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»فيسبوك« وسط فضائحها: ولى زمن االعتذارات
واشنطن ـ العربي الجديد

كــشــفــت ســلــســلــة تــقــاريــر نــشــرتــهــا صحيفة 
املاضي،  »وول ستريت جــورنــال«، األسبوع 
من  بالكثير  علم  على  »فيسبوك«  شركة  أن 
على  أداة  وبــيــنــهــا  الــتــي سببتها،  ــرار  ــ األضـ
مــنــصــة »إنــــســــتــــغــــرام« الـــتـــي تــمــلــكــهــا تــبــن 
للمراهقات،  النفسية  بالصحة  تــضــر  أنــهــا 
النافذين واملشاهير  وبرنامج خاص يعفي 
ــن مــســتــخــدمــي مــنــصــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة  مــ
اتــــهــــا وقــــواعــــدهــــا، وتــغــيــيــر فــي  ــن إجــــراء مــ
تـــرويـــج  إلـــــى  أّدى   2018 عـــــام  بــرمــجــيــتــهــا 

الغضب واالنقسام السياسي.
التي  الفضائح  عــن  »فيسبوك«  تسكت  ولــم 
إذ ردت  األمـــيـــركـــيـــة،  الــصــحــيــفــة  كــشــفــتــهــا 
عــبــر نـــائـــب رئـــيـــس قــســم الــــشــــؤون الــعــاملــيــة 
التقارير،  الــذي هاجم  البريطاني نيك كليغ 
»الــظــاملــة«،  السبت املــاضــي، واصــفــا إيــاهــا بـــ
ومشيرًا إلى أن الشركة األميركية »ستواصل 
طرح األسئلة الصعبة على نفسها، وتحسن 

منتجاتها وخدماتها«.
لـــكـــن مــجــلــس الـــرقـــابـــة املــســتــقــل فــــي شــركــة 
ــلــــن، الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، أنـــه  »فـــيـــســـبـــوك« أعــ
يــراجــع نــظــام »إكـــس تــشــك« XCheck، وهــو 
بــرنــامــج داخــلــي يــحــدد الــحــســابــات الــبــارزة 
ويعفيها من إجراءات معينة. وأشار مجلس 
لقاء مع »فيسبوك«  أنــه يترقب  إلــى  الرقابة 
للحديث عن نظام »إكس تشك«، و»سينشر 
ما سيسمعه« منها، كجزء من تقرير منتظر 

في أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
كانت »وول ستريت جورنال« قد كشفت أن 
املتعلقة بمنشورات مستخدمن  املراجعات 
مــــعــــروفــــن، مـــثـــل الـــســـيـــاســـيـــن واملـــشـــاهـــيـــر 
والصحافين، توجه إلى نظام منفصل عن 

ذلك املعتمد لباقي مستخدمي »فيسبوك«.
املستخدمن  بعض  أدرج  املذكور  البرنامج 
إجــــــــراءات  أن  أي  ــيــــضــــاء«،  بــ »قـــائـــمـــة  عـــلـــى 
طبق عليهم، بينما 

ُ
»فيسبوك« وقواعدها ال ت

تنتهك بوضوح  مــواد  بنشر  سمح آلخرين 
املحتوى،  بمراجعة  املتعلقة  الشركة  قواعد 
البرازيلي  القدم   العب كرة 

ً
ُيمنع مثا لم  إذ 

نيمار مــن نشر صــور المـــرأة عــاريــة اتهمته 
»وول ستريت جورنال«،  باالغتصاب. وفقا لـ
»فيسبوك«  أعفتهم  الــذيــن  األشــخــاص  فـــإن 
»شــخــصــيــات ذات  اتــهــا صــنــفــوا كـــ مــن إجــراء
مشهورين«،  »مؤثرين  أو  إخبارية«،  أهمية 
أو » شخصيات تشكل خطرًا على العاقات 
العامة«. وبحلول عام 2020، كان هناك 5.8 

ماين مستخدم على قائمة »إكس تشك«.
ــفـــســـه، أكـــــــدت »فـــيـــســـبـــوك«  ــي الـــســـيـــاق نـ ــ وفــ
ــد صـــرامـــة،  ــرًا أنـــهـــا ســتــتــخــذ نــهــجــا أشــ ــيـ أخـ
لــحــذف املــجــمــوعــات املــنــســقــة مـــن حــســابــات 
املستخدمن الحقيقين الذين يشاركون في 
باستخدام  منصتها،  عــلــى  مــضــرة  أنــشــطــة 
تستخدمها  الـــتـــي  نــفــســهــا  االســتــراتــيــجــيــة 
فرقها األمنية ضد الحمات التي تستعمل 

حسابات مزيفة.
التي  األســالــيــب  الــجــديــد يستخدم  والــنــهــج 
تلجأ إلــيــهــا عـــادة فـــرق »فــيــســبــوك« األمنية 
تأثير  عمليات  تنفذ  التي  الشبكات  إلغــاق 
باستخدام حسابات مزيفة للتاعب بالرأي 

العام، مثل املزارع الوهمية الروسية.
النهج تداعيات كبرى على  وقد تكون لهذا 
التواصل  شركة  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
سياسية  حــركــات  مــع  العماقة  االجتماعي 
تخرق  التي  املنسقة  الــحــركــات  مــن  وغيرها 
ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه عــمــلــيــة  ــا، فـ ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ قـ
تــدقــيــق مــشــددة ألســلــوبــهــا فــي الــتــعــامــل مع 
االنــتــهــاكــات عــلــى مــنــصــاتــهــا، مــن مشرعن 

دولين وجماعات املجتمع املدني.
وفـــــــي إطـــــــــار الــــجــــهــــود الـــــجـــــديـــــدة، حـــذفـــت 
أو صفحة  حــســابــا   150 نــحــو  »فــيــســبــوك« 
أشــخــاص مرتبطون  يــديــرهــا  مــجــمــوعــة  أو 
بحركة Querdenken التي تعارض إجراءات 
مــكــافــحــة وبـــــاء »كــــوفــــيــــد-19«، مــثــل ارتـــــداء 
الكمامات واإلغاق العام. حرض األشخاص 
الــحــســابــات، وبعضهم  وراء  يــقــفــون  الــذيــن 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، عــلــى الــعــنــف، عــلــى أنــه 
األملانية ضد  الحكومة  لقلب جهود  وسيلة 

فـــيـــروس كـــورونـــا. ونــقــلــت »فــيــســبــوك«، عن 
في  املجموعة شــاركــت  أن  إخــبــاريــة،  تقارير 
أعـــمـــال عــنــف ضـــد الــصــحــافــيــن والــشــرطــة 

والعاملن في املجال الطبي، في أملانيا.
ــرة ال  ــ ــيـ ــ لـــكـــن تــحــســيــنــات »فـــيـــســـبـــوك« األخـ
للتسريبات  خــضــوعــهــا  بـــالـــضـــرورة  تــعــنــي 
الحكومات  وضغوط  اإلخبارية  والفضائح 
»نــيــويــورك تايمز«  الــعــالــم، فصحيفة  حــول 
نــقــلــت عـــن مــوظــفــن ســابــقــن وحــالــيــن في 
يشعرون  مسؤوليها   

ّ
إن قولهم  »فيسبوك« 

ــــوات، إذ يــــــرون أنــهــا  ــنـ ــ ــاء مـــنـــذ سـ ــيـ ــتـ بـــاالسـ
تواجه تدقيقا أكثر من منافستيها »غوغل« 
 املسؤولن 

ّ
أن و»تويتر«. وأضاف املوظفون 

ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــذا الـ ــ أرجـــــعـــــوا هــ
إلــــى كــونــهــا جــعــلــت نــفــســهــا مــكــشــوفــة أكــثــر 
بــاعــتــذاراتــهــا املــتــكــررة وإتــاحــتــهــا الــوصــول 

إلى بياناتها الداخلية.
فــي يناير/  »فــيــســبــوك«،  لـــذا، عقد مسؤولو 
افتراضيا،  اجتماعا  املاضي،  الثاني  كانون 
ناقشوا فيه اعتماد نهج دفاعي أكثر شراسة، 

»نيويورك  لـ الحاضرين  وفق ما كشفه أحد 
تايمز«، الثاثاء املاضي. وناقش املجتمعون 
إمكانية استخدام ميزة »آخــر األخــبــار« في 
الترويج ألخبار إيجابية عن الشركة، ونشر 
إعانات مرتبطة بمقاالت تثني عليها. كما 
التقارير  أو  األخــبــار  تحديد  كيفية  ناقشوا 

التي تعد إيجابية بالنسبة للشركة.
ــــع الــرئــيــس التنفيذي 

ّ
ــذا اإلطـــــار، وق وفـــي هـ

ـــارك زوكـــربـــيـــرغ، الــشــهــر  فـــي »فــيــســبــوك« مــ
املــاضــي، على مــبــادرة جــديــدة أطــلــق عليها 
 ،Project Amplify »اسم »بروجكت أمبليفاي
ــهـــدف مــنــهــا االســـتـــفـــادة مـــن مــيــزة »آخـــر  والـ
News Feed في تحسن صورتها  األخبار« 
واستعراض قصص إيجابية عنها. وكشفت 
 عــن 3 أشخاص 

ً
الصحيفة األمــيــركــيــة، نــقــا

فّكرت  »فيسبوك«   
ّ
أن املسألة،  على  مطلعن 

ــة الــتــي  ــاريــ ــبــ ــي الــــتــــرويــــج لــلــقــصــص اإلخــ فــ
كتبها  وبعضها  عليها،  وتــثــنــي  تــســانــدهــا 
مـــوظـــفـــوهـــا، لــتــحــســن صـــورتـــهـــا فــــي أعـــن 
ــــذه الــــخــــطــــوة كــانــت  ــكـــن هــ ــتـــخـــدمـــن. لـ املـــسـ
 »فــيــســبــوك« لــم يسبق لها أن 

ّ
حــســاســة، ألن

استغلت مــيــزة »آخـــر األخــبــار« فــي تحسن 
سمعتها. 

وقـــــــال ســـتـــة مـــوظـــفـــن حـــالـــيـــن وســـابـــقـــن، 
 »فيسبوك« 

ّ
رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن

قررت اعتماد الهجوم نهجا، في وقت مبكر 
فطن مسؤولوها  بعدما  الحالي،  الــعــام  مــن 
 أســالــيــبــهــم الــســابــقــة 

ّ
الــتــنــفــيــذيــون إلــــى أن

ــادات بــحــقــهــم وحــق  ــقـ ــتـ لـــم تــخــفــف حــــدة االنـ
الشركة.

في  التنفيذين  املديرين  التغييرات  شملت 
»فيسبوك«، من فرق التسويق، واالتصاالت، 
أشخاص  قال خمسة  والنزاهة.  والسياسة، 
أليكس شولتز، وهــو موظف في  عملوا مع 
الشركة منذ 14 عاما وُعنِّ رئيسا للتسويق 
الـــعـــام املــــاضــــي، إنــــه كــــان أيـــضـــا مـــؤثـــرًا في 
جهود إعادة تشكيل صورة »فيسبوك«. لكن 
 زوكــربــيــرغ اتخذ 

ّ
ثــاثــة أشــخــاص قــالــوا إن

قرارًا واحدًا على األقل في هذا الشأن، ووافق 
الكل عليه.

ــا تــجــعــل  ــاالت طــــرقــ ــ ــــصــ ونــــاقــــش فــــريــــق االتــ
ــل اســتــعــطــافــا  ــ ــؤولــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن أقــ ــســ املــ
ــــات، وتــقــلــيــل عـــدد  ــــأزمـ عـــنـــد االســـتـــجـــابـــة لـ
على  وفــقــا لشخصن مطلعن  ــتـــذارات،  االعـ

املسألة.
 زوكربيرغ أراد أيضا 

ّ
وأفـــادت املــصــادر بــأن

إعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل صـــــورتـــــه كـــمـــبـــتـــكـــر. وفــــي 
ع فريق 

ّ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، وز

االتــــصــــاالت وثــيــقــة تــتــضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
إلبعاد زوكربيرغ عن الفضائح، عبر التركيز 
فـــي مــنــشــوراتــه وإطــــاالتــــه اإلعـــامـــيـــة على 
اإلعـــان عــن منتجات وخــدمــات جــديــدة من 

»فيسبوك«.
ــا، إذ صـــرحـــت كــبــيــرة  والــتــنــفــيــذ كــــان فــــوريــ
شيريل  »فيسبوك«  في  العمليات  مسؤولي 
ساندبرغ، لوكالة »رويترز«، في 11 يناير/ 
 الــشــركــة ال عــاقــة لها 

ّ
كـــانـــون الــثــانــي، بــــأن

بــاقــتــحــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول. وفـــي يــولــيــو/ 
تموز املاضي، عندما قال الرئيس األميركي 
 الــشــبــكــة االجــتــمــاعــيــة »تقتل 

ّ
جــو بــايــدن إن

الناس«، عبر نشر املعلومات املضللة حول 
وبــاء »كــوفــيــد-19«، رّد نائب رئيس الشركة 
ــي روزيـــن، عبر تدوينة، 

َ
فــي قسم الــنــزاهــة غ

 البيت األبــيــض فشل في 
ّ
أشــار فيها إلــى أن

ــــداف الــتــلــقــيــح املـــضـــاد لــفــيــروس  تــحــقــيــق أهـ
كــــورونــــا. وقـــــال: »)فــيــســبــوك( لــيــســت سبب 

ضياع هذا الهدف«.
كـــــمـــــا تـــــغـــــيـــــرت مـــــــنـــــــشـــــــورات زوكــــــربــــــيــــــرغ 
ــلـــى حـــســـابـــيـــه فــــي »فـــيـــســـبـــوك« ومــنــصــة  عـ
ــة، إذ  ــركــ ــرام« الــــتــــي تــمــلــكــهــا الــــشــ ــغــ ــتــ ــســ »إنــ
امــتــنــع عــن مــنــاقــشــة االنـــتـــقـــادات. كــمــا بــدأت 
تشاركها  التي  البيانات  من  بالحد  الشركة 
مـــع الــصــحــافــيــن والــبــاحــثــن األكــاديــمــيــن. 
ــهــــدفــــت تـــســـريـــبـــات املــــوظــــفــــن، عــبــر  ــتــ واســ
إغــاق منتدى داخــلــي. وكثفت مــن عمليات 
األول  النصف  ففي  بها؛  الخاصة  التسويق 
من العام الحالي، أنفقت 6.1 مليارات دوالر 
بزيادة  واملبيعات،  التسويق  على  أميركي 

نسبتها 8 في املائة عن العام املاضي.

6.1 مليارات دوالر 
أُنفقت على التسويق 

في النصف األول من 
العام الحالي

تالحق الفضائح عمالقة منصات التواصل االجتماعي األميركية »فيسبوك« منذ سنوات، لكنها قررت أخيرًا اتباع 
الهجوم تكتيكًا في الرد والمواجهة، وسط شعور بالغبن بين مسؤوليها التنفيذيين

صحيفة  تــقــاريــر  على  »فيسبوك«  شــركــة  ردود  ضمن 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«، أعــلــنــت يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي 
أميركي  دوالر  مليار   13 على  يزيد  مــا  استثمرت  أنها 
في إجــراءات السامة واألمــن، منذ عام 2016. وأضافت 
ألــــف شــخــص يــعــمــلــون في  لــديــهــا اآلن 40  الــشــركــة أن 
السامة واألمن، مقارنة بعشرة آالف شخص قبل خمس 
سنوات. وأقرت الشركة في منشور على مدونتها، بأنها 
»في املاضي، لم نكن نعالج تحديات السامة واألمن في 
عملية تطوير املنتج مبكرًا بوقت كاف. لكننا غيرنا ذلك 

املنهج جذريًا«.
الخاصة  االصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا  بــأن  وأفــــادت 
بها ساعدتها فــي وقــف ثــاثــة مــلــيــارات حــســاب زائــف 
الــعــام. كما حــذفــت الشركة  النصف األول مــن هــذا   فــي 
 مـــا يــزيــد عــلــى 20 مــلــيــون مــنــشــور غــيــر صــحــيــح عن 

ــــرض »كــــوفــــيــــد-19« ومـــحـــتـــوى الـــلـــقـــاحـــات املـــضـــادة  مـ
لــفــيــروس كــورونــا. وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا تــحــذف اآلن 
الـــذي ينتهك  املحتوى  كــانــت تحذفه مــن  مــا  15 ضعف 
»فيسبوك«  عبر  الكراهية  بخطاب  املتعلقة  معاييرها 

و»إنستغرام« عام 2017.
انتقادات  »فيسبوك«  واجــهــت  املاضية،  السنوات  خــال 
حــادة، بسبب تورطها في أزمــات الخصوصية وخطاب 
في  الــروســي  التدخل  عــن   

ً
فضا والعنصرية،  الكراهية 

كما  منصاتها.  عبر   2016 لعام  األميركية  االنتخابات 
للمعلومات  الــتــرويــج  بــســبــب  مــتــزايــدًا  تــدقــيــقــًا  واجـــهـــت 
وزاد  منصاتها.  عبر  والــلــقــاحــات  الــوبــاء  حــول  املضللة 
ــروج مــوظــفــن فـــي »فــيــســبــوك« النــتــقــادهــا  الــطــن بــلــة خــ
إلى  وانتقاد مؤسسها مارك زوكربيرغ عانية، إضافة 

تسريب وثائق داخلية.

إجراءات السالمة واألمن

MEDIA
منوعات

أخبار

سعت »فيسبوك« إلى حماية صورة مارك زوكربيرغ من الفضائح )جيم واتسون/ فرانس برس(

 أرجأت محكمة االستئناف 
في الجزائر العاصمة انطالق 

محاكمة الصحافي خالد درارني، 
التي كان يفترض أن تبدأ الخميس، 

إلى 2 ديسمبر/ كانون األول. درارني 
يحاكم بتهمة »التحريض على 

تجمهر غير مسلّح« و»المساس 
بوحدة الوطن«.

توفي الصحافي حمزة شلول 
الذي يعمل في إذاعة جزائرية 

محلية تبث عبر اإلنترنت غرقًا، 
صباح الخميس، عندما كان يعّد 

تحقيقًا صحافيًا في مغارة بحرية، 
في العاصمة الجزائرية. كان شلوش 

يقدم برنامجي »دوينغ ديزاد«، 
و»ماراناش ساكتين«.

اتهم المعارض الروسي 
المسجون أليكسي نافالني، 
الخميس، مجموعتي »آبل« 

و»غوغل« األميركيتين بـ»التواطؤ« 
مع الكرملين والرئيس فالديمير 
بوتين، بعدما أزالتا تطبيقًا له كان 

مخصصًا لالنتخابات التشريعية، بناء 
على طلب السلطات الروسية.

رفض مجلس نقابة الصحافيين 
في مصر اعتماد 10 صحف 

 جديدة، وهي »البيان« 
و»الكلمة« و»مصر المستقبل« 

و»الحدث االقتصادي« و»البوصلة 
االقتصادية« و»البورصجية« و»ذا 

ميدل إيست« و»المسار« و»أهل 
مصر« و»بلدنا اليوم«.
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والــحــوار، مــع سمير عبد الــنــاصــر، ومحمد 
هشام عبيه. 

وبــعــد إعـــان تــرشــحــهــا، غـــردت مــنــة شلبي: 
»اللهم لك الحمد كما ينبغي لجال وجهك 
وعــظــيــم ســلــطــانــك«. وكــتــبــت عــلــى حسابها 
في »إنستغرام«: »شكرًا لألكاديمية الدولية 
لــفــنــون وعـــلـــوم الــتــلــفــزيــون عــلــى ترشيحي 
أفــضــل ممثلة. شرف  فــي فئة  إيــمــي  لجائزة 
كبير ليا ولكل فريق عمل #في_كل_أسبوع_

أول ممثلة مصرية  أكـــون  إنـــي  يــوم_جــمــعــة 

حة للجايزة دي عن عمل ناطق 
ّ

وعربية مرش
من  مبسوطة  حقيقي  أنـــا  الــعــربــيــة.  باللغة 

قلبي«. 
وفـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــبــرت 
شــلــبــي عـــن ســعــادتــهــا بــكــونــهــا أول عــربــيــة 
ترشح لجائزة »إيمي«، في فئة أفضل ممثلة، 
عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم 
الــجــمــعــة«، مــوضــحــة أنــهــا فـــخـــورة بــوجــود 
الترشيحات وليس  في  فنانة مصرية  اســم 
لــكــونــهــا هـــي فــقــط هــــذه الــفــنــانــة. وأضــافــت 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

رشــــحــــت املـــمـــثـــلـــة املــــصــــريــــة مــنــة 
ــرة األولــــــــــــى، لــنــيــل  ــمــ ــلــ ــبــــي، لــ ــلــ شــ
إحــــدى جــوائــز »إيـــمـــي« الــعــاملــيــة، 
عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم 
جمعة«. كذلك، رشح مسلسل »بيروت 6:07« 
لــنــيــل جـــائـــزة »إيـــمـــي« فـــي فــئــة املــســلــســات 

القصيرة.
مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة« القصير 
يــــــدور فــــي إطــــــار مــــن اإلثــــــــارة والـــتـــشـــويـــق، 
افتراضية على أحــد مواقع  حــول مجموعة 
التواصل االجتماعي تواجه بعض الجرائم 
فشيئًا  شيئًا  أفــرادهــا  ويتوصل  الغامضة، 
إلى تفاصيل إنسانية واجتماعية مشوقة. 
ــن بـــطـــولـــة ســـوســـن بـــدر  الـــحـــلـــقـــات الــــــــ10 مــ
ــــى جــانــب  ــر يــــاســــن، إلـ ــ ــــاء وآســ ومـــحـــمـــد عـ
مــنــة شــلــبــي. وتــولــى اإلخــــراج محمد شاكر 

خضير.
إبراهيم  الكاتب  روايــة  من  مقتبس  والعمل 
عبد املجيد، ومعالجة درامية إلياد إبراهيم، 
ــارك أيـــضـــًا فـــي كــتــابــة الــســيــنــاريــو  ــ ــــذي شـ الـ

يخلو المشهد 
الكوميدي من حالة 

الحوارات القريبة 
للغة الشارع

الترشيحات شملت
44 مرشحًا عبر 11 فئة 

من 24 دولة

كان االنفجار في تل الحمام 
كافيا لهدم المدينة 

وتسويتها باألرض

2223
منوعات

أنها تعتبر أن كل فرد في مسلسل »في كل 
أســبــوع يــوم الجمعة« قــد  تــرشــح ملثل هذه 
الترشيح  أن  الـــبـــارزة. وأوضـــحـــت  الــجــائــزة 
في حد ذاته إضافة كبيرة لها في مشوارها 
الفني، وتمنت أن تكون دومًا عند حسن ظن 

الجمهور واملؤسسات الفنية العريقة بها.
وهنأ عاملون في الوسط الفني منة شلبي 
عــلــى هـــذا الــتــرشــيــح، وبــيــنــهــم املــمــثــلــة هند 
ــبـــري، واملـــخـــرج عـــمـــرو ســـامـــة، واملــمــثــل  صـ
ــواز، واملـــخـــرج يــســري نــصــر الــلــه،  ــ صــبــري فـ

والسيناريست إسام صالحن، وغيرهم.
فــكــان املــخــرج عــمــرو ســامــة أول عــلــق على 
 إن 

ً
تــرشــيــح شــلــبــي عــبــر »فــيــســبــوك« قـــائـــا

»الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح 
جائزة اإليمي العاملية أهم جوائز في العالم 
لألعمال التلفزيونية عن دورها في مسلسل 

في كل أسبوع يوم جمعة«.
ــادة عـــادل  كــذلــك أعـــربـــت املــمــثــلــة املــصــريــة غــ
عـــن ســعــادتــهــا، وكــتــبــت عــبــر »إنــســتــغــرام«: 
»مـــبـــروك يـــا روح قــلــبــي مــوهــوبــة وشــاطــرة 
وتــســتــاهــلــي«. أمــا الــفــنــان أحــمــد رزق فكتب 
على »فيسبوك« تعليقًا على خبر ترشحها: 
»فــخــر الـــعـــرب«. وقـــالـــت الــفــنــانــة مــنــى زكـــي: 
موهوبتنا  مبروك  للغاية...  أسعدني  »خبر 
وكتب  األفـــضـــل«،  تستحقن  مــنــة،  الجميلة 
القصص  خاصية  عبر  كذلك  حلمي،  أحمد 
ــروك يـــا مــنــة ألــــف مـــبـــروك،  ــبــ الـــقـــصـــيـــرة: »مــ
ويارب دايما من نجاح لنجاح أكبر«. وعلقت 
الفنانة التونسية هند صبري: »خبر رائع... 
صديقتي مرشحة لجوائز إيمي الدولية عن 
دورهــا في كل أسبوع يــوم جمعة«. وكتبت 
املخرجة كاملة أبو ذكري على الخبر قائلة: 
»مــــبــــروك يــــا حــبــيــبــتــي، خـــبـــر جــمــيــل أوي، 
مــبــروك لكل صناع مسلسل فــي كــل أسبوع 

يوم جمعة«.
ــــدر الــقــائــمــون عــلــى مــهــرجــان الــقــاهــرة  وأصـ
جاء  شلبي  منه  لتهنئة  بيانًا  السينمائي 
الــقــاهــرة السينمائي  فــيــه »يــهــنــئ مــهــرجــان 
مــنــة شــلــبــي؛ لترشيحها  الــفــنــانــة  الــــدولــــي، 
لجائزة »اإليمي« الدولية لعام 2021، في فئة 
أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل »في كل 
املزيد من  لها  أسبوع يوم جمعة«، متمنن 

التوفيق والنجاح«.
ترشيحات جوائز »إيمي« التلفزيونية هذا 
العام شملت 44 مرشحًا، عبر 11 فئة، من 24 
يقام  الفائزين في حفل  ن عن 

َ
دولــة. وسُيعل

حضوريًا في مدينة نيويورك األميركية، في 
22 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

وضمت قائمة الترشيحات مجموعة كبيرة 
مــن أســمــاء الــعــاملــيــة. فــكــان املــرشــحــون لنيل 
جــائــزة »إيــمــي« فــي فئة أفــضــل ممثل: روي 
فــــي مــســلــســل »نــــورمــــالــــي«  ــن دوره  نـــيـــك عــ
عن  صديقي  الــديــن  نـــواز  واملمثل   ،Normali
 ،Serious Men ــن«  ِمــ »ســيــريــوس  فـــي  دوره 
وكريستيان تابان عن دوره في »إل روبو دل 
سيغلو« El Robo del Siglo، وديفيد تينانت 

.Des »عن دوره في »ديز
»إيمي« في فئة  لنيل جائزة  املرشحات  أما 
ضد  سيتنافسن  اللواتي  أي  ممثلة،  أفضل 
منة شلبي: فاليريا بيتوتشيلي عن دورها 
 El Cuaderno »في »إل كواديرنو دي تومي
عـــن دورهــــــا في  غــــارابــــن  وآنـــــي   ،de Tomy
عن  ســـكـــوايـــرز  وهـــايـــلـــي   ،Patria »بـــاتـــريـــا« 
.Adult Material »دورها في »أدالت ماتيريال

بينما األعمال املرشحة لنيل جائزة »إيمي« 
الرابع من »كول  الكوميديا: املوسم  في فئة 
Call My Agent، و«ماذرالند:  ماي إيجنت« 
 Motherland: Christmas »كريسمس سباشل
كــامــبــانــيــا«  دي  ــيـــســـاس  و»بـــرومـ  ،Special
فور  داس:  و»فــيــر   ،Promesas de Campaña

.Vir Das: For India »إنديا
في  »إيمي«  لنيل جائزة  املرشحة  واألعمال 
 ،Cercados »ســـيـــركـــادوس«  الــوثــائــقــي:  فــئــة 
ــو لــيــف  ــ و»هـــــــــوب فـــــــــــروزن: إيــــــه كـــويـــســـت تـ
 Hope Frozen: A Quest To Live تــوايــس« 
 They Call Me »و»ذاي كول مي بابو ،Twice

.Toxic Beauty »و»توكسيك بيوتي ،Babu
أمــا األعــمــال املــرشــحــة لنيل جــائــزة »إيــمــي« 
و«إل   ،Aarya »آريـــــــــــا«  الـــــــدرامـــــــا:  فـــئـــة  ــي  ــ فـ
و»طــهــران«   ،El Presidente بريسيدينتي« 
Tehran، واملوسم الثاني من »ذير شي غوز« 

.There She Goes

إبراهيم علي

ــبـــرى شــــركــــات اإلنــــتــــاج فــــي الــعــالــم  تــســعــى كـ
الــعــربــي إلــــى تــكــثــيــف حــضــورهــا وإنــتــاجــهــا، 
وتعزيز ذلك من خال املنافسة الواضحة في 
العالم االفتراضي. هذا التسابق مع التقنيات 
ــــرز »املــمــولــن«  الــحــديــثــة، تـــحـــول إلــــى أحــــد أبـ
اإليــرادات  اإلنتاج نفسها عن طريق  لشركات 
املــالــيــة ورفــــع نــســب املــشــاهــدة والــتــفــاعــل مع 

املحتوى.

عمرو دياب
املــصــري عمرو ديــاب  أيـــام، كشف املغني  قبل 
عن انضمامه إلى منّصة YELA، التي تجمع 
ــددًا مـــن الــفــنــانــن املـــصـــريـــن، مــنــهــم يــســرا،  ــ عـ
ودينا الشربيني، وأحمد السقا، وغادة عادل. 
الواضح أن ديــاب ال يتوانى عن املشاركة في 
أي مــشــروع يــحــقــق لــه نــســبــة مــتــابــعــة جــيــدة، 
 عــن اإليــــرادات املــالــيــة. يعتبر ديــاب من 

ً
فــضــا

التحّول  لعبة  فهموا  الــذيــن  الــقــائــل  الفنانن 
الكبرى في عالم اإلنتاج والتسويق الفني. مع 
بداية األلفية الجديدة، ترك ديــاب شركة عالم 

ــادة، بــعــد غــيــابــه عـــن آخــــر عمل  ــمـ مـــمـــدوح حـ
قــّدمــه، وهــو »الـــواق واق«، قبل أربــع سنوات، 
وهـــو مسلسل كــومــيــدي صــــّور بــشــكــل كامل 
فـــي دولــــة تـــونـــس، لــكــنــه تــعــثــر فـــي الــوصــول 
إلى الجمهور من دون تحقيق نسب متابعة 
عــالــيــة، أو تــفــاعــل مـــن قــبــل املــشــاهــديــن، كما 
حــدث مــع أعــمــال حــمــادة السابقة مــع حجو، 
و»ضبو  و»الخربة«،  ضايعة«،  »ضيعة  مثل 
الــشــنــاتــي«. بـــدورهـــا، تــعــود ســلــســلــة »بقعة 
ــام املـــقـــبـــل بــنــســخــة جـــديـــدة  ــعــ ــي الــ ضــــــوء« فــ
تحمل رقــم الــجــزء الــخــامــس عــشــر، ولــكــن مع 
املسلسل  بقدرة  الجمهور  قبل  شك كبير من 
أقــدامــه، بعد حالة كبيرة  إعــادة تثبيت  على 
التعثر نالتها األجــزاء األخيرة، الستام  من 
ــر مــخــتــصــن  ــيـ ــبـــل مـــخـــرجـــن غـ الــــدفــــة مــــن قـ
بــصــنــاعــة الــكــومــيــديــا، وضــعــف فــي مستوى 
للعمل  املؤسسن  النجوم  وغياب  اللوحات، 
ــيــــرة. مــقــابــل ذلــــك، تتشكل  عـــن املـــواســـم األخــ
حــالــة رفــــض لــألعــمــال الــكــومــيــديــة الــرديــئــة، 
ذات اإلنتاج املنخفض، والتي باتت تعرف بـ 
»دراما البوتكس«؛ العتمادها على جميات 
التركيز  فــي  واملبالغة  األداء،  دون  مــن   

ً
شكا

صــورة  وتسليع  الجنسية،  اإليـــحـــاءات  على 
املـــرأة، وهــذا ما انتقل بــدوره إلــى اسكتشات 

عدنان حمدان

ك ويرسمها 
َ
ل ضحكات

ّ
كيف ملسلسل أن يحت

فــي  الـــــدرامـــــا  تــفــعــل  هـــكـــذا  إدراك؟  دون  مــــن 
تكوينها الحسي حن تنقل خيالك إلى عالم 
طـــريـــف مـــن الـــفـــكـــاهـــة، يــتــقــن صــانــعــه إعــــادة 

صياغة الواقع بقالب درامي ساخر.
ورغـــم تــطــور أشــكــال الكوميديا عــاملــيــًا، عبر 
قــوالــب درامــيــة تــتــراوح بــن الــرمــزيــة املبالغ 
فــيــهــا، والــكــومــيــديــا املــبــاشــرة الــقــائــمــة على 
املـــوقـــف الــلــحــظــي، تـــكـــاد تــغــيــب اإلنـــتـــاجـــات 
ــا الــســوريــة،  الــكــومــيــديــة عـــن خـــارطـــة الــــدرامــ
ــالــــب بـــأعـــمـــال  ــطــ وســــــط نــــــــداء الـــجـــمـــهـــور املــ
كوميدية جديدة. تشكل الكوميديا جزءًا من 
أرشيف املشاهدة لدى املتابع السوري، الذي 
سرعان ما يستذكر مباشرة مسلسات أثيرة 
فــي ذهــنــه، أبــرزهــا »سلسلة الــنــجــوم«، التي 
مــمــدوح حمادة،  وأكملها  البابا  بــدأهــا حكم 
املخرج  إدارة  تحت  أجــزاء  ألربعة  واستمرت 

هشام شربتجي.
ــر الــعــظــمــة عــــمــــودًا فــي  بــــــــدوره، يـــشـــّكـــل يـــاسـ
الــكــومــيــديــا الــســوريــة عــبــر سلسلة »مــرايــا«، 
التسعينيات  منذ  عربيًا،  األطـــول  تعد  الــتــي 
ــــت فــي  ــّدمـ ــ ـ

ُ
ــرة الــــتــــي ق ــ ــيـ ــ حـــتـــى الـــنـــســـخـــة األخـ

الجزائر. ورغم نّية العظمة العودة للحكايات 
 
ّ
أن إال  »السنونو«،  مسلسل  عبر  الكوميدية 
للتأجيل  باملسلسل  دفعت  التصوير  ظــروف 
، مـــع عـــدم تــلــّهــف كــبــيــر مـــن قبل 

ً
ــامـــا عــامــًا كـ

ــبـــرومـــو للعمل  الــجــمــهــور بــعــد مـــشـــاهـــدة الـ
 على منت باخرة في دولة 

ً
الــذي صــّور كاما

اإلمـــــــارات، وجــمــع فــنــانــن عــربــًا فـــي توليفة 
جديدة من الدراما املشتركة.

الكاتب  يــقــّدم  مـــاذا  يرتقب  أيــضــًا،  الجمهور، 

الفن، واستقر ملدة تزيد عن 13 عامًا مع شركة 
روتــانــا، بعد نصيحة املنتج محسن جابر له 
بـــاالســـتـــفـــادة مـــن ســيــطــرة روتـــانـــا خــــال تلك 
الغنائي  املوسيقي  اإلنتاج  الفترة على ســوق 
، كــان ديـــاب مــن أكــثــر الفنانن 

ً
الــعــربــي. وفــعــا

بمواطنيه  قياسًا  روتــانــا  فــي  دالاًل  املصرين 
وزمـــائـــه فــي الــعــالــم الــعــربــي، املــنــتــســبــن إلــى 
 عن أنه األعلى أجرًا لجهة العقود 

ً
روتانا، فضا

التي استمرت مع الشركة السعودية قرابة الـ14 
عــامــًا، قــبــل بـــدء الــخــاف عـــام 2015 بــن ديــاب 
وسالم الهندي، مدير روتانا للصوتيات، الذي 
انــتــصــر ضــمــنــه صـــاحـــب »ويـــلـــومـــونـــي« على 
الشركة، التي تحفظت على القضية ووضعتها 

جانبًا حتى اليوم.

راغب عالمة
الــســنــوات األخــيــرة، عــزز املغني اللبناني  فــي 
راغــب عامة وجـــوده على املــنــّصــات واملــواقــع 
امليديا  لعالم  مواكبًا  يظهره  بشكل  البديلة، 
املوسيقي.  املحتوى  ومــواقــع  و»الستريمنغ« 
إلــــى   ،2015 عـــــــام  فـــــي  عـــــامـــــة،  راغــــــــب  ــه  ــبـ ــنـ تـ
»ســيــطــرة« املــنــصــات على اإلنــتــاجــات الفنية، 
ــمـــل مــــع مــنــصــة  ــعـ ــة الـ ــيــ وحــــــــاول بـــطـــريـــقـــة ذكــ
 غنائيًا مصورًا 

ً
»أنغامي« التي قدم لها حفا

»حسن نية«. وفي إطار تعاون يبقيه ضمن  كـ
ويحقق  »أنــغــامــي«،  بـــ الخاصة  الفنانن  باقة 
لــه حــضــورًا وعـــائـــدًا مــالــيــًا. جـــرى ذلـــك بينما 
املنّصات  إنتاجها عن  »روتانا« تحظر  كانت 
العربية، ومنها »أنغامي«، بعدما عقد األمير 
»ديــزر«  اتفاقًا يجيز لشركة  بــن طــال  الوليد 
الــفــرنــســيــة وحــدهــا نــشــر املــحــتــوى املوسيقي 
الــغــنــائــي لــشــركــة روتـــانـــا. ولــكــن عــامــة عمل 
بذكاء، وقدم مجموعة من أغنياته التي »يملك 

حقوقها« إلى شركة »ديــزر« الفرنسية، وربح 
بذلك املنصتن.

نانسي عجرم
تــســتــطــيــع املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم 
بأمان،  املنصات  عالم  إلــى  أيضًا  هــي  العبور 
ــلـــك حـــقـــوق  وذلــــــــك لـــســـبـــب بـــســـيـــط، فـــهـــي تـــمـ

بــيــع مــعــظــم إنــتــاجــهــا الــغــنــائــي مــنــذ 15 عامًا 
ــّبـــاقـــة  ــــي تـــعـــتـــبـــر الـــسـ ــذا، هـ ــ ــهـ ــ حـــتـــى الـــــيـــــوم. بـ
العربي،  والــعــالــم  لبنان  فــي  بزمائها  قياسًا 
وتحقق عجرم ألجــل ذلــك أرقــامــًا قياسية في 
نسبة املــشــاهــدة واالســتــمــاع ألغــانــيــهــا، وفقًا 
لسماحها بنشر هذا املحتوى على كل وسائل 
كــســب مزيد  ُيــعــزز  مــا  التحميل واالســـتـــمـــاع، 

املواقع  على  حتى  واملتابعن  املستمعن  مــن 
»املقرصنة«.

تــتــســارع قــبــضــة املــيــديــا الــجــديــدة عــلــى عــالــم 
الــغــنــاء واملــغــنــن، ذلــك مــا يــطــرح استفسارات 
التي  العربية،  اإلنتاج  حول مستقبل شركات 
تــحــولــت إلـــى تنظيم الــحــفــات واملــهــرجــانــات 

أكثر من االهتمام باإلنتاج الغنائي.

التواصل  إنتاجها ملنصات  كوميدية يجري 
االجتماعي، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية 
التعليقات  وآالف  »أضــحــكــنــي«،  تفاعل  عبر 

القائمة على الشتيمة والتسخيف.
اليوم في  الكوميدي  املشهد  هذا يعني خلو 
القريبة  اليومية  الــحــوارات  سورية من حالة 
يغيب صـــوت »كسمو«  حــيــث  الـــشـــارع،  للغة 
ــابــــرون  ــــق، وال يـــجـــد الــــعــ ــــشـ ــــن حـــــــــارات دمـ عـ
نــمــوذجــًا عــلــى الــشــاشــة يــشــبــه »رمـــزيـــة« في 
»كسر الخواطر«، يعثرون على سيارة األجرة 
الصفراء لكن مع غياب لـ »أبو جانتي« عنها، 
وال يــوجــد مــن ينقل لهم أســـرار الــبــيــوت إلى 
التلفزيون مثل »دنيا أسعد سعيد«، وحتى 
املستقبل  الواقع ويسقطه على  لهم  يقرأ  من 
السياسي واالجتماعي لسورية مثل »أسعد 

وجوده«.
وفـــــي حــــن يــــدافــــع الـــبـــعـــض عــــن فــــكــــرة عـــدم 
واقــع  مــن  ســـوداء  كوميديا  صناعة  إمكانية 
النزيف املرير الذي تعيشه سورية من ويات 
الــحــرب والـــدمـــار وتــقــيــيــد الــحــريــات والــغــاء 
 الــكــومــيــديــا، 

ّ
والــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن

األكثر رفاهية، تجد  الــدرامــي  املتنفس  وهــي 
تـــطـــورًا مــلــحــوظــًا فـــي دول مـــجـــاورة، كمصر 
والـــخـــلـــيـــج، بــيــنــمــا تـــــرزح الــــدرامــــا الــســوريــة 
تحت رؤية مقيدة، تقوم على تصوير الباد 
بمشهد االنتصار على التطرف، والتكتم عن 
توافقية  الشوارع بصيغة  في  الناس  مأساة 
أن يظهر فشله  يــريــد  نــظــام ال  بــن  مشتركة، 
إلى أرض  الحكم وتحويله سورية  إدارة  في 
إقليمية ال تريد عرض  مــحــروقــة، وبــن دول 
ــــع املـــــرار الـــســـوري بــعــد الــربــيــع الــعــربــي،  واقـ
ــــن الــبــيــئــة  ــاء بــــأعــــمــــال مـــســـطـــحـــة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالكـ

الشامية ودراما الصالونات املرفهة.

هل تكون المنّصات بديًال عن شركات اإلنتاج؟الكوميديا السورية في موكب الترحال
هل تتحول المنّصات 

اإللكترونية إلى شركات 
تسويق داعمة للفنانين؟ 
سؤال يُطرح بعدما أعلن 

عمرو دياب انضمامه إلى 
Yela منصة

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة، أن مدينة تل الحمام األثرية 
فــي األردن، الــتــي ازدهــــرت فــي الــعــصــر الــبــرونــزي 
أي 1650 قبل  قــرابــة 3600 ســنــة؛  )قــبــل  الــوســيــط 
نيزكي،  ارتــطــام  بسبب  للدمار  تعرضت  املــيــاد(، 
أدى إلى حدوث انفجار بالقرب من موقع املدينة 
الــتــي تــقــع عــلــى أرض مــرتــفــعــة فـــي جــنــوب وادي 

األردن شمال شرق البحر امليت. 
ــــن 20  ــنـ ــ ــرت يــــــوم اإلثـ ــشــ ــي نــ ــتــ وفــــــق الــــــدراســــــة الــ
 ،Scientific Reports دوريــــة  فــي  سبتمبر/أيلول 
ــــد الـــبـــاحـــثـــون شـــظـــايـــا فـــخـــاريـــة ذات أســطــح  وجـ
ــرات صغيرة  خــارجــيــة منصهرة فــي الــزجــاج، وكـ
ــز املــضــغــوط،  ــكـــوارتـ مـــن الــحــديــد والــســيــلــيــكــا والـ
ومـــواد بــنــاء ذائــبــة جزئيًا، وكلها مــؤشــرات على 
حــدوث ارتفاع غير طبيعي في درجــات الحرارة، 
وأكثر سخونة من أي شيء آخر يمكن أن تنتجه 

التكنولوجيا في ذلك العصر.
تــل الحمام  قبل أكثر مــن 3000 عــام، كانت مدينة 
ــــاد الــــشــــام، ومـــركـــز  ــنـــوب بـ الـــحـــالـــيـــة حــــاضــــرة جـ
وفي  السنن.  من  آالف  لبضعة  املبكرة  الحضارة 
ذلك الوقت، كانت املدينة املندثرة أكبر بعشر مرات 
أكبر من مدينة  القدس، وخمس مــرات  من مدينة 

أريحا.
اكتشف الباحثون طبقة سوداء سمكها قرابة 15 
مــتــرًا، تتكون مــن فحم الخشب والــرمــاد والــطــوب 

اللنب املنصهر، وأوان خزفية يعود عمرها إلى ما 
قبل 3600 عام.

الــدراســة الجديدة أن نيزكًا يبلغ قطره 65  ترجح 
مترًا، ضرب املنطقة، ودمر املدينة، وعددًا من املدن 
الحادث  هــذا  الباحثون بن  بها. ويربط  املحيطة 
أنها مدينة  التي يعتقد  وواقعة تدمير »ســدوم«، 

قوم النبي لوط املذكور في التوراة والقرآن.
ــال جــيــمــس كــيــنــيــت -األســـتـــاذ الــفــخــري لعلوم  وقــ
األرض فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــســانــتــا بــاربــرا، 
والباحث املشارك في الدراسة، إن تل الحمام هي 
ثــانــي مــديــنــة مــعــروفــة تــم تــدمــيــرهــا بــفــعــل تأثير 
كــونــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــديــنــة تــل أبـــو هــريــرة في 
الجزيرة الفراتية في سورية، والــذي تم تدميرها 

قبل 12800 عام. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  كينيت  وأضــاف 
أنـــه مـــن الـــواضـــح أنـــه ال يــمــكــن إغـــفـــال الـــربـــط بن 
الثقافية والدينية في املنطقة »الحرجة«،  األبعاد 
الناحية  من  مهما  حدثا  بوصفه  املدينة  وتدمير 

التاريخية. ويرى الباحث أنه بالرغم من صعوبة 
ــواردة في  ــ الــجــزم بــذلــك، فـــإن جميع املــاحــظــات الـ
سفر التكوين تتوافق مع فرضية االنفجار الكوني 
املدينة  الحمام  تــل  »كــانــت  الــدراســة:  التي تثبتها 
الــرئــيــســيــة فــي منطقة جــنــوب بـــاد الـــشـــام، وكــان 
املجاورة( مهما  القرى واملــزارع  تدميرها )وكذلك 

بشكل واضح في التطور الثقافي في املنطقة«.
هائل  قــدر  إلــى  البحثي  الفريق  تفسيرات  تستند 
االستنتاجات  وتستند  الــدقــيــقــة.  التحليات  مــن 
الرئيسية إلى أدلة قوية، لذلك ال يعتقد كينيت أن 
الــدراســة قــد تتعرض إلــى »انــتــقــادات فــي محلها« 

من باحثن آخرين.
عثر العلماء على أدلــة على درجـــات حـــرارة أعلى 
من 2000 درجة مئوية، بحيث بدت املواد املتفحمة 
واملنصهرة في تل الحمام مألوفة للباحثن الذين 
ربطوا بن انفجار تل الحمام وانفجار نووي وقع 
في عام 1908 في تونجوسكا في روسيا، بقوة 12 
ميغا طن، عندما اخترق نيزك يبلغ ارتفاعه 60-56 

مترًا الغاف الجوي لألرض فوق شرق سيبيريا.
املدينة  الحمام كافيا لهدم  تــل  فــي  االنــفــجــار  كــان 
وتسويتها بــاألرض فوق سكانها. وأشــار توزيع 
العظام إلى التفكك الشديد وتشظي هياكل البشر 
الذين قتلوا في االنفجار. كما قد يفسر االنفجار 
غير طبيعي  بشكل  عالية  تركيزات  وجــود  أيضا 
مـــن املــلــح فـــي طــبــقــة الــتــدمــيــر، بــمــتــوســط 4% في 

الرواسب وتصل إلى 25% في بعض العينات.

أول ممثلة عربية ضمن ترشيحات »إيمي«
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المصرية منة شلبي  للممثلة  األول  العالمية:  »إيمي«  ترشيحين لجوائز  العربية  الدراما  حصدت 
والثاني لمسلسل »بيروت 6:07« الذي يستعيد تفاصيل إنسانية مرافقة لتفجير المرفأ

منة شلبي

نيزك تل الحمام

فنون وكوكتيل
جوائز

دراسة

رصدإضاءة

مسلسل »بيروت 6:07« 
يضم 15 حلقة، تحكي 

كل واحدة منها قصص 
الضحايا والناجين من 
االنفجار المروع الذي 
وقع في مرفأ بيروت 
في 4 أغسطس/آب 

2020. وكل قصة بإدارة 
مخرج مختلف. ومن بين 
المخرجين المشاركين في 

السلسة إميل سليالتي، 
ومازن فياض، وإنعام 

العطار، وكريم الرحباني، 
ووسيم سكر، وكارولين 
لبكي، وكارل حديفي 

وغيرهم. أما الممثلون 
فبينهم ريتا حايك 

)الصورة(، وكارول عبود، 
ورودريغ سليمان...

بيروت 6:07

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
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