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مواقع التواصل منصات الدعاية في انتخابات قطر

هل يقضي كورونا على الفاكس؟

الدوحة ــ أنور الخطيب

سجل العديد من مشاهير مواقع التواصل 
االجتماعي حضورهم الكبير في املنافسة 
مــــع وســــائــــل اإلعـــــــام الــتــقــلــيــديــة، فــــي أول 
ــــورى الـــقـــطـــري،  ــشــ ــ ــابــــات ملـــجـــلـــس الــ ــتــــخــ انــ
ــي مـــــن شــهــر  ــانــ ــثــ والـــــتـــــي ســـتـــجـــرى فـــــي الــ
الوقت  وفــي  املقبل.  األول  تشرين  أكتوبر/ 
الـــذي بـــدأت فــيــه تــغــزو يــافــطــات املرشحني 
شــوارع املدن القطرية لإلعان عن أنفسهم 
وبــرامــجــهــم االنــتــخــابــيــة، بعد أيـــام مــن بدء 
الـــدعـــايـــة االنــتــخــابــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت عبر 
ــــزال  ــاعــــي، ال يـ ــمــ ــتــ ــــع الــــتــــواصــــل االجــ ــــواقـ مـ
ــلــون الــلــجــوء 

ّ
ــن املـــرشـــحـــني يــفــض الــكــثــيــر مـ

لعرض  االجتماعي  التواصل  شبكات  إلــى 
برامجهم وأفكارهم، لجذب املرشحني ونيل 
وســم  وينتشر  الـــشـــورى.  عــضــويــة مجلس 
#انـــتـــخـــابـــات_مـــجـــلـــس_الـــشـــورى_الـــقـــطـــري 
ــائـــمـــة األكــــثــــر تـــــــــداواًل عــلــى  ــــى قـ ويــــصــــل إلــ
العشرات  ل 

ّ
قــطــر، حيث يفض فــي  »تــويــتــر« 

مــــن املـــرشـــحـــني نـــشـــر حـــمـــاتـــهـــم، وعــــرض 
بــرامــجــهــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، عــبــر حــســابــاتــهــم 
و»فيسبوك«،  و»إنستغرام«  »تويتر«  على 

باستخدام وسم االنتخابات.
ــخــــوض الـــصـــحـــف الـــقـــطـــريـــة مــنــافــســة  وتــ
ميديا«  »السوشيال  مشاهير  مع  حامية 
إلقــنــاع املــرشــحــني الــذيــن يــخــوضــون هــذه 
اإلعــان  بتفضيل  األولـــى  للمرة  التجربة 
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ لـــديـــهـــا وعــــلــــى مـــواقـــعـــهـــا اإللـ
ــل  ــواصــ ــتــ ـــع الــ ــ ــواقـ ــ ــى مــ ــلــ ــفــــحــــاتــــهــــا عــ وصــ
ــا وبـــاقـــات  ــاعـــي، فـــقـــدمـــت عــــروضــ ــمـ االجـــتـ
جـــذبـــت نــحــو 30 بـــاملـــائـــة مـــن املــرشــحــني. 
ــار  ــبـ ــذه الــــعــــروض نـــشـــر األخـ ــ تــضــمــنــت هـ
ــيـــة واإلعـــــانـــــات  والـــتـــغـــطـــيـــات الـــصـــحـــافـ
 
ً
ــتـــاج الــفــيــديــوهــات لــلــمــرشــح، إضــافــة وإنـ

إلى توفير التصوير الفوتوغرافي وإدارة 
به،  الخاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
اإلشــراف على مطبوعاته وتوزيعها  كما 
مــع الــصــحــيــفــة الــورقــيــة، ونــشــر املــحــتــوى 
الورقية  الجريدة  في نسختي  الترويجي 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومــنــصــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي، مقابل مبالغ تتراوح 
بني 150 ألفا إلى 500 ألف ريال )40 ألفا إلى 
137 ألف دوالر( طوال أكثر من أسبوعني، 
هـــي مــــدة الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــلــمــرشــح. 
االنتخابية،  الــدوائــر  أحــد مرشحي  وقـــال 

منوعات
تلفزيون 

المستقبل
بيروت ــ ريتا الجّمال

بــــدأت ورشــــة الــعــمــل مـــن أجــــل عــــودة تــلــفــزيــون 
بعد  اإلعالمية،  الساحة  إلــى  اللبناني  املستقبل 
تــعــلــيــق الــعــمــل فــيــه وتــصــفــيــة حــقــوق الــعــامــلــن 
والعامالت منذ سبتمبر/ أيلول 2019 إثر األزمة 
ــوزراء األســبــق  ــ ــ املــالــيــة الــتــي ُمــنــَي بــهــا رئــيــس ال
ومالك القناة سعد الحريري وانعكست على كل 

مؤسساته. وأكد الصحافي والقيادي في »تيار 
»العربي الجديد«،  املستقبل« عبد الله بارودي، لـ
أن »الرئيس الحريري اتخذ القرار بشكل نهائي 
البث   

َ
يستأنف أن  على  التلفزيون،  فتح  بــإعــادة 

تــقــريــبــًا، تبعًا  ثــالثــة  أو  مبدئيًا خـــالل شــهــَرْيــن 
التي  واللوجستية  التقنية  التحضيرات  ملسار 
بــــدأت، وهــنــاك ورشــــة مكثفة لــالنــتــهــاء مــنــهــا«. 
التلفزيون  »عــودة  أن  الجديد«  »العربي  وعلمت 

 األزمة االقتصادية الحادة التي يمّر بها 
ّ

في ظل
ــزال هــنــاك حــقــوق مــاديــة  ــٍت ال تـ لــبــنــان، وفـــي وقـ
لم  املستقبل  شــبــكــة  فــي  والــعــامــلــن  للموظفن 
تطَو صفحتها بعد، هدفها األساسي انتخابي 
مايو/  في  املرتقب  النيابي  االستحقاق  ملواكبة 

أيار 2022«.
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن شــقــيــق رئــيــس »تــيــار 
خصاٍم  على  وهــو  الحريري،  بهاء  املستقبل« 

الساحة  بــقــّوة  دخــل  معه،  سياسية  ومواجهة 
إنترناشونال«  بيروت  عبر »صوت  اإلعالمية 
بينهم  مــعــروفــن،  بصحافين  استعانت  التي 
تلفزيون  َيــِغــب  ولـــم  »املــســتــقــبــل« نفسها.  مــن 
ــذي انــطــلــق عـــام 1993 كــلــيــًا عن  ــ املــســتــقــبــل ال
الــســاحــة اإلعـــالمـــيـــة حــتــى عــــام 2019، كــونــه 
اعــتــمــد عــلــى تــرشــيــد بــرامــجــه وإعـــطـــاء الحيز 

األكبر لألرشيف القديم.

A

ــه أنــشــأ  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ســـابـــقـــا، لــــ
مــجــمــوعــة عــلــى تطبيق »واتــــســــاب«، ضــّم 
إليها جميع قاعدته االنتخابية، وهو على 
ويقول  الساعة.  مــدار  على  معهم  تواصل 
مــــســــؤول إعــــانــــات فــــي إحــــــدى الــصــحــف 
عروض   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  املحلية، 

ــاقـــات الــصــحــف أقــــل تــكــلــفــة بــكــثــيــر من  وبـ

لــدى مشاهير مواقع التواصل  اإلعــانــات 
الواحد  اإلعــان  نشر  فتكلفة  االجتماعي، 
»بـــــــدون بــــاقــــة«، فــــي الــصــحــيــفــة الـــورقـــيـــة 
وحساباتها  اإللكتروني،  موقعها  وعلى 
التواصل االجتماعي ال تزيد  على مواقع 
تــقــريــبــا(،  دوالر   1900( ريــــال  آالف   7 عـــن 
ــدة مــــن حــســاب  ــ ــواحـ بــيــنــمــا الـــتـــغـــريـــدة الـــ

ــد مــشــاهــيــر الــســوشــيــال مــيــديــا تــزيــد  أحــ
ريــال )6850 دوالرًا(، مضيفا  ألــف  عــن 25 
ــد املــشــاهــيــر عــلــى مــواقــع   »تــغــريــدة أحـ

ّ
أن

 إلـــى 
ً
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تـــصـــل فـــعـــا الـ

مئات اآلالف من متابعيهم، لكن السؤال كم 
شخصا من هؤالء في دائرته االنتخابية؟ 

وكم شخصا يمكنه التصويت له؟«.
الذين لجأوا إلى  أعــداد املرشحني  وتــقــّدر 
مــشــاهــيــر الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا بــنــحــو 40 
باملائة تقريبا من املرشحني البالغ عددهم 
مقعدًا،   30 على  يتنافسون  مرشحا   284
وتــراوحــت أســعــارهــم، وفــق تغريدة ألحد 
الناشطني على تويتر، ما بني 7000 آالف 
إلــى 55000 ريــال )15  ريــال )1900 دوالر( 
الــتــي تتضمن  الــبــاقــة  ألـــف دوالر(، ســعــر 
على  للمرشح  االنتخابي  البرنامج  نشر 
التغريد  إعــــادة  أو  الشخصية  حــســابــاتــه 

بالبرنامج أو إبداء اإلعجاب به.
وال تــــوجــــد إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة مــوثــقــة 
ــــدد مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  عــــن عـ
ـــه مــن املتوقع 

ّ
االجــتــمــاعــي فــي قــطــر، إال أن

املــجــتــمــع  ــن  ــ مـ ــة  ــائــ ــاملــ بــ  50 ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ  
ّ
أن

لــديــهــم حــســابــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي املــخــتــلــفــة. ويــحــتــل »ســنــاب 
شات« موقع الصدارة في أوساط الشباب، 
حسابات  لديهم  تقريبا  باملائة   80  

ّ
إن إذ 

ويــتــابــعــون حــســابــات املــشــاهــيــر. وســبــق 
أن لـــجـــأت شــــركــــات كـــبـــيـــرة فــــي قـــطـــر إلـــى 
مــشــاهــيــر »الــســوشــيــال مــيــديــا« للترويج 
ملنتجاتها، ومن ضمنها شركة »أوريدو« 
التي أنتجت سابقا فيديو إعانيا يظهر 
فــيــه عـــدد مـــن مــشــاهــيــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ملنتجاتها  للترويج  قطر  في  االجتماعي 

ولشبكتها الهاتفية.
وتحظر قواعد االنتخابات على املرشحني 
تــلــقــي دعـــم مــالــي مــن الـــخـــارج، وفـــي حــال 
حصولهم على مثل هذا الدعم، يواجهون 
ســنــوات. ويخضع   5 ملــدة  السجن  عقوبة 
ــســـقـــف فـــــي اإلنــــــفــــــاق عــلــى  ــون لـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ املـ
ريال  مليوني  يبلغ  االنتخابية  حماتهم 

)حوالي 540 ألف دوالر(. 
في  االنتخابية  الــدعــايــة  مرحلة  وتنتهي 
األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن شــهــر  األول 
املقبل، حيث يبدأ يوم الصمت االنتخابي، 
ــلـــى أن يــــدلــــي الـــنـــاخـــبـــون بـــأصـــواتـــهـــم   عـ

في اليوم التالي.

منافسة بين الصحف 
ومشاهير السوشيال 

ميديا على المرشحين

يُنظر إلى جهاز الفاكس 
على أنه آمن للغاية 

ويصعب اختراقه

لندن ــ العربي الجديد

ة  مرت أكثر من 175 عاما على تسجيل براء
ــفـــاكـــس، وتـــحـــول خــال  ــراع جـــهـــاز الـ ــتــ اخــ
فــتــرة مـــن حــيــاتــه إلــــى أداة ال غــنــى عنها 
الفاكس  الشركات. استمرت أجهزة  داخــل 
الــتــقــلــيــديــة فــــي قـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــرعـــايـــة 
املــالــيــة والــعــقــارات،  الصحية والــخــدمــات 
على الرغم من اإلقبال العاملي على البريد 
اإللكتروني والرسائل الفورية والحوسبة 
السحابية، وسط وعود حكومات متزايدة 
يمكن  لكن هل  استخدامها.  بالتخلي عن 
ــا أن يــــرســــل آلـــة  ــ ــورونـ ــ لــــوبــــاء فــــيــــروس كـ

الفاكس إلى مقبرة التاريخ؟

تكنولوجيا قديمة
ــه فـــــي بــعــض  ــ ــ ــي« أنـ ــ ــ ــي بـــــي سـ ـــ تــــشــــرح »بــ
تشبث  الصحية،  الرعاية  مثل  القطاعات 
ــه طــريــقــة  ــكـــونـ ــاد بـ ــنـ ــعـ ــاز الــــفــــاكــــس بـ ــهــ جــ
ــة الـــســـجـــات الـــصـــحـــيـــة الـــورقـــيـــة  ــاركـ ــشـ ملـ

ونتائج االختبارات واملستندات. 
وفـــي مــقــاطــعــة نــيــو بـــرونـــزويـــك الــكــنــديــة، 
الـــســـكـــان  تـــــرك  فــــي  فــــاكــــس  تـــســـبـــب 1500 
ينتظرون أياما ملعرفة نتائج اختباراتهم 

املتعلقة بالفيروس. 
وتـــعـــرضـــت أجــــهــــزة الـــفـــاكـــس قـــبـــل أشــهــر 
أيــضــا لــلــهــجــوم فـــي تــورنــتــو، حــيــث ألــقــى 
مسؤولو الصحة العامة باللوم عليها في 
النتائج  معالجة  فــي  الكبيرة  التأخيرات 

واإلباغ عنها.
وكانت االستجابة عبارة عن نظام جديد 
تــم الــكــشــف عــنــه فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
العام، والذي أدى إلى خفض عدد النتائج 
الفاكس  عــبــر  تلقيها  تــم  الــتــي  املختبرية 
إلــــى حـــوالـــي 10 فـــي املــئــة مـــن اإلجــمــالــي. 

وفــي قــطــاعــات مثل الــعــقــارات والــخــدمــات 
املالية، تستمر أجهزة الفاكس في العمل. 
الحديث،  العصر  ليائم  البعض  وحــّدثــه 
تسمح  الــتــي  التكنولوجيا  عــلــى  معتمدًا 
بإرسال واستام الفاكسات في تنسيقات 

إلكترونية.

محاوالت التخلص من الفاكس
ــنــــدا، فــــي مـــايـــو/  اقـــتـــرحـــت حـــكـــومـــة هــــولــ

مــن شأنها  تشريعات  البرملان  على  أيـــار، 
ــاكـــــس وأقـــــــــراص  ــ ــفـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ اســـــتـــــبـــــدال أجــ
DVD بـــبـــدائـــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــحــاولــة 
املرضى  بيانات  تخزين  كيفية   لتحديث 

والوصول إليها.
التغيير  إلــى  الحاجة  وفــي هولندا، كانت 
ارتفاع معدالت  الوباء. مع  أثناء  واضحة 
الدخول إلى املستشفيات أضاع العاملون 
في الرعاية الصحية وقتا ثمينا في تعقب 

ــبـــارات.  ــتـ ســـجـــات املـــرضـــى ونــتــائــج االخـ
لـــطـــاملـــا عـــانـــى قـــطـــاع الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الهولندي من حقيقة أن جهاز الفاكس قد 
 حيويا إلدارة 

ّ
لكنه ظــل الزمن،  عفى عليه 

املستشفى.
اليابان، حيث  وجهود مماثلة جارية في 
ــدت الــحــكــومــة بــالــتــخــلــص مـــن أجــهــزة  وعــ
إحباطه  أعــرب طبيب عن  بعدما  الفاكس 
ــاريــــر طــبــيــة  ــقــ ــأن اتـــفـــاقـــيـــة إرســـــــــال تــ ــشــ بــ
 مكتوبة بخط اليد بالفاكس إلى مسؤولي 

الصحة العامة. 
وال تقتصر الــحــركــة عــلــى قــطــاع الــرعــايــة 
الصحية فــقــط. بـــدأت املــكــاتــب الــعــامــة في 
بأجهزة  العمل  بوقف  العام  هــذا  اليونان 
الــفــاكــس بــعــدمــا عـــزز الــوبــاء الــحــاجــة إلــى 

الرقمنة.

عقلية ترفض التخلي 
عن الفاكس

عـــلـــى عـــكـــس بــــرامــــج الــكــمــبــيــوتــر، ُيــنــظــر 
إلــى جــهــاز الــفــاكــس على أنــه آمــن للغاية 
ويــــصــــعــــب اخــــــتــــــراقــــــه، كــــمــــا أنــــــــه ســـهـــل 
االســـتـــخـــدام نــســبــيــا ويــتــلــقــى املــرســلــون 
ــا يــجــعــلــه خـــيـــارًا  ــتــــام، مــ ــاالســ تـــأكـــيـــدًا بــ
ــر قــانــونــي  ــن أثــ ــن يــبــحــثــون عـ مــنــاســبــا ملـ

يمكن استخدامه في املحكمة.
طت الضوء على 

ّ
صحيح أن الجائحة سل

ــــى تــحــســني الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــحـــاجـــة إلـ
لتكنولوجيا الصحة العامة، إال أنه ليس 
كل األطراف مقتنعني بأن الوباء سيؤدي 

إلى نهاية جهاز الفاكس. 
في  الــفــاكــس سيستمر  أن  ويـــرى معسكر 
القيام بدور ما ملجرد أنه من الصعب كسر 
العادات القديمة، وفي بعض الحاالت قد 

ال يعرف ما هو الحل األفضل.

تحضر مواقع التواصل االجتماعي بكثافة في االنتخابات القطرية )فرانس برس(

)Getty( اقتراحات الستبدال الفاكس بأجهزة إلكترونية

في االنتخابات القطرية لمجلس الشورى التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، يطغى حضور مواقع التواصل االجتماعي في الدعاية 
االنتخابية، لتدخل في منافسٍة مع الصحف المحلية لعرض اإلعالنات
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فكرة الثورة في ذاكــرة جميع السوريني، إذ 
قام بذلك عبر منتوج ضخم من املسرحيات 
الــنــاقــدة للنظام. وفــي عــام 1972، تــم عرض 
ــه فــــي الــــذاكــــرة  ــتـــني لــ أكـــثـــر أغــنــيــتــني راســـخـ
السورية، »فطوم« و»يامو«. غنى دريد هذه 
ليعاد  أشهر مسلساته،  أحــد  في  األغنيات 
ــة الــــحــــراك الــســلــمــي من  ــدايـ إحـــيـــاؤهـــا فـــي بـ
كلمات  حملت  بــإصــدارات  املتظاهرين،  قبل 
مناهضة للقمع تتغنى بها عدة اعتصامات 

في سورية. 
ــاد«، كـــــان أحـــد  ــ ــمـ ــ ــق الـــنـــعـــال – أبـــــو عـ ــوفــ »مــ
الــذيــن أعـــادوا قولبة هــذه األغــنــيــات، إذ قام 
بــتــحــويــل »يـــامـــو« ألنـــشـــودة يـــواســـي فيها 
أم الشهيد. أنــشــدهــا املــتــظــاهــرون فــي دومــا 

فـــي الــغــوطــة بــعــد مــــرور أربـــعـــة عــقــود على 
إصدارها األول، مصرحا بلومه فيها الفنان 
ــــذي انــتــهــى مــوالــيــا لــلــنــظــام  ــد لـــّحـــام، الـ ــ دريـ
فــي جميع  بــالــثــورة والــحــريــة  بعدما تغنى 
أهم  املــاغــوط. ومــع  مــع  القديمة  مسرحياته 
هـــؤالء املــنــشــديــن الــذيــن صـــدح صــوتــهــم في 
حـــمـــاة، جـــاء أبـــو مــالــك الــحــمــوي وإبــراهــيــم 
الـــقـــاشـــوش. غــنــى الـــقـــاشـــوش إحــــدى أشــهــر 
أغاني الثورة الراسخة، والتي جاءت تحت 
اســم »يــا ارحـــل«. تحولت هــذه األغنية إلى 
أيــقــونــة لــم تقف عند الــحــدود الــســوريــة، بل 

عبلة خالد

ــم تـــكـــن املـــوســـيـــقـــى أقــــســــى مــن  ــ لـ
البنادق، لكنها حقا فعلت ما لم 
للدفاع!  وزيـــٌر  يفعله  أن  يستطع 
ــدة أن تــســّيــر مــئــات آالف  كــيــف ألغــنــيــة واحــ
املتظاهرين إلى قبورهم؟ وكيف للموسيقى 
أن تـــكـــون مـــحـــور انـــتـــفـــاض يــجــمــع ويــفــرق 

الهاتفني؟ 
في بداية الحراك السلمي في سورية، ُعرف 
يها 

ّ
، تبن

ً
الــكــبــيــرة خـــاصـــة ــرات،  ــاهـ ــظـ املـ عـــن 

لقوا من ِقبل األهالي الثائرين. 
ُ
ملنشدين اخت

تم اعتماد هؤالء املنشدين لتوحيد الهتاف 
وتنظيمه، ومن ثم طّورت الهتافات لتصبح 
ــاة على 

ّ
مــغــن أو  قبلهم،  مــن  ملّحنة  أنــاشــيــد 

ألـــحـــان أغــنــيــات قــديــمــة عــالــقــة فـــي الـــذاكـــرة 
ــيـــات مــعــانــي  ــنـ الـــســـوريـــة. حــمــلــت هــــذه األغـ
وطــنــيــة حــاكــت الـــوحـــدة والـــكـــرامـــة، ونــبــذت 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف. تـــم اخــتــيــار بــعــض هــذه 
األلحان إلشعال الحماسة الثورية، وأحيانا 
فعلى  محددين.  ألشخاص  رسائل  إليصال 
سبيل املثال، رّسخ الفنان دريد لّحام وفريقه 

ُعثر على ألواح وجدران 
ألبنية مشيدة من 

الطابوق السومري

استولى المؤيدون على 
ألحان ثورية وصاغوها 

هتافات للنظام

العالِم ال يراقبه 
أحد في مخبره، بعكس 

الالعب المكشوف

2223
منوعات

أعــيــد اســتــخــدامــهــا أيــضــا فــي الـــحـــراك الــذي 
فــي لبنان عــام 2019، والــذي  اشتعل أخــيــرًا 
نادى برحيل رؤوس الدولة. لكن ما لم يكن 
مــتــوقــعــا، هـــو إعـــــادة صــيــاغــة هــــذه األغــنــيــة 
من  الــســوري  للنظام  موالية  إلنــتــاج نسخة 
قــبــل أنـــصـــاره، وذلـــك لــتــذاع فــي أحـــد املــراكــز 
في  العاصمة دمشق  فــي وســط  االنتخابية 
خضم االنتخابات الرئاسية األخيرة، والتي 
جرت في الشهر الخامس من العام الجاري. 
كان املشهد األخير مربكا لجميع املارة بما 

يحمله من انتهاك وعجز أمام ما يحدث.

ــعـــض األثـــــــر الـــعـــمـــيـــق الـــــــذي تــركــه  ــبـ يــــبــــّرر الـ
الــــقــــاشــــوش عـــبـــر هــــــذه األغــــنــــيــــة، بــنــهــايــتــه 
املــأســاويــة حـــول قــيــام قــــوات األمــــن الــســوريــة 
بذبحه واقتاع حنجرته ومن ثم رميه في نهر 
العاصي. لكن البعض ال يزال يؤمن بالنظرية 
القاشوش حٌي  أن  التي تنص على  املعاكسة 
يرزق ال يدنسه املوت، ولذلك تتعدد الروايات 

ليبقى القاشوش إلى اليوم مبهم املصير. 
تعدد املنشدون واملوت واحد. ففي حمص، 
ــرة  ــاروت ذاكــ ــســ ــارق عــبــد الـــبـــاســـط الــ ــفـ ــم يـ لـ
ــم الـــــجـــــدل األخـــــيـــــر حــــولــــه.  ــ ــ ــــوريـــــني رغـ ــــسـ الـ

الكرامة  لنادي  السابق  الحارس  الــســاروت، 
ومـــنـــتـــخـــب ســــوريــــة لـــلـــشـــبـــاب، لــــم يــحــصــد 
شهرته العظمى من الكرة، بل سار الساروت 
فــي طــريــٍق ال عــودة منه. وقــد يكون أهــم ما 
قيل عنه إنه الرجل الــذي لم يعد حساباته 
قط. قاد الساروت مظاهرات حمص مغنّيا 
وهــاتــفــا مـــن دون أن يـــكـــل، عـــا صـــوتـــه في 
ــرط بـــعـــدهـــا بــالــعــمــل  ــ ــخـ ــ »جــــنــــة جــــنــــة«، وانـ
حلوله  جميع  مستنزفا  لينتهي  العسكري 

ومواجها طواحني الهواء وحيدًا.
ــاروت في  ــم الــضــجــة الــتــي أثـــارهـــا الـــسـ ورغــ
مــواقــفــه، فــمــن الــصــعــب حــقــا إنــكــار بطولته 
مهما اختلفت اآلراء حوله. انتهى الساروت 
ــا فــاقــدًا  تـــاركـــا وراءه نــاتــجــا غــنــائــيــا ثـــوريـ
ــره، مــع كومة  ــ لــصــوابــه الــســيــاســي فــي أواخـ
ــه أحــيــانــا  ــن األعــــمــــال املـــــوّدعـــــة املــــهــــداة لــ مــ
واملــوبــخــة أحــيــانــا أخــــرى، وعــلــى رأس هــذه 
األعـــمـــال وداعـــيـــة صــديــقــه املــنــشــد لــه قاسم 
أوائلها  فــي  الــذي تغنى بالثورة  جــامــوس، 
ــاروت، ولــكــن فــي درعــــا. وعلى  الـــسـ كمثيله 
قطيفان  الحكيم  عبد  الفنان  أهــدى  خــطــاه، 
أغــنــيــة بـــعـــنـــوان »لــــو تــــرجــــع«، بــاكــيــا فيها 
ــر،  ــ ــا عـــلـــى املـــنـــحـــى اآلخـ ــ قـــتـــل الـــــســـــاروت. أمـ
قــــام وصــفــي املــعــصــرانــي، املــغــنــي واملــلــحــن 
السوري، بإنتاج أعمال تؤرخ أغاني الثوار 
بعد  بالتواصل عن  فقام  مبدأ حفظها،  من 
مع الساروت قبل مقتله، وقاما بعدة أعمال 
ــة«، و»حــــــرام  ــنــ مـــشـــتـــركـــة، أهـــمـــهـــا »جـــنـــة جــ
عــلــيــك«. ولــم يقف وصــفــي املــعــصــرانــي عند 
ــي الـــــســـــاروت فـــقـــط، إذ قـــام  ــانــ تــســجــيــل أغــ
بالتواصل مع منشدين آخرين، منهم طارق 
أغنية  بتسجيل  املــعــصــرانــي  ــام  قـ األســـــود. 
طارق الشهيرة »أصابع نصر«. طارق، الذي 
كـــان مــنــشــدًا ثـــوريـــا فـــي حــمــص أيـــضـــا، قــاد 
مظاهرتها لكنه لم ير النور، وذلك ألنه رحل 

في خضم العنف الحاصل في عام 2012. 
وعــلــى صعيد آخـــر، تــم إنــتــاج أغـــان عــديــدة 
للثورة، نشرت من الخارج. أهم هذه األغنيات 
هـــي »كـــاتـــيـــوشـــا«. وهــــي فـــي األصــــل أغــنــيــة 
ّحنت 

ُ
ل روســيــا،  فــي  الصيت  ذائــعــة  شعبية 

فــي عــام 1938 وأذيــعــت فــي الــحــرب العاملية 
الــثــانــيــة. تــحــكــي األغــنــيــة عـــن فــتــاة تنتظر 
حبيبها املجند الذي غادر الباد ليخوض 
الحرب مع جيش باده. فاخر فيها الروس 
وقــتــهــا بــشــجــاعــة وصــمــود جــنــودهــم حتى 
سميت الحقا قاذفات صواريخ »كاتيوشا« 
على اســم هــذه األغــنــيــة. وفــي مــا بعد، أعــاد 
الفرنسي  والثنائي  رشــي  آل  محمد  الفنان 
»كاترين فانسان« صياغة هذه األغنية في 
املعنى  ليتم بها نسف  قالب جديد ساخر، 
الذي حملته األغنية الروسية وقلب املعادلة 
لتضيء على الــدم السوري الــذي يــراق هنا 
مـــن الــجــيــش الـــروســـي نــفــســه. أهـــديـــت هــذه 
األغــنــيــة ألرواح ضــحــايــا حــلــب الــذيــن لقوا 

مصرعهم جراء القصف الروسي.

عّمار فراس

ــــي مــجــلــة  ــرًا فـ ــ ــيـ ــ ــشــــرت أخـ ــــي مـــقـــالـــة نــ ــرأ فـ ــقــ نــ
األتانتيك عن »Dream«، الاعب الذي افتضح 
العام املاضي بسبب الغش، كونه قام بتزوير 
املــعــطــيــات والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
كرافت«،  »ماين  للعبة  إنجازه/ ختمه  سرعة 
إذ تــمــكــن »خــــبــــراء« الــلــعــب الـــذيـــن شـــاهـــدوا 
ــــوا األرقــــــــام واملــعــطــيــات  ــارنـ ــ الــتــســجــيــات وقـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن لــعــبــه مــــن تـــأكـــيـــد اســتــخــدامــه 
لبرامج تسّرع اللعب وتمنعه من »الخسارة«؛ 
مــا أدى إلـــى اعــتــرافــه نــهــايــة بــعــد إنـــكـــاره، ثم 
سحب اسمه من موسوعة غينيس، وتمرغت 
سمعته بالتراب. يستطرد ستيوارت ريتشي، 
كــاتــب املـــقـــال الــســابــق، لــيــحــدثــنــا بــعــدهــا عن 
هيرونبو يوشيما، طبيب التخدير الياباني 
الــذي لفق وزور ما يزيد عن 84 ورقــة بحثية 
 

ّ
ــدار ســـنـــوات، ولـــم يــُكــشــف »غـــشـــه« إال عــلــى مــ

أخـــيـــرًا؛ مــا يــعــنــي أنـــه لــســنــوات هـــدد حــيــوات 
باملؤسسة  »الثقة«  ضــرب  واألهـــم،  الكثيرين. 
والتي  لها،  تتوصل  التي  والنتائج  الطبّية، 

تطبق على أجساد الناس. 
املــقــارنــة فــي املــقــال تــهــدف إلـــى اإلضــــاءة على 
املــوقــف مــن الــغــش فــي كــا القطاعني، ومــقــدار 
الــتــأخــر فــي الــقــطــاع العلمي واألكــاديــمــي في 
يبدأ غشهم   الذين  »الغشاشني«،  مع  التعامل 
بــتــزويــر األبـــحـــاث واألرقـــــــام واإلحــصــائــيــات، 
ويــصــل إلـــى اســتــخــدام الــفــوتــوشــوب لــتــزويــر 
تجاهل  عن   

ً
فضا الدقيقة،  املجهرية  الصور 

املؤسسة الرسمّية واألكاديمية لكل من يشير 
إلــى »الــغــش«، فــي حــني أن عــالــم األلــعــاب أشد 
ــر فــضــائــحــيــة، فــلــم يــعــلــم أحــد  ــثـ صــــرامــــة، وأكـ
بــقــصــة يــوشــيــمــا، فـــي حـــني انــتــشــرت املــقــاالت 
وتدين   ،»Dream« تفضح  التي  والفيديوهات 
فعلته الشنيعة. ما يثير االهتمام هو انغاق 
املــؤســســة العلمية واألكــاديــمــّيــة عــلــى ذاتــهــا، 
وتجاهلها للغشاشني لفترة طويلة قد تصل 
إلى سنوات، ما قد يؤدي إلى أخطاء حقيقية 
أن كشفهم  عـــن   

ً
فـــضـــا ــا،  ــهـ يــمــكــن إصـــاحـ ال 

نهاية قد ال ينتج عنه شيء، في حني أن الغش 
فــي األلــعــاب يـــؤدي إلــى فضائح وتــجــريــد من 
تكمن  وهنا  مالّية.  غــرامــات  وأحيانا  األلــقــاب 
أهمية األمــر؛ أي في أساليب القياس والتأكد 
من أصالة الفوز ومهارة الاعب متوافرة علنا 
للجميع، بعكس ما نجده في القطاع الطبي. 

ــع، لـــنـــا  ــيــ ــمــ ــجــ ــلــ  لــ
ُ

، الـــــــاعـــــــب َيــــــِكــــــشــــــف
ً
مـــــــثـــــــا

وللمختصني، كل مراحل اللعب. هناك كاميرا 
ــرى تــصــور يــديــه على  ــ تــصــور الــشــاشــة، وأخـ
قــبــضــة الــلــعــب أو لــوحــة املــفــاتــيــح، وال يجوز 
ــه يــكــشــف لــنــا كــافــة  ــبـــث، كــمــا أنــ أن يــنــقــطــع الـ

أن »بعثات عراقية وأجنبية  إلــى  الـــرزاق  عبد 
بت، في فترات زمنية متباعدة، في 

ّ
كانت قد نق

والفجر  الرفاعي  مدينتي  قــرب  أثرية  مناطق 
التابعتني ملحافظة ذي قار، وعثرت على ألواح 
ــدران ألبــنــيــة مــشــيــدة من  ــ وقــطــع فــخــاريــة وجــ
الطابوق السومري والعديد من اللقى األثرية 
العتيدة  السومرية  الحضارة  إلى  التي تعود 
التي ُولدت قبل ثاثة آالف عام قبل املياد في 

جنوبي العراق«.
اآلثــار في محافظة  ضابط في شرطة حماية 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود  ــعـ ذي قـــــار، أكــــد لــــ »الـ
والقوات  والتراث  اآلثــار  تنسيق بني مفتشية 
األمنية في املحافظة، من أجل تسهيل وصول 

بغداد ــ براء الشمري

تــشــهــد مــحــافــظــة ذي قـــار الــعــراقــيــة، املــعــروفــة 
ــة  ــريـ ــــدد مــــن املــــواقــــع األثـ بـــاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى عـ
املــهــمــة، إجــــراءات جــديــدة تــهــدف إلــى تسهيل 
وصول بعثات التنقيب التي تأتي من خارج 
أجنبية  بعثات  أن تمكنت  بعد  وذلــك  الــبــاد، 
املحافظة، خال  فــي  آثــار ثمينة  اكتشاف  مــن 
األشــهــر املــاضــيــة. فــي هــذا الــســيــاق، قــال مدير 
مــفــتــشــيــة اآلثـــــار والــــتــــراث فـــي ذي قــــار، عــامــر 
مدينة  فــي  املحلية  السلطات  إن  الــــرزاق،  عبد 
الــرفــاعــي أعـــادت تأهيل طــريــق يـــؤدي إلــى 15 
موقعا أثريا، موضحا في تصريح صحافي أن 
الطريق يبلغ طوله 17 كيلومترًا. تابع أن »هذا 
التي  التنقيب  بعثات  وصـــول  يــؤّمــن  الطريق 
من املؤّمل أن تبدأ أعمالها خال الفترة املقبلة، 
إلى جانب تسهيل حركة العجات )السيارات( 
األثرية  للمواقع  التفتيش  بعمليات  الخاصة 
ــــى مـــواقـــع  ودوريـــــــــات الـــحـــمـــايـــة، لـــلـــوصـــول إلـ
العقارب  وأم  مناطق جوخه  فــي  مهمة  أثــريــة 
أشار  وغيرها«.  وفــروة  وشميت  والعطيشية 

اللعب  أثــنــاء  تــتــدفــق وتتغير  الــتــي  الــبــيــانــات 
من حاسوبه أو جهاز اللعب. كل شيء علني 
الخبير يشاهد  الخبير وغير  بــدقــة،  ومــراقــب 
ويطلق الحكم.. كل هذه املعلومات تتدفق على 
منصات التواصل االجتماعي ومنصات البث 
املباشر، وتشكل مضمونا ترفيهيا و»نقديا«، 
يتحرك وراءه املال، من دون أن يكون للنتائج 
العكس هو  الــواقــع.  أرض  تلمس على  فــائــدة 

ما يحصل في املؤسسة العلمّية، فا ماحقة 
دقيقة، والثقة بالعالم أو األكاديمي أعلى من 
أم  الباب  الاعب، ما يفتح  التي يمتلكها  تلك 
الــغــش والــتــلــفــيــق، أو بــصــورة أقـــل هــجــومــّيــة، 
اخــتــيــار مـــا هـــو مــنــاســب مـــن األرقــــــام لــيــخــدم 
الــذي قد يهدد حياة  النتيجة املتوقعة، األمــر 

البعض، واألهم يفقدنا الثقة بالعلم نفسه. 
هنا، تظهر املقارنة بوضوح: وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي أتـــاحـــت مــعــايــيــر أشــــد صـــرامـــة، 
فــالــعــاِلــم ال يــراقــبــه أحـــد فـــي مــخــبــره، بعكس 
الجميع،  ــه على  املكشوف هــو وأدواتــ الــاعــب 
والجدية في التعامل معه ومع »إنجازه« أكبر 
بــكــثــيــر مـــن تــلــك الــتــي يــتــم الــتــعــامــل فــيــهــا مع 
»العاِلم«؛ ذاك الذي قد يراكم كحالة يوشيما؛ 
أي عشرات األبحاث قبل أن يكتشف »الغش« 
الصور  ذات  كنسخ  النتائج،  فــي  الــتــاعــب  أو 

ــادة مــا يــكــون التحكيم  على أنــهــا جــديــدة، وعـ
كــل املعطيات،  الــذيــن ال يمتلكون  األقــــران  مــن 
اللعب  الــخــاصــة، بعكس عملية  بــل خــاصــة 
»املراقبة« بأكملها. ما زالت املؤسسة العلمية 
والطبية تحافظ على حصنها املنيع، وتمنع 
»الـــعـــوام« و»الـــهـــواة« مــن دخـــول مختبراتها، 
ــن وراء  ــة مــ ــبـ ــراقـ ــاملـ بـ لـــهـــم  الـــســـمـــاح  أو حـــتـــى 
شــاشــاتــهــم، بــالــرغــم مــن مــحــاولــة »الــقــراصــنــة 
الحيويني« كسر هذه الجدية وهذه الحصون 
العلمي  التكتم  لكن  الجميع،  على  واالنــفــتــاح 
جزء  هــو  الدقيقة  وحيثياتها  الــتــجــارب  على 
من »ديــن العلم« نفسه، ذاك الــذي يحتاج إلى 
هــرمــيــة وصــبــر ومــريــديــن ومــعــلــمــني، ال يمكن 
وأن نشاهد  الجميع  أمــام  ينفتح  أن  بسهولة 
من منازلنا كيف يتم إجراء األبحاث ملحاكمة 

أصغر تفصيل يقوم به الباحث أو العالم.

ل البعثات من وإلى املواقع األثرية، مبينا 
ّ
وتنق

أن عدد البعثات التي تأتي إلى املحافظة بدأ 
بالتزايد خال الفترة األخيرة، بعد زوال كثير 
مــن املـــخـــاوف املــتــعــلــقــة بـــاألمـــن. فــي األســبــوع 
املاضي، اكتشفت بعثة أثرية بريطانية، برفقة 
فـــريـــق عـــراقـــي، مــعــبــدًا ســومــريــا فـــي ذي قـــار، 
يــعــود إلــى األلــفــيــة الثالثة قبل املــيــاد، وذلــك 
في أول اكتشاف أثري من نوعه منذ سنوات، 
ــــول خمس  فـــي وقــــت تــنــتــظــر فــيــه الـــبـــاد وصـ
املقبل،  الــشــهــر  مطلع  أخــــرى،  أجنبية  بــعــثــات 
سومرية.  أثرية  مواقع  عن  والتنقيب  للبحث 
قالت مفتشية آثار وتراث ذي قار، إن »البعثة 
الــبــريــطــانــيــة املــنــقــبــة والــفــريــق الــعــراقــي الــذي 
يــرافــقــهــا، عــثــرا أيــضــا عــلــى الــعــديــد مــن اللقى 
ــــى املــتــحــف  ــلــــت إلـ ــتـــي أرســ األثــــريــــة املـــهـــمـــة، الـ
الــوطــنــي«. وفـــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، أعلن 
عــن تــمــّكــن فــريــق تنقيب روســـي مــن اكتشاف 
ما يعتقد أنه بقايا مستوطنة يعود تاريخها 
إلــى أربــعــة آالف عــام مضت فــي ذي قــار، ومن 
بني املواد األثرية التي جرى اكتشافها »رأس 
سهم صدئ، وآثار ملواقد، وتماثيل من الطني«.

ذي قار تستقطب بعثات التنقيب

»نتفليكس« تواصل 
تطوير خدماتها

في حضرة »الغشاشين«

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

نــيــكــول ســابــا، أخــيــرًا، عــلــى جــائــزة  اللبنانية،  الــفــنــانــة  حصلت 
أفــضــل فــيــديــو كــلــيــب عــن أغــنــيــتــهــا »الــجــو حــلــو«، كــمــا تستعد 
سينمائي  عمل  بــجــوار  القادمة  الفترة  غنائية  أعــمــال  لسلسلة 
عــربــي مــشــتــرك. وفــي تصريحات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أعربت 
من  أغنية  أفــضــل  جــائــزة  على  عــن سعادتها بحصولها  ســابــا 
مهرجان الفضائيات العربية، موضحة أنها تشكر كل القائمني 

عليه الهتمامهم بتكريمها الذي أهدته إلى بلدها لبنان.
وأوضحت أن أغنية »الجو حلو« تبعث طاقة إيجابية، وتناسب 
ــى أنــهــا  ــطـــاق، مــشــيــرة إلـ املـــنـــاخ الــصــيــفــي الــــذي يــدعــو إلـــى االنـ
تحب مثل هذه النوعية من األغاني خاصة، وأن العالم العربي 
إلــى أغان  كله يعيش ظروفا غير سعيدة، وكــم يحتاج الجميع 

تخرجهم من الحالة التي نعيشها جميعا.
أغــنــيــة »الــجــو حــلــو« مــن كــلــمــات شــريــف عــبــيــد، وألــحــان محمد 
يحيى، وتوزيع أمني نبيل، وتم طرحها في نهاية يوليو/تموز 

املـــاضـــي، عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، وحــقــقــت نــســب اســتــمــاع 
ومشاهدة كبيرة، وقام بإخراج األغنية املصورة شاليز شليا.

وعن الجديد في مشاريعها الغنائية، قالت نيكول إنها تستعد 
لطرح أغنية بعنوان »الباب يفوت جمل«، مؤكدة أنها ال توجهها 
إلى شخص معني، وأوضحت أن األغنية من كلمات الشاعر أمير 
طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع علي فتح الله، وكانت قد 
كــورونــا، وهي  انتشار فيروس  بداية  انتهت من تسجيلها في 
املمكن طرحها  من  التي  »الديسكو«،  أغاني  نوعية  إلى  تنتمي 
في أي توقيت، لكن تقرر طرحها في شهر أكتوبر/تشرين األول 
الــقــادم، كما أنــهــا تستعد لسلسلة مــن األغــانــي الــجــديــدة خال 

الفترة القادمة وستقدم فيها ألوانا مختلفة من املوسيقى.
إنها في مرحلة مفاوضات  قالت سابا  التمثيلي،  النطاق  على 
على عمل سينمائي ضخم مشترك بني عدة بلدان عربية، ومن 
املفترض أن يتم تصويره في حال إتمامه فعليا، في اإلمــارات، 
موضحة أنها ال تستطيع حاليا الحديث عن أي تفاصيل خاصة 

بالفيلم كونها في مرحلة االتفاقات األولى.

تعدد المنشدون 
والموت واحد

موسيقى 
الحرب ]2/2[

جديد نيكول سابا

فنون وكوكتيل
رصد

آثار

مشهد

إضاءةمنصات

واشنطن ــ العربي الجديد

غير  جــديــدة  خــدمــات  »نتفليكس«  واملسلسات  األفـــام  مشاهدة  منصة  تعرض 
في  وخــدمــة مجانية  الــصــوت،  عند خفض  الذاتية  الترجمة  بينها  مــن  متوقعة، 
دولة أفريقية. فإذا كان املستخدم يشاهد التطبيق على هاتفه واختار تخفيض 
أن  ويــبــدو  الــشــاشــة.  على  تلقائيا  النصية  الترجمة  فستظهر  الــصــوت،  مستوى 
املشاهدة، بل بحسب موقع »ذا نيكست ويب«  امليزة ال تعمل حاليا طيلة فترة 
اهد ما قبل العرض، لكنها ال تنشط 

َ
 تفعيلها يقتصر حاليا عند َمش

ّ
التقني، إن

خال بث الحلقات نفسها. وفي حالة إتاحة الخدمة على الصعيد الواسع سوف 
تكون ميزة عملية ومفيدة، كما يصفها املوقع في خطوة متقدمة من حيث ذكاء 
التصميم. وفي سياق آخر، قّررت إدارة املنصة إطاق نسخة مجانية هي األولى 
من نوعها على هواتف »أندرويد« املحمولة في دولة كينيا. وسوف تسمح هذه 
ذلك  فــي  بما  أعمالها،  مــن  مــحــدودة  مجموعة  بمشاهدة  للمستخدمني  الخدمة 

مواسم كاملة من املسلسات املختارة.
وأعلنت »نتفليكس« أن هذه النسخة خالية من اإلعانات، وسوف تتيح ملستخدمي 
إلــى إدخـــال أي معلومات دفــع. وأكــد  »أنــدرويــد« خيار التسجيل مــن دون الحاجة 
متحدث باسم »نتفليكس« ملوقع »ذا فيردج« التقني أن هذه هي املرة األولى التي 
ربــع مكتبتها في  الشركة خدمة مجانية. وسيتم تضمني ما يقرب من  تقدم فيها 
مواسم  مشاهدة  مــن  املستوى  هــذا  فــي  املستخدمون  وسيتمكن  املجانية،  الخدمة 
كاملة من املسلسات. وقالت »نتفليكس« إنها تأمل في أن يقوم املستخدمون الذين 
يستمتعون باستخدام الخدمة بالترقية في النهاية إلى أحد اشتراكاتها املدفوعة، 
والتي تدعم البث من أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر املحمولة أيضا. وكانت 
الــفــوز بأكثر مــن 10 جــوائــز فــي حفلة  »نتفليكس« قــد تــّوجــت أخــيــرًا نجاحها إثــر 

»إيمي« لإلنتاجات التلفزيونية، مساء األحد املاضي.

عن  ُعرف  سورية،  في  السلمي  الحراك  بداية  في 
اختُلقوا  لمنشدين  تبنّيها  خاصًة،  الكبيرة  المظاهرات، 
هؤالء  إليه  آل  الذي  ما  الثائرين.  األهالي  ِقبل  من 

المنشدون؟ وكيف تحولت أغانيهم إلى أيقونات؟

LBCI شهر 10« على«
اللبنانية لإلرسال،  تعرض املحطة 
املسلسل التوعوي »شهر10«، نص 
وليد زيدان، وإخراج رنده علم، في 
الحمات  تزامنا مع  املقبل،  أكتوبر 
الثدي،  سرطان  ملواجهة  التوعوية 
وتـــلـــعـــب بـــطـــولـــة الـــعـــمـــل الـــســـوريـــة 
كاريس بشار إلى جانب جان دكاش 
ورنني مطر من لبنان، كما شاركت 
أمــل عرفة،  املــمــثــات:  مجموعة مــن 
وآينت عامر، نها داوود، ونغم أبو 
شـــديـــد فـــي الــحــلــقــات الــعــشــر الــتــي 
ــان الــثــدي  ــرطـ تـــتـــنـــاول حـــكـــايـــات سـ

بطريقة اجتماعية واقعية.

نساء »جيمس بوند«
أثار تصريح املمثل العاملي، دانيال 
كـــريـــغ، الـــــذي اشــتــهــر بــــأدائــــه دور 
ــا  ــيـــمـــس بـــــونـــــد«، جـــــــداًل واســـعـ »جـ
أدلى  التواصل، بعدما  عبر مواقع 
بــرأيــه الشخصي حــول مــا إذا كان 
لشخصية  النساء  ترشيح  ينبغي 
جــيــمــس بـــونـــد. وفــــي حــديــثــه إلــى 
راديو تايمز، قال كريغ: »ال ينبغي 
أن تلعب امرأة دور جيمس بوند«، 
تكون  أن  ببساطة  »يــجــب  مضيفا 
الضوء  ط 

ّ
تسل أفضل  أجـــزاء  هناك 

أن  وُيذكر  النساء واملمثلني«.  على 
هــذا الــجــدل حــول التمثيل وإعــادة 
صياغة هذه الشخصية األيقونية 
اقــتــرح بعض  إذ  لــســنــوات،  استمر 
أن  يـــمـــكـــن  ــاء  ــنــــســ الــ أن  املـــعـــجـــبـــني 

يتولني هذا الدور األساسي.

خالد القيش خارج 
»للموت«

بدأ، قبل أيام، تصويرالجزء الثاني 
مـــن مــســلــســل »لـــلـــمـــوت«، بـــإشـــراف 
عــلــى الــكــتــابــة لــكــلــوديــا مــرشــلــيــان، 
ا 

ً
وإخــراج فيليب أسمر. وكــان الفت

انـــســـحـــاب املــمــثــل الــــســــوري خــالــد 
دورًا محوريا  لعب  بعدما  القيش، 
األول. وسبب انسحاب  الــجــزء  فــي 
ــدًا مــع  ــ ــقـ ــ ــيــــش هـــــو تـــوقـــيـــعـــه عـ ــقــ الــ
فــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة   MBC مـــجـــمـــوعـــة
الجزء الثالث من مسلسل »عروس 
بيروت«، من إخــراج فكرت قاضي، 
ــيــــا خــــال  ــــور فـــــي تــــركــ ــــصـ الـــــــــذي يـ

الشتاء املقبل.

نفي وفاة سمير صبري
ــتــــــواصــــــل  اشـــــتـــــعـــــلـــــت مــــــــواقــــــــع الــــ
ــاعـــي بــخــبــر وفــــــاة املــمــثــل  ــمـ ــتـ اإلجـ
املصري سمير صبري، حتى نفت 
مصر  فــي  التمثيلية  املــهــن  نــقــابــة 
الــخــبــر، وقــالــت إنـــه مــجــرد إشــاعــة، 
كما أكـــدت أنــه جــرى الــتــواصــل مع 
عــائــلــة صــبــري وأكــــدت أنـــه بصحة 
جــــيــــدة. وكــــانــــت املــمــثــلــة املــصــريــة 
مديحة حمدي، كتبت عبر حسابها 
منشورًا  على»فيسبوك«  الــخــاص 
أعلنت من خاله خبر وفاة سمير 
صــبــري، مــا سبب حالة مــن القلق، 

واضطرت بعدها لاعتذار.

10 ماليين مشاهدة 
لـ»سالمات«

تراجع نجاح معظم  الرغم من  على 
أغنية  الصيفية، حققت  ــدارات  اإلصـ
ــات«، لــصــاحــبــتــهــا نــانــســي  ــ ــــامــ »ســ
عجرم، وكلمات شادي نور، وألحان 
مــحــمــد يـــحـــيـــى، 10 مـــايـــني مــتــابــع 
على موقع »يوتيوب«، وهي األغنية 
ــتـــي صـــورتـــهـــا نــانــســي  ــدة الـ ــيـ الـــوحـ
تحت عدسة املخرج سمير سرياني.
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