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اإلعام اإلسرائيلي يحرض على المقدسيين
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كـــــمـــــا كـــــــــان مــــتــــوقــــعــــًا ومــــثــــلــــمــــا يـــحـــصـــل 
فـــــــي املـــــــواجـــــــهـــــــات واالعـــــــــــــتـــــــــــــداءات كـــلـــهـــا 
الــــــــتــــــــي يــــــــقــــــــوم بــــــهــــــا جــــــيــــــش االحــــــــتــــــــال 
اإلســرائــيــلــي بــمــســانــدة املــســتــوطــنــن ضد 
ــًا، وفــــــــي الــــقــــدس  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــنـــيـــن عـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
املـــــحـــــتـــــلـــــة خـــــصـــــوصـــــًا، ســـــــاهـــــــم اإلعــــــــــام 
ــوع فــي  ــ ــبــ ــ ــلـــع األســ اإلســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ مـــطـ
منذ  واتهامهم  املقدسين  على  التحريض 
اللحظة األولى باملسؤولية عن االعتداءات 
القدس املحتلة منذ  التي تعرضوا لها في 

بداية شهر رمضان.
وصّعد اإلعام اإلسرائيلي تحريضه عندما 
املعروفة  اإلسرائيلية،   »20« القناة  وصفت 
بمواقفها اليمينية املتطرفة وتبنيها الكلي 
ملــواقــف رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــن نتنياهو 
وسياساته، ما يتعرض له املقدسيون، منذ 
مــســاء األحـــد املــاضــي، بــإرهــاب »تــيــك تــوك« 
فيما انضمت بقية وسائل اإلعام للترويج 
يــتــعــرضــون للضرب   »الــيــهــود 

ّ
أن لــفــرضــيــة 

الفلسطينين في  واالعتداء عليهم من قبل 
يتباهون  الفلسطينيون  والشبان  الــقــدس، 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل االجتماعي، ال سيما )تيك توك(، 
باعتدائهم على يهود في خطوط الترام في 

القدس«.
ــيــــم حـــزب  وشـــــــارك عـــضـــو الــكــنــيــســت وزعــ
ــيــــة الــــديــــنــــيــــة« يــتــســلــيــئــيــل  ــيــــونــ »الــــصــــهــ
سموطريتش، جمهور املحرضن، وانضم 
مع عدد من أعضاء حزبه إلى اإلسرائيلين 
املتطرفن في القدس، عند »باب العمود«.

ــــام  ــلـــت وســــائــــل اإلعــ ــابـــل، تـــجـــاهـ ــقـ فــــي املـ
ــا اإلذاعـــــــــــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمــ ــ اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، بــ
التي  املضايقات  بــوضــوح،  الــعــامــة »كــان« 
ينفذها جنود االحتال في القدس املحتلة 
فـــي طريقهم  ــلـــى املــصــلــن  ــتـــداءات عـ واالعـ
وتجاهلت عشرات  األقــصــى،  املسجد  إلــى 
اليهودية  الحركات  املستوطنن وعناصر 
الفاشية، ال سيما »الهفا« وحركات دينية 
داعية لبناء الهيكل، وهم الذين يقتحمون 
بشكل سافر وشبه يومي املسجد األقصى، 
ــع وبـــــصـــــر جـــــنـــــود االحـــــتـــــال  ــمــ ــحــــت ســ تــ

اإلسرائيلي وشرطته.
ــا«  ــفــ ــة »الهــ ــركــ ــتــــى عـــنـــدمـــا عـــمـــمـــت حــ وحــ
ــام مــبــنــى  ــ ــ الـــفـــاشـــيـــة دعــــــــوات لــلــتــجــمــع أمـ
ــتــــال فـــي شـــــارع يـــافـــا، مــســاء  بــلــديــة االحــ
ــن هــنــاك  الــخــمــيــس املــــاضــــي، لـــانـــطـــاق مـ
للتظاهر في »باب العمود«، مع تعليمات 
واضــحــة بــوضــع كــمــامــات زرقــــاء وســـوداء 
والــتــزود  هوياتهم،  معرفة  تتسنى  ال  كــي 
بــرقــم جــمــعــيــة »حـــنـــانـــو« الــتــي تـــدافـــع عن 
املستوطنن، لم تبرز وسائل اإلعــام هذه 
وتقاعسها  الشرطة  قصور  وال  الحقائق، 
الكاميرات  أظهرتهم  من  على  القبض  عن 
وهم يعتدون على الفلسطينين، بل أبرزت 
مقابل ذلك ما سمته »اعتداء فلسطينين 

على يهود عزل«.
اإلسرائيلية دورًا  اإلعــام  وتلعب وسائل 
تلقائيًا  اإلسرائيلي  الجمهور  تعبئة  في 
ضد أّي مظاهر احتجاج فلسطينية، بما 
في ذلك ربط االعتداءات على أهالي يافا، 
األحـــــد املــــاضــــي، بــــاألحــــداث فـــي الـــقـــدس، 
ــاة الـــيـــهـــود فــــي خــطــر،  ــيـ  حـ

ّ
ـــأن ــ  لــــادعــــاء بـ

 الدولة تفقد سيادتها، بحسب ادعاء 
ّ
وأن

نــائــب رئــيــس بلدية االحــتــال فــي القدس 
 املسلمن 

ّ
املحتلة، أريه كينغ، الذي زعم أن

اليهود،  على  طويلة  فــتــرة  منذ  يــعــتــدون 
فيما تفرج املحاكم اإلسرائيلية عنهم.

فــي املقابل، عــاد اســم مدينة الــقــدس بقوة 
إلــــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
بلدان عربية عدة، خال اليومن املاضين، 
حـــن تـــصـــدر وســــم »#الـــقـــدس_تـــنـــتـــفـــض« 
قائمة األكثر تداواًل على موقع »تويتر« في 
التعليقات  وتوالت  العربية،  الــدول  معظم 
مواجهتهم  فــي  املقدسين  مــع  املتضامنة 

اعتداءات االحتال اإلسرائيلي.
وكتب املحامي أيمن أبو هاشم: »كعادتها، 

ــدة فــــي وجـــه  ــيــ ــــدس، وهـــــي وحــ ــقـ ــ تـــشـــاء الـ
اإلعـــصـــار، أن تنتفض بــروحــهــا املــقــدســة، 
التي تحرس  العربية  ها عن فلسطن 

ّ
ألن

ــــدي ومـــجـــدنـــا الــتــلــيــد«. ونــشــر  ــنــا األبــ
ّ
حــق

املغرد األردنــي أيهم سعود مقطع فيديو 
مع  تضامنهم  عــن  يعربون  لفلسطينين 
ــقـــدس، مـــن مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد، شمالي  الـ
لبنان. وغرد الكويتي أنس السبع: »أحرار 
ــمـــون بــحــمــايــة  ــقـــسـ ــال فـــلـــســـطـــن يـ ــ ــطــ ــ وأبــ
املــســجــد األقـــصـــى املــــبــــارك، ونـــحـــن كــذلــك 

في  الــقــدس  تبقى  أن  العظيم  بالله  نقسم 
أيــادي  من  تحريرها  على  ونعمل  قلوبنا 
عبد  اللبناني  ونشر  الطغاة«.  الصهاينة 
املولى األمــن، صورة لشاب قيد االعتقال 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــــال اإلسـ ــتـ ــ مــــن قـــبـــل قــــــوات االحـ
 ال أهــــاب املــنــّيــة، وروحـــي 

ٌ
ـــق: »شـــامـــخ

ّ
وعـــل

لوطني هدّية«. التضامن لم يقتصر على 
العرب، إذ قال املغرد سيدا أروم زهرا من 
باكستان: »نحن ننتظر اليوم الذي يزول 
فــيــه الــكــيــان غــيــر الــشــرعــي مـــن الـــوجـــود، 

وُيـــرفـــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي بــحــريــة على 
األرض املقدسة!«.

ــريــــدات بــالــلــغــة  ــغــ وكـــــــان الفــــتــــًا انـــتـــشـــار تــ
اإلنكليزية عبر الوسم نفسه، في محاولة 
ــتـــخـــدمـــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وعـــــرب  مـــــن مـــسـ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جـــرائـــم االحـــتـــال 
ــام الـــــرأي الــعــام  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي وكــشــفــهــا أمـ
ــــاوالت الــتــعــتــيــم عــلــى  ــــحـ الــــعــــاملــــي، رغـــــم مـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
مــــؤســــســــات إعــــامــــيــــة وشــــــركــــــات مـــالـــكـــة 
ملــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأبــرزهــا 

»فيسبوك«.
كـــانـــت مـــواجـــهـــات قـــد دارت بـــن الــشــرطــة 
فلسطينين  ومــتــظــاهــريــن  اإلســرائــيــلــيــة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة مــســاء يـــوم الجمعة 
ــــن مـــائـــة  ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــ ــابـ ــ املـــــاضـــــي، غـــــــداة إصـ
إســرائــيــلــيــًا  شــرطــيــًا  وعــشــريــن  فلسطيني 
بــجــروح فــي اشــتــبــاكــات هــي األعــنــف منذ 
ــقــــّدســــة، وأعــقــبــت  ــنــــوات فــــي املـــديـــنـــة املــ ســ
مها يهود متشّددون في القدس 

ّ
مسيرة نظ

معادية  هتافات  خالها  أطلقوا  الغربية 
للعرب.

ــهــــات بــــن املــتــظــاهــريــن  وانـــدلـــعـــت املــــواجــ
الــفــلــســطــيــنــيــن والــــشــــرطــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيـــة ضــخــمــة  ــنـ ــزات أمـ ــزيــ ــعــ ــتــــي نــــشــــرت تــ الــ
فــي ضــواحــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــي أعــقــاب 

االشتباكات التي دارت في الليلة الفائتة.
وتـــــــعـــــــود آخــــــــــر صــــــــدامــــــــات كـــــبـــــيـــــرة بـــن 
إلى  اإلسرائيلية  والشرطة  الفلسطينين 
تــزامــن عــيــد  عــنــدمــا  آب 2019،  أغــســطــس/ 
ــتـــاســـع مــن  ــوم الـ ــ ــفـــال يـ ــتـ األضـــحـــى مـــع احـ
أغــســطــس/ آب الــيــهــودي. وأدت إلــى جرح 
نحو ستن فلسطينيًا في ساحات املسجد 

االقصى.
وانـــدلـــعـــت االشـــتـــبـــاكـــات مـــســـاء الــخــمــيــس 
املـــاضـــي عــنــد مــدخــل الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
اإلسرائيلية  الشرطة  كانت  حيث  الــقــدس، 
العناصر ملواكبة مسيرة  قد نشرت مئات 
متها في القدس الغربية حركة »الهافا« 

ّ
نظ

)لهب( اليهودية اليمينية املتطرفة.
ــــول املـــشـــاركـــن في  ومــنــعــت الــشــرطــة وصـ
ــــوت  املـــســـيـــرة الــــذيــــن كــــانــــوا يـــهـــتـــفـــون: »املـ
يتجمع  التي  املناطق  بعض  إلــى  للعرب« 
كبيرة  بــأعــداد  عـــادة  الفلسطينيون  فيها 

خال شهر رمضان.
ــّبــــان فــلــســطــيــنــيــون بـــعـــد صـــاة  ــــم شــ

ّ
ونــــظ

الــعــشــاء والـــتـــراويـــح فــي الــقــدس الشرقية 
على  لاحتجاج  مــضــاّدة  تظاهرة  املحتلة 
تلك املــســيــرة الــتــي اعــتــبــروهــا اســتــفــزازيــة. 
انــدلــعــت صـــدامـــات بينهم  لــبــثــت أن  ــا  ومــ
وبن عناصر الشرطة استمرت حتى فجر 

الجمعة.
في وقــت الحــق من ليل الجمعة - السبت، 
أطـــلـــق 15 صـــاروخـــًا مـــن قـــطـــاع غــــزة على 
إســـرائـــيـــل. وردًا عــلــى إطــــاق الــصــواريــخ، 
قــصــفــت إســرائــيــل بــالــدبــابــات ثــم بــغــارات 

جوية مواقع في غزة.
ــة الـــوطـــنـــيـــة«  ــاومــ ــقــ ــلــــنــــت »كــــتــــائــــب املــ وأعــ
الديموقراطية  »الجبهة  لـ املسلح  الجناح 
بيان »مسؤوليتها  لتحرير فلسطن« في 
عن قصف مستوطنات االحتال املحاذية 
لــلــقــطــاع بــعــدة صــــواريــــخ ردًا عــلــى عـــدوان 
االحتال في القدس«. كما أعلنت »كتائب 
شهداء األقصى« الجناح العسكري لحركة 
»فــتــح« فــي بــيــان، مسؤوليتها عــن إطــاق 

صواريخ عدة على جنوب إسرائيل.
ــتـــحـــدة عــــن »قــلــقــهــا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــبــــرت الـ وعــ
ــيــــق« ودعــــــــت إلـــــــى »رفــــــــض حـــــــازم«  الــــعــــمــ
»خـــطـــاب مــتــظــاهــريــن مــتــطــرفــن رددوا  ـــ لـ
األردن  ودان  عــنــيــفــة«.  كـــراهـــيـــة  هـــتـــافـــات 
املجاور الذي يشرف على األماكن املقدسة 
اإلسامية في البلدة القديمة »التحريض 
بها مجموعات  قامت  التي  واالستفزازات 
يهودية متطرفة« بحق املقدسين، مطالبًا 
»الـــتـــقـــيـــد بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا وفـــق  إســـرائـــيـــل بــــ
 عن 

ّ
الــقــانــون الــدولــي واإلنــســانــي، والــكــف

 مــا مــن شــأنــه املــســاس بــســكــان الــبــلــدة 
ّ

كـــل
القديمة أو التضييق عليهم«.

وصفت منصات 
االحتالل ما يتعرض 

له المقدسيون بإرهاب 
»تيك توك«

يصطف اإلعالم اإلسرائيلي خلف جيش االحتالل والمستوطنين، في اعتداءاتهم على المقدسيين، محرضًا عليهم 
ومتجاهًال ممارسات اليمين المتطرف وقصور الشرطة

أصدرت جمعية إعالم »املركز العربي للحريات اإلعالمية 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  فــي  والــبــحــوث«،  والتنمية 
تقريرًا أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في حاالت التحريض على 
وجهات  وإعــالمــيــني  سياسيني  قبل  مــن  الفلسطينيني 
عــــام 2020 )1050  املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي  فـــي  ــــرى  أخـ
حالة(. في 2019 كان عدد حــاالت التحريض 778، أما 
في 2018 فكان 580 حالة. وشمل البحث رصدًا كميًا 
املكتوبة  الصحافة  منها  اإلسرائيلية،  اإلعــالم  لوسائل 
واملرئية واملسموعة، باإلضافة إلى صفحات سياسّيني 
وإعالمّيني إسرائيليني على مواقع التواصل االجتماعي، 
أّن  السنوي  التقرير  وأوضـــح  و»تــويــتــر«.  »فيسبوك«  كـ
العبرّي  اإلعــالم  في  للتحريض  استهدافًا  األكثر  الجهة 
هي السلطة الفلسطينية بنسبة 28 في املائة، ثم القائمة 

بنسبة  مناطق  على  السيادة  فــرض  وخطاب  املشتركة 
23 في املائة، يليها املجتمع الفلسطيني كشريحة واحدة 
بنسبة 22 في املائة، وفلسطينيو الداخل بنسبة 11 في 
املائة، والرئيس الفلسطيني بنسبة 9 في املائة، وحركة 
حماس بنسبة 6 فــي املــائــة، وأخــيــرًا األســـرى بنسبة 5 

في املائة.
وأسلوب التحريض والعنصرية األكثر اتّباعًا في اإلعالم 
بنسبة  الفلسطينيني  عــن  الشرعية  نــزع  هــو  اإلسرائيلي 
78 في املائة، يليه استخدام خطاب العنصرية بنسبة 62 
خدم 

ُ
في املائة، والفوقية العرقية بنسبة 51 في املائة. است

أســـلـــوب الــشــيــطــنــة والــتــعــمــيــم وتــصــويــر إســرائــيــل بـــدور 
الضحية بنسبة 31 في املائة، وشرعنة العقوبات الجماعية 

واستخدام القوة ضد الفلسطينيني بنسبة 8 في املائة.

عنصرية وفوقية وشيطنة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

)Getty/انتشار واسع لوسم »#القدس_تنتفض« على »تويتر« )محمود عيسى
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األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صورة قيل إنها لتغريدة 

نُشرت على حساب شيخ األزهر 
أحمد الطيب على »تويتر«، تنتقد 

اإلنفاق الكبير على المسلسات. لكن 
التغريدة منسوبة زورًا لشيخ األزهر 
الذي لم ينشر حسابه أي شيء من 

هذا القبيل.

بعد إعالن ترّشح رئيس النظام 
السوري بشار األسد الى االنتخابات 

الرئاسية المقبلة، أعادت صفحات 
سوريّة تداول تصريٍح منسوٍب 
 للباحث الفرنسي، أوليفييه روا، 

يشيد فيه باألسد. لكن التصريح 
المتداول مختلق، ونفاه الباحث 

عام 2012.

انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي باللغة العربية 

منشورات تّدعي أن السلطات 
الروسية أعلنت منح مساعدات 

ماليّة كبيرة لألجانب الذين يتزّوجون 
من روسيات. لكن االدعاء الذي 
يُرّجح أن يكون ظهر أوًال بداعي 

الفكاهة ال أصل له من الصّحة.

تداول مستخدمون مقطع 
فيديو يظهر فيه رجال شرطة 

يضربون عددًا من األشخاص، قيل 
إنها عقوبة الجهر باإلفطار في 

باكستان. لكن المقطع مصّور 
وسط الهند، ويُظهر عقوبات 

جسديّة علنيّة نّفذتها الشرطة هناك 
بحّق مرتكبي جرائم.



الـــحـــمـــراء الــتــقــلــيــديــة ســتــكــون أصـــغـــر بكثير 
ــادة، فــي حــن أن قــائــمــة الضيوف  مــمــا هــي عــ
محدودة. وأمل سودربيرغ في أن تقدم جوائز 
ممكنًا  سيكون  عما  »ملحة  للعالم  »أوســكــار« 
الــلــقــاح، وعندما  الــنــاس  يتلقى معظم  عندما 
تكون القاعدة إجراء اختبارات سريعة ودقيقة 
ورخيصة الثمن«. وأّكد أن الكمامات »ستؤدي 
دورًا مــركــزيــًا وبــالــغ األهــمــيــة« فــي االحــتــفــال. 
املنتجان جيسي  أبقى ســودربــيــرغ وزمــيــاه، 

كولينز وستيسي شير، الكثير من التفاصيل 
ــتـــمـــان، لــكــنــهــم اعـــتـــبـــروا أن الــطــابــع  طــــي الـــكـ
غــيــر املـــألـــوف الــــذي »يــؤمــل أن يــكــون مــمــيــزًا« 
الحــتــفــال »أوســـكـــار« فــي زمـــن الـــوبـــاء »أفــســح 
ــور  ــ ــة لــتــجــربــة بـــعـــض األمـ ــفـــرصـ بــالــتــأكــيــد الـ
ختبر ســابــقــًا«. وأشــــار ســودربــيــرغ 

ُ
الــتــي لــم ت

الفيلم  »بــجــمــالــيــة  االحــتــفــال سيتسم  أن  إلـــى 
الــســيــنــمــائــي«، ولــــن يـــكـــون مـــجـــّرد »بــرنــامــج 
لقطات ذات طابع  تلفزيوني«، عبر استخدام 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حـــــرص مــنــظــمــو احـــتـــفـــال تـــوزيـــع 
ــز »أوســـــــكـــــــار« الــــــــذي يـــقـــام  ــ ــوائـ ــ جـ
حضوريًا مساء اليوم األحد على 
مــا يتعلق بجائحة  فــي  تــفــادي أي مــجــازفــة 
»كـــــوفـــــيـــــد-19«، فـــاكـــتـــفـــوا بـــســـجـــادة حـــمـــراء 
»صغيرة جدًا«، ولم يوجهوا دعوات إلى أبرز 
للكمامات دورًا  أقــطــاب هــولــيــوود، وجــعــلــوا 
املناسبة  الـــ93  »أوســكــار«  احتفال  »مركزيًا«. 
األولى التي تجمع أهم شخصيات هوليوود 
ــال مــنــتــجــه املـــشـــارك،  مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة. وقــ
ستيفن ســودربــيــرغ، إنــه يستمر 3 ســاعــات، 
و»لن يكون كأي شيء أقيم سابقًا«. وسيكون 
أن يتخالطوا  املدعوين  املرشحن  إمكان  في 
الطلق، في فناء محطة »يونيون  الــهــواء  في 
ــي لـــوس  ــارات فــ ــقـــطـ ــلـ ســـتـــيـــشـــن« الـــشـــهـــيـــرة لـ
أنجليس، على أن يتناوبوا بعد ذلك دخواًل 

إلى القاعة وخروجًا منها خال االحتفال.
 

حفل حميم بعيدًا عن »زوم«
حفل توزيع الجوائز لن يحضره إال املرشحون 
وشركاء حياتهم ومقّدمو االحتفال، والسجادة 

كان القبط يتبادلون 
الهدايا من البيض الملون 

والعدس المصفى

سودربيرغ: االحتفال 
سيتسم بجمالية 

الفيلم السينمائي

تؤكد فتح اهلل أن 
الجائحة أحدثت تغييرًا الفتًا 

في عالم الموضة

2223
منوعات

ســيــنــمــائــي مـــصـــورة »بـــكـــامـــيـــرا عــلــى الــكــتــف 
الدقة  عالية  وتنسيقات  الــجــمــهــور«،  بــن  مــن 
مخصصة للشاشات الكبيرة. ومن املتوقع أن 
االحتفال شخصيًا،  املرشحن  معظم  يحضر 
فيما أقيم موقعان في لندن وباريس يتيحان 
لــأوروبــيــن الــذيــن لــن يتمكنوا مــن الحضور 
إلـــى لـــوس أنــجــلــيــس املــشــاركــة فــي االحــتــفــال، 
ولكن فقط عبر وصات األقمار االصطناعية 
املــتــوافــقــة مــع املــعــايــيــر املــطــلــوبــة، ال بواسطة 

مــقــّدمــن  أي  عـــن  يــعــلــن  ولــــم  »زوم«.  تــطــبــيــق 
 هــــؤالء الــذيــن وصــفــوا بــأنــهــم »طــاقــم 

ّ
لـــه، لــكــن

ــفـــال«، ســيــتــولــون »تــأديــة  ــتـ املــمــثــلــن فـــي االحـ
شخصياتهم«.  مــن  نسخة  أو  شخصياتهم، 
ومن بن املقّدمن هاريسون فورد وبراد بيت 
وريــس ويــذرســبــون. وسُيطلب مــن املرشحن 

أن يرووا قصصًا شخصية خال االحتفال.
كـــذلـــك ســُيــقــدم عــــرض مــوســيــقــي قــبــل الــحــفــل 
عـــنـــوانـــه »أوســـــكـــــارز: إنـــتـــو ذا ســبــوتــايــت«. 
وأعلن املنتجون أيضًا عن عرض بعد الحفل 
عنوانه »أوسكارز: أفتر دارك«، سيجمع كبار 
الفائزين خال األمسية مع التماثيل الذهبية 
التي نالوها، إلى جانب مقابات مع النجوم. 
»أوســكــار« ستقدم من  لـــ املرشحة  واألغــنــيــات 
أعلى »متحف األفام« في لوس أنجليس ومن 

مدينة في أيسلندا.

التوقعات
ــدان الــســيــنــمــائــيــان فــــي وكـــالـــة  ــاقــ ــنــ شــــــارك الــ
»أســوشــيــتــد بـــــرس«، جــيــك كــويــل ولــيــنــدســي 
واملمثات  واملمثلن  لأفام  توقعاتهما  بــار، 
املـــرجـــح فـــوزهـــم خـــال حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
مساء األحــد. األعمال املرشحة للفوز بجائزة 
 The »أوســـكـــار« أفــضــل فــيــلــم هـــي: »ذا فــــاذر«
مــيــســايــاه«  بـــاك  ذا  أنـــد  و»جــــــوداس   ،Father
و»مـــانـــك«   ،Judas and the Black Messiah
و»نـــومـــادالنـــد«   ،Minari و»مـــيـــنـــاري«   ،Mank
وومـــان«  يــونــغ  و»بــرومــيــســيــنــغ   ،Nomadland
أوف  و»ســاونــد   ،Promising Young Woman
ذا  أوف  تريال  و»ذا   ،Sound of Metal ميتال« 

.7 The Trial of the Chicago »7 شيكاغو
أشار كويل إلى أن فيلم Nomadland يبدو كأنه 
خاصة  بالجائزة،  للفوز  أكثر  املــرجــح  الفيلم 
بعدما حصد جوائز »غولدن غلوب« و»بافتا« 

وجوائز نقابتي املنتجن واملخرجن.
املمثات املرشحات لنيل جائزة أفضل ممثلة: 
 ،)Promising Young Woman( كاري موليغان
 ،)Nomadland( مـــاكـــدورمـــانـــد  وفـــرانـــســـيـــس 
 ،)Ma Rainey›s Black Bottom( وفيوال ديفيس
وفانيّسا كيربي )Pieces of a Woman(، وأندرا 

.)The United States Vs. Billie Holiday( داي
قالت بار إن التوقعات صعبة في هذه الفئة، 
ممثلي  »نقابة  بجائزة  فــازت  ديفيس  ففيوال 
الشاشة«، وأندرا داي بجائزة »غولدن غلوب«، 
وفــرانــســيــس مــاكــدورمــانــد بــجــائــزة »بــافــتــا«. 
اســتــبــعــدت فـــوز ديــفــيــس بــجــائــزة »أوســـكـــار«، 

وقالت إن كاري موليغان جديرة بالفوز.
»أوســكــار«:  جــائــزة  لنيل  املرشحون  املمثلون 
)Sound of Metal( وهو أول مسلم  ريز أحمد 
 Ma( يرشح لنيل الجائزة، وتشادويك بوزمان
هوبكنز  وأنتوني   ،)Rainey›s Black Bottom
 ،)Mank( ــــان  ــــدمـ أولـ ــاري  ــ ــ وغـ  ،)The Father(

.)Minari( وستيفن يون
قال كويل إنه أحب أداء املرشحن كلهم عن 
الــجــائــزة تنتمي  أن  لــكــنــه رأى  الــفــئــة،  هـــذه 
لتشادويك بوزمان في أداء العظيم واألخير، 
مـــتـــوقـــعـــًا أن يــصــبــح ثـــالـــث مــمــثــل يــحــصــد 
هـــذه الــجــائــزة بــعــد وفـــاتـــه، عــلــى درب هيث 
فينش  وبــيــتــر   )The Dark Knight( لــيــدجــر 

.)Network(
إخـــراج: كلوي  أفضل  لنيل جــائــزة  املرشحون 
تــشــانــغ  ــزاك  ــ ــ أيـ ــــي  ولـ  ،)NomadLand( تـــشـــاو 
)Minari(، وديفيد فينشر )Mank(، وإيميرالد 
فينيل )Promising Young Woman(، وتوماس 
فينتربرغ )Another Round(. قالت بار إن تشاو 
هي املرشحة األبــرز للفوز بالجائزة، متمنية 
)Kajillionaire( بن  ميراندا جــوالي  كانت  لو 
املــتــنــافــســات. أمـــا فــي فــئــة األفــــام األجنبية، 
 Another الــدنــمــاركــي  نحو  األنــظــار  فتتجه 
»الــرجــل  التونسي  الفيلم  أن  علمًا   ،Round
الذي باع ظهره«، للمخرجة كوثر بن هنية، 

مرشح عن الفئة نفسها. 

عمان ـ محمود الخطيب

توفي الفنان األردنــي، متعب الصقار، صباح 
يـــوم أمـــس الــســبــت، عــن عــمــر يــنــاهــز 55 عــامــًا، 
بعد صراع طويل مع املــرض، حسب ما أكدت 
»فــيــســبــوك«.  عــلــى  للفنان  الــرســمــيــة  الصفحة 
الصقار يعاني من مضاعفات إصابته  وكــان 
ــلــــى خــــــال الـــشـــهـــور  ــكــ ــكــــري والــ بــــمــــرض الــــســ
املاضية، وكان مازمًا ملستشفى امللك املؤسس 
العاصمة  كــلــم شــمــال   90( ــد  إربـ فــي محافظة 
األردنية(. وأجرى الصقار قبل شهرين عملية 
بــتــر إلصــبــع قــدمــه بــســبــب مــضــاعــفــات مــرض 
السكري، وظل مقيمًا في املستشفى الرتباطه 
بــمــواعــيــد ثــابــتــة لــغــســل الــكــلــى، لــثــاث مـــرات 
قد  األردنية  الفنية  الساحة  أسبوعيًا. وكانت 
ضــجــت نــهــايــة الــعــام املــاضــي بــأخــبــار مــرض 
عريض  قــطــاع  يعتبره  الـــذي  الشعبي  املغني 
أنـــه يمثلهم، لكونه  املــواطــنــن األردنـــيـــن  مــن 
اختّص في السنوات األخيرة بتقديم مواويل 
الناس وبؤسهم وفقرهم،  وأغـــاٍن تشكو حــال 
الــفــقــراء«.  »مــطــرب  لقب  البعض  عليه  فأطلق 

عــصــور الــرهــبــانــيــة األولـــــى؛ كــانــت صناعة 
الــخــوص مــن األعــمــال الرئيسية التي يقوم 
ــب بـــعـــد الــــصــــاة والـــــصـــــوم، إذ  ــ ــراهـ ــ بـــهـــا الـ
ــــذي يــحــّصــل  هـــي مـــــورده املـــالـــي الــوحــيــد الـ
رزقـــه مــنــه، وربــمــا كــانــت وسيلته الوحيدة 

للتسلية والترفيه أيضًا.
ــدادًا ألحــــــد الـــشـــعـــانـــن خـــصـــوصـــًا،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
السابق  األقــبــاط منذ صــبــاح الجمعة  يــبــدأ 
لـــه بــتــجــمــيــع خــــوص الــنــخــيــل، وذلـــــك عبر 
مــحــتــرفــن يــنــتــقــون بــعــنــايــة األنـــــــواع الــتــي 
يــســهــل عــلــيــهــم جـــدلـــهـــا وتــشــكــيــلــهــا. ومـــن 
فيها صانعو  يتفنن  الــتــي  األشــكــال  أشــهــر 
ــريــــد  ــعــــف املـــــهـــــرة هـــــــذه األيــــــــــــام: »الــــجــ الــــســ
الــســعــف حــول  أوراق  تـــجـــدل  إذ  املــــجــــدول« 
مـــحـــور عــــود الـــجـــريـــد عــلــى شــكــل جــنــاحــي 
ماك. وهناك »مجدوالت الزينة الصغيرة« 
على  األطــفــال  يضعها  التي  التيجان  كتلك 
رؤوســهــم، والــخــواتــم واألســــاور واألحــزمــة. 
مثل  الدينية  الرمزية  املــجــدوالت  تبرز  كما 
الــصــلــيــب« وتــتــنــوع تشكياته  »مــجــدولــيــة 
الصانع.  ملهارة  وفقًا  واملعقد،  البسيط  بن 
الــقــربــانــة« وهــي مربعة  وهــنــاك »مجدولية 
من  يقرب  مــا  فــي صنعها  ُيستخدم  الشكل 
عشرين ورقــة من ورقــات السعف، وتتكون 
مـــن طــبــقــتــن مــجــدولــتــن مـــن الــســعــف على 

القاهرة ـ محمد كريم

بــنــكــهــة مــصــريــة قـــديـــمـــة، يــحــتــفــل األقـــبـــاط 
سنويًا بعيد »أحد السعف«؛ إذ يستلهمون 
مــشــهــدًا تــاريــخــيــًا لــلــجــمــوع الـــتـــي خــرجــت 
الســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــد املـــســـيـــح فــــي أورشـــلـــيـــم 
ــعـــف الــنــخــيــل  ــة فـــــــروع سـ ــلـ ــامـ ــــدس( حـ ــقــ ــ ــ )ال
ــتــــون. وقـــــد أشــــــار عــــــدٌد مــن  ــزيــ وأغــــصــــان الــ
املـــؤرخـــن الــقــدامــى إلـــى احــتــفــاالت األقــبــاط 
بهذا اليوم، فإذ بصورتها ال تختلف كثيرًا 

عما هي الحال اليوم.
أحــد السعف الـــذي يــوافــق هــذا الــعــام اليوم 
ــا فـــي الــتــقــويــم  ــرقـــي، أمــ بــــالــــذات )تـــقـــويـــم شـ
الــــغــــربــــي فــــقــــد صــــــــادف يـــــــوم 28 مـــــــارس/

ــًا »أحــــد  ــــي(، يــطــلــق عــلــيــه أيـــضـ ــاضـ ــ آذار املـ
الشعانن«، وهي كلمة عبرانية بمعنى »يا 
ْص«، كما يسمى أيضًا أحد الخوص، 

ّ
رب خل

وأحد الزيتون، أو عيد الزيتونة، وهو األحد 
الـــــذي يــســبــق عــيــد الــقــيــامــة مـــبـــاشـــرة، كما 
اليوم األول من األسبوع األخير من  يوافق 

الصوم، املسمى بأسبوع اآلالم.
ــلـــي الـــذي   الـــحـــدث األصـ

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــع فـــي أرض  ــذا الــعــيــد وقــ ــه فـــي هــ يــحــتــفــل بـ
 املصرين صبغوا هذا العيد 

ّ
فلسطن، فــإن

رمزية  النخيل  فلسعف  الخاص،  بطابعهم 
مــتــعــددة فـــي الــفــولــكــلــور املـــصـــري الــقــديــم، 
فهو من النباتات املميزة لعيد رأس السنة، 
العام،  بــدايــة  إلــى  ترمز  الخضراء  فالسعف 
وفـــي الــعــيــد كــانــت جــمــوع الــنــاس تحملها 
لتضعها على مقابر ذويها، وتوجد صور 
قــديــمــة لــكــاهــن يــحــمــل ســعــف الــنــخــيــل إلــى 
املــقــابــر. ومـــن ســعــف الــنــخــيــل كــانــت تصنع 
التمائم واملعلقات. وفي  أنــواع مختلفة من 

تراجعت  املــاضــي،  فبراير/ شباط  وفــي شهر 
صحة الصقار، وأصبح مازمًا لغرف العاج 
في املستشفيات، حتى أطلق موال »له يا بلد« 
يعاتب فيه بلده واملسؤولن، شاكيًا صعوبة 

وضعه الصحي وتنكر البعض له.
الفنانن األردنين  هذا األمر فّجر سباقًا بن 
ــل اإلعــــــــام لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــصـــقـــار،  ــ ــائـ ــ ووسـ
ملساندته والوقوف معه في محنته املرضية، 
ــــي  ــّي الــعــهــد األردنـ ــ ــــززه اتـــصـــال ولـ وهــــو مـــا عـ
األمـــيـــر حــســن بـــن عــبــد الـــلـــه، وإعــــــان تكفل 
الديوان امللكي األردني بعاجه في مستشفى 
املدينة الطبية. يتميز الصقار بعذوبة صوته 
ــكـــاد يــكــون  ــه، حـــتـــى يـ ــ وإحـــســـاســـه الــــخــــاص بـ
املــطــرب األردنـــي الوحيد على امــتــداد مسيرة 
ــة، املــــعــــروف بــشــجــن صــوتــه  ــ ــيـ ــ األغـــنـــيـــة األردنـ
ــــدان  وبـــراعـــتـــه بــتــقــديــم أغـــنـــيـــات تـــامـــس وجـ
الــنــاس بــلــونــه الــغــنــائــي الــتــراثــي الــخــاص بــه. 
بــعــكــس زمــائــه الــفــنــانــن الــذيــن عــرفــوا بقوة 
أصـــواتـــهـــم، فــالــصــقــار ملـــع اســمــه بــعــد أغنيته 
»هـــا يــا واســــٍط لــلــبــيــت« الــتــي كــتــب كلماتها 
م 

ّ
الــزيــودي مطلع تسل الــراحــل حبيب  الشاعر 

امللك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية قبل 
22 عامًا. 

الناقدة  أغانيه  الراحل  الفنان  ُعــرف عن  كذلك 
على أكثر من صعيد اجتماعي، وإسهامه في 
ت 

ّ
تغن تراثّية  برائحة  وطنية  أعــمــااًل  تقديمه 

ــه وتـــالـــه. كــذلــك قـــّدم  ــيـ بــســهــول الـــوطـــن وروابـ
ينتصر  كثيرة  أغنيات  الفني  مــشــواره  خــال 
بها للقضية الفلسطينية، مثلما أدى شارات 
عدد من املسلسات واألعمال األردنية البدوية 
والريفية، وهو من املهتمن بمضمون األغنية 
املحلية ورسالتها الفنّية ووصولها إلى أكبر 
ــنـــاس.  ــدر مــمــكــن مـــن قـــطـــاعـــات املــجــتــمــع والـ قــ

وكانت أغنية »بتسأليني يا بلد« التي قدمها 
فـــي عــــام 2014، قـــد حــقــقــت رواجـــــًا كــبــيــرًا بن 
والظلم  فــقــرهــم،  عــن  تتحدث  لكونها  الــنــاس، 

الذي يتعرض الناس له بسبب الفساد.
كان يعرف عن املغني الراحل بساطته وتعامله 
اإلنــســانــي، فلم يكن يــرفــض الــغــنــاء فــي أفــراح 

األردنين وأعراسهم، ولم يكن مستغربًا عليه 
أن يغني فــي »مــهــرجــان جــــرش«. وفـــي الــيــوم 
التالي، تجده يغني في حفل زفاف على سطح 
بيت مواطن بسيط في قرية نائية. ونعى علي 
العايد، وزير الثقافة األردنــي، الفنان الصقار 
ــقــــول: »خـــســـارتـــنـــا كـــبـــيـــرة بـــرحـــيـــل قــامــة  ــالــ بــ

الوطنية  لأغنية  الكثير  قــّدمــت  أردنــيــة  فنّية 
والتراثّية، خال مشوار مميز وحافل بالعطاء. 
ونودع اليوم صوتًا مميزًا له حضوره كفنان 
ــي، وحمل  ــ أخــلــص فــي الــلــون الــغــنــائــي األردنــ
خــالــه أروع األحــاســيــس الــعــذبــة فــي مسيرة 

عابقة بالتمّيز واإلبداع األصيل«.

شــكــل حـــافـــظـــة، تــفــتــح مـــن أحــــد الـــجـــوانـــب، 
القربان.  مــن خبز  قطعة  بداخلها  ويــوضــع 
متنوعة ودقيقة  أخـــرى  مــجــدوالت  وهــنــاك 
ــل. يــحــمــل  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــثــــل أشـــــكـــــال الــــحــــمــــار والـ مــ
أحد  يــوم  في  املحتفلون معهم مجدوالتهم 
ــى الــكــنــيــســة ألداء  الــســعــف ويــتــوجــهــون إلــ
ـــرش تــلــك املـــجـــدوالت  ــاك تـ ــنـ ــلـــوات، وهـ الـــصـ
باملاء املصلى عليه، فتحظى، وفق األدبيات 
الكنسية، بالقداسة والبركة، وهو ما يجعل 
أمــرًا الزمــًا،  السعفات  تلك  الحفاظ على  من 
فيحتفظون بها للعام املقبل، ويستبدلونها 
ثــم يتخلصون من  الــجــديــدة،  بــاملــجــدوالت 
الــســعــف الــقــديــمــة بــإيــقــاد األفــــران بــهــا. على 
املــســتــوى الــديــنــي، تــحــتــفــل الــكــنــيــســة بــهــذا 
اليوم فتخصص له قراءات ال تتلى إاّل فيه، 
ــراءات آالم وعـــذابـــات  ــقــ وتــســتــعــرض تــلــك الــ
املـــســـيـــح. بــيــنــمــا عــلــى املـــســـتـــوى الــشــعــبــي، 
ــيـــف كــانــت  ــدامــــى كـ ــقــ ــون الــ ــ ــــؤرخــ يــــرصــــد املــ
االحــتــفــاالت تــخــرج إلـــى الـــشـــوارع ويــشــارك 

فيها جميع املواطنن.
 )1442-1364( ــريـــزي  ــقـ املـ الـــديـــن  تــقــي  يـــقـــول 
عــن احــتــفــاالت أحـــد الــشــعــانــن: كـــان األقــبــاط 
يـــخـــرجـــون مــــن الـــكـــنـــائـــس حـــامـــلـــن الــشــمــوع 
ويسير  كهنتهم،  خلف  والصلبان  واملــجــامــر 
معهم املــســلــمــون أيــضــًا ويــطــوفــون الــشــوارع 
وهـــم يــرتــلــون، وكـــانـــوا يــضــربــون خمسمائة 
دينار )ذهبية( على شكل خراريب ويوزعونها 
على الــنــاس، وكــان يباع فــي أســـواق القاهرة 
البيض امللون بما يتجاوز حد الكثرة، فيقامر 
القبط  العبيد والصبيان والغوغاء. وكان  به 
يتبادلون الهدايا من البيض امللون والعدس 
ويقدمونه  املختلفة  السمك  وأنـــواع  املصفى 

إلخوانهم املسلمن.

متعب الصقار... وفاة مغني الفقراء في األردنأحد السعف فولكلور قبطي حّي
رحل عن عالمنا، يوم 

أمس السبت، الفنان 
األردني، متعب الصقار، إثر 

مضاعفات 
مرض السكري. الراحل 

معروف بعذوبة صوته 
وإحساسه الخاص به

كارين إليان ضاهر

املصممة  شعرت  املصممن،  مــن  كالكثير  تمامًا 
نــور فتح الله باالنجذاب إلــى عالم املــوضــة، وإن 
لم يكن مجال تخصصها األساسي. شيئًا فشيئًا 
وجدت ما يشدها إليه أكثر فأكثر، حتى غاصت 
فــيــه إلــــى أبـــعـــد حـــــدود وأصـــبـــح يــشــكــل جـــــزءًا ال 
 ،Despina األخــيــرة  مجموعتها  في  منها.  يتجزأ 
أو »نــجــمــة فــي الــفــضــاء«، واكــبــت كــل التغييرات 
ى عن 

ّ
تتخل أن  املــوضــة دون  عــالــم  فــي  الحاصلة 

أســلــوبــهــا الــخــاص الــــذي يــمــّيــزهــا، فــقــّدمــت باقة 
جميلة مــن األقــمــشــة واأللـــــوان إلطــــاالت متألقة 
تليق باملرأة املتميزة الواثقة من نفسها دون أن 

تتخلى عن أنوثتها.
فـــي مــجــمــوعــة »نــجــمــة فـــي الـــفـــضـــاء« اســتــوحــت 
املصممة مــن بــريــق الــنــجــوم لــتــكــون مــصــدر أمــل 
ــة بـــرؤيـــة  لـــلـــكـــل، فــجــّســدتــهــا فــــي تــصــامــيــم بــــراقــ
عــصــريــة تـــبـــرز أنـــوثـــة املـــــرأة وتــعــكــس أســلــوبــهــا 
بامتياز مــن خــال ملسة خــاصــة تــحــرص فــي كل 
مجموعة لها على تقديمها. في املجموعة، حيث 
تنوعت األقمشة واأللوان، دعت إلى عدم التخلي 
عن الطموح واألمل أيًا كانت الظروف. وكالعادة 
قّدمت خطن، األول يمتاز بالنعومة في القصات 
واألقمشة، والثاني فيه التصاميم األكبر حجمًا. 
ــنـــوان األنـــوثـــة  إال أن الــخــطــن يــلــتــقــيــان تــحــت عـ
املطلقة. ففي كل مجموعة تقدمها، تحرص على 

وجــــود هــذيــن الــخــطــن مــعــًا بــشــكــل مـــتـــوازن في 
تصاميم تحمل ملساتها الخاصة. 

تؤكد فتح الله أن الجائحة أحدثت تغييرًا الفتًا 
فــي عالم املــوضــة، وكــان مــن الطبيعي أن تواكب 
ــى املـــزيـــد  ــ ــنـــحـــى لــتــتــجــه إلــ ــذا املـ ــ تــصــامــيــمــهــا هــ
ــة، خـــصـــوصـــًا بـــغـــيـــاب الـــنـــشـــاطـــات  ــبـــســـاطـ ــن الـ مــ
الــزفــاف أو على األقــل أنها  االجتماعية وحفات 

باتت أكثر بساطة. 
التصاميم  تلك  لها  مجموعة  كــل  تتضمن  لــذلــك 
األكبر حجمًا في قصاتها، لكن أيضًا تلك الناعمة 
واملتطلبات،  األذواق  مختلف  لتلبي  والبسيطة 
خصوصًا أن كثيرات من النساء يبحثن في هذه 
املــرحــلــة عـــن تــصــامــيــم يــمــكــن اعــتــمــادهــا للمدى 
ــبـــدو أكـــثـــر بــســاطــة لــتــائــم مختلف  الــبــعــيــد، وتـ

املناسبات. 
نساء  »ثمة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الله  فتح  تقول 
املميزة  القصات  الجميلة ذات  الفساتن  يفضلن 
الــتــي تــمــتــاز بــنــعــومــتــهــا، وهــــذا مــا أحــــرص على 

تجسيده في قسم من تصاميمي. يكون القماش 
)الـــجـــاكـــار( لكن  ــد أســتــعــمــل  مختلفًا عــنــدهــا، وقـ
بطريقة ناعمة، أو الكريب. هذا، ويبقى األساس 
في القّصة الافتة وفي تفصيل معن فيه مهما 
كان ناعمًا. ومن املهم أن يبرز جسم املرأة بما فيه 
من تفاصيل بغض النظر عن مقاساتها، حفاظًا 
االبتذال.  بعيدة عن  راقية  أنوثتها بطريقة  على 
وجريئة،  عصرية  تصاميم  تختار  الــتــي  فــاملــرأة 
تبرز أنوثتها برقي، وهذا ما أحرص عليه دومًا«. 
أمــــا األلــــــوان فــتــعــطــيــهــا املــصــمــمــة أهــمــيــة كــبــرى، 
ال  ها 

ّ
كل وإلرضائها  تتعدد،  األذواق   

ّ
أن باعتبار 

بــد مــن التنويع فــي األقمشة واأللـــوان بما يائم 
كل شخصية وذوق. 

تــلــفــت املـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة املــصــمــمــة بــشــكــل خـــاص 
ــا فــــي الــتــصــمــيــم  ــهـ ــي لـ ــ وتـــعـــتـــبـــرهـــا مــــصــــدر وحــ
يــمــّيــزهــا وبمواكبتها  الـــذي  بــأنــاقــتــهــا والــتــنــوع 
لـــلـــمـــوضـــة وعـــشـــقـــهـــا لـــهـــا حـــتـــى تـــطـــل بـــأحـــدث 
ــز عــلــى املــنــافــســة في 

ّ
الــتــصــامــيــم. لــذلــك، هــي تــحــف

بــدايــة تجربتها  عــن  التصميم، إلرضــائــهــا.  عالم 
لم  أنها  إلــى  الله  فتح  التصميم، تشير  عالم  فــي 
تستند إلى اختصاص في املجال، بل هي نتيجة 
ــًا. فــكــانــت دائــمــًا  عــشــق مــســتــمــر لـــم يــتــوقــف يـــومـ
حريصة على الرسم والغوص في عالم املوضة، 
فــيــمــا تــتــخــّيــل أنــهــا فــي يـــوم مــن األيــــام يــمــكــن أن 
تبتكر عامة خاصة بها تحمل اسمها، وإن كانت 

تعمل عندها في مجال مختلف تمامًا. 

التحضيرات االستثنائية والتوقعات

عرف عن الفنان الراحل أغانيه الناقدة على أكثر من صعيد اجتماعي )فيسبوك(

تلفت المرأة 
العربية 
المصممة 
بشكل خاص 
وتعتبرها مصدر 
وحي لها في 
التصميم بأناقتها 
)فيسبوك(

)Getty( تحتفل الكنيسة بهذا اليوم فتخصص له قراءات ال ُتتلى إالّ فيه

)Getty/فيوال ديفيس مرشحة أيضًا هذا العام لنيل جائزة »أوسكار« )كريستوفر بولك

جائحة  تفشي  بسبب  جديدة  حلة  في  بتقديمه  »أوسكار«  جوائز  حفل  منظمو  يعد 
»كوفيدـ19«، وبعرض يختلف عن كل ما شوهد في تاريخ الحفالت منذ 93 عامًا

جوائز »أوسكار« الليلة

نجمة في الفضاء

فنون وكوكتيل
حدث

اليف ستايل

رحيلإضاءة

قد تكون جوائز »أوسكار« 
هذا العام األكثر تنوعً، 

بعد إصاحات عدة جذرية 
على عضويتها. كما تضم 

الترشيحات األبرز الممثل 
الراحل األسود تشادويك 

بوزمان )الصورة(، والممثل 
البريطاني األسود دانييل 

كالويا، والنجمة الكورية 
الجنوبية يون يو-جونغ.

فيوال ديفيس تتنافس أيضً 
على جائزة أفضل ممثلة، 
بينما ترجح التوقعات فوز 

كلوي تشاو، المولودة 
في بكين، بجائزة أفضل 

إخراج.
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