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الدفع عبر الوجه في موسكو: تطّور ورقابة

هل تعزّز منصة ترامب الجديدة االنقسام األميركي؟

سامر إلياس

العالم«،  في تجربة قالت إنها »األولــى في 
أطلقت مدينة موسكو نظاًما جديًدا للدفع 
في محطات املترو في العاصمة الروسية، 
عبر استخدام تطبيق Face Pay باستخدام 
تـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي لــلــتــعــرف 
النقل  وزارة  تأكيد  ورغـــم  املــســافــريــن.  على 
فـــي الــعــاصــمــة أن الــتــطــبــيــق ســهــل وآمــــن، 
وتــوقــعــاتــهــا بــــأن يــصــل مــســتــخــدمــو هــذه 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة إلـــى نــحــو 15 فـــي املــائــة 
ــبــــراء طـــرحـــوا  املـــســـتـــخـــدمـــن، إال أن خــ مــــن 
مــخــاوف تتعلق بــأمــن الــبــيــانــات مــن جهة، 
وإمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا لــتــشــديــد املــراقــبــة 
عــلــى املــواطــنــن، وزيـــــادة حــمــات التنكيل 
باملعارضن للسلطات. بدأ تشغيل النظام 
الــجــديــد بــالــكــامــل األســـبـــوع املـــاضـــي، بعد 
أكــثــر مــن شــهــريــن مــن تجريبه مــن قــبــل 65 
ألــف موظف ومتطوع، أجــروا أكثر من 1.5 
مليون عملية دخول في شهر أغسطس/آب 
التي زودت  املاضي، في عــدد من املحطات 
بــكــامــيــرات عــنــد بـــوابـــات الــدفــع فــي املــتــرو، 
وتوسيعه تدريجيًا ليشمل 240 محطة من 
محطات املترو في موسكو. وذكــرت وزارة 
آالف   9 مــن  أكثر  أن  ملوسكو  التابعة  النقل 
شخص استخدموا الخدمة الجديدة خال 
 Face ــل تــفــعــيــل ــن أجــ ــقـــط.  ومــ 20 دقــيــقــة فـ
صورته  إدراج  إلــى  املستخدم  يحتاج   Pay
الــشــخــصــيــة وبـــيـــانـــات بــطــاقــتــه املــصــرفــيــة 
ــع  ــة دفـ ــاقـ ــطـ وبــــطــــاقــــة »تــــرويــــكــــا« )وهـــــــي بـ
املــتــرو  عــبــر  التنقل  أجـــرة  لــســداد  تستخدم 
والترام والحافات في موسكو( في تطبيق 
املــتــرو  إدارة  مـــوســـكـــو. وخــصــصــت  مـــتـــرو 
املجهزة بكاميرات  الدفع  عــدًدا من بوابات 
لـــقـــراءة »املــفــتــاح الــبــيــومــتــري« )املــقــايــيــس 
الحيوية( للمستخدم، وقالت إنها ستنظر 
في زيــادة هذا النوع من البوابات في حال 

زيادة اإلقبال على هذا النوع من الخدمة.
ا لنائب عمدة موسكو لشؤون النقل، 

ً
ووفق

ــإن »مــوســكــو هي  مــكــســيــم لــيــكــســوتــوف، فــ
فيها  التي يعمل  العالم  في  األولــى  املدينة 
ــنـــطـــاق، في  مــثــل هــــذا الـــنـــظـــام عــلــى هــــذا الـ
أكــثــر مــن 240 محطة مــتــرو«. ومــع تأكيده 
أن نــظــام الـــدفـــع الــجــديــد ســيــكــون طــوعــًيــا 
مــن دون إلــغــاء الــخــيــارات الــســابــقــة، أشــاد 
إن  بــمــيــزات Face Pay، وقــــال  لــيــكــســوتــوف 

منوعات
صحافة 

الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

جّدد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون تعهداته 
إعــام  إلــى  والتطلع  الصحافة  حــريــة  بتكريس 
لكنه  الدولية،  باملنافسة  وجدير  مؤثر  جزائري 
على  الـــرد  مجهود  بــإســنــاد  الصحافيني  طــالــب 
تتعّرض  التي  السيبرانية  بالحرب  يصفها  مــا 
الجزائر. وأكد تبون في رسالة وجهها إلى  لها 

اليوم  الجزائر، بمناسبة  األســرة الصحافية في 
»ملواصلة  الحكومة  تكليفه  للصحافة،  الوطني 
كل وسائل الدعم لقطاع اإلعام«، مذكرًا بإقراره 
»عدم تجريم النشاط املرتبط باألداء الصحافي 
والصحافة اإللكترونية في الدستور«. ومشيرًا 
الجهد الكتساب  الجزائر ملزيد من  إلى »حاجة 
للتصدي  واملــعــارف  املناهج  فــي  التحكم  أدوات 
الجزائر  للنيل من  الهادفة  الرابع  الجيل  لحروب 

الــتــي ســتــنــجــح فـــي إجـــهـــاض مـــحـــاوالت الــتــآمــر 
بـــأســـالـــيـــب الـــجـــوســـســـة والــــحــــرب الــســيــبــرانــيــة 

املركزة، بمساهمة أبناء قطاع اإلعام الوطني«.
وحــــث الــرئــيــس تــبــون األســـــرة اإلعـــامـــيـــة على 
»الـــتـــمـــيـــيـــز بــــني اإلعــــــــام كــمــنــظــومــة تــحــكــمــهــا 
التسويق  وبــني  واألخــاقــيــة؛  املهنية  ضوابطها 
االنــتــهــازي املــرتــزق، الـــذي يستثمر فــي عديمي 
أنــه إذا كانت حرية الصحافة  إلــى  الــذمــة«، الفتًا 

ــان األســــاســــيــــة؛ فـــإن  ــ ــــسـ حـــقـــًا مــــن حـــقـــوق اإلنـ
املــســؤولــيــة تــفــرض االلـــتـــزام بــأخــاقــيــات املهنة 
املــحــصــنــة مــن كــل أشــكــال الـــتـــجـــاوزات، والــنــأي 
الظرفية، على حساب  الــوالء  عن إقامة عاقات 
الرئيس  الرغم من تعهدات  املهنة. وعلى  شرف 
تبون؛ فإن هيئات نقابية في قطاع اإلعام كانت 
ــادة لــوضــع الــصــحــافــة  قـــد وّجـــهـــت انـــتـــقـــادات حــ

والصحافيني في الباد.

النظارات واألقنعة لن تعيق عملية التعرف 
على وجه الراكب إذا ظل 40 في املائة على 
إذا  أنــه  األقــل من وجهه مفتوًحا، موضحًا 
كان معظم الوجه مغطى، فسوف يستغرق 
ــــول لــلــتــعــرف عــلــى الـــراكـــب،  ـــا أطـ

ً
ــت ــر وقـ ــ األمـ

أقنعة  يــرتــدون  الذين  املستخدمن  ونصح 
يتعرف  لــكــي  أســفــل  إلـــى   

ً
قــلــيــا بتحريكها 

عــلــيــهــم الـــنـــظـــام بــشــكــل أســــــــرع. ولـــــم يــفــت 
املسؤول الروسي اإلشارة إلى أن استخدام 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد يــحــظــى بــأهــمــيــة خــاصــة 
فيروس  وانتشار  الوبائي  الوضع  ظل  في 
كـــــورونـــــا، ألنـــــه ال يــتــطــلــب ملــــس أي شـــيء 
واالحتكاك باألسطح امللوثة، وتكفي نظرة 

واحدة للكاميرا حتى تفتح البوابة. 

ــبــــال  اإلقــ بــــشــــأن  ــراء  ــبــ ــخــ الــ آراء  ــاوتــــت  ــفــ وتــ
الشعبي عــلــى نــظــام الــدفــع الــجــديــد. وذكــر 
ــعــــام لــشــركــة  مــاكــســيــم الغــــوتــــن، املــــديــــر الــ
الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال حماية  »بـــي 152« 
ــه أثــنــاء االخــتــبــار فــي محطة  الــبــيــانــات، أنـ
بــيــاروســكــايــا لــلــمــتــرو، »لـــم يــعــمــل الــنــظــام 
بــســرعــة، واســتــغــرقــت عملية الــتــعــرف على 
الراكب وفتح البوابة خمس ثواٍن«. وإضافة 
الــفــنــيــة املحتملة والــتــأخــيــر،  إلـــى األعـــطـــال 
الخبير، في تصريحات لصحيفة  استبعد 
»كــومــيــرســانــت«، اســتــخــدام Face Pay على 
نطاق واسع، ألن عددا كبيًرا من املستخدمن 
التطبيقات وربط  لتنزيل  ا 

ً
يكون جاهز لن 

املقابل، توقع  بها. في  املصرفية  البطاقات 
 Faceter Russia لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  املـــديـــر 
ــــن واملـــراقـــبـــة،  املــتــخــصــصــة فـــي أنــظــمــة األمـ
الــجــديــد  الــنــظــام  أن  كــوســتــيــريــف،  إدوارد 
أن  موضحًا  بالتدريج،  شعبية  سيكتسب 
اإلقبال سيكون ضعيفًا في البداية كما كان 
الحال حن بدأ الدفع بالطاقات املصرفية، 
نظرا للقلق على مصير األموال واملدخرات 

في حال سرقة البطاقة.  
ويــخــشــى مــعــارضــو نـــظـــام الـــدفـــع الــجــديــد 
مـــن أن يــزيــد مـــن خــطــر مــراقــبــتــهــم وتقييد 
ــيــــرات الــتــطــبــيــق  ــامــ ــتـــهـــم، لـــتـــضـــاف كــ حـــركـ
كاميرا مراقبة زرعتها  ألــف  إلــى نحو 200 
ــنـــوات األخـــيـــرة،  ســلــطــات املـــديـــنـــة فـــي الـــسـ
ــب حـــركـــة املــتــظــاهــريــن 

ّ
واســتــخــدمــت لــتــعــق

والتعرف عليهم ملحاكمتهم الحقًا.
وفــــي الــشــهــر املــــاضــــي، أثــــــارت مــخــطــطــات 
حكومة موسكو لحفظ صور املستخدمن 
ــا إلـــى  ــهــ ــالــ ــدمــــات املـــديـــنـــة، وإرســ ملـــوقـــع خــ
ـــعـــت حكومة 

ّ
الــشــرطــة، ضــجــة كــبــيــرة، ووق

مليون   236 بقيمة  مع شركة  عقدا  املدينة 
روبل من أجل جمع بيانات وصور ومقاطع 
فيديو إن أمكن من الهواتف النقالة لجميع 
املستخدمن، من أجل تسهيل التعرف على 
املــجــرمــن وفــــرض غـــرامـــات عــلــى منتهكي 
الــذي يمكن أن تفرضه  نظام العزل الذاتي 
سلطات  أعلنت  سبتمبر،  وفــي  السلطات. 
مــوســكــو أنــهــا ستنفق 130 مــلــيــون روبـــل، 
لتحسن نظام التعرف على الوجوه الذي 
تستخدمه الشرطة، والذي ساعد السلطات 
فــــــي إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى املـــتـــظـــاهـــريـــن 
نافالني  املــعــارض  اعتقال  على  املحتجن 

بداية العام الحالي.

يخشى المعارضون 
زيادة خطر مراقبتهم 

وتقييد حركتهم

انقسام عمودي 
بين معسكرين تشهده 

أميركا وإعالمها

يــعــد اإلعـــــان عـــن إنـــشـــاء شــبــكــة لــلــتــواصــل 
ــالـــد تــرامــب  االجــتــمــاعــي تــحــمــل عــامــة دونـ
مؤشرًا إضافيًا إلى أن الرئيس الجمهوري 
السابق يستعد للترشح مجددًا، لكنه يمكن 
أن يــــؤدي أيــضــًا إلـــى تــعــمــيــق االنــقــســامــات 
فــي املــجــتــمــع األمــيــركــي. ويــرجــح أن تحتل 
الفكرة التي ال أساس لها بأن الديمقراطين 
ســرقــوا الــرئــاســة مــن الــجــمــهــوري فــي 2020 
»تروث  الجديدة  املنصة  األكبر على  الحيز 
سوشال« TRUTH Social، التي أعلن عنها 
املــلــيــارديــر األربــعــاء املــاضــي. كما ستجذب 
املــحــافــظــن املقتنعن  ــــددًا مـــن  بــالــتــأكــيــد عـ
بــفــرضــيــات حــــدوث تــزويــر انــتــخــابــي هائل 
أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، في 

السادس من كانون الثاني/يناير.
القاعدة  هــذه  على  السابق  الرئيس  ويعول 
أغلبية  اآلن  تشكل  الــتــي  معه  للمتعاطفن 
داخل الحزب الجمهوري، لبدء حملة جديدة 
الــعــودة  بــهــدف   ،2024 النتخابات  محتملة 
ــيـــت األبـــــيـــــض. وحــــظــــرت شــبــكــات  ــبـ إلــــــى الـ
بعد  تــرامــب،  الكبرى  االجتماعي  الــتــواصــل 
أحـــداث 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. وسيطلق 
مــنــصــتــه الـــجـــديـــدة مــطــلــع 2022، فـــي عــالــم 
األمر  تعلق  ســواء  أيضًا،  منقسم  افتراضي 
وسائل  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  بشبكات 

اإلعام التقليدية. 
وحيث كان يمكن لألميركين االتفاق على 
مــجــمــوعــة مــشــتــركــة مـــن الــحــقــائــق والــقــيــم، 
التوفيق  مــعــســكــران ال يمكن  أصــبــح هــنــاك 
بعضًا،  بعضهما  بتحفز  يراقبان  بينهما، 
ــل مــنــهــمــا مـــســـلـــح بــنــســخــتــه الـــخـــاصـــة  ــ وكــ
ـــمـــة مــــن قـــبـــل وســيــلــة 

ّ
ــع ومـــضـــخ ــ ــواقـ ــ مــــن الـ

ــا الــصــحــافــي  ــ ــــام الـــتـــي يــفــضــلــهــا. ودعـ اإلعــ
االســتــقــصــائــي كــــارل بــيــرنــســتــن الــــذي أدى 
قــضــيــة  فــــي  وودوارد،  بـــــوب  ــع  مــ تــحــقــيــقــه 

»ووترغيت«، إلى استقالة الرئيس ريتشارد 
نيكسون، وسائل اإلعام والسياسين إلى 
املعلومات  ملكافحة  الجهود  من  املزيد  بــذل 
املضللة التي تقسم الباد. وقال بيرنستن 
ويسبب  بيننا  يفصل  الـــذي  »االنــقــســام  إن 
ــلـــد ســّيــئ  ــبـ ــذا الـ ــ اســـتـــقـــطـــابـــا بــيــنــنــا فــــي هــ

وعميق«.
»إم  التقدمية مثل  اإلخبارية  القنوات  وبن 
أس أن بي سي«، أو املحافظة مثل »فوكس 

نـــيـــوز«، يــعــرض تـــرامـــب بــشــكــلــن، فــهــو إمــا 
منذ  األمــيــركــيــة  للديمقراطية  تــهــديــد  أكــبــر 
أو  عشر،  التاسع  القرن  في  األهلية  الحرب 
الحصن املنيع األخير ضد املوجة الثقافية 
التي يقودها اليسار واستياء الشيوعين 
كل  يواجه مؤيدو  ما  ونـــادرًا  السلطة.  على 
من هاتن الفقاعتن املتنافستن معلومات 
تــتــعــارض مـــع مــواقــفــهــم، مــنــذ االنــتــخــابــات 
اتسم  إرث  لعام 2020. واالنقسام  الرئاسية 

به عهد ترامب، إذ صّوت أكثر من 81 مليون 
شــخــص لــجــو بـــايـــدن فـــي 2020، وهــــو رقــم 
قــيــاســي، لــكــن 74 مــلــيــونــًا صـــوتـــوا لصالح 
ترامب، وهو ثاني أكبر رقم يسجل لصالح 
تبنت شخصيات مثل  اليمن،  فــي  مــرشــح. 
االبن  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  نجل 
استراتيجية تسمى »التحكم بالليبرالين«، 
بعبارة أخرى »إغضاب مؤيدي اليسار«، أي 
استفزاز اليسار وإثارة السخط في صفوفه 
عــبــر اإلصــــــرار عــلــى أكـــثـــر املـــواضـــيـــع إثــــارة 
األكثر تشددا،  اليسار  لانقسام. في دوائــر 
عزى كل نقطة خاف حول قضية األقليات 

ُ
ت

العرقية أو الجنسية إلى التعصب الفطري 
للمحافظن.

»فوكس نيوز« جمهور وفّي، لكن العديد  ولـ
ــرامـــب انــتــقــلــوا منذ  ــؤيـــدي دونــــالــــد تـ مـــن مـ
االنتخابات إلى متابعة قنوات أخرى أكثر 
يــمــيــنــيــة وأكـــثـــر تــمــســكــًا بــنــظــريــة املـــؤامـــرة، 
مــثــل »نــيــوزمــاكــس« و»وان أمــيــركــا نــيــوز«. 
ــــام يعكس  واالســتــقــطــاب فـــي وســـائـــل اإلعـ
ــــع بـــن الــــواليــــات الــســاحــلــيــة  تــشــقــقــات أوسـ
التي  املحافظة  الداخل  األميركية، وواليــات 

تعتبر األولى نخبة منفصلة عن الواقع.
وشهد تطبيق الشبكة االجتماعية »بارلر« 
الــــــذي يــســتــضــيــف مـــحـــافـــظـــن مــحــظــوريــن 
عــلــى »تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« انــتــعــاشــًا بعد 
مستخدميه  عــدد  بلغ  إذ   ،2020 انتخابات 
ــخــــص. وتـــتـــغـــذى  ــايــــن شــ نـــحـــو تـــســـعـــة مــ
ــل هــــــؤالء مــــن »الـــــحـــــروب الــثــقــافــيــة«  ــائــ رســ
التماثيل  إزالــة  من  اليوم  املتحدة  للواليات 
التاريخية إلى ركوع الرياضين املحترفن 
بالتمييز  للتنديد  الــوطــنــي،  النشيد  أثــنــاء 
ضد األميركين السود وتعليم تاريخ عدم 

املساواة العرقية في املدارس.
)فرانس برس(

)Getty/يشمل البرنامج 240 محطة مترو في موسكو )غافريل كريغوروف

)Getty/يطلق ترامب منصته في عالمين حقيقي وافتراضي منقسمين )آنا موني مايكر

يثير  لكنّه  تكنولوجيًا،  تطورًا  يعّد  فيما  موسكو،  مترو  لركوب  جديدة  وسيلة  ليكون  التنفيذ،  حيز  الوجه  إلى  للتعرف  تطبيق  دخل 
القلق، إذ يخشى المعارضون استغالله للقبض عليهم وزيادة الرقابة
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الشارة تظهر على  األول مع جمل من كلمات 
فــي قصة  الغرافيك، ولعل االخــتــاف ظــاهــري 
الشخصية  بها  ظهرت  التي  الجديدة  الشعر 
 هناك شيئًا جديدًا 

ّ
الرئيسية »جبل«، ليبرز أن

مـــا مــخــتــلــفــًا عـــن بــقــيــة األجـــــــزاء، لــــذا اعــتــمــدت 
الــشــركــة فــي تسويقها للعمل وضــع إطــاالت 
»جـــبـــل« فـــي األجــــــزاء الــســابــقــة بــشــكــل مــتــتــاٍل 
ــذي يــلــيــه.  ــ لــتــظــهــر االخــــتــــاف بـــن مـــوســـم والــ
 ذلــك بــدا أقــل اهتمامًا مــن املــواســم األولــى، 

ّ
كــل

في  للجزء كما حــدث  أغنية خاصة  تقّدم  فلم 

الـــعـــودة«، ومـــن دون بــث املسلسل   - »الــهــيــبــة 
بتوقيت الــــذروة فــقــد اتــفــق عــلــى عــرضــه عند 
على  فقط،   MBC قناة وعبر  مــســاًء  السادسة 
عكس املواسم السابقة حيث جرى بث الجزء 
عبر عدة قنوات عربية بالتزامن دفعة واحدة.

كــمــا غــــاب عـــن الـــعـــرض الــتــلــفــزيــونــي الـــرعـــاة 
اإلعـــانـــيـــون رغــــم ضــخــامــة اإلنـــتـــاج ووصـــف 
ــــب،  ــعـ ــ ــه األصـ ــ ــأنـ ــ مـــنـــتـــج املـــســـلـــســـل املـــــوســـــم بـ
 الــقــنــاة الــســعــوديــة اكــتــفــت بــالــتــرويــج أن 

ّ
لــكــن

العمل يــعــرض قبل 24 ســاعــة مــن بــث الحلقة 

عدنان حمدان

ــاذا يـــوجـــد فـــي جــعــبــة »الــهــيــبــة«  ــ مـ
ــه فـــــي خــــامــــس مـــواســـمـــه؟  ــقـــدمـ ــيـ لـ
سؤال راود الكثيرين من الجمهور 
للنقاد حتى من أهل الوسط الفني بعد طول 
تشويق بانتظار املوسم الخامس واألخير من 
املسلسل والذي يحمل عنوان »الهيبة - جبل«.

كان من الافت أن شركة »الصباح« املنتجة 
املسلسل   

ّ
أن األولـــــى،  لــلــمــرة  أعــلــنــت،  للعمل 

وصــــــل إلــــــى مـــوســـمـــه األخـــــيـــــر، وذلـــــــك عــلــى 
الرسمي، والــذي صــدر قبل عدة  »البوستر« 
أيـــام مــن بــدايــة الــعــرض، وكـــان األضــعــف من 
نــاحــيــة الـــغـــرافـــيـــك والــتــصــمــيــم، فــلــم يظهر 
جميع األبــطــال في صــورة جماعية التقطت 
من قبل مصور كما حدث في األجزاء الثاثة 
األخـــيـــرة، بــل اكــتــفــت الــشــركــة بــدمــج الــصــور 
الــفــرديــة فــي »بــوســتــٍر« واحـــد لضيق الوقت 
ربما، إذ ما تزال عمليات التصوير مستمرة 

مع بداية العرض.
فــي حــن لــم تحمل الــشــارة جــديــدًا يــذكــر، فما 
زالت الهوية البصرية املستخدمة من املوسم 

الصيحات الجديدة 
المطروحة للبليزر 

قد ال تليق بمختلف 
أشكال الجسم

لعب المزاج العام للشارع 
دورًا عكسيًا في االنجذاب 

لمتابعة العمل

الديناصورات كانت تعيش 
في قطعان في وقٍت أبكر 

مما كان يُظّن

2223
منوعات

تلفزيونيًا على منصة »شاهد« لزيادة حماس 
الجمهور ودفعهم ملتابعة الحلقة قبل عرضها 
على الشاشة، وبذلك فقد العرض التلفزيوني 
ه 

ّ
الــوقــع املنتظر وجــاء وكأن الــيــوم التالي  فــي 

إعــادة لحلقة اليوم السابق التي جرى تداول 
مقاطعها على اإلنترنت ومواقع التواصل.

 املــســلــســل خــــارج أوقــــات الـــــذروة وال 
ّ
وبــمــا أن

يحظى بالوقع ذاتــه الــذي يحدث عند عرضه 
على قناة لبنانية بعد نشرة األخبار املسائية، 
فذلك سيخفف من قدرته على صناعة تريند 

حدث  كما  »تويتر«  على  املسائية  الفترة  فــي 
 
ً
فــي أجـــــزاٍء ســابــقــة، بــل تــحــول الــتــريــنــد فــجــأة

باتجاه نسب مشاهدة املسلسل على »شاهد« 
لتنشر املنصة اإللكترونية بعد عرض الحلقة 
األولى مقطعًا مصورًا لتصدر املسلسل قائمة 

العروض في عدة دول عربية.
أن تتلقف  أال يجدر باملواقع الصحافية  لكن، 
معها؟  الجمهور  وتفاعل  الحلقات  تفاصيل 
قــد يــكــون مــوعــد الــعــرض وتوقيته لعبا دورًا 
األولــى  الحلقات  عــرض  مــع  عكسيًا، ال سيما 
مهرجان  فعاليات  مع  بالتزامن  املسلسل  من 
الجونة السينمائي في مصر وحالة التفاعل 
املهرجان،  داخـــل  عــدة قصص  أحدثتها  الــتــي 
 عــلــى غــيــاب تــرويــج املــســلــســل بــالــزخــم 

ً
عــــاوة

 عـــرض الــعــمــل مـــن مؤتمر 
ً
ــادة ــ الــــذي يـــرافـــق عـ

صحافي أو حملة إعانات طرقية. كذلك لعب 
املزاج العام للشارع دورًا عكسيًا في االنجذاب 
ــن تــصــويــر  ــم مــ ــرغــ ــل، فــعــلــى الــ ــمـ ــعـ ملـــتـــابـــعـــة الـ
املــســلــســل فـــي ذات مــنــاطــق أجـــزائـــه الــســابــقــة، 
لبيئة  الحاضن  اللبناني  الشارع  مــزاج   

ّ
أن إال 

الــعــمــل ســلــبــي نــحــو املــشــاهــدة، فــالــكــهــربــاء ال 
في  اللبناني  البيوت واملواطن  لغالبية  تصل 
اقتصادية  أزمــات  وابــل  حالة مستعصية من 
خلف  اللهاث  عــن  الجمهور  تبعد  وسياسية 
حــلــقــات »الــهــيــبــة«، فــقــد جـــاء عـــرض الحلقات 
األولــــى بــعــد أيـــام عــلــى حــادثــة الــطــيــونــة التي 
اللبنانين،  إلــى  الــحــرب األهلية  أعـــادت شبح 
لتأتي الحلقة الثانية من »الهيبة« في اشتباٍك 
مسلح بن العصابات املسلحة داخل شوارع 

بيروت.
تـــزامـــن قـــد يــفــرض انــعــكــاســاتــه فـــي الــحــلــقــات 
ــداث نحو  ــ ــ املــقــبــلــة، مـــع تــوجــيــه بــوصــلــة األحـ
ــاٍط مــــــوارب ال يـــعـــرف مــــدى نــضــجــه في  ــقــ إســ
وضع إشارات للتهريب من مرفأ بيروت نحو 
 
ّ
الـــحـــدود الــســوريــة الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــا أن

مطلع الجزء الجديد يبدأ بانتقام »جبل« ملقتل 
التهريب  مــن عصابة تحترف  أخيه »صــخــر« 
األكبر  املهرب  العملة، ما قد يحّول  وتبييض 
فـــي األجــــــزاء الــســابــقــة إلــــى حــــاٍم لــلــحــدود في 
الحلقات التالية، وهو ما ظهر في »البرومو« 
عناصر  مع تصوير وصــول  للجزء،  الدعائي 
ــــش« إلـــى حــــدود »الــهــيــبــة« وتــصــدي  مــن »داعـ

»جبل« لهم.
حـــالـــة اســـتـــنـــزاف درامـــــي يــقــودهــا تــيــم حسن 
وحــده في معترك يصعب الخروج منه ساملًا 
بعد انسحاب أو إقصاء أويــس مخلاتي من 
ــزء، وتــنــمــيــط صــــورة عــبــدو شــاهــن  ــجـ هــــذا الـ
واملبالغة في أداء سعيد سرحان وعدم إفساح 
املجال لدخول واضح لنجم املوسم عبد املنعم 
عـــمـــايـــري فـــي الــحــلــقــات الــخــمــس األولــــــى من 
املسلسل. كذلك يحمل الجزء الجديد حضورًا 
تعود  والتي  صياح  إيميه  اللبنانية  للفنانة 
لــلــدرامــا بــعــد غـــيـــاب، إذ يــبــرز اعــتــمــاد شــركــة 
»الصّباح« على ممثلة ليست من الصف األول 
كي يبقى التركيز ثابتًا على تيم حسن، وهذا 
مـــا جــعــلــه يــتــصــدر »بــوســتــر« الــعــمــل مــنــفــردًا 
كما سّمي الجزء األخير على اسم الشخصية 

»الهيبة - جبل«.
التصوير  عمليات  استمرار  مــن  الــرغــم  وعلى 
 الــشــركــة تــخــطــط لــتــمــديــد الــفــتــرة إلنــجــاز 

ّ
فــــإن

الـــنـــص الــســيــنــمــائــي الــــــذي ســـيـــكـــون خــاتــمــة 
املــــشــــروع الــــدرامــــي املــمــتــد لــخــمــســة مـــواســـم. 
 أن قّدم الفكرة املخرج الراحل حاتم علي 

َ
وسبق

عبر مسلسل »أحــام كبيرة« حن طرح قصة 
فيلم سينمائي  فــي  املــمــثــلــن  ذات  مــع  الــعــمــل 
»العشاق«، فلم يلتفت الجمهور للفيلم وبقي 
هذا،  يومنا  حتى  باملسلسل  مرتبطًا  الصيت 
فــي حــن تسعى شــركــة »الــصــّبــاح« هــذه املــرة 
عــبــر عمل  السينمائي  اإلنـــتـــاج  لــدخــول حــقــل 
وتستقطب  »الهيبة«  اســم  يحمل  جماهيري 
الجمهور إلدخــال إيـــرادات جديدة للشركة أو 

بيعه ملنصة »شاهد« على األقل.

إبراهيم علي

على الرغم من التحضيرات الخاصة بموسم 
ــا رمــضــان 2022، تعمل شــركــات اإلنــتــاج  درامـ
اللبنانية على مجموعة جديدة من املسلسات 
أن  والــواضــح  باملنّصات.  الخاصة  القصيرة، 
متابعة تصاعدية  تؤمن  هــذه  اإلنتاج  عملية 

واضحة بعد عرضها األول.

غياب نادين نجيم
قـــبـــل أســــبــــوعــــن، انـــتـــهـــت مـــنـــصـــة »شــــاهــــد« 
السعودية من عرض مسلسل »صالون زهرة« 
نادين نسيب  نادين جابر، وبطولة  من نص 
النهار، وإخــراج جو بوعيد.  نجيم ومعتصم 
 ضــعــيــفــًا 

ً
اعـــتـــِبـــَر »صــــالــــون زهـــــــرة« مــســلــســا

التي  السابقة  نادين نجيم  أعمال  إلــى  قياسًا 
ــان آخــــرهــــا »عـــشـــريـــن عــشــريــن«  ــ قـــدمـــتـــهـــا، وكــ
الذي حظي بردود فعل إيجابية لجهة النص 
واإلخــراج، وحتى االنقاب في أداء نجيم إلى 
جــانــب زميلها الــســوري قــصــي خــولــي. وقبل 
نادين نسيب نجيم متابعيها  يومن، سألت 

ــن أحـــــدث صــيــحــات  الــبــلــيــزر الــفــضــفــاض مـ
مختلفة  بطريقة  اعــتــمــاده  ويمكن  املــوضــة 
بــتــحــديــد الـــخـــصـــر. لــكــن يـــشـــدد عــــون على 
ــرأة ومحيط  املــ يــرتــبــط بجسم  اخــتــيــاره  أن 
خــصــرهــا. فتحديد الــخــصــر ال يــنــاســب من 
 البليزر 

ّ
تتمتع بخصر عريض، تمامًا كما أن

الفضفاض ال يعتبر من االختيارات املوفقة 
ممتلئ ألن جسمها  لها جسم  التي  للمرأة 
ل أن تعتمده 

ّ
سيبدو أكبر حجمًا بعد. ُيفض

أمــا  فــقــط.  الــتــي تتمتع بجسم نحيل  املــــرأة 
األفضل  لها جسم ممتلئ، فمن  التي  املــرأة 
املــقــاس  املــابــس ذات  لــهــا دائــمــًا أن تعتمد 
ــا البليزر  األقــــرب إلـــى مــقــاســهــا الــفــعــلــي. أمـ
من لون القميص والسروال فهي من أحدث 
الصيحات أيــضــًا، وتــبــرز بشكل خــاص مع 
الفتة  ة 

ّ
لطل  

ً
مثا كالفوشيا  القوية  األلـــوان 

وعصرية وأكثر جرأة.
يــمــكــن تـــحـــويـــل الـــبـــلـــيـــزر بـــاتـــجـــاه الــلــبــاس 
اعــتــمــاده مــع قميص، فتبدو  الــيــومــي، عبر 
ة رسمية من األعلى، فيما يتم تنسيقه 

ّ
الطل

ــذاء الـــريـــاضـــي ألســلــوب  ــحــ ــع الــجــيــنــز والــ مـ
ــه يــمــكــن اعــتــمــاد  مـــريـــح وعـــصـــري. عــلــمــًا أنــ
هذا األسلوب أيًا كان لون البليزر وقماشه، 

كارين إليان ضاهر

يــعــتــبــر الــبــلــيــزر مـــن الــقــطــع األســـاســـيـــة في 
ــتـــك، والـــتـــي ال تــغــيــب مـــع كـــل مــوســم  ــزانـ خـ
ــة،  ــيــ ــاســ جــــديــــد مـــــن بـــــن الــــصــــيــــحــــات األســ
خصوصًا في موسم الخريف. في السنوات 
القطعة بعيدة عن  األخــيــرة، أصبحت هــذه 
الــكــاســيــكــيــة وتـــطـــل عــلــيــنــا فـــي كـــل مــوســم 
بأساليب جديدة بما يسمح باعتمادها في 
أيضًا.  املناسبات  وفــي  اليومية  اإلطــــاالت 
املظهر،  تنسيق  فــي  االختصاصي  ــح 

ّ
يــوض

الصيحات   
َّ
أن جيف عــون، في حديثه هنا، 

الـــجـــديـــدة املـــطـــروحـــة لــلــبــلــيــزر قـــد ال تليق 
بمختلف أشكال الجسم، ما يدعو إلى عدم 
اختيارها بعشوائية تماشيًا مع أحدث ما 

تقّدمه املوضة فقط.
عــــنــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــبــــلــــيــــزر تــــــــرد إلــــى 
الــقــطــعــة بأسلوبها   تــلــك 

ً
األذهــــان مــبــاشــرة

الــكــاســيــكــي. فـــي الــــواقــــع يــشــيــر عــــون إلــى 
قصات البليزر الكثيرة واألقمشة املتوافرة 
أو مــن  ــكـــون جـــلـــديـــًا  يـ أن  يــمــكــن  إذ  مـــنـــهـــا، 
الرائجة  القصات  ومــن  غيرهما.  أو  القطن 
حاليًا تلك التي باألكتاف العريضة، والتي 
املرأة بأساليب مختلفة.  أن ترتديها  يمكن 
الــبــلــيــزر لـــم يــعــد حــكــمــًا الـــيـــوم مـــن الــقــطــع 
ــلــــوب، بـــل يــمــكــن اعــتــمــاده  كــاســيــكــيــة األســ
ــات ويمكن  املختلفة واألوقــ املــنــاســبــات  فــي 
بطرق  تنسيقه  بمجرد  بأسلوبه  التغيير 
الــتــي  الــقــطــع واإلكـــســـســـوارات  مـــع  مختلفة 
يــتــم اخـــتـــيـــارهـــا، إلطــــــاالت مــريــحــة يمكن 
اعــتــمــادهــا يــومــيــًا. فــبــكــل بــســاطــة يــمــكــن أن 
ــلــــوب الـــرســـمـــي إلــــى ذاك  يـــتـــحـــّول مـــن األســ

املريح بفضل تغييرات بسيطة.

كــانــوا  الــخــاصــة »تــويــتــر« إن  عــلــى صفحتها 
يريدون جزءًا ثانيًا من »صالون زهرة« كنوع 
مــن االســتــفــتــاء والــتــرويــج، وذلـــك رغـــم تــراجــع 
نجيم  األولــــى.  الحلقات  بعد  متابعته  نسبة 
عــن موسم  بالغياب  اتخذته  قـــرار  عــن  أعلنت 
إلى  السبب  ت  وردَّ  ،2022 الرمضاني  الــدرامــا 
غ ألعــمــال خــاصــة، مــنــهــا إطــاق  ــهــا ســتــتــفــرَّ

َّ
أن

مـــســـتـــحـــضـــرات تــجــمــيــل بـــاســـمـــهـــا، وهــــــذا مــا 
ــيـــاب بـــعـــد تـــســـع ســـنـــوات  ــفـــرض عــلــيــهــا الـــغـ يـ
حضرت ضمنها في أعمال »رمضانية« عربية 

ُمشتركة.

»العين بالعين«
قالت شركة صادق الصباح في بيان صحافي 
ــدأت لــتــصــويــر مــســلــســل  ــ  االســــتــــعــــدادات بــ

َّ
إن

النور  عبد  سيرين  املمثلة  بــن  يجمع  جــديــد 
ومواطنها املغني رامي عياش، بعنوان »العن 
بالعن« من نص سام كسيري وإخراج رنده 
علم، ومن املتوقع بحسب بيان الشركة أن يبدأ 
عـــرض املــســلــســل املـــؤلـــف مـــن 15 حــلــقــة بــدايــة 
2022 عــلــى مــنــصــة »شــــاهــــد«، وبـــذلـــك تــكــون 
سيرين عبد النور الغائبة عن موسم الدراما 
فـــي رمـــضـــان ســجــلــت بــطــولــة فـــي مسلسلن 
فـــي أقـــل مـــن عــــام، بــعــد عـــرض مــســلــســل »دور 
الــعــمــر« فــي آب/ أغــســطــس املــاضــي، مــن نص 
ناصر فقيه، وإخراج سعيد املاروق، وشاركها 
البطولة عادل كرم. ال تفاصيل حول عودة عبد 
وإمكانية  الصّباح،  شركة  مع  للتعاون  النور 
ــــان مــع  ــــضـ ــم رمـ ــان مـــســـلـــســـل آخــــــر ملــــوســ ــمــ ضــ
الشركة ذاتها، وبذلك تخسر الصّباح حضور 
نادين نجيم، وسيرين عبد النور، فيما تعول 
الــشــركــة على فــالــيــري أبــو شــقــرا لتقاسم دور 
البطولة مــع قصي خــولــي فــي مسلسل »مــن.. 

إلــــى« الــخــاص بــرمــضــان. مــحــاولــة أخــــرى من 
»الــصــّبــاح« فــي إثــبــات مــقــدرات أبــو شــقــرا في 
أكثر من تعاون مع ملكة جمال  التمثيل بعد 
إخــراج   )2017(  »2 »الهيبة  فــي   )2015( لبنان 
أبــو شقرا  الــبــرقــاوي. بعدها تقاسمت  ســامــر 
بطولة مسلسل »ما فيي« مع معتصم النهار، 

)2017(، ومــؤخــرًا  رشـــا شربتجي  إخــــراج  مــن 
في مسلسل »ال حكم عليه« )2020( إلى جانب 

قصي خولي، وإخراج فيليب أسمر.
ــلـــســـات ُمـــشـــتـــركـــة  ــوم، ثــــاثــــة مـــسـ ــ ــيــ ــ ــ حـــتـــى ال
أن  ويــــبــــدو  رمــــضــــان 2022.  بـــمـــوســـم  خـــاصـــة 
ــات االنـــــتـــــاج تــســتــعــجــل االنــــتــــهــــاء مــن  ــ ــركـ ــ شـ

تــلــك  أو  الــــقــــصــــيــــرة،  ــلــــســــات  املــــســ ــر  ــويــ تــــصــ
الـــخـــاصـــة بـــاملـــنـــّصـــات والـــتـــي تــنــتــج كـــل أيـــام 
أمــر سيقلل من  السنة، وتــعــرض تباعًا، وهــو 
التنّبه ملواسم »رمضان« املقبلة واإلعــان عن 
إنــتــاجــات تــســتــحــق املــتــابــعــة عــلــى الــشــاشــات 

واملنّصات معًا.

 الجينز من القطع التي يمكن 
َّ
خصوصًا أن

تنسيقها مع مختلف القطع وبطرق ال تعد 
وال تحصى. فا حدود لاختيارات هنا. 

نصح 
ُ
ت ال  القامة،  املـــرأة قصيرة  كانت  وإذا 

بــاعــتــمــاد الــفــســتــان الــطــويــل ألنــهــا ستبدو 
ــدًا لــهــا.  ــ أقـــصـــر قـــامـــة، فــهــو غــيــر مــنــاســب أبـ
األجـــمـــل لــهــا أن يـــكـــون الــفــســتــان مــتــوســط 
الــــطــــول مــــع الـــبـــلـــيـــزر الـــقـــصـــيـــر. وفـــــي ذات 
السياق، نشهد في هذا املوسم عودة بليزر 
الــســبــعــيــنــيــات بـــالـــجـــيـــوب أو الـــســـحـــابـــات. 
الـــافـــت هــنــا اعــتــمــاده مـــع الــقــمــيــص املــزيــن 
بنقوش الحيوان أو باألزهار أو بالكاروهات 
ــة عــصــريــة بــامــتــيــاز والفــتــة. فــقــد يكون 

ّ
لــطــل

 أزرق اللون مع قميص بنقش 
ً
البليزر مثا

الــحــمــار الــوحــشــي فــيــكــِســب املـــــرأة أســلــوبــًا 
جذابًا ومميزًا.

االختيارات العتماد البليزر حاليًا في طلة 
، بحسب عون، ما يجعله 

ً
عصرية كثيرة فعا

من القطع األساسية التي ال غنى عنها في 
تنسيقه عندها مع  يمكن  إذ  املـــرأة،  خــزانــة 
الجذابة  الصيحات  مــن  حــذاء شفاف وهــي 
البليزر مع  األكثر رواجــًا، أو يمكن تنسيق 
يومية مريحة  فــي طلة  الرياضي  الــســروال 
وجميلة أو مع الشورت في أسلوب رسمي 
وعـــصـــري فـــي الـــوقـــت نــفــســه أو مـــع تــنــورة 
ــان أو مـــع »تــــي شـــيـــرت« طــويــل  ــاتـ مـــن الـــسـ
البليزر جلديًا.  كــان  إذا  وجــزمــة، خصوصًا 
ــيــــارات عـــديـــدة وقــــد تــتــنــوع بحسب  ــتــ االخــ
قــمــاش وأســـلـــوب الــبــلــيــزر وقــّصــتــه وأيــضــًا 
بحسب اإلطــالــة املــرجــوة أو املــنــاســبــة. أما 
ــذي بـــأســـلـــوب فــســتــان فـــا يـــزال  ــ الــبــلــيــزر الـ
أيــضــًا مــن الــصــيــحــات الــرائــجــة الــتــي يمكن 

اعتمادها، خصوصًا في أسلوب رسمي.

جميالت الدراما.... تسابق بين المنصات والشاشاتالبليزر... مناسب لطالت الموسم واالختيارات ال تحصى
يبدأ خالل أيام تصوير 

مسلسل »العين بالعين« 
والذي يجمع سيرين 

عبد النور والمغني رامي 
عياش، إْذ بدأت عمليات 

تحضير أعمال موسم 
رمضان المقبل

محمد الحداد

ــة جــديــدة ملــوقــع أحـــفـــوري شــاســع في   كشفت دراســ
بعض  أن  األرجــنــتــن،  بتاجونيا، جنوبي  صــحــراء 
وقت  في  قطعان  في  عاشت  املبكرة  الديناصورات 
ــا يــشــيــر إلــــى أن هــذا  ــو مـ أبـــكـــر مــمــا كــنــا نــعــلــم، وهــ
السلوك ربما كان أحد مفاتيح نجاح الديناصورات 

في االستمرار في تسيد األرض لفترة طويلة. 
من خال تحليل أحافير تعود إلى أشباه سحليات 
ات«، والتي  األرجل التي تعرف باسم »الصوروبوديَّ
تــضــم مــجــمــوعــة مـــن الـــديـــنـــاصـــورات الــكــبــيــرة آكــلــة 
أعــنــاق طويلة  بــأنــهــا ذات  الــعــشــب، والــتــي تتصف 
»الدبلودوكس«  ديناصور  مثل  صغيرة،  ورؤوس 
الذي عاش قبل نحو 150 مليون سنة في ما يعرف 
اآلن بــغــربــي الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، كشف 
الــبــاحــثــون عــن هيكل قطيع منظم جــيــدًا وهــو أول 
ســجــل لــهــذا الــنــوع مــن الــســلــوك االجــتــمــاعــي املعقد 
لـــدى ديــنــاصــور قــديــم. طبقًا لــلــدراســة الــتــي نشرت 
يوم الخميس، 21 أكتوبر/ تشرين األّول، في مجلة 
تقدم  نتائجها  فإن  ريبورتس«،  »ساينتفك  نيتشر 
للديناصورات  األخـــرى  السجات  تسبق  تقديرات 
ــن 40  ذات الـــســـلـــوك االجـــتـــمـــاعـــي املـــتـــطـــور ألكـــثـــر مـ
ــات مــن بــن أول  مليون ســنــة.  كــانــت الــصــوروبــوديَّ
الديناصورات التي ظهرت على األرض، إذ تمكنت 
األرض  الهيمنة على  من  العاشبة  الحيوانات  هذه 
ملدة 40 مليون سنة، خال أواخر العصر الترياسي 

والفترات الجوراسية املبكرة، أي قبل أكثر من 230 
مليون سنة. وقال دييغو بول، الباحث في متحف 
علم الحفريات »إجيديو فيروجليو« في األرجنتن، 
الديناصورات  إن  الــدراســة،  في  الرئيسي  والباحث 
ومــن  بــصــغــارهــا.  تعتني  وكــانــت  اجتماعية  كــانــت 
ا من  ــزء ــ ــذا الـــســـلـــوك جـ املــحــتــمــل أن يـــكـــون تــبــنــي هــ
ــــوري، إذ ســـيـــطـــرت عــلــى  ــــطـ ــتـ ــ مـــفـــتـــاح نـــجـــاحـــهـــا الـ
ومهمة  طويلة  لفترة  بأسره  للعالم  البيئية  النظم 
مـــن تـــاريـــخ كــوكــبــنــا. وأوضــــــح بـــــول، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، أنه كان من املعروف أن بعض  لـ
الــديــنــاصــورات عــرفــت ســلــوك االنــتــظــام فــي قطيع، 
ولكن ذلك ظهر فقط لدى الديناصورات التي عاشت 
خال الجزء األخير من تاريخ الديناصورات )بشكل 
العصر  في  الطباشيري، وبعضها  العصر  رئيسي 
الــجــوراســي األخــيــر قبل حــوالــي 150 مليون سنة(. 
لــذلــك، لــم يكن لــدى العلماء دلــيــل واضـــح على هذا 

السلوك في أوائل عصر الديناصورات. 
اكتشف الفريق في صخور قد يصل عمرها إلى أكثر 

من 190 مليون عام في تكوين »الجونا كولورادا« 
فـــردا ينتمون  لــــ69  فــي األرجــنــتــن، بقايا متحجرة 
ات املبكرة  إلى نوع من فصيلة أشباه الصوروبوديَّ
التي تسمى »املــوصــور« وأكثر من 100 بيضة. في 
املوقع  في  أجريت  التي  الحفريات  كشفت  السابق، 
عــن حــفــريــات 11 فــــردًا إضــافــيــًا يــنــتــمــون للفصيلة 
ــي، يـــبـــلـــغ عــمــر  ــيـــسـ ــرئـ نـــفـــســـهـــا. ووفــــقــــًا لـــلـــبـــاحـــث الـ
املوصور حوالي 193 مليون سنة، وهذا هو الوقت 
العنق الطويل  الــديــنــاصــورات ذات  الــذي غــزت فيه 
الــعــالــم، بــاعــتــبــارهــا الــعــواشــب الــســائــدة فــي جميع 
الحفريات  الرئيسي في علم  السؤال  القارات. وكان 
هــو ملـــاذا كــانــت هــذه الــحــيــوانــات ناجحة فــي تسيد 
األرض؟ ويــرجــح الــبــاحــثــون أن تــكــون لــإجــابــة عن 
هذا السؤال عدة جوانب، ويحتمل أن يكون لسلوك 
الــحــيــوانــات نــهــَج العيش فــي قطعان دوٌر في  هــذه 

بقائها لفترة طويلة. 
»بــالــنــســبــة لــهــذه الـــديـــنـــاصـــورات، كـــان الــعــيــش معا 
في تماسك اجتماعي طريقة فعالة للغاية لحماية 
املفترسة«،  الحيوانات  مثل  األخــطــار  مــن  صغارها 
يستطرد بول، الذي يضيف أن السؤال الكبير الذي ال 
يزال مفتوحًا هو بالضبط متى نشأ سلوك القطيع. 
ــة »الــجــيــدة« الــتــي عثر عليها الباحثون  فــرغــم األدلـ
وتشير إلــى أوائــل العصر الجوراسي )حــوالــي 190 
مليون سنة(، لكن بول وفريقه يعتقدون أن التاريخ 
، وربما تكون البداية في أواخر 

ً
ربما يكون أبكر قليا

العصر الترياسي )قبل حوالي 210 ماين سنة(.

صراع التوقعات ال المعارك

)Getty( »تشارك سيرين عبد النور رامي عياش في بطولة مسلسل »العين بالعين

الديناصورات 
كانت اجتماعية 
وكانت تعتني 
)Getty( بصغارها

)Getty( البليزر لم يعد حكمًا اليوم من القطع كالسيكية األسلوب

حالة استنزاف درامي يقودها تيم حسن وحده في معترك يصعب الخروج منه سالمًا )شاهد(

ترّقب المشاهدون، بعد طول وقٍت، إطالق الموسم الخامس من مسلسل »الهيبة«، إْذ صدر 
»البوستر« الرسمي للعمل قبل عدة أيام، وجاء مخالفًا للتوقعات

الهيبة

عن ِقدم الديناصورات

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

متابعةاليف ستايل

هل يتمكن الحدث 
الدرامي في الجزء 

الخامس من خلق التوازن 
للخروج من مأزق الحكاية 
المهترئة وتقديم صورة 

منطقية لمحاكمة »جبل« 
ومحاسبته على القتل 

العشوائي المرتكب في 
المسلسل؟ في ما عدا 

ذلك، سيقع المسلسل في 
عاقبة تصوير »جبل« كرجل 
عصابات احترف عن طريق 
عائلته التهريب وبيع السالح 

وواجه الدولة وتمرد، 
وفي لحظة »خرافية« 

قرر أن يسلّم نفسه للدولة 
ويدافع عن »الوطن« من 
أجل الهيمنة على الحدود 
من دون أي رادع أو رقيب.

حكاية مهترئة
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