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MEDIA

أخبار

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.

وجه المدعون العامون في
ّ
 14والية 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.
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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.

صحافيو مصر المسجونون :أوضاع قاسية وصمت نقابي
سجنوا بسبب آرائهم أو عملهم ،بعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطيًا ،وال يزالون
ممن ُ
تضج السجون المصرية بعشرات الصحافيين ّ
ّ
في السجون بالمخالفة للقانون ،وسط صمت النقابة
القاهرة ـ العربي الجديد

تعاني مجموعة من الصحافيني املصريني
املحبوسني في عدد من السجون املصرية
م ــن أوضـ ــاع سـيـئــة وان ـت ـهــاكــات بالجملة
ألبـ ـ ـس ـ ــط حـ ـق ــوقـ ـه ــم امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـل ـي ـهــا
فـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ب ـي ـن ـمــا ال ت ـس ـت ـمــع ن ـقــابــة
الـصـحــافـيــن ٍّ
ألي م ــن م ـنــاشــدات أســرهــم.
فالصحافي املصري محمود الطيب ،أنهى
عــامــن كــامـلــن ف ــي الـحـبــس االحـتـيــاطــي،
منذ القبض عليه في  12أكتوبر/تشرين
األول  2019من منزله في محافظة القاهرة،
ُ
وعرض على النيابة على ذمة القضية 488
لسنة  2019حصر أمــن الــدولــة العليا ،ما
يستوجب إخالء سبيله فورًا ،ومع ذلك ال
يزال حبس الخطيب ُي َّ
جدد دون محاكمة.
قرار القبض على الخطيب جاء بعد نشره
خبرًا عن القبض على طالبني بريطانيني
مــوجــوديــن فــي مـصــر ألغـ ــراض أكــاديـمـيــة
من محيط ميدان التحرير ،ووجهت إليه
النيابة تهم االنضمام إلى جماعة إرهابية،
م ــع ال ـع ـلــم ب ــأغ ــراض ـه ــا ،وإش ــاع ــة وإذاع ـ ــة
أخبار كاذبة ،واستخدام أحد املواقع على
اإلنترنت الرتكاب هذه الجريمة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ال ـص ـح ــاف ــي امل ـ ـصـ ــري ،أح ـمــد
سبيع ،ممنوع مــن الــزيــارات منذ القبض
عليه مـنــذ  20ش ـه ـرًا ،باملخالفة للقانون.
وكانت إيمان محروس ،زوجــة الصحافي
أحمد سبيع ،قد تقدمت بطلب إلى نقيب
الـصـحــافـيــن ض ـيــاء رش ـ ــوان ،طــالـبــت فيه
بـتـكـلـيــف م ـحــامــي ال ـن ـقــابــة ال ـح ـض ــور مع
زوجـهــا وتكليفه زي ــارة زوجـهــا فــي سجن
شــديــد ال ـحــراســة جـنــوب ال ـقــاهــرة .وقــالــت
محروس في طلبها« :أتقدم إلى سيادتكم
بطلبي لتكليف محامي النقابة متابعة
جـ ـلـ ـس ــات الـ ـتـ ـج ــدي ــد ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــزوج ــي
الـصـحــافــي أح ـمــد مـحـمــد سـبـيــع وإث ـبــات
حضوره معه ،كذلك تكليفه القيام بزيارة
زوج ـ ــي ف ــي ال ـس ـجــن ح ـيــث م ـك ــان إقــام ـتــه
ش ــدي ــد الـ ـح ــراس ــة ل ــاط ــاع ع ـل ــى ظ ــروف ــه
وحــال ـتــه الـصـحــة ن ـظ ـرًا الن ـق ـطــاع األخ ـبــار
عنه ،حيث ُي َّ
جدد له تلقائيًا دون حضور
ج ـل ـس ــات ،ط ـب ـقــا مل ــا ن ـق ـلــه ل ــي امل ـح ــام ــي».
ُوأضافت« :زوجي ممنوع من الزيارة منذ
قبض عليه مطلع عــام  2020حتى وقتنا
ه ــذا ،وال نتمكن نـحــن أســرتــه مــن إدخ ــال
األدويـ ــة الـخــاصــة ب ــه ،وخــاصــة بـعــد ســوء
حالته الصحية فــي محبسه ،كذلك باقي
املتعلقات الشخصية ال ـضــروريــة ،وبـنـ ً
ـاء
عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني
من زيارته واالطمئنان عليه وعلى أنه ال
ي ــزال عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة» .وتــاب ـعــت زوجــة
الصحافي املعتقل« :طلبي األول واألخير
هــو مطالبة سيادتكم والنقابة بــاإلفــراج
ع ـنــه اع ـت ـب ــارًا لـحــالـتــه الـصـحـيــة وظ ــروف

األسـ ــرة املـعـيـشـيــة ،خــاصــة أن ــه قـضــى في
محبسه ما يقارب العامني إال أربعة أشهر.
أقـ ـ ــدم ال ـت ـم ــاس ــا ل ـك ــم وأنـ ـ ــا ع ـل ــى ي ـق ــن مــن
إخالصكم في السعي لإلفراج عنه».
أل ـق ــي ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـص ـحــافــي امل ـص ــري،
ومدير مكتب قناة «األقصى» في القاهرة،
أحمد سبيع ،في أثناء مشاركته في عزاء
امل ـف ـك ــر اإلسـ ــامـ ــي ال ـ ـبـ ــارز وعـ ـض ــو هـيـئــة

تناشد أسر الصحافيين
النقابة التدخل من دون
أي رد منها

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

«فيسبوك» تشدد قواعدها
ضد المضايقات
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلنت شركة «فيسبوك» ،األربـعــاء ،تشديد
قــواعــدهــا ضــد املـضــايـقــات عـبــر منصاتها،
في وقت تعمل شبكة التواصل االجتماعي
العمالقة على إقناع السلطات والرأي العام
بدورها اإليجابي في املجتمع.
وق ــال ــت م ــدي ــرة ال ـس ــام ــة ف ــي «ف ـي ـس ـب ــوك»،
أنـتـيـغــونــي دي ـف ـيــس ،ف ــي ب ـي ــان« :ال نسمح
ب ــاملـ ـض ــايـ ـق ــات عـ ـل ــى م ـن ـص ـت ـن ــا ،وع ـن ــدم ــا
ي ـح ــدث ذلـ ــك نـ ـتـ ـص ــرف» .وك ـ ــان م ــا كـشـفـتــه
املوظفة السابقة في «فيسبوك» فرانسيس
هــاوغــن ،مــن خــال وثــائــق داخلية للشركة
ّ
سربتها وشـهــادة أدلــت بها أمــام لجنة في
مجلس الشيوخ األميركي ،أدى إلى اهتزاز
ً
جديد لسمعة الشبكة التي تتعرض أصال
النـتـقــادات كثيرة مــن السلطات واملنظمات
غير الحكومية .وأكــدت فرانسيس هاوغني
أن «ف ـي ـس ـب ــوك» وت ـط ـب ـي ـقــات ـهــا ،وت ـح ــدي ـدًا
ّ
«إن ـس ـت ـغ ــرام» ،تـغــلــب «ال ــرب ــح امل ـ ــادي» على
«سـ ـ ــامـ ـ ــة» املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن .وه ـ ـ ــو م ـ ــا ن ـف ــاه
مــؤســس «ف ـي ـس ـبــوك» ورئـيـسـهــا الـتـنـفـيــذي
مارك زوكربيرغ .وتعتزم «فيسبوك» حاليًا
ال ـت ـص ــدي ل ــ«ج ـه ــود امل ـضــاي ـقــة الـجـمــاعـيــة
املنسقة التي تستهدف األفراد ذوي األوضاع
الهشة في العالم الحقيقي ،كضحايا املآسي

ك ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء ،مـحـمــد عـ ـم ــارة ،ف ــي األول
م ــن مـ ـ ـ ــارس/آذار  ،2020وأدرج عـلــى ذمــة
القضية رقم  1360لسنة  2019حصر أمن
دولة عليا ،املتهم فيها ببث ونشر وإذاعة
أخـبــار وبـيــانــات كــاذبــة ،إس ــاءة استخدام
وسيلة مــن وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
«فـيـسـبــوك» ،وم ـشــاركــة جـمــاعــة إرهــابـيــة.
وقضى سبيع  5سنوات في سجن العقرب،

العنيفة أو املعارضني السياسيني حتى لو
ك ــان امل ـح ـتــوى نـفـســه ال يـنـتـهــك» قــواعــدهــا،
وفق ما أوضحت ديفيس .وقد تلجأ الشبكة
االجتماعية في هذا اإلطار أيضًا إلى حذف
الــرســائــل الـخــاصــة أو الـتـعـلـيـقــات ،اعـتـمــادًا
على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل «فيسبوك» على توفير حماية
أفـضــل للشخصيات الـعــامــة ،كالسياسيني
وامل ـشــاه ـي ــر ،ع ـبــر إض ــاف ــة ف ـئــة ج ــدي ــدة إلــى
قــائـمــة امل ـح ـظــورات الـتــي تــركــز عـلــى إضـفــاء
ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـجـ ـنـ ـس ــي عـ ـل ــى هـ ـ ـ ـ ــؤالء .وق ــال ــت
أن ـت ـي ـغــونــي دي ـف ـيــس «س ـن ــزي ــل الـتـعـلـيـقــات
ّ
تشكل مضايقات»ً ،
بناء على
الجنسية التي
السياق الذي يقدمه األفراد.
ووسعت املنصة إطــار الشخصيات العامة
ليشمل الصحافيني واملــدافـعــن عــن حقوق
اإلنسان الذين اشتهروا بعملهم .وأوضحت
أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من
اآلن فصاعدًا بحماية «من املحتوى املسيء،
وبـيـنـهــا عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال الــرســائــل الـتــي
تصنفهم وفقًا ملظهرهم الجسدي».
وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرملانيني
األميركيني في جلسة استماع ،على إثر ما
أدلت به فرانسيس هاوغني.
وأكدت هاوغني في شهادتها أن «فيسبوك»
تدرك أن تطبيقها «إنستغرام» يشكل أخطارًا

قبل أن يحصل على إخالء سبيل من التهم
املــوج ـهــة إل ـيــه ف ــي قـضـيــة عــرفــت إعــامـيــا
بــ«إدارة امللف اإلعالمي في غرفة عمليات
اعتصام رابعة العدوية» عام  ،2013وعانى
حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.
في السياق ذاته ،يعاني املصور الصحافي
عبد الرحمن خطاب ،من سلسلة انتهاكات
م ـتــواص ـلــة م ـنــذ ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه وإخ ـفــائــه
قـ ـس ــري ــا وت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــره عـ ـل ــى ذم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدد مــن
القضايا على مــدار أربــع سـنــوات .ووثقت
الشبكة املصرية االنتهاكات التي تعرض
ل ـه ــا امل ـ ـصـ ــور ال ـص ـح ــاف ــي ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
خطاب ،على مــدار  4سنوات من االعتقال
واإلخ ـف ــاء ال ـق ـســري ،وال ـت ــدوي ــر ،عـلــى ذمــة
قضايا أخرى.
خطاب مصور صحافي من مواليد ،1996
اعتقل للمرة األولى في  19سبتمبر/أيلول
 ،2016من محل إقامته في حلوان ،وعانى
اإلخ ـف ــاء ال ـق ـســري لـفـتــرة دامـ ــت  35يــومــا.
ّ
تعرض خطاب لعدد هائل من االنتهاكات
فــي أثـنــاء فـتــرة إخـفــائــه قـســريــا ،بــدايــة من
اإلهــانــة النفسية والجسدية بكل األلفاظ
ال ـب ــذي ـئ ــة ،م ـ ـ ــرورًا بــال ـص ـعــق بــال ـك ـهــربــاء،
ً
والـ ـتـ ـج ــري ــد مـ ــن امل ـ ــاب ـ ــس ،وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
التعليق بالباب وخلع الكتف .ظهر خطاب
أمام النيابة للمرة األولى في  22أكتوبر/
تشرين األول  2016على خلفية اتهامات
ب ــالـ ـضـ ـل ــوع فـ ــي خ ـل ـي ــة إع ــامـ ـي ــة تـسـمــى
اللجان اإللكترونية ،وأخـلــي سبيله بعد
سـنــة مــن الـتـحـقـيـقــات .بـعــد ع ــام ونـصــف،
أعيد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ  19مايو/
أيار  2019من سكن الطلبة باملعادي عند
الواحدة فجرًا خالل شهر رمضان ،وأخفي
ق ـســريــا ملـ ــدة  64ي ــوم ــا ،رأى ف ـي ـهــا أل ــوان ــا
مضاعفة من العذاب ،ال تقارن بما تعرض
لــه ســابـقــا ،ليظهر أم ــام النيابة بالقضية
 840حـصــر أم ــن دول ــة عـلـيــا ،وه ــي قضية
إعالمية أيضًا .وفي ديسمبر/كانون األول
 ،2020حـصــل عـلــى إخ ــاء سـبـيــل ،وجــرى
تدويره مرتني على ذمة قضايا أخرى ،وال
يزال رهن االعتقال حتى اآلن.
(((وطـ ــال ـ ـبـ ــت ال ـش ـب ـك ــة املـ ـص ــري ــة ب ـتــدخــل
النائب الـعــام إلخــاء سبيل عبد الرحمن
خـطــاب ،نـظـرًا لـعــدم تــورطــه فــي مخالفات
أو ث ـبــوت االت ـه ــام ــات ال ـتــي وج ـهــت إل ـيــه،
وطالبت الشبكة أيضًا بوضع حد لسياسة
ال ـت ـن ـك ـيــل بــال ـص ـحــاف ـيــن وال ـع ــام ـل ــن فــي
الحقل اإلعالمي ،والتوقف عن مالحقتهم
وانتهاك حقوقهم))).
ي ـشــار إل ــى أن مـصــر حــافـظــت عـلــى تــدنــي
مرتبتها املـتــأخــرة فــي التصنيف العاملي
لـحــريــة ال ـص ـحــافــة ،حـســب تـقــريــر منظمة
«مــراسـلــون بــا ح ــدود» لعام  ،2021حيث
كــانــت مصر فــي املــركــز الـ ـ  166ال ــذي ّ
يقيم
الوضع اإلعالمي في  180بلدًا.

تأجيل انتخابات الصحافيين
األردنيين
عمان ـ العربي الجديد
ّ

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

عـلــى الـصـحــة الـنـفـسـيــة والـبــدنـيــة للفتيات
امل ــراه ـق ــات ال ـل ــوات ــي يـتـعــرضــن بـكـثــافــة من
خاللها ألسطورة الجسد األنثوي املثالي.
وتلقت هاوغني دعــوة أيضًا من البرملانيني
األوروبيني إلى جلسة استماع ،وستجتمع
كذلك مع مجلس اإلشراف على «فيسبوك»،
وه ــي هيئة مستقلة عــن املـجـمــوعــة تتولى
تقييم سياسات الشبكة املتعلقة باإلشراف
ع ـل ــى املـ ـحـ ـت ــوى ،ك ـم ــا س ـت ـم ـثــل أمـ ـ ــام لـجـنــة
برملانية بريطانية هذا الشهر.

أدى عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحافيني
األردنـيــن ،أمس الجمعة ،إلى تأجيل انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة
إلــى األسـبــوع املقبل .وأعـلــن القائم بأعمال نقيب الصحافيني األردنـيــن ينال
الـبــرمــاوي ،فــي تصريحات صحافية ،عــن تأجيل انتخابات النقابة حتى يوم
الجمعة املقبل ،لعدم تحقيق النصاب القانوني ،وأف ــاد بــأن عــددًا الحاضرين
اليوم بلغ  416صحافيًا ،في حني يستلزم اكتمال النصاب حضور .572
ووفـقــا للقانون ،يشترط لعقد اجـتـمــاع الهيئة الـعــامــة للنقابة حـضــور نصف
أعضائها  ،1+لغايات النصاب القانوني ،وبعدها تجرى االنتخابات .وفي حال
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى يوم الجمعة الذي يليه ،ويعقد
بمن حضر ،بغض النظر عن الـعــدد .واألسـبــوع املقبل ينتخب أعضاء الهيئة
العامة لنقابة الصحافيني األردنيني مجلس نقابتهم الجديد ،واملكون من نقيب
ونائب نقيب و 9أعضاء.
أغلقت نقابة الصحافيني ،مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم االثنني املاضي ،باب
الترشح ملــركــزي النقيب ونــائــب النقيب وعضوية مجلس النقابة .وبـلــغ عدد
املرشحني ملركز النقيب  ،3وهــم النقيبان السابقان طــارق املومني الــذي تولى
املوقع لدورتني متتاليتني (دورة  2011ودورة  ،)2014وراكــان السعايدة (دورة
 2017الحالية قبل استقالته مــن منصبه قبل نحو ستة أش ـهــر) ،إضــافــة إلى
الصحافية فلحة بريزات ،وهي أول امرأة تترشح للمنصب .في حني ترشح ملركز
نائب النقيب  5صحافيني ،وهم جمال اشتيوي ،وسعد حتر ،وفايز عضيبات،
وماجد القرعان ،ومحمد عمار صــاح ،الــذي أعلن انسحابه الخميس .وترشح
لعضوية املجلس  30صحافيًا.
ويحق لـ 1143صحافيًا املشاركة في االقتراع ،وهم املسددون اللتزاماتهم املالية
واشتراكاتهم السنوية ،واملدرجون في سجل الصحافيني املمارسني حتى نهاية
دوام يوم  21سبتمبر/أيلول املاضي.
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

بغداد ــ عالء المفرجي

ن ـج ــوان ع ـلــي صــان ـعــة أف ـ ــام ،لها
خـبــرة متراكمة فــي مـجــال األفــام
ّ
امل ـس ـت ـقــلــة ،ال ـق ـص ـيــرة وال ـطــوي ـلــة،
والـبــرامــج التلفزيونية .بدايتها مــع «املــركــز
ّ
ـام
ال ـع ــراق ــي لـلـفـيـلــم امل ـس ـت ُـق ــلّ» ،وإنـ ـج ــاز أف ـ ٍ
قصيرة قليلة التكلفة .يـعــد «طـيــور نسمة»
أهم ما أنجزته للسينما ،ونال جائزة «أفضل
ّ
رؤيــة إخراجية لفئة الـطــاب» من «مهرجان
ترايبيكا» ،كما شارك في مهرجانات أخرى.
الحـ ـق ــا ،ال ـت ـح ـقــت بـ ــ«م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة صـ ــدى لـلـفــن
املعاصر» ،فكانت تجربة مختلفة في صناعة
ّ
الـ«فيديو آرت» وفن التركيب .ثم بدأت العمل
ف ــي امل ـج ــال الــوثــائ ـقـ ّـي ال ـق ـصـيــر ،بتحقيقها
م ـش ــاري ــع ل ـصــالــح الـ ــ«ب ــي ب ــي س ــي (،)BBC
عملت بعدها في البرنامج الساخر الشهير
«الـبـشـيــر ش ــو» عـلــى قـنــاة  .DWشــاركــت في
كـتــابــة وإع ـ ــداد ب ــرام ــج تـلـفــزيــونـيــة ملـحـطــات
فضائية مختلفة.
الـتـقـتـهــا «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ف ــي ح ــوار عن
محطات فنية لها.

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

نجوان علي

ـور نـسـمــة» مــن األف ــام املـ ّتـمـ ّـيــزة ،الـتــي لفتت
¶ «ط ـيـ ّ
ّ
انتباه النقاد والجمهور .لكنك توقفت عن اإلخــراج.
ما سبب ذلك؟ ُ
«طيور نسمة» أنتج عام  ،2013ونال إعجاب
ّ
كثيرين ،باإلضافة إلى إعجاب
نقاد وزمالء
ّ
ٌ
فعائد
الجمهور .أمــا توقفي عــن اإلخ ــراج،
ّ
يخص الوسط الفني،
أسباب ،منها ما
إلى
وأخرى ٍ ّ
أنا.
ني
تخص
ّ
السبب الرئيسي العنصرية املقنعة تجاه
أي أنـ ـث ــى ت ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،فـ ــي م ـجــال

ُ
كنت أعمل في
عندما
الوسط السينمائي كنتُ
الفتاة الوحيدة

¶ هل كانت هناك صعوبات في عملك؟
مــا حـصــل لــي مــن مــواقــف وت ـج ــارب ،جعلني
أعتزل مع نفسي .هناك من حاربني بالكالم،
وهناك من حاربني باستغاللي ماديًا .حتى
ّ
«كلية الفنون الجميلة» لــم تكن مقتنعة بــأن
طالبة فيها تعمل ،فكانت هناك محاولة لفصلي
منها ،إلــى ْأن قـ ّـر ُ
رت االنسحاب من العمل في
اختصاصي ،واالستمرار بالدراسة .وغيرها
م ــواق ــف كـثـيــرة أخـ ــرى .ك ـنـ ُـت أع ـمــل ف ــي فــريــق
اإلخراج مع رعد مشتت ،في «صمت الراعي».

عودة للسينما
تقول المخرجة العراقية،
نجوان علي ،لـ «العربي
الجديد» عن قراءتها
للمشهد الفني والسينمائي
العراقي« :أعتقد ّ
أن
ٌ
كامن
ما يحدث اآلن
في االتجاه إلى الدراما
(التلفزيون) .هذا بالتأكيد
سيعطي مجاًال ألسماء
جديدة بالظهور في
المشهد السينمائي ،وأيضًا
الرواد
عودة المهاجرين ّ
والشباب من خارج البلد،
أفالم سينمائية.
لتحقيق
ٍ
أنا مثًال سأعود إلى السينما
بفيلم مختلف،
قريبًا،
ٍ
ْ
كفكرة وبيئة ،وإن كنت غير
مستعجلة».

إضاءة

اق ـت ـص ــر ع ـل ــى م ـش ـهــد وحـ ـي ــد ،ض ـم ــن ح ــوار
هــام ـشــي خ ــال امل ــوع ــد ال ـغ ــرام ــي األول بني
«زه ـ ـ ــرة» و«أنـ ـ ـ ــس» ،ح ــن ت ـق ــول «زه ـ ـ ــرة» إن
انـفـجــار ب ـيــروت تسبب بخسائر مــاديــة ،إذ
ّ
تـحــطــم صــالــونـهــا واض ـط ــرت إلعـ ــادة بنائه
م ــن ج ــدي ــد! وإلـ ــى جــانــب امل ـتــاجــرة بحكاية
انفجار مرفأ بيروت إعالميًا ،فــإن املسلسل
تاجر أيضًا بالقضايا النسوية التي ادعى
أنــه يعالجها ،حيث قدمها بشكل سطحي
وعالجها بمنطق ذكوري ال يتناسب معها.
األم العزباء والحمل خارج إطار الزواج

من خالل شخصية «لينا» (لني غــرة)َّ ،
صور
املـسـلـســل ال ـعــاقــات الـجـنـسـيــة خـ ــارج إط ــار
ال ــزواج فــي مجتمعاتنا على أنــه أمــر يعيب
امل ـ ــرأة وح ــده ــا دونـ ــا ع ــن ال ــرج ــل .لــأســف ال
يمكن إنكار أن هذا األمر يمثل ما يحدث في
ً
فعال ،لكن املسلسل ّ
كرس هذا املفهوم
الواقع
ً
بدال من انتقاده .يتضح ذلك من خالل ردود
الفعل املتشابهة واآلراء الـتــي تتشارك بها
جـمـيــع الـشـخـصـيــات عـنــدمــا تـحـمــل «لـيـنــا»
ع ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ م ــن حـبـيـبـهــا ،فالجميع
ً
دون استثناء يلقي اللوم كامال عليها ،ألنها
«أعـطــت حبيبها كــل مــا تملك قبل ال ــزواج».

انفجار مرفأ بيروت

ت ــم ت ـص ــوي ــر امل ـس ـل ـســل ف ــي حـ ـ ــارة بـمـنـطـقــة
مــار مـخــايــل ،املتاخمة ملــرفــأ ب ـيــروت ،والتي
تضررت بشكل كبير إثر انفجاره؛ األمر الذي
ســاهــم بتأكيد تصريحات صـنــاع املسلسل
وجعلنا نظن بأنه سيحاكي بالفعل لحظة
االنفجار لينتهي املسلسل بحدث مأساوي.
إال أن الطريقة الـتــي ص ـ ّـور بها جــو بوعيد
الحارة كانت مغايرة للواقع ،لتبدو نظيفة
ومـنـقـحــة ع ـلــى طــري ـقــة ال ـف ـيــديــو ك ـل ـيــب ،فال
تظهر باملسلسل أي آثار للدمار الذي تسبب
به االنفجار ،والــذي يتبني لنا في الحلقات
األخيرة من املسلسل أنه يسبق زمنيًا أحداث
املسلسل؛ بــل إن الحديث عــن انفجار املرفأ

صور المسلسل العالقات
خارج إطار الزوج كعا ٍر
وخطر على المرأة
صور المسلسل في منطقة مار مخايل المتاخمة لمرفأ بيروت (الصب ّاح لإلنتاج)
ُ

وكنت
¶ وم ــاذا عــن تجربتك فــي «صـمــت الــراعــي»،
ِ
يومها مساعدة املخرج رعد مشتت؟
كــانــت مــن أجـمــل ال ـت ـجــارب ،رغ ــم الـصـعــوبــات
واملـعــوقــات .العمل مــع فــريــق يمتلك مــن روح
الفن الكثيرّ ،
وأولهم رعد مشتت ،الذي يمتلك
ّ
ْ
الكثير .تعلمت منه أن أكون أكثر صبرًا ،وأكثر
ّ
ح ـ ّـبــا لـعـمـلــي ،وأن ال ـي ــأس مـسـتـحـيــل ،وأن ـنــا
نستطيع تحقيق الكثيرُ .
كنت أعمل مساعدة
مـ ـخ ــرج م ـ ـتـ ـ ّ
ـدربـ ــة .اسـ ـتـ ـف ــدت ال ـك ـث ـي ــر .كــانــت
ّ
التجربة فنية وقيمة ،استطعت بفضلها رؤية
َ ْ
م ــا خ ــل ــف املـشـهــد الـسـيـنـمــائــي م ــن تـعــامــات
ٌ
ُ َ
شـخـصـيــة ورس ـم ـي ــة ،وك ـيــف ي ـنــتــج ع ـمــل مع
ّ
مؤسسة حكومية في العراق.
¶ يبدو لي ّأن التلفزيون ،وتحديدًا قطاع ّاملسلسالت،
أخ ــذك مــن الـسـيـنـمــا .هــل ه ــذا بسبب قــلــة املـشــاريــع
ٌ
ّ
السينمائية ،أم أنه شغف بالتلفزيون؟
ّ
أحــد األسـبــاب قلة اإلنـتــاج السينمائي .هناك
أي ـضــا اك ـت ـســاح ال ــدرام ــا ال ـعــامل ـيــة ف ــي الــوقــت
الــراهــن ،وشعبيتها التي ازدادت فــي األعــوام
األخيرةّ ،
وتفوقت على شعبية ّالسينما .الوسط
السينمائي العاملي واملحلي تأثر بموجة الدراما
ٌ
امل ــوج ــودة ،والـسـبــب كــامــن فــي تـجـ ّـدد األفـكــار
العالية .وأيضًا
العبقرية ،والقاعدة الجماهيرية ً
ّ
ألني غــادرت البلد ،فكانت فرصة للعمل أكثر
مع التلفزيون .عملنا ،شقيقي وأنا ،في سلسلة
ق ُـصــص وثــائـقـيــة ل ـ ــ ،BBC Extraوك ــان معنا
ُ
امل ّ
عملت أيضًا مع التلفزيون
صور نشوان علي.
ُ
العماني ،في فقرة «مراجعة سينمائية» ،ثم
في مسلسل آخر لقناة «الشرقية» ،كمساعدة
م ـخ ــرج ،م ــع اإلع ــام ـ ّـي أح ـمــد ال ـب ـش ـيــر .كــانــت
ً
التجربة مختلفة ،ألنــه ُيعتبر عمال كوميديًا
مختلفًا جدًا في الطرح ،وغريبًا على الكوميديا
ُ
عملت في برنامج
العراقية املألوفة .بعد ذلك،
ً
«البشير شو» .واستكماال ملشواري في الدراما
ُ
شاركت ،مع زمــاء ،في تأسيس
والتلفزيون،
«غرفة للكتابة»ّ ،
ضمت  7أشخاص ،بينهم شاب
ّ
واحد ،فحققنا أول مشروع تلفزيوني« ،قصص
لجابر» .ثم توالت املشاريع التلفزيونية.
ال أزال أعمل فــي الكتابة ،التي بدأتها قبل 5
أع ــوام ،عـنــدمــا شــاركـ ُـت فــي ورش ــة كـتــابــة ،مع
ً
مسلسالّ .
النص موجود
زميالت لي ،وكتبنا
ٍ
أكثر من عرض إلنتاجه،
على
وحصل
وجاهز،
ّ
ّ
ّ
ل ـكــنــه م ـت ــوق ــف اآلن ،ألنـ ـن ــا ن ـف ـكــر ب ــإخ ــراج ــه،
كونه يعتمد على بطولة ّنسائية .نحن غير
مستعجلني على تنفيذه ،ألننا نريده أن يظهر
بأجمل ما يكون .طبعًا ،عندما أقول نحن ،أقصد
فيروز عقيدي ،زميلتي في الكتابة واإلخراج،
واملنتجة هدى الكاظمي ،وأنا.

رصد

معرض لألحجار الكريمة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

َحـ ـ ـ ّـول الـفـلـسـطـيـنــي صـ ــاح ال ـك ـح ـل ــوت ،م ــن مخيم
جباليا لالجئني الفلسطينيني ،شمالي قطاع غزة،
إحــدى شقق منزله إلــى معرض لألحجار الكريمة
والصخور التي عمل على جمعها طوال مدة زمنية
تـتـجــاوز  5س ـن ــوات ،بـمـســاعــدة فــريــق مــن الـخـبــراء
واملتطوعني .وتتنوع األحجار الكريمة والصخور
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
 2000حــن تمكن مــن إدخ ــال جـهــاز متخصص في
فحص األحـجــار الكريمة والـصـخــور خــال عودته
إلــى القطاع بعد أداء مناسك الحج في السعودية،
ق ـبــل أن ت ــدخ ــل خ ـط ـتــه ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي األع ـ ــوام
الخمسة األخ ـي ــرة .فــي امل ـعــرض املـنــزلــي امل ـئــات من
الـقـطــع واألحـ ـج ــار ،ال ـتــي عـمــل الـكـحـلــوت والـفــريــق
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.
يقول الكحلوت ،لـ«العربي الجديد» ،إن هذا العمل
تبلور على شكل فكرة وهواية شخصية بالنسبة
لــه قـبــل أن يترجمه إلــى عـمــل واق ـعــي عـلــى األرض.

ّ
وتمكن من جمع وشــراء عدد من األحجار الكريمة
والـصـخــور املــوجــودة داخ ــل الـقـطــاع والـتــي يعتبر
ش ــاط ــئ ال ـب ـحــر أو سـقــوطـهــا م ــن ال ـف ـضــاء م ـصــدرًا
وحيدًا لها .تحمل الهاوي الفلسطيني عبئًا ماليًا
كبيرًا في سبيل جمع هذه القطع واألحجار الكريمة،
سواء عبر شرائها من بعض جامعيها في القطاع
أو فــي سبيل الـعـمــل عـلــى تصنيف ه ــذه الـحـجــارة
والقطع ومعرفة أصنافها وأنواعها وتقسيمها إلى
مجموعات وفقًا لذلك.
تتنوع األصـنــاف املعروضة مــن الحجارة الكريمة
بني «الـيــاقــوت» و«الــزبــرجــد» ،باإلضافة إلــى قائمة
أخ ــرى مــن الـحـجــارة الـتــي ق ــام الـكـحـلــوت بجمعها
ووض ـع ـهــا داخـ ــل م ـعــرضــه الـ ــذي أط ـلــق عـلـيــه اســم
«معرض فلسطني لألحجار الكريمة» ،والذي يأمل
أن يكون األول واألكبر فلسطينيًا.
وبحسب الهاوي الفلسطيني ،فإنه ال يوجد سعر
م ـح ــدد لـجـمـيــع ال ـح ـج ــارة ال ـكــري ـمــة أو ال ـص ـخــور،
إذ ي ـت ـفــاوت س ـعــرهــا ح ـســب طـبـيـعـتـهــا وجــودت ـهــا

يعمل الكحلوت
على جمع هذه القطع
من شاطئ البحر

يعتمد المعرض
على إمكانات
بسيطة (عبد
الحكيم أبو رياش)

والتركيبة الخاصة بها ،ووصل سعر بعض القطع
التي اشتراها إلى  1200دوالر 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
ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر ف ــي جـمـيــع م ــا ي ـقــذفــه ال ـب ـحــر من
صخور وحـجــارة ،ويخضعها للتقييم والفحص،
قبل أن يعتمدها وينقلها لتصبح جاهزة للعرض.
استعان الـهــاوي الفلسطيني وفريقه العامل معه
بمجموعة كبيرة من املختصني في مجال الحجارة
الكريمة والصخور ،وهو ما أكسبهم خبرة ومهارة
فــي التعرف إلــى مــا يتم جمعه فــي الفترة األخيرة
بسهولة ،والتفريق بني الصخور واألحجار الكريمة
وبني املقلد منها.
وتمكن الكحلوت في اآلونــة األخـيــرة من الحصول
ع ـلــى اع ـت ـم ــاد م ــن ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة املـخـتـصــة
ف ــي ال ـق ـطــاع لـجـمــع ه ــذه ال ـق ـطــع وع ــرض ـه ــا ،وفـتــح
املـجــال أمــام طلبة الــدراســات العليا فــي الجامعات
الفلسطينية املحلية ومساعدتهم في التعرف إلى
الصخور وأنواعها.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــالـ ــك م ـ ـعـ ــرض «فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ل ــأحـ ـج ــار
الكريمة» ،فإن هذه العملية تختلف كليًا عن عملية
جمع اآلث ــار واملقتنيات الـتــاريـخـيــة ،كــون األخـيــرة
توثق الحقب التاريخية والحضارات القائمة ،في
حــن توثق الصخور والـحـجــارة الكريمة العصور
من ناحية جيولوجية بحتة.

شاشات

صالون زهرة ...حلول ذكورية للقضايا النسوية
سبق عرض مسلسل «صالون زهرة» حملة
إع ــان ـي ــة س ــوق ــت ل ـل ـع ـمــل ب ــاع ـت ـب ــاره ي ـطــرح
الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـض ــاي ــا اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـهــامــة
كمعاناة النساء في املجتمع اللبناني ،وأنه
يرصد آثار انفجار مرفأ بيروت على الحياة
فــي لـبـنــان .لـكــن بـعــد انـتـهــاء املسلسل الــذي
كـتـبـتــه ن ــادي ــن جــابــر وأخ ــرج ــه ج ــو بــوعـيــد،
يـتـبــن أن املـسـلـســل ه ــو م ـجــرد حـكــايــة حب
صـيـغــت فــي قــالــب كــومـيــدي خـفـيــف ،تجمع
امل ـ ـهـ ــرب «أن ـ ـ ـ ــس» الـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـس ــده مـعـتـصــم
النهار ،والكوافيرة «زه ــرة» التي تجسدها
نادين نسيب نجيم عن طريق الصدفة ،وأن
القضايا اإلنسانية التي استثمرها العمل
بحملته الترويجية لــم تكن ســوى حكايات
ه ــام ـش ـي ــة تـ ـم ــت م ـع ــال ـج ـت ـه ــا وم ـح ــاك ــات ـه ــا
بطريقة سطحية.

¶ ه ــل ك ـ ــان ه ـ ــذا س ـب ـبــا الن ـس ـح ــاب ــك م ــن امل ـش ـهــد
السينمائي العراقي ،وسفرك إلى تركيا؟
ّ
هـ ـ ــذا سـ ـب ــب ،هـ ـن ــاك أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق
بصناعة الفيلم فــي ال ـعــراق ،وبعضها يمنع
ّ
انطالقة حقيقية للسينما العراقية ،لعل في
مقدمتها اإلنتاج والتمويل.

ّ
¶ مــا سـبــب قــلــة املـخــرجــات الـعــراقـيــات فــي املشهد
السينمائي؟
عدم وجود دعم معنوي ُ
ومساندة لها ،وعدم
إعطائها فرصة ومساحة للعمل .هناك ّدائمًا
نظرة ناقصة للنساء في العراق ،تقول إنها ال
ْ
تستطيع أن تكون مخرجة أو مديرة تصوير،
ْ
أو أن تعمل في أي عمل فني تقني .هــذا رأي
ُ
ّ
نابع من تجربة خاصة مررت فيها.

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

نور عويتي

ّ
ّ
امل ـفــارقــة أن ــه طـلــب مــنــي جـلــب هــويــة األح ــوال
ّ
املــدن ـيــة ،لـلـتــأكــد م ــن ع ـمــري وص ـ ّـح ــة أق ــوال ــي.

¶ إذًا ،ال أفالم لك بعد «طيور نسمة».
ك ــا .ت ــرك ـ ُـت اإلخ ـ ــراج ،وات ـج ـهــت إل ــى الـكـتــابــة
والعمل في التلفزيون.

هناك دائمًا نظرة ناقصة للنساء في العراق
ّ
ّ
السينما .ربـمــا الـيــوم أق ــل ،ال أع ــرف ،ألنــي
ّ
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــد ،رغ ـ ــم أن ع ــام ـل ــن ك ـث ـيــريــن
ُ ّ
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ،بـشـكــل عـ ــام ،ي ــذك ــرون
دائمًا بافتقاد الوسط للعنصر النسائي،
ْ
ّ
وب ــال ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــن .لـ ـك ــن ،ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة،
ّ
اكـتـشـفـ ُـت أن هــذا م ـجـ ّـرد ك ــام ،ال ُيـعـمــل ّ به
ُ
إطالقًا .كالم يراد منه إظهار صورة املثقف
ِّ
املتقبل للجنس اآلخر.
ُ
عندما كنت أعمل في الوسط السينمائي،
ُ
كنت الفتاة الوحيدة.
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التلفزة العربية في مرحلة انتقالية
ً
نتيجة لذلك تقرر «لينا» إجهاض الجنني،
ليسلط املسلسل الضوء هنا على القانون،
الــذي يـجـ ّـرم امل ــرأة الـتــي تجهض ،ويعاقبها
ب ــالـ ـسـ ـج ــن مـ ـ ــن س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ح ـ ـتـ ــى ثـ ــاث
سنوات وفقًا للمادتني  539و 546من قانون
العقوبات؛ دون أن تغير هذه املعلومات من
سياق القصة البتة.
وفي سياق منفصل ،يعرض املسلسل بشكل
مفاجئ حكاية عاشتها «زهرة» في املاضي،
ح ــن ت ـع ــرض ــت ل ــاغ ـت ـص ــاب م ــن ق ـب ــل رج ــل
مجهول ،وحملت بطفلة رفضت إجهاضها.
ه ــذه الـطـفـلــة ب ـقــي وج ــوده ــا س ـ ـرًا ،لتعيش
دون أوراق مـبـعــدة وم ـعــزولــة ومـغـيـبــة عن
أعني املجتمع أعوامًا طويلة؛ ليبني املسلسل
م ـعــانــاة األم ال ـع ــزبــاء .لـكــن الـسـيــئ فــي هــذه
القصة أن املسلسل يعزو املشكلة إلى تشدد
امل ـج ـت ـمــع وج ـه ـلــه وي ـل ـ ّـم ــع ص ـ ــورة ال ـقــانــون
ال ـل ـب ـنــانــي ،الـ ــذي يـمـنـحـهــا ال ـحــق ًبتسجيل
الفتاة ويمنحها أوراقًا قانونية وفقا للمادة
 15مـ ــن قـ ــانـ ــون األح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،وال
يشير املسلسل إلى ذكورية القوانني التي ال
تنصف املــرأة املغتصبة وال تحميها وإنما
ً
تعطي مغتصبها فرصة ال ــزواج منها بــدال
م ــن ال ـع ـق ــاب .واألسـ ـ ــوأ أن كـلـتــا الـحـكــايـتــن
تنتهيان نهاية سعيدة تتماشى مع معايير
ً
املجتمع ال ــذك ــوري ،ف ــ«زه ــرة» ستجد رجــا
متفهمًا يتقبل ابنتها وينتشلها مــن حالة
القهر ،و«لينا» ستعود لحبيبها وتتزوجه
بـعــد أن تـعــرضــت للخيانة وبـعــدمــا أجـبــرت
على اإلجـهــاض؛ فالرجل وحــده من ينتصر
في نهاية املطاف ،واملرأة ستظهر في العرس
ً
األخير الذي يتم ضمن صالون زهرة سعيدة
بهذا االنتصار.

بعد تجاوز مرحلة
فيروس كورونا ،بدأت
الشاشات العربية بعرض
مجموعة من اإلنتاجات
الجديدة ،منها برامج
منوعة ومسلسالت
خاصة
إبراهيم علي

ال يــزال الوضع العربي عمومًا يحط بثقله
على املحطات التلفزيونية العربية ،بدءًا من
ً
تداعيات الحرب في سورية واليمن ،وصوال
إلى جائحة كورونا والخسائر الكثيرة التي
أدت إلى شح في سوق اإلعالنات التجارية.
ً
ال ـيــوم ،وم ــع ه ــدوء عــاصـفــة كــورونــا قليال،
ت ـحــاول معظم املـحـطــات الـعــربـيــة الـخــروج
بما هــو جــديــد ،ولــم يعد يقتصر ذلــك على
القنوات التلفزيونية بل وصل إلى ّ
املنصات
اإللكترونية التي يزداد عدد متابعيها يومًا
بعد يوم .يشهد العالم العربي إعادة هيكلة
ملـعـظــم امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة الـفـضــائـيــة
مـنـهــا وامل ـح ـل ـيــة .مـحـطــة  MBCالـسـعــوديــة
تستعد لالنتقال
مـ ـ ــن دبـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض قـ ــري ـ ـبـ ــا ،وكـ ــذلـ ــك
«ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـ ـع ــرب ــي» ال ـ ــذي سـيـنـتـقــل فــي
ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ـق ـبــل م ــن ل ـنــدن إل ــى ال ــدوح ــة.
وهـنــاك كــام عــن إنـشــاء محطة ثــانـيــة ،وهــذا
ما سيحمل مزيدًا من اإلنتاجات الضرورية

عـلــى سبيل املـنــافـســة بــن املـحـطــات نفسها،
وكذلك اإلعــان عن تأسيس محطة «العربي
 »2الخاصة باملنوعات واإلنتاجات الخاصة.
ً
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ــوض ــع ي ـخ ـت ـلــف ق ـل ـي ــا ،وع ـلــى
ال ــرغ ــم م ــن الـضــائـقــة االق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
التي يعانيها اللبنانيون ،يبدو أن محطات
التلفزة تسعى للتغيير من خالل جديد على
صـعـيــد ال ـب ــرام ــج وامل ـس ـل ـســات ،رغ ـبــة منها
في االستمرار بعد مــرور أكثر من سنة على
تجميد املشاريع الخاصة بالعرض اليومي،
بسبب الوضع االقتصادي وجائحة كورونا.
ي ـع ــود ال ـكــوم ـيــدي ه ـش ــام حـ ــداد إل ــى تـقــديــم
بــرنــامــج «ل ـه ــون وبـ ــس» عـلــى شــاشــة LBCI
بعد غياب استمر لوقت ،والحديث عن قرار
اتخذه حداد بالهجرة إلى إحدى الدول ،لكن
في بيان صحافي قالت  LBCIإن حداد يعود
في موسم جديد ،بأسلوبه النقدي وحواراته
مــع الفنانني واملـشــاهـيــر بطريقة تـخــرج عن
التقليدية.
وي ـقــدم رودلـ ــف ه ــال بــرنــامـجــا فـنـيــا جــديـدًا
بـ ـعـ ـن ــوان «امل ـ ـج ـ ـهـ ــول» ،ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ه ــال
«مـ ـنـ ـص ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» ،ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ــرض ع ـب ــره ــا
بــرنــامـجــا مـشــابـهــا ب ـع ـنــوان املــواج ـهــة لسنة
كــامـلــة .وكــذلــك ب ــدأت  LBCIبـعــرض حصري
للمسلسل ال ـتــركــي «زهـ ــرة ال ـث ــال ــوث» ،ال ــذي
حـقــق أع ـلــى نـسـبــة مـتــابـعــة فــي تــركـيــا ،وهــو
يعتبر من اإلنتاجات الضخمة التي يسعى
اإلنتاج التركي لتصديرها إلى العالم.
مـحـطــة «ال ـجــديــد» الـلـبـنــانـيــة ،تعتبر األكـثــر
إن ـت ــاج ــا ق ـيــاســا إلـ ــى ب ــاق ــي امل ـح ـط ــات .أك ـثــر
مــن ثـمــانـيــة بــرامــج ج ــدي ــدة ،مـنـهــا سياسية
واجتماعية وفنية ،بدأ عرضها قبل أسبوع
ف ــي م ـح ــاول ــة واضـ ـح ــة ل ــاس ـت ـم ــرار ب ـعــدمــا

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

ش ـه ــدت امل ـح ـطــة سـلـسـلــة م ــن ه ـج ــرة بعض
العاملني فيها بسبب الــوضــع االقـتـصــادي،
خصوصًا في قسم األخبار ،لتعود وتختبر
نسبة مـشــاهــديـهــا عـبــر املـجـمــوعــة الـجــديــدة
من البرامج إضافة إلى عدد من املسلسالت،
منها «حكايتي» ،إخراج جورج روكز.

ول ــم يـسـعــف ال ـحــظ مـحـطــة  MTVاللبنانية
الـتــي تستمر فــي برمجتها بشكل طبيعي،
مـ ــع إضـ ــافـ ــة بـ ـع ــض الـ ـعـ ـن ــاوي ــن والـ ـفـ ـق ــرات
الخاصة ضمن برامجها القديمة ،وتكليف
بعض اإلعالميني بالتجديد ضمن البرامج
املـعــروضــة أو امل ـتــاح إنـتــاجـهــا ال ـيــوم وبــأقــل

كـلـفــة مـمـكـنــة .حـتــى رم ـضــان املـقـبــل سيبقى
ال ـح ــال ف ــي بـعــض الـفـضــائـيــات عـلــى م ــا هو
عـلـيــه بــانـتـظــار الـنـتــائــج الـخــاصــة بــالـعــرض
الــرمـضــانــي ال ــذي يـشـهــد هــو اآلخ ــر تــراجـعــا
واضـ ـ ـح ـ ــا ل ـج ـه ــة ع ـ ــدد املـ ـسـ ـلـ ـس ــات امل ــزم ــع
تصويرها وعرضها.

