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تأجيل انتخابات الصحافيين 
األردنيين 

»فيسبوك« تشدد قواعدها 
ضد المضايقات

القاهرة ـ العربي الجديد

تعاني مجموعة من الصحافيني املصريني 
املحبوسني في عدد من السجون املصرية 
ــاع ســيــئــة وانــتــهــاكــات بالجملة  ــ مـــن أوضـ
ــــوص عــلــيــهــا  ــــصـ ــنـ ــ ــقــــوقــــهــــم املـ ألبـــــســـــط حــ
فــــي الــــقــــانــــون، بــيــنــمــا ال تــســتــمــع نــقــابــة 
الــصــحــافــيــني أليٍّ مـــن مــنــاشــدات أســرهــم. 
فالصحافي املصري محمود الطيب، أنهى 
عــامــني كــامــلــني فـــي الــحــبــس االحــتــيــاطــي، 
أكتوبر/تشرين   12 في  عليه  القبض  منذ 
األول 2019 من منزله في محافظة القاهرة، 
وُعرض على النيابة على ذمة القضية 488 
العليا، ما  الــدولــة  أمــن  لسنة 2019 حصر 
يستوجب إخالء سبيله فورًا، ومع ذلك ال 
د دون محاكمة.  يزال حبس الخطيب ُيجدَّ
قرار القبض على الخطيب جاء بعد نشره 
خبرًا عن القبض على طالبني بريطانيني 
مــوجــوديــن فــي مــصــر ألغــــراض أكــاديــمــيــة 
إليه  ووجهت  التحرير،  ميدان  محيط  من 
النيابة تهم االنضمام إلى جماعة إرهابية، 
مـــع الــعــلــم بـــأغـــراضـــهـــا، وإشــــاعــــة وإذاعـــــة 
أخبار كاذبة، واستخدام أحد املواقع على 

اإلنترنت الرتكاب هذه الجريمة.
مــــن جـــهـــتـــه، الـــصـــحـــافـــي املــــصــــري، أحــمــد 
القبض  الــزيــارات منذ  مــن  سبيع، ممنوع 
للقانون.  باملخالفة  شــهــرًا،   20 مــنــذ  عليه 
إيمان محروس، زوجــة الصحافي  وكانت 
إلى نقيب  أحمد سبيع، قد تقدمت بطلب 
الــصــحــافــيــني ضــيــاء رشـــــوان، طــالــبــت فيه 
بــتــكــلــيــف مــحــامــي الــنــقــابــة الـــحـــضـــور مع 
زوجــهــا وتكليفه زيـــارة زوجــهــا فــي سجن 
شــديــد الــحــراســة جــنــوب الــقــاهــرة. وقــالــت 
محروس في طلبها: »أتقدم إلى سيادتكم 
متابعة  النقابة  محامي  لتكليف  بطلبي 
ــتــــجــــديــــد الــــخــــاصــــة بــــزوجــــي  ــلــــســــات الــ جــ
الــصــحــافــي أحــمــد مــحــمــد ســبــيــع وإثــبــات 
حضوره معه، كذلك تكليفه القيام بزيارة 
زوجـــــي فـــي الــســجــن حــيــث مـــكـــان إقــامــتــه 
ــد الـــحـــراســـة لــــالطــــالع عـــلـــى ظـــروفـــه  ــديـ شـ
وحــالــتــه الــصــحــة نــظــرًا النــقــطــاع األخــبــار 
له تلقائيًا دون حضور  د  ُيجدَّ عنه، حيث 
ــا نــقــلــه لــــي املـــحـــامـــي«.  ــلـــســـات، طــبــقــًا ملــ جـ
وأضافت: »زوجي ممنوع من الزيارة منذ 
وقتنا  2020 حتى  عــام  عليه مطلع  بض 

ُ
ق

هــــذا، وال نتمكن نــحــن أســرتــه مــن إدخـــال 
األدويــــة الــخــاصــة بـــه، وخــاصــة بــعــد ســوء 
باقي  كذلك  محبسه،  فــي  الصحية  حالته 
وبــنــاًء  الــضــروريــة،  الشخصية  املتعلقات 
عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني 
أنه ال  من زيارته واالطمئنان عليه وعلى 
ــزال عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة«. وتــابــعــت زوجـــة  يــ
واألخير  األول  »طلبي  املعتقل:  الصحافي 
بــاإلفــراج  والنقابة  سيادتكم  مطالبة  هــو 
عــنــه اعـــتـــبـــارًا لــحــالــتــه الــصــحــيــة وظــــروف 

منوعات

ــرة املــعــيــشــيــة، خــاصــة أنـــه قــضــى في  ــ األسـ
محبسه ما يقارب العامني إال أربعة أشهر. 
أقــــــدم الـــتـــمـــاســـًا لـــكـــم وأنــــــا عـــلـــى يـــقـــني مــن 

إخالصكم في السعي لإلفراج عنه«.
ألـــقـــي الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي املـــصـــري، 
ومدير مكتب قناة »األقصى« في القاهرة، 
أحمد سبيع، في أثناء مشاركته في عزاء 
املـــفـــكـــر اإلســــالمــــي الــــبــــارز وعـــضـــو هــيــئــة 

كـــبـــار الــعــلــمــاء، مــحــمــد عـــمـــارة، فـــي األول 
ذمــة  عــلــى  وأدرج   ،2020 مــــــــارس/آذار  مـــن 
القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن 
دولة عليا، املتهم فيها ببث ونشر وإذاعة 
أخــبــار وبــيــانــات كــاذبــة، إســـاءة استخدام 
الــتــواصــل االجتماعي  وسيلة مــن وســائــل 
»فــيــســبــوك«، ومــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة. 
وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، 

قبل أن يحصل على إخالء سبيل من التهم 
املــوجــهــة إلــيــه فـــي قــضــيــة عــرفــت إعــالمــيــًا 
»إدارة امللف اإلعالمي في غرفة عمليات  بـــ
اعتصام رابعة العدوية« عام 2013، وعانى 

حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.
في السياق ذاته، يعاني املصور الصحافي 
عبد الرحمن خطاب، من سلسلة انتهاكات 
مــتــواصــلــة مــنــذ الــقــبــض عــلــيــه وإخــفــائــه 
ــلــــى ذمـــــــة عـــــــدد مــن  ــًا وتـــــــدويـــــــره عــ ــريــ قــــســ
القضايا على مــدار أربــع ســنــوات. ووثقت 
التي تعرض  االنتهاكات  املصرية  الشبكة 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــافـــي عـ ــا املــــصــــور الـــصـــحـ ــهـ لـ
خطاب، على مــدار 4 سنوات من االعتقال 
ــاء الــقــســري، والـــتـــدويـــر، عــلــى ذمــة  ــفـ واإلخـ

قضايا أخرى.
خطاب مصور صحافي من مواليد 1996، 
اعتقل للمرة األولى في 19 سبتمبر/أيلول 
2016، من محل إقامته في حلوان، وعانى 
ــاء الــقــســري لــفــتــرة دامــــت 35 يــومــًا.  ــفـ اإلخـ
تعّرض خطاب لعدد هائل من االنتهاكات 
فــي أثــنــاء فــتــرة إخــفــائــه قــســريــًا، بــدايــة من 
األلفاظ  بكل  والجسدية  النفسية  اإلهــانــة 
ــئـــة، مـــــــرورًا بــالــصــعــق بـــالـــكـــهـــربـــاء،  ــبـــذيـ الـ
ــــس، وصـــــــــواًل إلـــى  ــــالبــ ــن املــ ــ ــتــــجــــريــــد مـ والــ
التعليق بالباب وخلع الكتف. ظهر خطاب 
أمام النيابة للمرة األولى في 22 أكتوبر/

اتهامات  خلفية  على   2016 األول  تشرين 
ــة تــســمــى  ــيــ ــــي خـــلـــيـــة إعــــالمــ بـــالـــضـــلـــوع فـ
بعد  سبيله  وأخــلــي  اإللكترونية،  اللجان 
ســنــة مــن الــتــحــقــيــقــات.  بــعــد عـــام ونــصــف، 
أعيد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 19 مايو/
أيار 2019 من سكن الطلبة باملعادي عند 
الواحدة فجرًا خالل شهر رمضان، وأخفي 
ألـــوانـــًا  قــســريــًا ملــــدة 64 يـــومـــًا، رأى فــيــهــا 
مضاعفة من العذاب، ال تقارن بما تعرض 
بالقضية  النيابة  أمـــام  ليظهر  ســابــقــًا،  لــه 
840 حــصــر أمـــن دولـــة عــلــيــا، وهـــي قضية 
إعالمية أيضًا. وفي ديسمبر/كانون األول 
2020، حــصــل عــلــى إخــــالء ســبــيــل، وجــرى 
تدويره مرتني على ذمة قضايا أخرى، وال 

يزال رهن االعتقال حتى اآلن.
ــــت الـــشـــبـــكـــة املـــصـــريـــة بــتــدخــل  ــبـ ــ ــالـ ــ )))وطـ
الرحمن  عبد  الــعــام إلخــالء سبيل  النائب 
خــطــاب، نــظــرًا لــعــدم تــورطــه فــي مخالفات 
أو ثـــبـــوت االتـــهـــامـــات الـــتـــي وجـــهـــت إلــيــه، 
وطالبت الشبكة أيضًا بوضع حد لسياسة 
الــتــنــكــيــل بــالــصــحــافــيــني والـــعـــامـــلـــني فــي 
الحقل اإلعالمي، والتوقف عن مالحقتهم 

وانتهاك حقوقهم.(((
يــشــار إلـــى أن مــصــر حــافــظــت عــلــى تــدنــي 
العاملي  التصنيف  فــي  املــتــأخــرة  مرتبتها 
لــحــريــة الــصــحــافــة، حــســب تــقــريــر منظمة 
»مــراســلــون بــال حـــدود« لعام 2021، حيث 
كــانــت مصر فــي املــركــز الـــ 166 الـــذي يقّيم 

الوضع اإلعالمي في 180 بلدًا. 

تناشد أسر الصحافيين 
النقابة التدخل من دون 

أي رد منها

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

تشديد  األربــعــاء،  »فيسبوك«،  أعلنت شركة 
قــواعــدهــا ضــد املــضــايــقــات عــبــر منصاتها، 
التواصل االجتماعي  في وقت تعمل شبكة 
العمالقة على إقناع السلطات والرأي العام 

بدورها اإليجابي في املجتمع.
ــالــــت مــــديــــرة الـــســـالمـــة فــــي »فـــيـــســـبـــوك«،  وقــ
أنــتــيــغــونــي ديــفــيــس، فـــي بـــيـــان: »ال نسمح 
ــا  ــدمـ ــنـ ــا، وعـ ــنـ ــتـ ــنـــصـ ــلــــى مـ ــقــــات عــ ــايــ ــاملــــضــ بــ
ــان مــــا كــشــفــتــه  ــ ــك نـــتـــصـــرف«. وكــ ــ يـــحـــدث ذلـ
فرانسيس  »فيسبوك«  في  السابقة  املوظفة 
هــاوغــني، مــن خــالل وثــائــق داخلية للشركة 
سّربتها وشــهــادة أدلــت بها أمــام لجنة في 
اهتزاز  إلى  أدى  األميركي،  الشيوخ  مجلس 
 
ً
أصال تتعرض  التي  الشبكة  لسمعة  جديد 

واملنظمات  السلطات  مــن  كثيرة  النــتــقــادات 
هاوغني  فرانسيس  وأكــدت  الحكومية.  غير 
ــبـــوك« وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا، وتـــحـــديـــدًا  ــيـــسـ أن »فـ
ــادي« على  ــ ــب »الـــربـــح املــ

ّ
»إنـــســـتـــغـــرام«، تــغــل

ــتــــخــــدمــــني. وهـــــــو مـــــا نـــفـــاه  »ســــــالمــــــة« املــــســ
مــؤســس »فــيــســبــوك« ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي 
مارك زوكربيرغ. وتعتزم »فيسبوك« حاليًا 
ــهـــود املــضــايــقــة الــجــمــاعــيــة  »جـ ـــ الـــتـــصـــدي لـ
املنسقة التي تستهدف األفراد ذوي األوضاع 
الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا املآسي 

العنيفة أو املعارضني السياسيني حتى لو 
ــان املــحــتــوى نــفــســه ال يــنــتــهــك« قــواعــدهــا،  كـ
وفق ما أوضحت ديفيس. وقد تلجأ الشبكة 
االجتماعية في هذا اإلطار أيضًا إلى حذف 
الــرســائــل الــخــاصــة أو الــتــعــلــيــقــات، اعــتــمــادًا 

على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل »فيسبوك« على توفير حماية 
كالسياسيني  الــعــامــة،  للشخصيات  أفــضــل 
واملـــشـــاهـــيـــر، عــبــر إضـــافـــة فــئــة جـــديـــدة إلــى 
قــائــمــة املــحــظــورات الــتــي تــركــز عــلــى إضــفــاء 
ــالــــت  ــلــــى هــــــــــؤالء. وقــ الــــطــــابــــع الـــجـــنـــســـي عــ
أنــتــيــغــونــي ديــفــيــس »ســـنـــزيـــل الــتــعــلــيــقــات 
الجنسية التي تشّكل مضايقات«، بناًء على 

السياق الذي يقدمه األفراد.
العامة  الشخصيات  إطــار  املنصة  ووسعت 
حقوق  عــن  واملــدافــعــني  الصحافيني  ليشمل 
اإلنسان الذين اشتهروا بعملهم. وأوضحت 
أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من 
اآلن فصاعدًا بحماية »من املحتوى املسيء، 
وبــيــنــهــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال الــرســائــل الــتــي 

تصنفهم وفقًا ملظهرهم الجسدي«.
وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرملانيني 
إثر ما  األميركيني في جلسة استماع، على 

أدلت به فرانسيس هاوغني.
وأكدت هاوغني في شهادتها أن »فيسبوك« 
تدرك أن تطبيقها »إنستغرام« يشكل أخطارًا 

عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة والــبــدنــيــة للفتيات 
ــقـــات الـــلـــواتـــي يــتــعــرضــن بــكــثــافــة من  املـــراهـ

خاللها ألسطورة الجسد األنثوي املثالي.
وتلقت هاوغني دعــوة أيضًا من البرملانيني 
األوروبيني إلى جلسة استماع، وستجتمع 
كذلك مع مجلس اإلشراف على »فيسبوك«، 
تتولى  املــجــمــوعــة  عــن  مستقلة  هيئة  وهـــي 
تقييم سياسات الشبكة املتعلقة باإلشراف 
عـــلـــى املــــحــــتــــوى، كـــمـــا ســتــمــثــل أمــــــام لــجــنــة 

برملانية بريطانية هذا الشهر.

من احتجاج عام 2014 ضّد قمع الصحافيين والمصورين المصريين )محمود خالد/فرانس برس(

ستمثل هاوغين أمام البرلمانين البريطاني 
واألوروبي )جيم واتسون/ فرانس برس(

عّمان ـ العربي الجديد

أدى عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحافيني 
النقابة  النقيب ونائبه ومجلس  انتخاب  تأجيل  إلى  الجمعة،  أمس  األردنــيــني، 
القائم بأعمال نقيب الصحافيني األردنــيــني ينال  املقبل.  وأعــلــن  إلــى األســبــوع 
يوم  النقابة حتى  انتخابات  تأجيل  عــن  فــي تصريحات صحافية،  الــبــرمــاوي، 
الحاضرين  عــددًا  بــأن  وأفـــاد  القانوني،  النصاب  تحقيق  لعدم  املقبل،  الجمعة 

اليوم بلغ 416 صحافيًا، في حني يستلزم اكتمال النصاب حضور 572.
حــضــور نصف  للنقابة  الــعــامــة  الهيئة  اجــتــمــاع  لعقد  يشترط  للقانون،  ووفــقــًا 
أعضائها +1، لغايات النصاب القانوني، وبعدها تجرى االنتخابات. وفي حال 
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى يوم الجمعة الذي يليه، ويعقد 
الهيئة  املقبل ينتخب أعضاء  الــعــدد.  واألســبــوع  النظر عن  بمن حضر، بغض 
العامة لنقابة الصحافيني األردنيني مجلس نقابتهم الجديد، واملكون من نقيب 

ونائب نقيب و9 أعضاء.  
أغلقت نقابة الصحافيني، مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم االثنني املاضي، باب 
عدد  وبــلــغ  النقابة.  مجلس  وعضوية  النقيب  ونــائــب  النقيب  ملــركــزي  الترشح 
تولى  الــذي  املومني  طــارق  السابقان  النقيبان  3، وهــم  النقيب  ملركز  املرشحني 
املوقع لدورتني متتاليتني )دورة 2011 ودورة 2014(، وراكــان السعايدة )دورة 
إلى  إضــافــة  أشــهــر(،  ستة  نحو  قبل  منصبه  مــن  استقالته  قبل  الحالية   2017
الصحافية فلحة بريزات، وهي أول امرأة تترشح للمنصب. في حني ترشح ملركز 
نائب النقيب 5 صحافيني، وهم جمال اشتيوي، وسعد حتر، وفايز عضيبات، 
الــذي أعلن انسحابه الخميس. وترشح  وماجد القرعان، ومحمد عمار صــالح، 

لعضوية املجلس 30 صحافيًا. 
ويحق لـ1143 صحافيًا املشاركة في االقتراع، وهم املسددون اللتزاماتهم املالية 
واشتراكاتهم السنوية، واملدرجون في سجل الصحافيني املمارسني حتى نهاية 

دوام يوم 21 سبتمبر/أيلول املاضي.  

صحافيو مصر المسجونون: أوضاع قاسية وصمت نقابي

أخبار

تضّج السجون المصرية بعشرات الصحافيين مّمن ُسجنوا بسبب آرائهم أو عملهم، بعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطيًا، وال يزالون 
في السجون بالمخالفة للقانون، وسط صمت النقابة

Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين األول 2021 م  10  ربيع األول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة

تعتزم شركة »مايكروسوفت« 
إغالق خدمة »لينكد إن« في 

الصين هذا العام، بعد تشديد 
قواعد اإلنترنت من قبل بكين. 

ستستبدل »لينكد إن« منصتها 
المحلية في الصين بتطبيق جديد 

يسمى »إن جوبز«، يحتوي على 
بعض ميزات الشبكات المهنية.

وّجه المدعون العامون في
14 والية أميركية، األربعاء، رسالة 

إلى الرئيس التنفيذي لشركة 
»فيسبوك« مارك زوكربيرغ، 

يسألونه فيها عما إذا كان كبار 
ناشري المعلومات المغلوطة عن 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

تلقوا معاملة خاصة.

اصطدمت »آبل« مع السلطات 
في كوريا الجنوبية الجمعة، بشأن 

المتطلبات الجديدة المتمثلة 
في التوقف عن إجبار مطوري 

التطبيقات على استخدام أنظمة 
الدفع الخاصة بها، مع تحذير 

رسمي حكومي من تحقيق 
محتمل في امتثال الشركة.

سترسل الصين ثالثة رواد 
إلى محطة فضاء غير مكتملة 

اليوم السبت، منهم أول رائدة 
فضاء صينية تزور المحطة 

التي سيمكثون فيها لستة أشهر. 
وستكون هذه البعثة الثانية من 

أربع بعثات مأهولة مقررة إلى 
المحطة.



¶ »طــيــور نــســمــة« مــن األفــــام املــتــمــّيــزة، الــتــي لفتت 
اإلخــراج.  عن  فت 

ّ
توق ك 

ّ
لكن والجمهور.  اد 

ّ
النق انتباه 

ما سبب ذلك؟
نتج عام 2013، ونال إعجاب 

ُ
»طيور نسمة« أ

اد وزمالء كثيرين، باإلضافة إلى إعجاب 
ّ
نق

فعائٌد  ــراج،  اإلخــ عــن  في 
ّ
توق أمــا  الجمهور. 

إلى أسباٍب، منها ما يخّص الوسط الفني، 
وأخرى تخّصني أنا.

تجاه  عة 
ّ
املقن العنصرية  الرئيسي  السبب 

أي أنــــثــــى تـــعـــمـــل فــــي الـــــعـــــراق، فــــي مــجــال 

ــي 
ّ
، ال أعـــرف، ألن

ّ
ــل الــيــوم أقـ السينما. ربــمــا 

ــلـــني كــثــيــريــن   عـــامـ
ّ
الـــبـــلـــد، رغـــــم أن ــارج  ــ ــ خـ

ــذّكـــرون  فـــي الـــوســـط الــفــنــي، بــشــكــل عــــام، ُيـ
النسائي،  للعنصر  الوسط  بافتقاد  دائمًا 
، فــــي الــحــقــيــقــة، 

ْ
ــن ــكــ . لــ

ّ
ــة إلــــيــــهــــن ــالـــحـــاجـ وبـ

 هــذا مــجــّرد كـــالم، ال ُيــعــمــل به 
ّ
اكــتــشــفــُت أن

ف 
ّ
إطالقًا. كالم ُيراد منه إظهار صورة املثق

ل للجنس اآلخر. املتقبِّ
السينمائي،  الوسط  في  أعمل  كنُت  عندما 

كنُت الفتاة الوحيدة.

بغداد ــ عالء المفرجي

نـــجـــوان عــلــي صــانــعــة أفـــــالم، لها 
خــبــرة متراكمة فــي مــجــال األفــالم 
ــة، الــقــصــيــرة والــطــويــلــة، 

ّ
املــســتــقــل

»املــركــز  مــع  بدايتها  التلفزيونية.  والــبــرامــج 
ــالٍم  «، وإنــــجــــاز أفــ

ّ
الـــعـــراقـــي لــلــفــيــلــم املـــســـتـــقـــل

نسمة«  »طــيــور  ُيــعــّد  التكلفة.  قليلة  قصيرة 
أهم ما أنجزته للسينما، ونال جائزة »أفضل 
ب« من »مهرجان 

ّ
الــطــال لفئة  رؤيــة إخراجية 

ترايبيكا«، كما شارك في مهرجانات أخرى.
ــدى لــلــفــن  ــ »مـــؤّســـســـة صـ ــًا، الــتــحــقــت بــــ ــقــ الحــ
املعاصر«، فكانت تجربة مختلفة في صناعة 
 التركيب. ثم بدأت العمل 

ّ
»فيديو آرت« وفن الـ

الــقــصــيــر، بتحقيقها  الــوثــائــقــّي  املـــجـــال  فـــي 
 ،)BBC( بــــي بـــي ســـي« ـــ مـــشـــاريـــع لــصــالــح الــ
الشهير  الساخر  البرنامج  عملت بعدها في 
»الــبــشــيــر شـــو« عــلــى قــنــاة DW. شــاركــت في 
ــداد بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة ملــحــطــات  ـــ كــتــابــة وإعـ

فضائية مختلفة.
ــوار عن  الــتــقــتــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي حــ

محطات فنية لها.

صور المسلسل العالقات 
خارج إطار الزوج كعاٍر 

وخطر على المرأة

عندما كنُت أعمل في 
الوسط السينمائي كنُت 

الفتاة الوحيدة

يعمل الكحلوت 
على جمع هذه القطع 

من شاطئ البحر

2223
منوعات

¶ هل كانت هناك صعوبات في عملك؟
مــا حــصــل لــي مــن مــواقــف وتـــجـــارب، جعلني 
أعتزل مع نفسي. هناك من حاربني بالكالم، 
ماديًا. حتى  باستغاللي  من حاربني  وهناك 
 
ّ
بــأن مقتنعة  تكن  لــم  الجميلة«  الفنون  »كلية 

طالبة فيها تعمل، فكانت هناك محاولة لفصلي 
 قــّررُت االنسحاب من العمل في 

ْ
منها، إلــى أن

وغيرها  بالدراسة.  واالستمرار  اختصاصي، 
ــرى. كــنــُت أعــمــل فـــي فــريــق  ــ مـــواقـــف كــثــيــرة أخـ
اإلخراج مع رعد مشتت، في »صمت الراعي«. 

ــي جــلــب هــويــة األحـــوال 
ّ
ـــه طــلــب مــن

ّ
املــفــارقــة أن

املــدنــيــة، لــلــتــأّكــد مـــن عــمــري وصـــّحـــة أقـــوالـــي.

¶ هــــل كـــــان هـــــذا ســبــبــا النـــســـحـــابـــك مــــن املــشــهــد 
السينمائي العراقي، وسفرك إلى تركيا؟

ــق 
ّ
ــاب أخــــــــرى تــتــعــل ــ ــبـ ــ ــاك أسـ ــنــ ــب، هــ ــبــ هــــــذا ســ

يمنع  وبعضها  الــعــراق،  فــي  الفيلم  بصناعة 
في   

ّ
لعل العراقية،  للسينما  حقيقية  انطالقة 

مقدمتها اإلنتاج والتمويل.

¶ إذًا، ال أفام لك بعد »طيور نسمة«.
ــراج، واتــجــهــت إلــــى الــكــتــابــة  ــ ــ كــــال. تـــركـــُت اإلخـ

والعمل في التلفزيون.

ــاذا عــن تجربتك فــي »صــمــت الـــراعـــي«، وكنِت  ¶ ومـ
يومها مساعدة املخرج رعد مشتت؟

كــانــت مــن أجــمــل الــتــجــارب، رغـــم الــصــعــوبــات 
واملــعــوقــات. العمل مــع فــريــق يمتلك مــن روح 
الفن الكثير، وأّولهم رعد مشتت، الذي يمتلك 
 أكون أكثر صبرًا، وأكثر 

ْ
مت منه أن

ّ
الكثير. تعل

ــيـــأس مــســتــحــيــل، وأنــنــا   الـ
ّ
حـــّبـــًا لــعــمــلــي، وأن

نستطيع تحقيق الكثير. كنُت أعمل مساعدة 
ــر. كــانــت  ــيـ ــثـ ــكـ مــــخــــرج مــــتــــدّربــــة. اســــتــــفــــدت الـ
التجربة فنية وقّيمة، استطعت بفضلها رؤية 
ـــف املــشــهــد الــســيــنــمــائــي مـــن تــعــامــالت 

ْ
ـــل

َ
مـــا خ

 مع 
ٌ

ــج عـــمـــل
َ
شــخــصــيــة ورســـمـــيـــة، وكـــيـــف ُيــنــت

مؤّسسة حكومية في العراق.

¶ يبدو لي أّن التلفزيون، وتحديدًا قطاع املسلسات، 
ــة املــشــاريــع 

ّ
أخـــذك مــن الــســيــنــمــا. هــل هـــذا بسبب قــل

 بالتلفزيون؟
ٌ

ه شغف
ّ
السينمائية، أم أن

ة اإلنــتــاج السينمائي. هناك 
ّ
أحــد األســبــاب قل

ــا الــعــاملــيــة فـــي الــوقــت  أيـــضـــًا اكــتــســاح الــــدرامــ
األعــوام  فــي  ازدادت  التي  الــراهــن، وشعبيتها 
األخيرة، وتفّوقت على شعبية السينما. الوسط 
ر بموجة الدراما 

ّ
السينمائي العاملي واملحلي تأث

 فــي تــجــّدد األفــكــار 
ٌ
املـــوجـــودة، والــســبــب كــامــن

العبقرية، والقاعدة الجماهيرية العالية. وأيضًا 
 للعمل أكثر 

ً
ي غــادرت البلد، فكانت فرصة

ّ
ألن

مع التلفزيون. عملنا، شقيقي وأنا، في سلسلة 
ــان معنا  ـــBBC Extra، وكــ ــ لـ قــصــص وثــائــقــيــة 
صّور نشوان علي. عملُت أيضًا مع التلفزيون 

ُ
امل

ثم  سينمائية«،  »مراجعة  فقرة  في  الُعماني، 
في مسلسل آخر لقناة »الشرقية«، كمساعدة 
مـــخـــرج، مـــع اإلعـــالمـــي أحـــمـــد الــبــشــيــر. كــانــت 
كوميديًا   

ً
عمال ُيعتبر  ــه 

ّ
ألن مختلفة،  التجربة 

مختلفًا جدًا في الطرح، وغريبًا على الكوميديا 
العراقية املألوفة. بعد ذلك، عملُت في برنامج 
»البشير شو«. واستكمااًل ملشواري في الدراما 
والتلفزيون، شاركُت، مع زمــالء، في تأسيس 
»غرفة للكتابة«، ضّمت 7 أشخاص، بينهم شاب 
قنا أول مشروع تلفزيوني، »قصص 

ّ
واحد، فحق

لجابر«. ثم توالت املشاريع التلفزيونية.
 5 قبل  بدأتها  التي  الكتابة،  فــي  أعمل  أزال  ال 
أعــــوام، عــنــدمــا شــاركــُت فــي ورشـــة كــتــابــة، مع 
النّص موجود   .

ً
زميالٍت لي، وكتبنا مسلسال

وجاهز، وحصل على أكثر من عرض إلنتاجه، 
ـــنـــا نــفــكــر بـــإخـــراجـــه، 

ّ
ـــف اآلن، ألن

ّ
ــه مـــتـــوق

ّ
لــكــن

غير  نحن  نسائية.  بطولة  على  يعتمد  كونه 
نا نريده أن يظهر 

ّ
مستعجلني على تنفيذه، ألن

بأجمل ما يكون. طبعًا، عندما أقول نحن، أقصد 
فيروز عقيدي، زميلتي في الكتابة واإلخراج، 

واملنتجة هدى الكاظمي، وأنا.

ــة املــخــرجــات الــعــراقــيــات فــي املشهد 
ّ
¶ مــا ســبــب قــل

السينمائي؟
عدم وجود دعم معنوي وُمساندة لها، وعدم 
إعطائها فرصة ومساحة للعمل. هناك دائمًا 
ها ال 

ّ
نظرة ناقصة للنساء في العراق، تقول إن

 تكون مخرجة أو مديرة تصوير، 
ْ
تستطيع أن

 تعمل في أي عمل فني تقني. هــذا رأي 
ْ
أن أو 

نابع من تجربة خاّصة مررُت فيها.

إبراهيم علي

ال يــزال الوضع العربي عمومًا يحط بثقله 
على املحطات التلفزيونية العربية، بدءًا من 
تداعيات الحرب في سورية واليمن، وصواًل 
إلى جائحة كورونا والخسائر الكثيرة التي 
أدت إلى شح في سوق اإلعالنات التجارية. 
 ،

ً
الــيــوم، ومـــع هـــدوء عــاصــفــة كــورونــا قليال

تــحــاول معظم املــحــطــات الــعــربــيــة الــخــروج 
بما هــو جــديــد، ولــم يعد يقتصر ذلــك على 
القنوات التلفزيونية بل وصل إلى املنّصات 
اإللكترونية التي يزداد عدد متابعيها يومًا 
بعد يوم. يشهد العالم العربي إعادة هيكلة 
ملــعــظــم املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــضــائــيــة 
مــنــهــا واملــحــلــيــة. مــحــطــة MBC الــســعــوديــة 

تستعد لالنتقال 
ــًا، وكــــذلــــك  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ مــــــن دبــــــــي إلــــــــى الـــــــريـــــــاض قـ
ــذي ســيــنــتــقــل فــي  ــ »الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــربـــي« الــ
بـــدايـــة الـــعـــام املــقــبــل مـــن لــنــدن إلــــى الـــدوحـــة. 
وهــنــاك كــالم عــن إنــشــاء محطة ثــانــيــة، وهــذا 
اإلنتاجات الضرورية  ما سيحمل مزيدًا من 

ــيــــد، ضـــمـــن حــــوار  اقـــتـــصـــر عـــلـــى مــشــهــد وحــ
هــامــشــي خــــالل املـــوعـــد الـــغـــرامـــي األول بني 
»زهـــــــرة« و»أنــــــــس«، حـــني تـــقـــول »زهـــــــرة« إن 
إذ  مــاديــة،  بــيــروت تسبب بخسائر  انــفــجــار 
ــم صــالــونــهــا واضـــطـــرت إلعــــادة بنائه 

ّ
تــحــط

مـــن جـــديـــد! وإلــــى جــانــب املـــتـــاجـــرة بحكاية 
املسلسل  فــإن  إعالميًا،  بيروت  مرفأ  انفجار 
ادعى  التي  النسوية  بالقضايا  أيضًا  تاجر 
سطحي  بشكل  قدمها  حيث  يعالجها،  أنــه 

وعالجها بمنطق ذكوري ال يتناسب معها.

األم العزباء والحمل خارج إطار الزواج
ر  من خالل شخصية »لينا« )لني غــرة(، صوَّ
املــســلــســل الــعــالقــات الــجــنــســيــة خــــارج إطـــار 
ــزواج فــي مجتمعاتنا على أنــه أمــر يعيب  الـ
املـــــرأة وحـــدهـــا دونــــًا عـــن الـــرجـــل. لــأســف ال 
يمكن إنكار أن هذا األمر يمثل ما يحدث في 
، لكن املسلسل كّرس هذا املفهوم 

ً
الواقع فعال

بداًل من انتقاده. يتضح ذلك من خالل ردود 
بها  تتشارك  الــتــي  واآلراء  املتشابهة  الفعل 
جــمــيــع الــشــخــصــيــات عــنــدمــا تــحــمــل »لــيــنــا« 
عـــن طـــريـــق الــخــطــأ مـــن حــبــيــبــهــا، فالجميع 
 عليها، ألنها 

ً
دون استثناء يلقي اللوم كامال

الــــزواج«.  »أعــطــت حبيبها كــل مــا تملك قبل 

نور عويتي

سبق عرض مسلسل »صالون زهرة« حملة 
إعـــالنـــيـــة ســـوقـــت لــلــعــمــل بـــاعـــتـــبـــاره يــطــرح 
ــة الــهــامــة  ــيـ ــانـ ــن الـــقـــضـــايـــا اإلنـــسـ الـــعـــديـــد مــ
كمعاناة النساء في املجتمع اللبناني، وأنه 
يرصد آثار انفجار مرفأ بيروت على الحياة 
فــي لــبــنــان. لــكــن بــعــد انــتــهــاء املسلسل الــذي 
كــتــبــتــه نـــاديـــن جــابــر وأخـــرجـــه جـــو بــوعــيــد، 
يــتــبــني أن املــســلــســل هـــو مــجــرد حــكــايــة حب 
صــيــغــت فــي قــالــب كــومــيــدي خــفــيــف، تجمع 
ــرب »أنـــــــــس« الــــــــذي يـــجـــســـده مــعــتــصــم  ــ ــهـ ــ املـ
تجسدها  التي  »زهـــرة«  والكوافيرة  النهار، 
نادين نسيب نجيم عن طريق الصدفة، وأن 
العمل  استثمرها  التي  اإلنسانية  القضايا 
ســوى حكايات  تكن  لــم  الترويجية  بحملته 
هـــامـــشـــيـــة تـــمـــت مـــعـــالـــجـــتـــهـــا ومـــحـــاكـــاتـــهـــا 

بطريقة سطحية.

انفجار مرفأ بيروت
ــم تـــصـــويـــر املــســلــســل فــــي حــــــارة بــمــنــطــقــة  تــ
مــار مــخــايــل، املتاخمة ملــرفــأ بــيــروت، والتي 
تضررت بشكل كبير إثر انفجاره؛ األمر الذي 
املسلسل  صــنــاع  تصريحات  بتأكيد  ســاهــم 
بالفعل لحظة  بأنه سيحاكي  وجعلنا نظن 
االنفجار لينتهي املسلسل بحدث مأساوي. 
بوعيد  بها جــو  الــتــي صـــّور  الطريقة  أن  إال 
نظيفة  لتبدو  للواقع،  مغايرة  كانت  الحارة 
ومــنــقــحــة عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، فال 
تظهر باملسلسل أي آثار للدمار الذي تسبب 
الحلقات  في  لنا  يتبني  والــذي  االنفجار،  به 
األخيرة من املسلسل أنه يسبق زمنيًا أحداث 
املرفأ  انفجار  عــن  الحديث  إن  بــل  املسلسل؛ 

عــلــى سبيل املــنــافــســة بــني املــحــطــات نفسها، 
وكذلك اإلعــالن عن تأسيس محطة »العربي 
2« الخاصة باملنوعات واإلنتاجات الخاصة.

، وعــلــى 
ً
ــيـــال ــلـ فــــي لـــبـــنـــان الــــوضــــع يــخــتــلــف قـ

الـــرغـــم مـــن الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 
أن محطات  يبدو  اللبنانيون،  يعانيها  التي 
التلفزة تسعى للتغيير من خالل جديد على 
صــعــيــد الـــبـــرامـــج واملــســلــســالت، رغــبــة منها 
في االستمرار بعد مــرور أكثر من سنة على 
تجميد املشاريع الخاصة بالعرض اليومي، 
بسبب الوضع االقتصادي وجائحة كورونا. 
ــى تــقــديــم  ــداد إلــ ــ يـــعـــود الــكــومــيــدي هـــشـــام حـ
 LBCI بــرنــامــج »لـــهـــون وبــــس« عــلــى شــاشــة
بعد غياب استمر لوقت، والحديث عن قرار 
اتخذه حداد بالهجرة إلى إحدى الدول، لكن 
في بيان صحافي قالت LBCI إن حداد يعود 
في موسم جديد، بأسلوبه النقدي وحواراته 
تــخــرج عن  واملــشــاهــيــر بطريقة  الفنانني  مــع 

التقليدية.
ويــقــدم رودلــــف هـــالل بــرنــامــجــًا فــنــيــًا جــديــدًا 
ــادرة هـــالل  ــ ــغـ ــ ــــول«، بـــعـــد مـ ــهـ ــ ــــجـ بـــعـــنـــوان »املـ
ــــي عـــــــرض عـــبـــرهـــا  ــتـ ــ ــة بـــــــيـــــــروت«، الـ ــنــــصــ »مــ
بــرنــامــجــًا مــشــابــهــًا بــعــنــوان املــواجــهــة لسنة 
كــامــلــة. وكــذلــك بـــدأت LBCI بــعــرض حصري 
الـــذي  الـــثـــالـــوث«،  ــرة  ــ الــتــركــي »زهـ للمسلسل 
حــقــق أعــلــى نــســبــة مــتــابــعــة فــي تــركــيــا، وهــو 
يسعى  التي  الضخمة  اإلنتاجات  من  يعتبر 

اإلنتاج التركي لتصديرها إلى العالم.
مــحــطــة »الــجــديــد« الــلــبــنــانــيــة، تعتبر األكــثــر 
ــحـــطـــات. أكــثــر  ــاقـــي املـ ــــى بـ إنـــتـــاجـــًا قـــيـــاســـًا إلـ
مــن ثــمــانــيــة بــرامــج جـــديـــدة، مــنــهــا سياسية 
واجتماعية وفنية، بدأ عرضها قبل أسبوع 
ــمـــرار بــعــدمــا  ــتـ ــة لـــالسـ ــحــ ــة واضــ ــاولـ فــــي مـــحـ

شـــهـــدت املــحــطــة ســلــســلــة مـــن هـــجـــرة بعض 
االقــتــصــادي،  الــوضــع  بسبب  فيها  العاملني 
خصوصًا في قسم األخبار، لتعود وتختبر 
نسبة مــشــاهــديــهــا عــبــر املــجــمــوعــة الــجــديــدة 
من البرامج إضافة إلى عدد من املسلسالت، 

منها »حكايتي«، إخراج جورج روكز.

اللبنانية   MTV مــحــطــة الــحــظ  يــســعــف  ــم  ولـ
طبيعي،  بشكل  برمجتها  فــي  تستمر  الــتــي 
ــرات  ــقــ ــفــ ــاويــــن والــ ــنــ ــعــ مـــــع إضـــــافـــــة بـــعـــض الــ
وتكليف  القديمة،  برامجها  ضمن  الخاصة 
البرامج  ضمن  بالتجديد  اإلعالميني  بعض 
املــعــروضــة أو املــتــاح إنــتــاجــهــا الــيــوم وبــأقــل 

كــلــفــة مــمــكــنــة. حــتــى رمــضــان املــقــبــل سيبقى 
الـــحـــال فـــي بــعــض الــفــضــائــيــات عــلــى مـــا هو 
عــلــيــه بــانــتــظــار الــنــتــائــج الــخــاصــة بــالــعــرض 
الــرمــضــانــي الــــذي يــشــهــد هــو اآلخــــر تــراجــعــًا 
ــدد املــــســــلــــســــالت املــــزمــــع  ــ ــ واضـــــحـــــًا لـــجـــهـــة عـ

تصويرها وعرضها.

الجنني،  إجهاض  »لينا«  تقرر  لذلك   
ً
نتيجة

القانون،  على  هنا  الضوء  املسلسل  ليسلط 
الـــذي يــجــّرم املـــرأة الــتــي تجهض، ويعاقبها 
ــن مــــــن ســــتــــة أشـــــهـــــر حــــتــــى ثــــالث  ــالــــســــجــ بــ
سنوات وفقًا للمادتني 539 و546 من قانون 
العقوبات؛ دون أن تغير هذه املعلومات من 

سياق القصة البتة. 
وفي سياق منفصل، يعرض املسلسل بشكل 
مفاجئ حكاية عاشتها »زهرة« في املاضي، 
حــــني تـــعـــرضـــت لـــالغـــتـــصـــاب مــــن قـــبـــل رجـــل 
مجهول، وحملت بطفلة رفضت إجهاضها. 
ــرًا، لتعيش  ــ ــذه الــطــفــلــة بــقــي وجــــودهــــا سـ هــ
عن  ومــغــيــبــة  ومــعــزولــة  مــبــعــدة  أوراق  دون 
أعني املجتمع أعوامًا طويلة؛ ليبني املسلسل 
مــعــانــاة األم الـــعـــزبـــاء. لــكــن الــســيــئ فـــي هــذه 
القصة أن املسلسل يعزو املشكلة إلى تشدد 
املــجــتــمــع وجــهــلــه ويـــلـــّمـــع صـــــورة الــقــانــون 
الــلــبــنــانــي، الــــذي يــمــنــحــهــا الــحــق بتسجيل 
ا للمادة 

ً
الفتاة ويمنحها أوراقًا قانونية وفق

15 مــــن قــــانــــون األحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، وال 
يشير املسلسل إلى ذكورية القوانني التي ال 
وإنما  املغتصبة وال تحميها  املــرأة  تنصف 
بــداًل  منها  الـــزواج  فرصة  تعطي مغتصبها 
مـــن الـــعـــقـــاب. واألســــــوأ أن كــلــتــا الــحــكــايــتــني 
تنتهيان نهاية سعيدة تتماشى مع معايير 
 
ً
رجــال »زهـــرة« ستجد  فــــ الـــذكـــوري،  املجتمع 

حالة  مــن  وينتشلها  ابنتها  يتقبل  متفهمًا 
وتتزوجه  لحبيبها  ستعود  و»لينا«  القهر، 
بــعــد أن تــعــرضــت للخيانة وبــعــدمــا أجــبــرت 
على اإلجــهــاض؛ فالرجل وحــده من ينتصر 
في نهاية املطاف، واملرأة ستظهر في العرس 
 
ً
األخير الذي يتم ضمن صالون زهرة سعيدة

بهذا االنتصار.

التلفزة العربية في مرحلة انتقاليةصالون زهرة... حلول ذكورية للقضايا النسوية
بعد تجاوز مرحلة 

فيروس كورونا، بدأت 
الشاشات العربية بعرض 

مجموعة من اإلنتاجات 
الجديدة، منها برامج 

منوعة ومسلسالت 
خاصة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

َحــــــّول الــفــلــســطــيــنــي صــــالح الـــكـــحـــلـــوت، مـــن مخيم 
جباليا لالجئني الفلسطينيني، شمالي قطاع غزة، 
الكريمة  لأحجار  إلــى معرض  منزله  إحــدى شقق 
والصخور التي عمل على جمعها طوال مدة زمنية 
تــتــجــاوز 5 ســـنـــوات، بــمــســاعــدة فــريــق مــن الــخــبــراء 
والصخور  الكريمة  األحجار  وتتنوع  واملتطوعني. 
التي يعرضها الكحلوت وأحجامها وتواريخها، إذ 
ترصد عصورًا جيولوجية يعود عمر بعضها إلى 
مئات السنوات، ويتم جمعها إما من البحر أو من 

السماء، وجميعها جمعت من داخل القطاع.
بــدأت الفكرة تــراود الهاوي الفلسطيني مطلع عام 
2000 حــني تمكن مــن إدخـــال جــهــاز متخصص في 
الكريمة والــصــخــور خــالل عودته  فحص األحــجــار 
السعودية،  الحج في  أداء مناسك  القطاع بعد  إلــى 
قــبــل أن تـــدخـــل خــطــتــه حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي األعـــــوام 
الخمسة األخـــيـــرة. فــي املــعــرض املــنــزلــي املــئــات من 
الــقــطــع واألحــــجــــار، الــتــي عــمــل الــكــحــلــوت والــفــريــق 
املوجود معه على تصنيفها ووضعها داخل أكياس 
بالستيكية يحتوي كل منها على نوع مختلف من 
الصخور، فيما وضع في مقدمة كل ورقة موجودة 

على األكياس اسمه.
العمل  إن هذا  الجديد«،  »العربي  لـ الكحلوت،  يقول 
بالنسبة  فكرة وهواية شخصية  تبلور على شكل 
لــه قــبــل أن يترجمه إلـــى عــمــل واقــعــي عــلــى األرض. 

وتمّكن من جمع وشــراء عدد من األحجار الكريمة 
والــصــخــور املـــوجـــودة داخـــل الــقــطــاع والــتــي يعتبر 
شـــاطـــئ الــبــحــر أو ســقــوطــهــا مـــن الــفــضــاء مــصــدرًا 
ماليًا  عبئًا  الفلسطيني  الهاوي  تحمل  لها.  وحيدًا 
كبيرًا في سبيل جمع هذه القطع واألحجار الكريمة، 
سواء عبر شرائها من بعض جامعيها في القطاع 
أو فــي سبيل الــعــمــل عــلــى تصنيف هـــذه الــحــجــارة 
والقطع ومعرفة أصنافها وأنواعها وتقسيمها إلى 

مجموعات وفقًا لذلك.
الكريمة  الحجارة  مــن  املعروضة  األصــنــاف  تتنوع 
بني »الــيــاقــوت« و»الــزبــرجــد«، باإلضافة إلــى قائمة 
أخـــرى مــن الــحــجــارة الــتــي قـــام الــكــحــلــوت بجمعها 
ــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســم  ــــل مــعــرضــه الـ ووضــعــهــا داخـ
الكريمة«، والذي يأمل  »معرض فلسطني لأحجار 

أن يكون األول واألكبر فلسطينيًا.
يوجد سعر  ال  فإنه  الفلسطيني،  الهاوي  وبحسب 
مـــحـــدد لــجــمــيــع الـــحـــجـــارة الــكــريــمــة أو الــصــخــور، 
إذ يــتــفــاوت ســعــرهــا حــســب طــبــيــعــتــهــا وجــودتــهــا 

والتركيبة الخاصة بها، ووصل سعر بعض القطع 
التي اشتراها إلى 1200 دوالر أميركي، فيما لم يزد 
سعر بعضها عن بضعة دوالرات. يعمل الكحلوت 
برفقة املقربني منه على جمع هذه القطع من شاطئ 
البحر بدرجة أساسية من خالل البحث في أوقات 
ــا يــقــذفــه الــبــحــر من  الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر فـــي جــمــيــع مـ
والفحص،  للتقييم  ويخضعها  وحــجــارة،  صخور 
قبل أن يعتمدها وينقلها لتصبح جاهزة للعرض.

معه  العامل  وفريقه  الفلسطيني  الــهــاوي  استعان 
بمجموعة كبيرة من املختصني في مجال الحجارة 
الكريمة والصخور، وهو ما أكسبهم خبرة ومهارة 
الفترة األخيرة  فــي  مــا يتم جمعه  إلــى  التعرف  فــي 
بسهولة، والتفريق بني الصخور واألحجار الكريمة 

وبني املقلد منها.
وتمكن الكحلوت في اآلونــة األخــيــرة من الحصول 
عــلــى اعـــتـــمـــاد مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة املــخــتــصــة 
ــذه الــقــطــع وعـــرضـــهـــا، وفــتــح  فـــي الــقــطــاع لــجــمــع هــ
املــجــال أمــام طلبة الــدراســات العليا فــي الجامعات 
إلى  التعرف  في  ومساعدتهم  املحلية  الفلسطينية 

الصخور وأنواعها.
ــــرض »فـــلـــســـطـــني لـــأحـــجـــار  ــعـ ــ ــك مـ ــ ــالـ ــ وبــــحــــســــب مـ
الكريمة«، فإن هذه العملية تختلف كليًا عن عملية 
األخــيــرة  كــون  الــتــاريــخــيــة،  اآلثـــار واملقتنيات  جمع 
في  القائمة،  والحضارات  التاريخية  الحقب  توثق 
العصور  الكريمة  والــحــجــارة  الصخور  توثق  حــني 

من ناحية جيولوجية بحتة.

هناك دائمًا نظرة ناقصة للنساء في العراق

)LBCI( »نوال الزغبي في الحلقة األولى من »المجهول

يعتمد المعرض 
على إمكانات 
بسيطة )عبد 
الحكيم أبو رياش(

ُصور المسلسل في منطقة مار مخايل المتاخمة لمرفأ بيروت )الصبّاح لإلنتاج(

علي: »هناك من حاربني بالكالم، وهناك من حاربني باستغاللي ماديًا« )نجوان علي/ فيسبوك(

العراقية نجوان علي عن تجربتها  في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحدث المخرجة 
في مجال األفالم الطويلة والقصيرة والبرامج التلفزيونية

نجوان علي

معرض لألحجار الكريمة

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

شاشاتإضاءة

تقول المخرجة العراقية، 
نجوان علي، لـ »العربي 
الجديد« عن قراءتها 

للمشهد الفني والسينمائي 
العراقي: »أعتقد أّن 
ما يحدث اآلن كامٌن 

في االتجاه إلى الدراما 
)التلفزيون(. هذا بالتأكيد 
سيعطي مجاًال ألسماء 
جديدة بالظهور في 

المشهد السينمائي، وأيضًا 
عودة المهاجرين الرّواد 
والشباب من خارج البلد، 
لتحقيق أفالٍم سينمائية. 

أنا مثًال سأعود إلى السينما 
قريبًا، بفيلٍم مختلف، 

كفكرة وبيئة، وإْن كنت غير 
مستعجلة«.

عودة للسينما

Saturday 16 October 2021 Saturday 16 October 2021
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