــور-جـــونـــســـون وهــيــرويــوكــي 
ســـانـــادا وبــيــنــيــتــو إيــــه. مــارتــيــنــيــز 
أوكاسيو، وقد كتب زاك أولكويتز 

السيناريو.

وفاة نيد بيتي
توفي عن 83 عامًا املمثل األميركي 
نيد بيتي )الــصــورة(، املــشــارك في 
أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة كــثــيــرة، بينها 
ــان« و»تــــــــــوي ســــتــــوري  ــ ــرمــ ــ ــوبــ ــ »ســ
ــــح عنه  ــــذي ُرشـ ــــوورك« الـ ــتـ ــ 3« و»نـ
لــجــائــزة أوســـكـــار. وقــالــت الوكيلة 
لدى مجموعة »شلتر إنترتاينمنت 
غــــروب« ديـــبـــورا مــيــلــر، فــي رســالــة 
إلكترونية، إن »نيد توفي ألسباب 
ــبــــاح األحـــــــد مــحــاطــًا  طــبــيــعــيــة صــ

»نيد  وأضافت  وأقــاربــه«.  بعائلته 
ــة المـــعـــة  ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ ــبــــة أسـ كـــــــان مــــوهــ
وصديقًا عزيزًا، سنفتقده جميعًا«. 
وأطل نيد بيتن املولود في والية 
ــة لــلــمــرة  ــاشــ ــشــ كـــنـــتـــاكـــي، عـــلـــى الــ
األولــى سنة 1972، من خــالل فيلم 
ــان،  »ديــلــيــفــيــرانــس« لـــجـــون بـــورمـ
مــطــلــقــًا مــســيــرة طــويــلــة اســتــمــرت 
حــتــى 2013. وكــانــت لــه مــشــاركــات 
في أفالم كثيرة، بينها »سوبرمان« 
و»أل ذي بريزيدنتس مان«، إضافة 
إلـــى مسلسل »هــومــيــســايــد: اليــف 
الــتــلــفــزيــونــي  ســـتـــريـــت«  ذي  أون 

الناجح.

أخبار

من صور المعرض )فلوريان زوين(

من فيلم »سنتينل« )نتفليكس(

)MBC( »مواجهة بين عمايري وتيم حسن في الجزء األخير من »الهيبة

االنطالق غدًا 
الخميس 
)فرانس برس(

متحف الفن اإلسالمي )هيئة متاحف قطر(
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