منوعات

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

MEDIA

أخبار

دعت منظمة «مراسلون بال
حدود» الرئيس التونسي قيس
سعيّد إلى «المحافظة» على
حرية الصحافة والتعبير ،وحذرت
من «خطر تمييع مكاسب الثورة»،
بعد القمع العنيف الذي طاول
نحو عشرين صحافيًا كانوا يغطون
تظاهرات الجمعة الماضي.

توقفت «شبكة الجزيرة اإلعالمية»
عن إنتاج المحتوى لمنصتها
الرقمية المحافظة في الواليات
المتحدة «رايتلي» ،وفقًا لما أكدته
أربعة مصادر لموقع «أكسيوس»
اإلخباري .أطلقت «الجزيرة» منصة
«رايتلي» العام الماضي ،ليدير تحريرها
سكوت نورفيل.

تضامنًا مع احتجاجات مئات
العاملين في مبنى التلفزيون
المصري (ماسبيرو) منذ ثالثة
أسابيع ،نظم العشرات وقفة
احتجاجية ،في مبنى إذاعة وتلفزيون
وسط الدلتا في مدينة طنطا،
األربعاء ،للمطالبة بصرف حقوقهم
المالية المتأخرة منذ عام .2016
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توفي الصحافي المتخصص
في الموضة أندريه ليون تالي،
الثالثاء ،في مدينة نيويورك
األميركية ،عن  73عامًا ،وأثار رحيله
حزنًا تجلى من خالل رسائل تكريم من
أوساط الموضة والترفيه .كان أندريه
ليون تالي أول مدير إبداعي أسود
لمجلة «فوغ».

أوكرانيا تستهدف الصحف الصادرة بالروسية
أصبح يتعين على المنشورات في أوكرانيا اعتماد اللغة األوكرانية ،ما اع ُتبر استهدافًا لتلك التي تصدر بالروسية ،خاصة أن استمرارها
يعني زيادة األعباء المالية المتوجبة عليها ،بموجب مادة قانونية جديدة دخلت حيز التنفيذ
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد دخــول «املــادة  »25من «قانون ضمان
ال ـع ـمــل بــالـلـغــة األوك ــرانـ ـي ــة كـلـغــة ال ــدول ــة»
حيز التنفيذ ،اعتبارًا من  16يناير/كانون
الـثــانــي الـحــالــي ،أصـبـحــت وســائــل اإلع ــام
املـطـبــوعــة كــافــة ـ ـ األوك ــران ـي ــة واإلقـلـيـمـيــة ـ
ملزمة بالصدور باللغة األوكرانية ،وسط
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـض ـي ـيــق الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ــى ال ـل ـغــة
الروسية ،في إطار سياسات كييف الرامية
إلى التكامل مع الغرب.
وم ــع ذلـ ــك ،اسـتـثـنــت «املـ ـ ــادة  »25الـلـغـتــن
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ول ـغ ــة ت ـت ــار الـ ـق ــرم وغ ـيــره ـمــا
مــن لـغــات الـشـعــوب األصـلـيــة فــي أوكــرانـيــا
والـلـغــات الرسمية فــي االت ـحــاد األوروب ــي،
وال ــروس ـي ــة لـيـســت م ـن ـهــا .وي ـم ـكــن إص ــدار
طـبـعــات بــالـلـغــة الــروس ـيــة ف ــي ح ــال يمكن
ل ـل ـقــراء االشـ ـت ــراك ف ــي طـبـعــة بـلـغــة الــدولــة
أي ـض ــا ،م ـمــا ي ـن ــذر ب ـتــزايــد األعـ ـب ــاء املــالـيــة
على الصحف الناطقة بــالــروسـيــة ويهدد
وجودها من أساسه.
وعـنــد دخ ــول امل ــادة حـيــز الـتـنـفـيــذ ،أوضــح
امل ـك ـتــب ال ـص ـحــافــي ل ــ«ال ـل ـج ـنــة الـحـكــومـيــة
األوكرانية للتلفزيون واإلذاعــة» ،في بيان،
أنــه يجب إع ــداد طبعة باللغة األوكــرانـيــة،
وإرسـ ــال الـنـســخ اإللــزام ـيــة وف ـقــا لـلـقــانــون،
حتى إذا لم يتسن توزيع أي نسخة أخرى
باألوكرانية باستثناء النسخ اإللزامية.
وي ـ ـنـ ــص الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ـ ــدار ج ـم ـيــع
النسخ اللغوية لوسائل اإلعــام املطبوعة
ت ـحــت اس ــم واح ـ ــد ،وأن «ت ـك ــون مـتـنــاسـبــة
ب ــن بـعـضـهــا م ــن جـهــة امل ـح ـتــوى والـحـجــم
وطــري ـقــة ال ـط ـبــاعــة» ،وأن ت ـكــون ألع ــداده ــا
األرقــام نفسها ،وأن تنشر في اليوم نفسه.
وسـ ـيـ ـس ــري م ـف ـع ــول املـ ـ ـ ــادة ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعالم املحلية اعتبارًا من  16يوليو/تموز
عـ ــام  ،2024م ـمــا ي ـت ـيــح ل ـب ـعــض الـصـحــف
فــرصــة االلـتـفــاف على الـقــانــون فــي املرحلة
الحالية ،عن طريق تعديل شكل تسجيلها.
واع ـت ـب ــارًا م ــن  16يــول ـيــو/ت ـمــوز م ــن الـعــام
الحالي ،سيتمكن مفوض حماية لغة الدولة
مــن مساءلة وســائــل اإلع ــام املطبوعة ،في
ح ــال مخالفة املـتـطـلـبــات ،وف ــرض غــرامــات
مالية عليها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـ ــرى رئـ ـي ــس ال ـجــال ـيــة
الروسية في أوكرانيا ،قسطنطني شوروف،

أن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـط ــور ي ـش ـك ــل خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة
لـتـضـيـيــق ال ـخ ـن ــاق ع ـلــى س ـك ــان أوك ــران ـي ــا
الناطقني بالروسية ،متوقعًا إغالقًا للعديد
من الصحف الروسية.
ويـ ـق ــول ش ـ ـ ــوروف ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إن «دخول املادة  25حيز التنفيذ
هو خطوة أخرى على طريق تقييد سكان

اإلجراء يزيد األعباء
المالية على المنشورات
الروسية

أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ال ـن ــاط ـق ــن ب ــال ـل ـغ ــة ال ــروسـ ـي ــة.
ومـ ـن ــذ م ـن ــاق ـش ـت ــه ،كـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن ه ــذا
الـقــانــون يـخــالــف ع ــددًا مــن م ــواد الــدسـتــور
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ولـ ـك ــن امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة
أق ـ ــرت بــدس ـتــوري ـتــه ال ـع ــام امل ــاض ــي .وه ــذا
ال ـق ــرار املـسـيــس يــدخــل فــي إط ــار اسـتـمــرار
محاوالت بناء األمة السياسية األوكرانية».

اع ُتبرت الخطوة تضييقًا على سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية (بافلو غونتشار)Getty/

ويلفت إلى أن سكان أوكرانيا كلهم تقريبًا
ي ـج ـي ــدون ال ـل ـغ ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،ول ـك ـن ـهــم ال
يستخدمونها .ويضيف «يتلخص وضع
األقليات اإلثنية والقومية في أوكرانيا في
أن جميع سكان أوكرانيا تقريبا يجيدون
ل ـغ ــة الـ ــدولـ ــة ،أي األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،ول ـك ـن ـهــم ال
يستغنون طوعًا عن لغتهم األم لصالحها.
ُ
وي ـلــزم املـتـقــدمــون للمناصب فــي الجهات
الـحـكــومـيــة بــاجـتـيــاز امـتـحــان إضــافــي في
اللغة األوكــرانـيــة» .ويخلص ش ــوروف إلى
أن «املادة  »25ال تعني فقط انتهاكًا لحقوق
املواطنني األوكرانيني الناطقني بالروسية،
وإنما أيضًا حظرًا على اإلصــدارات باللغة
الروسية وإغالق العديد منها.
وكانت الـ«رادا العليا» (البرملان األوكراني)
قد تبنت ،في  25إبريل/نيسان عام ،2019
«قــانــون ضـمــان الـعـمــل بــالـلـغــة األوكــران ـيــة
كلغة الدولة» ،وهو يمنح اللغة األوكرانية
حقوقًا استثنائية مقارنة باللغات األخرى،
ويفرض آليات ملراقبة تطبيقه في العديد
من مجاالت الحياة ،مع استثناء التواصل
الـشـخـصــي م ــن أح ـكــامــه .وم ــع ذلـ ــك ،تــأجــل
دخول بضع مواد من القانون حيز التنفيذ،
إذ وج ـهــت الـحـكــومــة بتنظيم دورات لغة
الدولة للمواطنني.
وف ــي  16ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي م ــن الـعــام
املــاضــي ،دخـلــت حـيــز التنفيذ «املـ ــادة »30
التي تلزم القطاع الخدمي باعتماد اللغة
األوكرانية ،باستثناء الحاالت التي يطلب
فيها الــزبــون استخدام لغة أخــرى ،ويكون
ً
هذا الشرط «مقبوال للجانبني» .ومع ذلك،
يمكن نسخ املعلومات املكتوبة واملعلقة في
املنشآت بأي لغة أخرى .وستبدأ السلطات
بتغريم مخالفي هذه املــادة اعتبارًا من 16
يوليو/تموز املقبل.
يذكر أن اإلجراء األخير يأتي في سياق من
التوترات املتصاعدة بني روسيا وأوكرانيا،
ّ
إذ ت ــت ـه ــم ك ـي ـي ــف وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ال ـغ ــرب ـي ــون
موسكو بحشد قوات عند حدودها بهدف
اجـ ـتـ ـي ــاح أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا .وي ـ ـ ــرى ال ـب ـع ــض أن
الهجوم املعلوماتي الــواســع النطاق الذي
ط ــاول بنى تحتية أســاسـيــة فــي أوكــرانـيــا،
هذا ّ األسبوع ،بهدف زعزعة االستقرار ،هو
مؤشر ينذر بغزو عسكري وشيك .وفشلت
مـحــادثــات ع ــدة ه ــذا األس ـبــوع بــن روسـيــا
والدول الغربية في تهدئة التوترات.

سجن نجوم «إنستغرام» جزائريين في قضية احتيال
الجزائر ـ عثمان لحياني

قــرر القضاء الجزائري حبس عــدد من أبرز
ن ـجــوم مـنـصــة «إن ـس ـت ـغ ــرام» ف ــي ال ـب ــاد ،إذ
ُوجهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بتشكيل
شبكة إجرامية واإلتجار بالبشر وتبييض
األم ــوال ،على خلفية قضية االحـتـيــال على
ط ـل ـبــة راغـ ـب ــن ف ــي الـ ــدراسـ ــة ف ــي أوك ــران ـي ــا
وتــرك ـيــا وروسـ ـي ــا .وقـ ــرر قــاضــي التحقيق
فــي محكمة ال ــدار الـبـيـضــاء ،فــي الضاحية
الشرقية للعاصمة الجزائرية ،أن يــودع في
السجن ثــاثــة مــن أب ــرز نـجــوم «إنـسـتـغــرام»
فــي الـبــاد ،وهــم ف ــاروق بوجملني املـعــروف
باسم «ريفكا» ،ونوميديا لزول وهي مقدمة
س ــاب ـق ــة ل ـب ــرن ــام ــج ف ـن ــي ف ــي قـ ـن ــاة مـحـلـيــة،
وأبــركــان محمد املـعــروف على «إنستغرام»
بــاســم «سـتــانـلــي» ،فيما تـقــرر وضــع نجمة
راب ـعــة ،وهــي إيـنــاس عـبــدلــي ،تحت الرقابة
القضائية لكونها قاصرا.
ّ
ووج ــه الـقـضــاء رسـمـيــا إل ــى ه ــؤالء النجوم
تهما خطيرة ،تتعلق بـ«املشاركة في النصب
عـلــى ال ـج ـم ـهــور» ،و«امل ـش ــارك ــة فــي تبييض
أموال باستعمال تسهيالت يمنحها نشاط
مبني فــي إط ــار جماعة إجــرامـيــة منظمة»،
و«املشاركة في االتجار باألشخاص املرتكبة
م ــن ط ــرف ج ـمــاعــة إج ــرام ـي ــة مـنـظـمــة وذات
طابع عابر للحدود الوطنية» ،إضافة إلى
«املـشــاركــة فــي مخالفة التشريع والتنظيم
الخاصني بالصرف وحركة رؤوس األمــوال
من وإلى الخارج».
وشملت قــرارات اإليــداع في السجن رزيق
أسامة ،وهو مدير الشركة الوهمية «بوابة
املستقبل» التي قامت بالنصب واالحتيال
على الطلبة واستغالل نجوم «إنستغرام»
في الدعاية لعروضها الوهمية للدراسة

عرض األمن الوطني مشاهد من اعترافات للمتهمين (رياض قرمدي/فرانس برس)

في الخارج ،وعدد من شركائه ومساعديه
في الشركة واملوظفني فيها ،فيما ّ
فر واحد
م ـن ـهــم .كـ ــان ه ـ ــؤالء ي ـن ـس ـقــون عـمـلـيــاتـهــم
االحتيالية مــع أط ــراف أجنبية فــي الــدول
املذكورة.
وك ــان قــاضــي الـتـحـقـيــق اسـتـكـمــل األرب ـع ــاء
ج ـل ـســات اس ـت ـج ــواب امل ـت ـه ـمــن ،ب ـعــد مـثــول
نجمة «إنـسـتـغــرام» نوميديا ل ــزول ،بعدما
ك ــان ــت ف ــي ح ــال ــة ف ـ ـ ــرار .وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات

وقع ضحية الشبكة
اإلجرامية أكثر
من  75طالبًا جزائريًا

الجزائرية قد أعلنت ،السبت املاضي ،إلقاء
القبض على شبكة وصفتها بــاإلجــرامـيــة،
ت ــوه ــم ض ـح ــاي ــاه ــا بــال ـت ـس ـج ـيــل ومـ ــزاولـ ــة
الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا ،ووقع
في شباكها أزيد من  75طالبا جزائريا.
ّ
وكـشـفــت الـتـحـقـيـقــات األم ـن ـيــة أن «أع ـضــاء
الشبكة اإلجــرام ـيــة ل ـجــأوا أيـضــا إل ــى حيلة
لإليقاع بعدد كبير من الضحايا ،تتمثل في
تغيير تسمية الشركة الوهمية عــدة مــرات،

إذ كــانــت ه ــذه الـشــركــة الــوهـمـيــة تتخذ لها
مـقــرات فــي بعض والي ــات الــوطــن كالجزائر
العاصمة وعنابة شرقي الـجــزائــر ووهــران
غربي البالد وفي الخارج».
وتفجرت هذه القضية قبل أسابيع ،عندما
كشف عدد من الطلبة عن تعرضهم الحتيال
من قبل الشركة الوهمية التي قبضت مبالغ
تقدر بعشرين ألف يورو عن كل طالب لقاء
تسجيلهم فــي جــامـعــات أوكــران ـيــة وتركية
وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ت ـت ـض ـم ــن م ـ ـصـ ــاريـ ــف اإلقـ ــامـ ــة
وشقة سكنية ،قبل أن يتفاجأ الطلبة ،بعد
وصــولـهــم إل ــى الـجــامـعــات ،بــأنـهــا لــم تسدد
س ـ ــوى م ـس ـت ـح ـق ــات ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر دراس ـ ــة
وغرفة في فندق ليلتني فقط ،باإلضافة إلى
تحملهم أعباء مالية إضافية.
والـ ـث ــاث ــاء عـ ــرض األم ـ ــن ال ــوط ـن ــي مـشــاهــد
مــن اعـتــرافــات للمتهمني فــي القضية الذين
استغلوا شهرتهم للدعاية واإلشهار لصالح
شــركــة تتحايل عـلــى الـطـلـبــة ،عـبــر إغــرائـهــم
بالتسجيل في جامعات في أوكرانيا وتركيا
ً
وروسيا .وأقروا بتسلمهم امواال من الشركة
الوهمية ،تتراوح بني  1500و 27ألف يورو.
كما عرضت مصالح األمن إقرارات لعدد من
الطلبة الضحايا وأولـيــائـهــم الــذيــن قدموا
شهادات بتعرضهم لالحتيال ودفــع مبالغ
مالية كبيرة نظير عروض وهمية.
وإليـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ب ـ ـصـ ــدق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـ ــدراس ـ ــي ،لـ ـج ــأت ال ـش ــرك ــة ال ــوه ـم ـي ــة إل ــى
اسـتـخــدام عــدد مــن نـجــوم مــواقــع الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ت ـح ــدي ـدًا ،في
الــدعــايــة لـصــالـحـهــا ،وب ـعــد تـفـجــر القضية
وان ـك ـشــاف ـهــا ،بـ ــادر ع ــدد مـنـهــم إل ــى الـتـبــرؤ
مــن هــذه الشركة وإع ــان اعـتــذارهــم للطلبة
على هــذه اإلش ـهــارات (اإلعــانــات) الكاذبة،
واستعدادهم ملساعدتهم.
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منوعات فنون وكوكتيل
مسلسل

غزة ـ عالء الحلو

يجسد الـفـنــان الفلسطيني جــواد
حـ ـ ــرودة ،شـخـصـيــة رئ ـي ــس جـهــاز
امل ــوس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي ُيــديــر
ال ـع ـم ـل ـيــات ض ــد ق ـط ــاع غـ ــزة خـ ــال الـ ـع ــدوان
اإلســرائـيـلــي ،ضـمــن أح ــداث مسلسل «قبضة
األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ،الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه ح ــرك ــة «حـ ـ ُم ــاس»،
ً
دراميا ،واملضادة
لتقديم الرواية الفلسطينية
اإلسرائيلية.
للرواية
ُ
تعتمد أحداث املسلسل الدرامي ،الذي يصفه
القائمون عليه بأنه استخباراتي ومعلوماتي،
ِ
بشكل أساسي على حرب العقول ،كما يسعى
إلـ ـ ــى ع ـك ــس رأي ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
األحداث الدائرة ،التي تشهد جوالت تصعيد
قاسية ،يتعرض فيها الفلسطينيون في قطاع
غ ــزة إل ــى امل ـمــارســات اإلســرائـيـلـيــة الـعــدائـيــة،
ويذهب ضحيتها مدنيون ،فيما تقوم الفكرة
الـعــامــة للمسلسل عـلــى الـتـفــوق املـعـلــومــاتــي
واالستخباراتي للمقاومة.
تنحصر مهمة رئـيــس املــوســاد فــي املسلسل
بتجنيد ُ
العمالء لصالح االحتالل اإلسرائيلي،

في رمضان المقبل ،ستعرض عدة فضائيات مسلسًال يحمل عنوان «قبضة األحرار» .عمل من
يصور عدوان االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
إنتاج فلسطيني،
ّ

قبضة األحرار

معركة العقول واالستخبارات في غزة
ُوفــق تعبير جــواد حــرودة ،إلــى جانب إرســال
املـسـتـعــربــن ،وتـشـكـيــل حـمــايــة بــريــة وجــويــة
لـ ـه ــم ،ك ـم ــا ح ـ ــدث م ــع الـ ــوحـ ــدة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الخاصة التي دخلت قطاع غــزة ،وقــد انتهت
باستشهاد سبعة فلسطينيني ،ومقتل ضابط
إسرائيلي ،بعد اكتشاف أمرها.
لــم تكن هــذه املــرة األول ــى التي يجسد فيها
ال ـف ـنــان الـفـلـسـطـيـنــي أدوارًا إلســرائـيـلـيــن،
حـ ـي ــث جـ ـس ــد ح ـ ـ ـ ــرودة مـ ــن قـ ـب ــل شـخـصـيــة
«أف ـي ـك ـتــور» وه ــو مــديــر س ـجــن إســرائ ـي ـلــي،

ول ـعــب ً
دورا مل ـت ـعــاون أج ـن ـبــي ،إض ــاف ــة الــى
ت ــأدي ــة دور زع ـي ــم امل ــؤس ـس ــة الـصـهـيــونـيــة،
وي ــرى فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن
القيام بــدور إسرائيليني ُي ُمكنه من إيصال
ُ
حاول قدر املستطاع تجسيد
رسالته ،فيما ي ِ
الـحـقــد اإلســرائ ـي ـلــي وامل ـم ــارس ــات الـعــدائـيــة
بحق وطنه وشعبه الفلسطيني.
ُيجسد حــرودة الــدور هذه املرة بشكل ُمغاير،
لـ ُـي ـصـ ِّـور شخصية الـضــابــط ال ـه ــادئ ،وال ــذي
يتميز ب ـ «الزم ــة» أو حــركــةُ ،يكررها للتعبير

تنحصر مهمة رئيس
الموساد في المسلسل
العمالء
بتجنيد ُ

عـ ــن انـ ـفـ ـع ــال الـ ـغـ ـض ــب .يـ ـق ــول إن «ص ـن ــاع ــة
الـ ــدرامـ ــا الـفـلـسـطـيـنـيــة أخ ـ ــذت بــال ـت ـطــور في
نجاحات كبيرة
األعوام األخيرة ،بعد تحقيق
ُ
ف ــي إيـ ـص ــال الـ ـص ــوت والـ ـ ـص ـ ــورة واملـ ـع ــان ــاة
ُ
والصمود الفلسطيني» ،ويطمح بأن ُتصبح
صناعة الــدرامــا املحلية قــادرة على املنافسة
ُ
ً
ً
وعامليا .أما الفنان الفلسطيني ،زهير
دوليا
ُ
الـبـلـبـيـســي ،فــيـجـســد م ــن خ ــال ال ـع ـمــل ،دور
الـضــابــط اإلســرائـيـلــي «ديـفـيــد» ،وهــو ضابط
يـشـتـهــر ب ــال ــده ــاء ،وال يـفـشــل ف ــي أي عملية

اإلســرائـيـلــي «ف ــوض ــى» ،ويـجـســد تسلل عــدد
م ــن امل ـس ـت ـع ــرب ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن إل ـ ــى ق ـطــاع
غــزة ،وذلــك مــن خــال مواجهة الـفـكــرة ،بفكرة
مشابهة ،لثالثة كتاب ومخرجني فلسطينيني.
ي ـق ــول مــديــر إن ـت ــاج املـسـل ـســل ،أح ـمــد قــاســم،
إن ال ـع ـمــل ي ـت ـحــدث ع ــن ص ـ ــراع امل ـق ــاوم ــة مع
االحتالل ،عبر مشاهد في قطاع غزة والضفة
الغربية ،وفــي أثينا ،فيما يعكس الصراعات
اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة بــن جـهــازي الشاباك
واملوساد ،ويتطرق إلى املقاومة الفلسطينية
بشكل عام ،من دون تحديد فصيل بعينه.
ويـ ـش ــدد ق ــاس ــم خ ـ ــال ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» على أهمية الدراما في خدمة مختلف
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي ت ـه ــم ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
إلـ ــى ج ــان ــب أن ـه ــا تـ ـح ــاول ت ـق ــدي ــم ال ـن ـصــائــح
الخاصة بالتعامل مع القضايا األمنية ،فيما
تعكس عبر مختلف األح ــداث تشبث الشعب
الفلسطيني بأرضه رغم كل التحديات.
بــدوره ،يوضح رئيس دائــرة اإلنتاج الفني
في حركة «حماس» ،محمد ثريا ،أن «قبضة
األح ـ ـ ــرار» ،لـيــس الـعـمــل ال ــدرام ــي األول ،إذ
سـبـقــه ال ـعــديــد مــن األع ـم ــال الــدرام ـيــة التي
ً
رواجــا خالل املواسم السابقة ،ومنها
القت
م ـس ـل ـســل «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروح» ،و«بـ ـ ــوابـ ـ ــة الـ ـسـ ـم ــاء»،
و«ال ـ ـ ـفـ ـ ــدائـ ـ ــي» ،وس ـل ـس ـل ــة مـ ــن اإلنـ ـت ــاج ــات
الـفـنـيــة ،ال ـتــي تـسـعــى إل ــى تـصــويــر الــواقــع
ُالفلسطيني ،وإيصال الرواية الفلسطينية،
جابهة لزيف الرواية اإلسرائيلية.
امل ِ

خارج
فلسطين أيضًا
يُعرض مسلسل «قبضة
األحرار» في رمضان المقبل
على  12قناة فضائية،
ومنها قنوات «األقصى»،
و«المنار» ،و«اليرموك»،
و«مكملين» ،و«الشرق».
ضمن سياقاته الدرامية،
يركز العمل على تطور
قدرات المقاومة ،وعلى
صراع األدمغة مع االحتالل
اإلسرائيلي ،داخل فلسطين
وخارجها ،إذ سيتم تصوير
جزء من المسلسل في
تركيا ،إلظهار تفاصيل
عمليات الموساد اإلسرائيلي،
الذي يُدير عمليات اغتيال
العقول الفلسطينية
خارج فلسطين.
يأتي العمل ردّ ًا على مسلسل «فوضى» (محمود همص/فرانس برس)

مسار

في كل مجموعة جديدة يقدمها ،يخرج املصمم
رامــي قاضي عــن املــألــوف ،ويثبت على جــرأة
في خوض التجارب الجديدة بأسلوب فريد.
جديده يحمل دائمًا مفاجآت تتميز بعنصر
ُ
اإلبــداع فيها .بني املجموعة التي استخدمت
املـ ـ ـ ــواد ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة امل ـ ـعـ ــاد ت ــدوي ــره ــا فــي
إنجازها في ربيع  ،2020والفساتني املتوهجة
ف ــي ال ـظ ــام وال ـع ــرضّ االف ـت ــراض ــي ال ــذي كــان
أول من قدمه ،أثبت أنــه ّ
سباق في كل خطوة
يـقــوم بـهــا .أم ــا ال ـيــوم ،فـهــا هــو شغفه يـقــوده
نـحــو تـجــربــة جــديــدة ال تـقــل ج ــرأة ،إذ يحطم
الـحــواجــز بــن الـعــاملــن الــرقـمــي واالفـتــراضــي،
بــإطــاق مـجـمــوعــة  ،Lucid Algorithmsالتي
ُيدخل من خاللها العالم اإللكتروني في عالم
امل ــوض ــة .ه ــذا إضــافــة إل ــى ري ــادت ــه فــي إطــاق
أول مجموعة مــن الـ ــ ،NFTليكون مــن خاللها
أول مصممي الشرق األوسط في دخول عالم
م ـي ـتــاف ـيــرس ،ف ـيــرســم م ــن خــال ـهــا مـسـتـقـبــل
ً
املوضة ومجاال جديدًا لإلبداع ويرسم مسارًا
جديدًا لداره للمرحلة املقبلة.
مجموعة  Lucid Algorithmالتي يقدمها رامي
قاضي في أسبوع الخياط الراقية في باريس
في  25يناير /كانون الثاني ،ويكشفها على
كــافــة امل ـن ـصــات الــرس ـم ـيــة ،تـشـكــل بـصـمــة في
مـسـيــرتــه ف ــي عــالــم امل ــوض ــة ،كـمــا يــوضــح في
حديثه مع «العربي الجديد» .فللمرة األولــى
يجتمع عــالــم التكنولوجيا والكمبيوتر مع
املوضة .فقد مضى املصمم إلى االعتماد على
الـكـمـبـيــوتــر إلن ـجــاز ه ــذه املـجـمــوعــة املـمـيــزة،
ّ
يجسد تلك العالقة
التي أراد مــن خاللها أن
بــن مصمم األزي ــاء الــراقـيــة والكمبيوتر .هي

أرضيات تحت مسجد النوري
اكتشفت تحت جامع ال ـنــوري ،أحــد معالم مدينة
املــوصــل فــي الـعــراق ،أرضـيــات مصلى قديم يعود
إلى القرن الثاني عشر ،في اكتشاف مهم أتى ثمرة
عمليات تنقيب ب ــدأت قبل أربـعــة أشـهــر ،كما قال
مسؤوالن في تصريحات لـ «فرانس برس».
وال يزال املسجد قيد الترميم برعاية منظمة األمم
املـتـحــدة للتربية والـثـقــافــة والـعـلــوم (يونيسكو)،
وخ ـصــوصــا مـئــذنـتــه ال ـحــدبــاء ال ـتــي ت ـعــود للقرن
الثاني عشر ،بعدما ّ
دمر في يونيو /حزيران 2017
بفعل متفجرات وضعها تنظيم الدولة اإلسالمية،
كما يقول الجيش العراقي.
وقال خير الدين أحمد ناصر ،مدير مفتشية آثار
وت ــراث محافظة نـيـنــوى فــي شـمــال ال ـع ــراق ،التي
مركزها مدينة املوصل ،إن أعمال تنقيب تقودها
املفتشية بدعم من منظمة يونسكو وبتمويل من
اإلم ــارات ،أدت إلــى هــذا االكتشاف الــذي يعود إلى
الحقبة األتابكية اإلسالمية.
وتكمن أهمية هذا االكتشاف بأنه يسمح بـ«معرفة
امتدادات الجامع النوري واملصلى القديم ،إضافة
إلى اكتشاف محالت الوضوء ،ما سيزيد من أهمية
هذا املوقع التاريخي واألثري» ،على ما أضاف.
وأوضح أن «أرضيات املصلى القديم التي اكتشفت
أوس ــع م ــن أرض ـي ــات املـصـلــى ال ــذي ت ــم ب ـن ــاؤه في
أربعينيات القرن املاضي».
واك ـت ـش ـف ــت ك ــذل ــك «أربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف ت ـح ــت امل ـص ـلــى
تستخدم لعملية الوضوء للمصلني ،وهي عبارة

عن أربع غرف متصلة الواحدة باألخرى ومشيدة
بمادة الحجر والجص» ،وفق ناصر.
ويـبـلــغ «ع ــرض الـغــرفــة ال ــواح ــدة  3أم ـتــار ونصف
متر وارتفاعها  3أمتار وتقع تحت مستوى سطح
األرض بستة أمتار تقريبًا .تحتوي على أحواض
من الحالن ،عمق الحوض الواحد  60سنتيمترًا».
وتضم مدينة املوصل عمومًا الكثير من املعالم
األثرية املهمة .وقــال صعب محمد جاسم ،ممثل
مفتشية آث ــار وت ــراث نينوى فــي حــديــث لوكالة
ف ــران ــس ب ــرس إن «ه ـن ــاك م ـســألــة عــامــة يعرفها
عـلـمــاء اآلثـ ــار ،وه ــي أن مــديـنــة املــوصــل القديمة
قائمة على طبقة أثرية».
وأض ــاف« :بالنسبة إلــى الـجــوامــع الـتــي أنشئت
خــال الفترة األتــابـكـيــة ،بالتأكيد هـنــاك طبقات
أقدم تعود إلى فترة إنشائها» ،كما هو الحال مع
جامع النوري.
وص ـي ــف عـ ــام  ،2017أق ـي ـم ــت احـ ـتـ ـف ــاالت رسـمـيــة
مل ـنــاس ـبــة «ت ـح ــري ــر» امل ــوص ــل ع ـلــى أي ـ ــدي ال ـق ــوات

يفترض أن تنتهي
أعمال الترميم في المسجد
بحلول نهاية 2023

العراقية وتحالف دولــي ،من التنظيم الــذي احتل
ألكثر من ثالث سنوات مساحات واسعة من العراق
في عام  ،2014وجعل من املوصل «عاصمة» له.
وترجع تسمية مسجد النوري إلى بانيه نور الدين
الزنكي في عام ُ .1172
ودمر املسجد ثم أعيد بناؤه
في عام  .1942ومن هناك ،قام زعيم تنظيم الدولة
اإلسالمية السابق أبو بكر البغدادي بأول ظهور
له وأعلن في صيف عام  2014قيام «الخالفة».
وجمعت منظمة األمــم املتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (يونسكو) قــرابــة مئة مليون دوالر منذ
عام  ،2019نصفها من اإلمارات ،كجزء من مشروع
«إحياء روح املوصل» .ويفترض أن تنتهي أعمال
الترميم في املسجد بحلول نهاية عــام ُ  .2023في
وقــت سابق مــن الـعــام املــاضــي ،كــان قــد أثـيــر حول
إعادة ترميم املسجد جدل واسع ،إذ ّ
عبرت «اللجنة
ال ـعــراق ـيــة الـفـنـيــة إلع ـ ــادة إع ـم ــار جــامــع ال ـن ــوري»
التاريخي ،عن استغرابها التصميم الجديد الذي
وضعه مهندسون مصريون فازوا بمسابقة دولية
إلعادة بنائه.
وطالب مقرر اللجنة ،مقدام جميل ،منظمة األمم
املـتـحــدة للتربية والـعـلــوم والـثـقــافــة «يونيسكو»
ال ـتــي نـظـمــت امل ـســاب ـقــة بــإي ـقــاف الـتـصـمـيــم وع ــدم
ً
اعتماده ،قائال إنه غريب عن املوصل وال يرمز إلى
املدينة .وأضاف ،في تصريح صحافي ،أن التصميم
ُي َع ّد «مجحفًا بحق املعماريني العراقيني».
(فرانس برس)

الدراما السورية تتأهب لرمضان 2022
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى الـتــي ُي ـق ـ ِـدم فـيـهــا قاضي
ع ـلــى خ ـط ــوة س ـبــاقــة ف ــي املـ ـج ــال ،ب ــل إن كــل
مـجـمــوعــة ج ــدي ــدة قـ ّـدم ـهــا تـعـكــس شـغـفــه في
عــالــم املــوضــة والتصميم وجــرأتــه الواضحة.
«لطاملا عشقت التطور ،وقد يكون في ذلك أحد
أسرار وصولي إلى العاملية في مجال تصميم
األزياء .أطلق العنان لإلبداع والشغف في فن
تصميم األزيـ ــاء» .كــان قــاضــي أول مــن اعتمد
اإلضــاءة في التصاميم في مجموعته Glow
 ،in the darkوأول مصممي الـشــرق األوســط
في تقديم عرض افتراضي ،وأول من استخدم
امل ــواد املـعــاد تــدويــرهــا فــي التصميم .فــي كل
خطوة يقوم بها يضع استراتيجيات يواكب
مــن خاللها أحــدث تـطــورات العصر .إنما في
الوقت نفسه ،يؤكد أنه يحرص على الحفاظ
ً
ع ـلــى هــوي ـتــه أوال وآخ ـ ـ ـرًا ،ف ــي ك ــل ج ــدي ــد لــه،
فتبقى بصمته واضحة في تصاميمه.
يعلم الكل أن الجائحة تركت أثرها على عالم
املــوضــة ،وكثير مــن املصممني حــرصــوا على
مواكبة ما تتطلبه املرحلة الحالية .بالنسبة
إلى قاضي ،وعلى الرغم من مواكبته ملتطلبات
العصر ،يتمسك دومًا باملعايير األساسية في
الهوت كوتور ،رافضًا االنجرار وراء ما تفرضه
املرحلة من إطالق تصاميم عملية ،وربما أقل
ثمنًا أحيانًا ،وذلك لقناعته بضرورة الحفاظ

يسع في أعماله
لم
َ
إلى مواكبة التغيرات
التي فرضتها الجائحة
من أعمال المصمم (إدوارد بيرثيلوت )Getty /

آثار

دمّ ر «داعش»
مئذنة المسجد
وفق الجيش
العراقي
(زيد العبيدي /
فرانس برس)

إنتاج

رامي قاضي وأزياء في عالم ميتافيرس
كارين إليان ضاهر

ي ـتــولــى مـهـمـتـهــا ،ح ـيــث ي ـحـ ُـصــل ع ـلــى جـهــاز
تجسس مــن مـســؤولــه اإلســرائـيـلــي «عـ ــازرا»،
لــزراع ـتــه بــرفـقــة ِوحـ ــدة إســرائـيـلـيــة فــي قطاع
غــزة ،إال أنــه يفشلُ ،
ويقتل بقصف إسرائيلي
مهمته.
من مسؤوله بعد فشل ِ
يوضح البلبيسي لـ «العربي الجديد» أن العمل
يواجه الهالة اإلعالمية اإلسرائيلية الكبيرة،
ح ــول قـ ــدرات ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،وال ـص ــورة
النمطية الخاطئة حول قدراته ومعداته ،وأنه
ُ
ُغير قابل للفشل ،إذ تثبت أحداث املسلسل أن
املقاومة الفلسطينية ،وبما تملكه من أدوات
بسيطة ،قادرة على إفشال ُمخططاته.
ي ـ ــرى امل ـم ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أن الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ،مــن
أقـ ــوى األس ـل ـحــة ال ـف ـعــالــة ل ـل ــرد ع ـلــى ال ــرواي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـت ـ ُـي ت ــزي ــد ف ــي ق ــوة تــأثـيــرهــا
فــي الـشــارع عــن الخطب والـشـعــارات الرنانة،
وفــق توصيفه ،إلــى جانب قدرتها على إبقاء
ال ــذاك ــرة الفلسطينية مـتــوهـجــة ،فـيـمــا تؤكد
عـلــى فـشــل املـقــولــة اإلســرائـيـلـيــة ب ــأن «الـكـبــار
والصغار ينسون».
يموتون
ِ
ُ
ـاول الـعـمــل ال ــدرام ــي الفلسطيني إظـهــار
ي ـح ـ ِ
وجهة ُالنظر الفلسطينية ،املتمثلة في عكس
قاوم الفلسطيني ،والحياة الطبيعية
صورة امل ِ
للفلسطينيني ،فيما يسعى كذلك إلى مواجهة
ُ
ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة ،ال ـتــي ت ـ ُح ــاول تصوير
قدراتها االستخباراتية ،ضد املقاومة ،وضد
الشعب الفلسطيني.
وتلعب الفنانة الفلسطينية نيفني زيارة دور
«سلمى» ،وهــي فتاة عشرينية تمر بمشكلة
اجـتـمــاعـيــة ،حـيــث تـتــم خطبتها ل ـشــاب ،ومــن
ث ــم ت ـف ـســخ خ ـطــوب ـت ـهــا ،وي ـج ـب ــره ــا شـقـيـقـهــا
على خطوبة شخص آخر ،لتضطر إلى فسخ
ال ـخ ـطــوبــة ،وت ـع ــاود ال ــرج ــوع إل ــى خطيبها،
وتـ ـم ــر بـ ــأحـ ــداث ك ـث ـي ــرة ت ـغ ـيــر ن ـظــرت ـهــا إل ــى
األمور كافة ،بينما ُ
يمر خطيبها في املسلسل،
ويلعب دوره الفنان رشــاد أبو سخيلة ،الذي
يواجه عــدة صــراعــات ،في الجانب العسكري
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ويـ ـق ــوم ب ــال ـت ـص ــدي لـعـمـلـيــة
االغـتـيــال املـعـنــوي ،ال ــذي تسبب بــه االحـتــال
اإلسرائيلي ،حيث يواجه مشكلة اهتزاز ثقة
القيادة به ،ويتجاوز األزمــة ،ويبرز من خالل
ـاوم الفلسطيني للعديد من
دوره تجاوز املـقـ ِ
العقبات والتحديات.
يأتي «قبضة األحرار» ليمثل ً
ردا على املسلسل
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على هوية املصمم الخاصة ،وعلى خط خاص
ب ــه يـعـكــس أس ـلــوبــه وش ـخ ـص ـي ـتــه ،أي ــا كــانــت
الـ ـظ ــروف ،إض ــاف ــة إل ــى أه ـم ـيــة ال ـح ـفــاظ على
املصداقية أيضًا.
فــي الــوقــت نفسه ،ال ينكر أن مجموعته هذه
تشكل تحديًا له ولكل مصمم يمكن أن يخوض
التجربة العـتـبــارهــا جــديــدة ،وكــل مــا تحمله
جديد ،ومن الطبيعي أن تتضمن الصعوبات.
فكل من املجموعتني اللتني يطلقهما واللتني
يعمل عليهما منذ ستة أشهر ،تجربة جديدة
ل ــه ال تـخـلــو م ــن ال ـت ـحــدي وم ــن املـتـعــة أيـضــا،
فيجد في ذلك سر التطور الدائم والنجاح.
مـجـمــوعــة  ،Lucid Algorithmsتـجـ ّـســد رغبة
امل ـص ـم ــم فـ ــي ال ـ ـغـ ــوص فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ــرق ـم ــي،
وت ـخ ـطــي ال ـع ــوائ ــق ب ــن ال ـع ــال ــم االف ـت ــراض ــي
ّ
الحسي .استخدم فيها اإلبداع ليجمع
والعالم
م ــا ب ــن امل ــوض ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وت ـضــم 40
فستانًا صممها باستخدام العناصر املرئية،
أنشأها من خــال الخوارزمية التي ابتكرها.
أيضًا ،يعتبر رامــي قاضي أول مصمم يطلق
مجموعة لــه عـلــى البلوكتشني  Cardanoفي
أولى مجموعاته من الهوت كووتور بالـNFT
والتي ستضم  120رمزًا غير قابل لالستبدال،
ويمكن شراؤها عبر موقع املصمم ،فيدخل من
خاللها إلى عالم ميتافيرس .مجموعته هذه
الـتــي سيطلقها فــي  2فـبــرايــر /شـبــاط املقبل
في دبي ،تحمل هويته أيضًا بكافة التفاصيل
الـتــي يلتزم بـهــا« .نـحــن الـيــوم ال نتوجه إلى
سيدات من فئات معينة كما في السابق ،بل
إل ــى مختلف الـفـئــات فــي كــافــة أن ـحــاء الـعــالــم،
بحيث لم تعد هناك حدود .مما ال شك فيه أن
هذا الطريق يفسح املجال ملزيد من االنتشار
وسيحدث ثورة في عالم املوضة».

على الرغم من التأخير
ببدء التصوير ،إال ّ
أن
الكاميرا ما زالت تدور
في سورية ،تحضيرًا
لعروض موسم دراما
رمضان 2022
إبراهيم علي

ّ
يلملم صــنــاع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة إخـفــاقــات
سنوات الحرب بقليل من اإلنتاجات التي
تستلهم ذاكرة الدراما الوطنية في سنوات
ت ــأل ـق ـه ــا .وب ــاإلمـ ـك ــان الـ ـق ــول إن ال ـس ـن ــوات
القاسية بدأت تنقشع ،مع إصرار قلة قليلة
عـلــى ال ـت ـحـ ّـدي لـلـحــاق بــركــب مــوســم درام ــا
رمضان .2022
قـبــل عــامــن ،غ ــادرت املـخــرجــة ال ـســوريــة رشــا
شــرب ـت ـجــي بـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا م ـك ـثــت ل ـس ـنــوات
تعمل هناك ،وقدمت مجموعة من املسلسالت
ُ
ـرض طـمــوح
ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـت ــرك ــة ،ال ـت ــي ل ــم تـ ـ ـ ً ِ
جـمـهــور شربتجي ال ـســوري أوال .لـكــن لسان
حــال مـخــرجــة «الـ ــوالدة مــن الـخــاصــرة» يقول
إنها تماشت مع «املوضة» والقفزة املستجدة
عـلــى عــالــم ال ــدرام ــا ،لـسـبــب بـسـيــط يـكـمــن في
غياب املنتج السوري عن امللعب ،وكــان ال بد
من الهجرة إلى بيروت.
تـعــد ت ـجــارب رش ــا شــربـتـجــي فــي ب ـي ــروت ،أو
ضـمــن إط ــار «ال ــدرام ــا املـشـتــركــة» ،متواضعة
ً
قياسا بنجاحها لعقدين في الدراما
للغاية،

السورية املحلية .يتمثل هذا التراجع بضعف
مسلسل «ما فيي» ،من كتابة كلوديا مرشليان
( ،)2019وتمثيل معتصم النهار وفاليري أبو
شـقــرا ،وقبله «طــريــق» ،مــن تمثيل عــابــد فهد
ونــاديــن نسيب نـجـيــم .املـسـلـســل مــأخــوذ عن
الفيلم املصري «الشريدة».
قبل أي ــام ،ب ــدأت فــي دمـشــق عمليات تصوير
مسلسل «كسر عضم» ،من إخــراج شربتجي.
م ـحــاولــة ج ــادة م ــن قـبــل املـنـتــج إي ــاد الـنـجــار
وش ــرك ــة ك ــاك ـي ــت ،ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت ق ـبــل ال ـحــرب
الـســوريــة وجبة اجتماعية دسمة عــن الواقع
الـســوري .التزمت الشركة السرية التامة بعد
تسريب عنوان املسلسل في نوفمبر /تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،ودخ ـ ــل اإلعـ ـ ــام ع ـلــى لعبة
أسـمــاء أبـطــال «كسر عـضــم» ،فــورد اســم أيمن
زيدان ،الذي اعتذر النشغاله بمشاريع أخرى،
وكــذلــك بــاســل خ ـيــاط ،لـتــرســو الـبـطــولــة على
فراس إبراهيم ونادين تحسني بك ،ومحمود
ن ـصــر ،ووالء عـ ــزام ،وأن ــس طـ ـي ــارة ..مسلسل
يرتكز في حكاياته على مشاهدات اجتماعية
السوري في فترة الحرب ،في قالب
من داخــل
ُ
مؤثر ،بحسب ما نشر من تفاصيل حوله.
كانت رشــا شربتجي قــد انتهت مــن تصوير
الجزء الثالث من مسلسل «حارة القبة» ،الذي
تأجل عرضه إلــى  ،2023فيما يعرض الجزء
الثاني منه في رمضان املقبل ،ويطرح واقع
«البيئة الشامية» بمنظور املخرجة والكاتب
أسامة كوكش ،ويجمع عباس النوري وأمل
عــرفــة ،وغـيــرهـمــا .تــزامــن بــدء تـصــويــر «كسر
ع ـض ــم» م ــع إع ـ ــان ال ـك ــات ــب ع ـل ــي وج ـي ــه عــن
البدء بتصوير مسلسل «مــع وقــف التنفيذ».
تجربة ثانية بني الكاتب علي وجيه والفنان
يامن حجلي ،واملخرج سيف الدين سبيعي،

يعمل المخرج سيف سبيعي على مسلسل «مع وقف التنفيذ» (فيسبوك)

بـعــد ن ـجــاح مـسـلـســل «ع ـلــى صـفـيــح ســاخــن»
(رم ـ ـضـ ــان  ،)2021وحـ ـص ــده م ـج ـم ــوع ــة مــن
الجوائز .في تصريح للكاتب علي وجيه ،قال:
«املسلسل مــن الـنــوع االجـتـمــاعــي املـعــاصــر»،
ويشارك في البطولة املمثلون عباس النوري،
وغسان مسعود ،وســاف فواخرجي ،ويامن

حـجـلــي ،وفـ ــادي صـبـيــح ،وح ــا رج ــب ،ويــزن
خليل ،وكفاح الخوص ،وهو من إنتاج شركة
«إيبال لإلنتاج الفني».
هكذا ،تعبر الدراما السورية هذا املوسم بأمل
أن تستعيد نشاطها ونجاحها الــذي أثقلته
ال ـحــرب ال ـســوريــة ،وسـيـطــرة شــركــات مــوالـيــة

للنظام على اإلنـتــاج فــي عــز فترة الـحــرب ،ما
أضعف هــذه الصناعة ،وساهم في هــروب أو
ّ
مغادرة مجموعة كبيرة من الكتاب واملخرجني
إلــى خ ــارج ســور املنظومة الحاكمة ،والعمل
وفق قواعد فنية فقط ،ال عالقة لها بالتكليف
أو الطاعة األمنية والسياسية.

