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MEDIA
صحافة
الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

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

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

ال ـتــي سـتـنـجــح فــي إج ـهــاض م ـح ــاوالت الـتــآمــر
ب ــأس ــال ـي ــب ال ـج ــوس ـس ــة وال ـ ـحـ ــرب ال ـس ـي ـبــران ـيــة
املركزة ،بمساهمة أبناء قطاع اإلعالم الوطني».
وح ــث الــرئ ـيــس ت ـبــون األس ـ ــرة اإلع ــام ـي ــة على
«ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن اإلعـ ـ ـ ــام ك ـم ـن ـظــومــة تـحـكـمـهــا
ضوابطها املهنية واألخــاقـيــة؛ وبــن التسويق
االنـتـهــازي املــرتــزق ،الــذي يستثمر فــي عديمي
الــذمــة» ،الفتًا إلــى أنــه إذا كانت حرية الصحافة
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ح ـق ــا م ــن حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان األس ــاسـ ـي ــة؛ ف ــإن
املـســؤولـيــة تـفــرض االل ـت ــزام بــأخــاقـيــات املهنة
املـحـصـنــة مــن كــل أش ـكــال ال ـت ـج ــاوزات ،والـنــأي
عن إقامة عالقات الــوالء الظرفية ،على حساب
شرف املهنة .وعلى الرغم من تعهدات الرئيس
تبون؛ فإن هيئات نقابية في قطاع اإلعالم كانت
قــد ّ
وج ـهــت ان ـت ـقــادات ح ــادة لــوضــع الـصـحــافــة
والصحافيني في البالد.

تطور ورقابة
الدفع عبر الوجه في موسكو:
ّ
يعد تطورًا تكنولوجيًا ،لكنّه يثير
دخل تطبيق للتعرف إلى الوجه حيز التنفيذ ،ليكون وسيلة جديدة لركوب مترو موسكو ،فيما
ّ
القلق ،إذ يخشى المعارضون استغالله للقبض عليهم وزيادة الرقابة
سامر إلياس

في تجربة قالت إنها «األولــى في العالم»،
ً
ً
جديدا للدفع
نظاما
أطلقت مدينة موسكو
في محطات املترو في العاصمة الروسية،
عبر استخدام تطبيق  Face Payباستخدام
ت ـق ـن ـي ــات ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـل ـت ـعــرف
على املـســافــريــن .ورغ ــم تأكيد وزارة النقل
ف ــي ال ـعــاص ـمــة أن ال ـت ـط ـب ـيــق س ـهــل وآمـ ــن،
وتــوق ـعــات ـهــا بـ ــأن ي ـصــل مـسـتـخــدمــو هــذه
الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة إل ــى نـحــو  15ف ــي املــائــة
م ــن امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،إال أن خـ ـب ــراء ط ــرح ــوا
مـخــاوف تتعلق بــأمــن الـبـيــانــات مــن جهة،
وإم ـكــان ـيــة اس ـت ـخــدام ـهــا لـتـشــديــد املــراق ـبــة
عـلــى املــواط ـنــن ،وزي ـ ــادة ح ـمــات التنكيل
باملعارضني للسلطات .بدأ تشغيل النظام
ال ـجــديــد بــالـكــامــل األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،بعد
أكـثــر مــن شـهــريــن مــن تجريبه مــن قـبــل 65
ألــف موظف ومتطوع ،أجــروا أكثر من 1.5
مليون عملية دخول في شهر أغسطس/آب
املاضي ،في عــدد من املحطات التي زودت
بـكــامـيــرات عـنــد ب ــواب ــات الــدفــع فــي املـتــرو،
وتوسيعه تدريجيًا ليشمل  240محطة من
محطات املترو في موسكو .وذكــرت وزارة
النقل التابعة ملوسكو أن أكثر مــن  9آالف
شخص استخدموا الخدمة الجديدة خالل
 20دق ـي ـقــة ف ـق ــط .وم ــن أج ــل تـفـعـيــل Face
 Payيحتاج املستخدم إلــى إدراج صورته
الـشـخـصـيــة وب ـي ــان ــات ب ـطــاق ـتــه املـصــرفـيــة
وبـ ـط ــاق ــة «تـ ــروي ـ ـكـ ــا» (وه ـ ـ ــي ب ـط ــاق ــة دف ــع
تستخدم ل ـســداد أج ــرة التنقل عـبــر املـتــرو
والترام والحافالت في موسكو) في تطبيق
م ـت ــرو م ــوس ـك ــو .وخ ـص ـصــت إدارة امل ـتــرو
عـ ً
ـددا من بوابات الدفع املجهزة بكاميرات
ل ـق ــراءة «امل ـف ـتــاح ال ـب ـيــوم ـتــري» (املـقــايـيــس
الحيوية) للمستخدم ،وقالت إنها ستنظر
في زيــادة هذا النوع من البوابات في حال
زيادة اإلقبال على هذا النوع من الخدمة.
ً
ووفقا لنائب عمدة موسكو لشؤون النقل،
مـكـسـيــم ل ـي ـك ـســوتــوف ،ف ــإن «مــوس ـكــو هي
املدينة األولــى في العالم التي يعمل فيها
م ـثــل هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـط ــاق ،في
أكـثــر مــن  240محطة م ـتــرو» .ومــع تأكيده
أن ن ـظــام ال ــدف ــع ال ـجــديــد س ـي ـكــون طــوعـ ًـيــا
مــن دون إل ـغــاء ال ـخ ـيــارات الـســابـقــة ،أشــاد
لـيـكـســوتــوف بـمـيــزات  ،Face Payوق ــال إن

النظارات واألقنعة لن تعيق عملية التعرف
على وجه الراكب إذا ظل  40في املائة على
ً
مفتوحا ،موضحًا أنــه إذا
األقــل من وجهه
كان معظم الوجه مغطى ،فسوف يستغرق
ً
األمـ ــر وق ــت ــا أطـ ــول لـلـتـعــرف ع ـلــى ال ــراك ــب،
ونصح املستخدمني الذين يــرتــدون أقنعة
ً
بتحريكها قـلـيــا إل ــى أس ـفــل لـكــي يتعرف

يخشى المعارضون
زيادة خطر مراقبتهم
وتقييد حركتهم

ع ـل ـي ـهــم الـ ـنـ ـظ ــام ب ـش ـكــل أسـ ـ ــرع .ول ـ ــم يـفــت
املسؤول الروسي اإلشارة إلى أن استخدام
ال ـن ـظ ــام ال ـج ــدي ــد ي ـح ـظــى بــأه ـم ـيــة خــاصــة
في ظل الوضع الوبائي وانتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ألن ـ ــه ال ي ـت ـط ـلــب ملـ ــس أي ش ــيء
واالحتكاك باألسطح امللوثة ،وتكفي نظرة
واحدة للكاميرا حتى تفتح البوابة.

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

وتـ ـف ــاوت ــت آراء الـ ـخـ ـب ــراء بـ ـش ــأن اإلقـ ـب ــال
الشعبي عـلــى نـظــام الــدفــع الـجــديــد .وذكــر
مــاك ـس ـيــم الغـ ــوتـ ــن ،امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
«ب ــي  »152ال ـتــي تـعـمــل ف ــي م ـجــال حماية
ال ـب ـيــانــات ،أن ــه أث ـنــاء االخ ـت ـبــار فــي محطة
بـيــاروسـكــايــا لـلـمـتــرو« ،ل ــم يـعـمــل الـنـظــام
بـســرعــة ،واسـتـغــرقــت عملية الـتـعــرف على
ثوان» .وإضافة
الراكب وفتح البوابة خمس
ٍ
إل ــى األع ـط ــال الـفـنـيــة املحتملة والـتــأخـيــر،
استبعد الخبير ،في تصريحات لصحيفة
«كــومـيــرســانــت» ،اسـتـخــدام  Face Payعلى
نطاق واسع ،ألن عددا ً
كبيرا من املستخدمني
ً
لن يكون جاهزا لتنزيل التطبيقات وربط
البطاقات املصرفية بها .في املقابل ،توقع
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـشــركــة Faceter Russia
املـتـخـصـصــة ف ــي أن ـظ ـمــة األمـ ــن وامل ــراق ـب ــة،
إدوارد كــوس ـت ـيــريــف ،أن ال ـن ـظــام الـجــديــد
سيكتسب شعبية بالتدريج ،موضحًا أن
اإلقبال سيكون ضعيفًا في البداية كما كان
الحال حني بدأ الدفع بالطاقات املصرفية،
نظرا للقلق على مصير األموال واملدخرات
في حال سرقة البطاقة.
وي ـخ ـشــى م ـعــارضــو ن ـظ ــام ال ــدف ــع الـجــديــد
مــن أن يــزيــد مــن خـطــر مــراقـبـتـهــم وتقييد
ح ــرك ـت ـه ــم ،ل ـت ـض ــاف ك ــامـ ـي ــرات الـتـطـبـيــق
إلــى نحو  200ألــف كاميرا مراقبة زرعتها
س ـل ـطــات امل ــدي ـن ــة ف ّــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
واس ـت ـخــدمــت ل ـت ـعــقــب ح ــرك ــة املـتـظــاهــريــن
والتعرف عليهم ملحاكمتهم الحقًا.
وفـ ــي ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،أثـ ـ ــارت مـخـطـطــات
حكومة موسكو لحفظ صور املستخدمني
وإرس ــالـ ـه ــا إل ــى
مل ــوق ــع خ ــدم ــات امل ــديـ ـن ــةّ ،
ال ـشــرطــة ،ضـجــة ك ـب ـيــرة ،ووق ـع ــت حكومة
املدينة عقدا مع شركة بقيمة  236مليون
روبل من أجل جمع بيانات وصور ومقاطع
فيديو إن أمكن من الهواتف النقالة لجميع
املستخدمني ،من أجل تسهيل التعرف على
املـجــرمــن وف ــرض غ ــرام ــات عـلــى منتهكي
نظام العزل الذاتي الــذي يمكن أن تفرضه
السلطات .وفــي سبتمبر ،أعلنت سلطات
مــوسـكــو أنـهــا ستنفق  130مـلـيــون روب ــل،
لتحسني نظام التعرف على الوجوه الذي
تستخدمه الشرطة ،والذي ساعد السلطات
فـ ـ ــي إل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
املحتجني على اعتقال املـعــارض نافالني
بداية العام الحالي.

هل تعزّز منصة ترامب الجديدة االنقسام األميركي؟
ي ـعــد اإلع ـ ــان ع ــن إن ـش ــاء شـبـكــة لـلـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي تـحـمــل عــامــة دون ــال ــد تــرامــب
مؤشرًا إضافيًا إلى أن الرئيس الجمهوري
السابق يستعد للترشح مجددًا ،لكنه يمكن
أن ي ــؤدي أي ـضــا إل ــى تـعـمـيــق االنـقـســامــات
فــي املـجـتـمــع األم ـيــركــي .ويــرجــح أن تحتل
الفكرة التي ال أساس لها بأن الديمقراطيني
ســرقــوا الــرئــاســة مــن الـجـمـهــوري فــي 2020
الحيز األكبر على املنصة الجديدة «تروث
سوشال»  ،TRUTH Socialالتي أعلن عنها
املـلـيــارديــر األرب ـعــاء املــاضــي .كما ستجذب
بــالـتــأكـيــد عـ ــددًا م ــن امل ـحــاف ـظــن املقتنعني
بـفــرضـيــات ح ــدوث تــزويــر انـتـخــابــي هائل
أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول ،في
السادس من كانون الثاني/يناير.
ويعول الرئيس السابق على هــذه القاعدة
للمتعاطفني معه الـتــي تشكل اآلن أغلبية
داخل الحزب الجمهوري ،لبدء حملة جديدة
محتملة النتخابات  ،2024بـهــدف الـعــودة
إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض .وح ـ ـظـ ــرت ش ـب ـكــات
الـتــواصــل االجتماعي الكبرى تــرامــب ،بعد
أح ــداث  6يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي .وسيطلق
مـنـصـتــه ال ـج ــدي ــدة مـطـلــع  ،2022ف ــي عــالــم
افتراضي منقسم أيضًا ،ســواء تعلق األمر
بشبكات الـتــواصــل االجتماعي أو وسائل
اإلعالم التقليدية.
وحيث كان يمكن لألميركيني االتفاق على
مـجـمــوعــة مـشـتــركــة م ــن ال ـح ـقــائــق وال ـق ـيــم،
أصـبــح هـنــاك مـعـسـكــران ال يمكن التوفيق
بينهما ،يراقبان بتحفز بعضهما بعضًا،
وك ـ ــل م ـن ـه ـمــا م ـس ـل ـ ّـح ب ـن ـس ـخ ـتــه ال ـخ ــاص ــة
مـ ــن الـ ــواقـ ــع وم ـض ــخ ـم ــة مـ ــن ق ـب ــل وس ـي ـلــة
اإلع ـ ــام ال ـت ــي يـفـضـلـهــا .ودعـ ــا الـصـحــافــي
االسـتـقـصــائــي ك ــارل بـيــرنـسـتــن ال ــذي أدى
ت ـح ـق ـي ـقــه م ــع ب ـ ــوب وودوارد ،ف ــي قـضـيــة

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

«ووترغيت» ،إلى استقالة الرئيس ريتشارد
نيكسون ،وسائل اإلعالم والسياسيني إلى
بــذل املزيد من الجهود ملكافحة املعلومات
املضللة التي تقسم البالد .وقال بيرنستني
إن «االن ـق ـســام ال ــذي يفصل بيننا ويسبب
اس ـت ـق ـط ــاب ــا ب ـي ـن ـنــا فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد سـ ّـيــئ
وعميق».
وبني القنوات اإلخبارية التقدمية مثل «إم
أس أن بي سي» ،أو املحافظة مثل «فوكس

انقسام عمودي
بين معسكرين تشهده
أميركا وإعالمها

ن ـي ــوز» ،ي ـعــرض تــرامــب بـشـكـلــن ،فـهــو إمــا
أكـبــر تـهــديــد للديمقراطية األمـيــركـيــة منذ
الحرب األهلية في القرن التاسع عشر ،أو
الحصن املنيع األخير ضد املوجة الثقافية
التي يقودها اليسار واستيالء الشيوعيني
على السلطة .ون ــادرًا ما يواجه مؤيدو كل
من هاتني الفقاعتني املتنافستني معلومات
ت ـت ـعــارض مــع مــواقـفـهــم ،مـنــذ االنـتـخــابــات
الرئاسية لعام  .2020واالنقسام إرث اتسم

به عهد ترامب ،إذ ّ
صوت أكثر من  81مليون
شـخــص لـجــو ب ــاي ــدن ف ــي  ،2020وه ــو رقــم
ق ـيــاســي ،لـكــن  74مـلـيــونــا صــوتــوا لصالح
ترامب ،وهو ثاني أكبر رقم يسجل لصالح
مــرشــح .فــي اليمني ،تبنت شخصيات مثل
نجل الرئيس السابق دونالد ترامب االبن
استراتيجية تسمى «التحكم بالليبراليني»،
بعبارة أخرى «إغضاب مؤيدي اليسار» ،أي
استفزاز اليسار وإثارة السخط في صفوفه
ع ـبــر اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى أك ـثــر امل ــواض ـي ــع إث ــارة
لالنقسام .في دوائــر اليسار األكثر تشددا،
ُ
تعزى كل نقطة خالف حول قضية األقليات
العرقية أو الجنسية إلى التعصب الفطري
للمحافظني.
ولـ«فوكس نيوز» جمهور ّ
وفي ،لكن العديد
م ــن م ــؤي ــدي دون ــال ــد ت ــرام ــب ان ـت ـق ـلــوا منذ
االنتخابات إلى متابعة قنوات أخرى أكثر
يـمـيـنـيــة وأك ـث ــر تـمـسـكــا بـنـظــريــة امل ــؤام ــرة،
مـثــل «ن ـيــوزمــاكــس» و«وان أمـيــركــا نـيــوز».
واالس ـت ـق ـطــاب ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام يعكس
تـشـقـقــات أوسـ ــع ب ــن ال ــوالي ــات الـســاحـلـيــة
األميركية ،وواليــات الداخل املحافظة التي
تعتبر األولى نخبة منفصلة عن الواقع.
وشهد تطبيق الشبكة االجتماعية «بارلر»
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف م ـحــاف ـظــن م ـح ـظــوريــن
عـلــى «تــويـتــر» و«فـيـسـبــوك» انـتـعــاشــا بعد
انتخابات  ،2020إذ بلغ عــدد مستخدميه
نـ ـح ــو ت ـس ـع ــة م ــاي ــن شـ ـخ ــص .وت ـت ـغ ــذى
رس ــائ ــل هـ ـ ــؤالء م ــن «ال ـ ـحـ ــروب ال ـث ـقــاف ـيــة»
للواليات املتحدة اليوم من إزالــة التماثيل
التاريخية إلى ركوع الرياضيني املحترفني
أثـنــاء النشيد الــوطـنــي ،للتنديد بالتمييز
ضد األميركيني السود وتعليم تاريخ عدم
املساواة العرقية في املدارس.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

عدنان حمدان

مـ ــاذا ي ــوج ــد ف ــي جـعـبــة «الـهـيـبــة»
ل ـي ـق ــدم ــه فـ ــي خـ ــامـ ــس م ــواسـ ـم ــه؟
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 الالفت أن شركة «الصباح» املنتجة
ّ
للعمل أع ـل ـنــت ،لـلـمــرة األول ـ ــى ،أن املسلسل
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى م ــوسـ ـم ــه األخـ ـ ـي ـ ــر ،وذل ـ ـ ــك عـلــى
«البوستر» الرسمي ،والــذي صــدر قبل عدة
أي ــام مــن بــدايــة ال ـعــرض ،وك ــان األضـعــف من
نــاح ـيــة ال ـغ ــراف ـي ــك وال ـت ـص ـم ـيــم ،ف ـلــم يظهر
جميع األبـطــال في صــورة جماعية التقطت
من قبل مصور كما حدث في األجزاء الثالثة
األخ ـي ــرة ،بــل اكـتـفــت الـشــركــة بــدمــج الـصــور
الـفــرديــة فــي «بــوسـتـ ٍـر» واح ــد لضيق الوقت
ربما ،إذ ما تزال عمليات التصوير مستمرة
مع بداية العرض.
فــي حــن لــم تحمل ال ـشــارة جــديـدًا يــذكــر ،فما
زالت الهوية البصرية املستخدمة من املوسم

تر ّ
وقت ،إطالق الموسم الخامس من مسلسل «الهيبة»ْ ،
إذ صدر
قب المشاهدون ،بعد طول
ٍ
«البوستر» الرسمي للعمل قبل عدة أيام ،وجاء مخالفًا للتوقعات

الهيبة

صراع التوقعات ال المعارك

األول مع جمل من كلمات الشارة تظهر على
الغرافيك ،ولعل االخـتــاف ظــاهــري فــي قصة
الشعر الجديدة التي ظهرت بها الشخصية
ّ
الرئيسية «جبل» ،ليبرز أن هناك شيئًا جديدًا
م ــا مـخـتـلـفــا ع ــن بـقـيــة األج ـ ـ ــزاء ،ل ــذا اعـتـمــدت
الـشــركــة فــي تسويقها للعمل وضــع إطــاالت
ـال
«ج ـب ــل» ف ــي األجـ ـ ــزاء ال ـســاب ـقــة بـشـكــل مـتـتـ ٍ
لـتـظـهــر االخـ ـت ــاف ب ــن م ــوس ــم وال ـ ــذي يـلـيــه.
ّ
كــل ذلــك بــدا أقــل اهتمامًا مــن املــواســم األولــى،
ّ
فلم تقدم أغنية خاصة للجزء كما حــدث في

«الـهـيـبــة  -الـ ـع ــودة» ،وم ــن دون بــث املسلسل
بتوقيت الـ ــذروة فـقــد اتـفــق عـلــى عــرضــه عند
السادسة مـسـ ً
ـاء وعبر قناة  MBCفقط ،على
عكس املواسم السابقة حيث جرى بث الجزء
عبر عدة قنوات عربية بالتزامن دفعة واحدة.
ك ـمــا غـ ــاب ع ــن ال ـع ــرض ال ـت ـل ـفــزيــونــي ال ــرع ــاة
اإلع ــان ـي ــون رغ ــم ض ـخــامــة اإلنـ ـت ــاج ووص ــف
م ـن ـت ــج املـ ـسـ ـلـ ـس ــل امل ـ ــوس ـ ــم بـ ــأنـ ــه األص ـ ـعـ ــب،
ّ
ل ـكــن الـقـنــاة الـسـعــوديــة اكـتـفــت بــالـتــرويــج أن
العمل يـعــرض قبل  24ســاعــة مــن بــث الحلقة

لعب المزاج العام للشارع
دورًا عكسيًا في االنجذاب
لمتابعة العمل

تلفزيونيًا على منصة «شاهد» لزيادة حماس
الجمهور ودفعهم ملتابعة الحلقة قبل عرضها
التلفزيوني
على الشاشة ،وبذلك فقد العرض
ّ
فــي الـيــوم التالي الــوقــع املنتظر وجــاء وكأنه
إعــادة لحلقة اليوم السابق التي جرى تداول
مقاطعها على اإلنترنت ومواقع التواصل.
ّ
وب ـمــا أن املـسـلـســل خ ــارج أوقـ ــات ال ـ ــذروة وال
يحظى بالوقع ذاتــه الــذي يحدث عند عرضه
على قناة لبنانية بعد نشرة األخبار املسائية،
فذلك سيخفف من قدرته على صناعة تريند

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

اليف ستايل

كارين إليان ضاهر

يـعـتـبــر ال ـب ـل ـيــزر م ــن ال ـق ـطــع األس ــاس ـي ــة في
خ ــزان ـت ــك ،والـ ـت ــي ال ت ـغ ـيــب م ــع ك ــل مــوســم
جـ ــديـ ــد م ـ ــن ب ـ ــن الـ ـصـ ـيـ ـح ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
خصوصًا في موسم الخريف .في السنوات
األخـيــرة ،أصبحت هــذه القطعة بعيدة عن
الـكــاسـيـكـيــة وت ـط ــل عـلـيـنــا ف ــي ك ــل مــوســم
بأساليب جديدة بما يسمح باعتمادها في
ط ــاالت اليومية وفــي املناسبات أيضًا.
اإل ّ
يــوضــح االختصاصي فــي تنسيق املظهر،
َّ
جيف عــون ،في حديثه هنا ،أن الصيحات
ال ـج ــدي ــدة امل ـط ــروح ــة لـلـبـلـيــزر ق ــد ال تليق
بمختلف أشكال الجسم ،ما يدعو إلى عدم
اختيارها بعشوائية تماشيًا مع أحدث ما
ّ
تقدمه املوضة فقط.
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــزر تـ ـ ـ ــرد إلـ ــى
ً
األذهـ ــان م ـبــاشــرة تـلــك الـقـطـعــة بأسلوبها
ال ـكــاس ـي ـكــي .ف ــي ال ــواق ــع يـشـيــر ع ــون إلــى
قصات البليزر الكثيرة واألقمشة املتوافرة
م ـن ـه ــا ،إذ ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ج ـل ــدي ــا أو مــن
القطن أو غيرهما .ومــن القصات الرائجة
حاليًا تلك التي باألكتاف العريضة ،والتي
يمكن أن ترتديها املرأة بأساليب مختلفة.
ال ـب ـل ـيــزر ل ــم ي ـعــد ح ـك ـمــا الـ ـي ــوم م ــن الـقـطــع
كــاسـيـكـيــة األسـ ـل ــوب ،ب ــل يـمـكــن اع ـت ـمــاده
فــي املـنــاسـبــات املختلفة واألوق ــات ويمكن
التغيير بأسلوبه بمجرد تنسيقه بطرق
مختلفة م ــع الـقـطــع واإلك ـس ـس ــوارات الـتــي
ي ـتــم اخ ـت ـي ــاره ــا ،إلطـ ـ ــاالت مــري ـحــة يمكن
اعـتـمــادهــا يــومـيــا .فـبـكــل بـســاطــة يـمـكــن أن
ي ـت ـح ـ ّـول م ــن األسـ ـل ــوب ال ــرس ـم ــي إلـ ــى ذاك
املريح بفضل تغييرات بسيطة.

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

الصيحات الجديدة
المطروحة للبليزر
قد ال تليق بمختلف
أشكال الجسم

دراسة

عن ِقدم الديناصورات
محمد الحداد

كشفت دراس ــة جــديــدة ملــوقــع أح ـفــوري شــاســع في
صـحــراء بتاجونيا ،جنوبي األرجـنـتــن ،أن بعض
الديناصورات املبكرة عاشت في قطعان في وقت
أب ـك ــر م ـمــا ك ـنــا ن ـع ـلــم ،وه ــو م ــا يـشـيــر إل ــى أن هــذا
السلوك ربما كان أحد مفاتيح نجاح الديناصورات
في االستمرار في تسيد األرض لفترة طويلة.
من خالل تحليل أحافير تعود إلى أشباه سحليات
َّ
«الصوروبوديات» ،والتي
األرجل التي تعرف باسم
تـضــم مـجـمــوعــة م ــن ال ــدي ـن ــاص ــورات الـكـبـيــرة آكـلــة
الـعـشــب ،وال ـتــي تتصف بــأنـهــا ذات أع ـنــاق طويلة
ورؤوس صغيرة ،مثل ديناصور «الدبلودوكس»
الذي عاش قبل نحو  150مليون سنة في ما يعرف
اآلن بـغــربــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،كشف
الـبــاحـثــون عــن هيكل قطيع منظم جـيـدًا وهــو أول
سـجــل لـهــذا ال ـنــوع مــن الـسـلــوك االجـتـمــاعــي املعقد
لــدى ديـنــاصــور قــديــم .طبقًا لـلــدراســة الـتــي نشرت
يوم الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين ّ
األول ،في مجلة
نيتشر «ساينتفك ريبورتس» ،فإن نتائجها تقدم
تقديرات تسبق السجالت األخ ــرى للديناصورات
ذات ال ـس ـل ــوك االج ـت ـمــاعــي امل ـت ـط ــور ألك ـث ــر م ــن 40
مليون سـنــة .كــانــت ال ـصــوروبـ َّ
ـوديــات مــن بــن أول
الديناصورات التي ظهرت على األرض ،إذ تمكنت
هذه الحيوانات العاشبة من الهيمنة على األرض
ملدة  40مليون سنة ،خالل أواخر العصر الترياسي

والفترات الجوراسية املبكرة ،أي قبل أكثر من 230
مليون سنة .وقال دييغو بول ،الباحث في متحف
علم الحفريات «إجيديو فيروجليو» في األرجنتني،
والباحث الرئيسي في الــدراســة ،إن الديناصورات
كــانــت اجتماعية وكــانــت تعتني بـصـغــارهــا .ومــن
امل ـح ـت ـمــل أن ي ـك ــون تـبـنــي ه ــذا ال ـس ـلــوك جـ ــزءا من
م ـف ـت ــاح ن ـج ــاح ـه ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــوري ،إذ س ـي ـط ــرت عـلــى
النظم البيئية للعالم بأسره لفترة طويلة ومهمة
م ــن ت ــاري ــخ كــوك ـب ـنــا .وأوضـ ـ ــح ب ـ ــول ،ف ــي تـصــريــح
لـ«العربي الجديد» ،أنه كان من املعروف أن بعض
الــدي ـنــاصــورات عــرفــت سـلــوك االن ـت ـظــام فــي قطيع،
ولكن ذلك ظهر فقط لدى الديناصورات التي عاشت
خالل الجزء األخير من تاريخ الديناصورات (بشكل
رئيسي العصر الطباشيري ،وبعضها في العصر
الـجــوراســي األخـيــر قبل حــوالــي  150مليون سنة).
لــذلــك ،لــم يكن لــدى العلماء دلـيــل واض ــح على هذا
السلوك في أوائل عصر الديناصورات.
اكتشف الفريق في صخور قد يصل عمرها إلى أكثر

الديناصورات كانت تعيش
ٍ
وقت أبكر
في قطعان في
ّ
ظن
مما كان يُ

الديناصورات
كانت اجتماعية
وكانت تعتني
بصغارها ()Getty

من  190مليون عام في تكوين «الجونا كولورادا»
فــي األرجـنـتــن ،بقايا متحجرة ل ــ 69ف ــردا ينتمون
َّ
الصوروبوديات املبكرة
إلى نوع من فصيلة أشباه
التي تسمى «املــوصــور» وأكثر من  100بيضة .في
السابق ،كشفت الحفريات التي أجريت في املوقع
عــن حـفــريــات  11ف ــردًا إضــافـيــا يـنـتـمــون للفصيلة
ن ـف ـس ـه ــا .ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ــاح ــث ال ــرئ ـي ـس ــي ،ي ـب ـلــغ عـمــر
املوصور حوالي  193مليون سنة ،وهذا هو الوقت
الــذي غــزت فيه الــديـنــاصــورات ذات العنق الطويل
الـعــالــم ،بــاعـتـبــارهــا الـعــواشــب الـســائــدة فــي جميع
القارات .وكان السؤال الرئيسي في علم الحفريات
هــو ملــاذا كــانــت هــذه الـحـيــوانــات ناجحة فــي تسيد
األرض؟ ويــرجــح الـبــاحـثــون أن تـكــون لــإجــابــة عن
هذا السؤال عدة جوانب ،ويحتمل أن يكون لسلوك
هــذه الـحـيــوانــات نـهـ َـج العيش فــي قطعان ٌ
دور في
بقائها لفترة طويلة.
«بــالـنـسـبــة ل ـهــذه الــدي ـنــاصــورات ،ك ــان الـعـيــش معا
في تماسك اجتماعي طريقة فعالة للغاية لحماية
صغارها مــن األخـطــار مثل الحيوانات املفترسة»،
يستطرد بول ،الذي يضيف أن السؤال الكبير الذي ال
يزال مفتوحًا هو بالضبط متى نشأ سلوك القطيع.
فــرغــم األدل ــة «الـجـيــدة» الـتــي عثر عليها الباحثون
وتشير إلــى أوائــل العصر الجوراسي (حــوالــي 190
مليون سنة) ،لكن بول وفريقه يعتقدون أن التاريخ
ً
ربما يكون أبكر قليال ،وربما تكون البداية في أواخر
العصر الترياسي (قبل حوالي  210ماليني سنة).

متابعة

البليزر ...مناسب لطالت الموسم واالختيارات ال تحصى
ال ـب ـل ـيــزر ال ـف ـض ـفــاض م ــن أح ـ ــدث صـيـحــات
املــوضــة ويمكن اعـتـمــاده بطريقة مختلفة
ب ـت ـحــديــد ال ـخ ـص ــر .ل ـكــن ي ـش ــدد عـ ــون على
أن اخـتـيــاره يــرتـبــط بجسم امل ــرأة ومحيط
خـصــرهــا .فتحديد الـخـصــر ال يـنــاســب من
ّ
تتمتع بخصر عريض ،تمامًا كما أن البليزر
الفضفاض ال يعتبر من االختيارات املوفقة
ممتلئ ألن جسمها
للمرأة التي لها جسم
ّ
سيبدو أكبر حجمًا بعدُ .يفضل أن تعتمده
امل ــرأة الـتــي تتمتع بجسم نحيل فـقــط .أمــا
املــرأة التي لها جسم ممتلئ ،فمن األفضل
لـهــا دائ ـمــا أن تعتمد املــابــس ذات املـقــاس
األقـ ــرب إل ــى مـقــاسـهــا الـفـعـلــي .أم ــا البليزر
من لون القميص والسروال فهي من أحدث
الصيحات أيـضــا ،وتـبــرز بشكل خــاص مع
ً ّ
األل ــوان القوية كالفوشيا مثال لطلة الفتة
وعصرية وأكثر جرأة.
ي ـم ـكــن ت ـح ــوي ــل ال ـب ـل ـي ــزر ب ــات ـج ــاه ال ـل ـبــاس
الـيــومــي ،عبر اعـتـمــاده مــع قميص ،فتبدو
ّ
الطلة رسمية من األعلى ،فيما يتم تنسيقه
م ــع ال ـج ـي ـنــز وال ـ ـحـ ــذاء ال ــري ــاض ــي ألس ـلــوب
م ــري ــح وعـ ـص ــري .عـلـمــا أن ــه يـمـكــن اعـتـمــاد
هذا األسلوب أيًا كان لون البليزر وقماشه،

فــي الفترة املسائية على «تويتر» كما حدث
ً
ـزاء ســابـقــة ،بــل ت ـحــول الـتــريـنــد فـجــأة
فــي أجـ ـ ٍ
باتجاه نسب مشاهدة املسلسل على «شاهد»
لتنشر املنصة اإللكترونية بعد عرض الحلقة
األولى مقطعًا مصورًا لتصدر املسلسل قائمة
العروض في عدة دول عربية.
لكن ،أال يجدر باملواقع الصحافية أن تتلقف
تفاصيل الحلقات وتفاعل الجمهور معها؟
قــد يـكــون مــوعــد الـعــرض وتوقيته لعبا دورًا
عكسيًا ،ال سيما مــع عــرض الحلقات األولــى
من املسلسل بالتزامن مع فعاليات مهرجان
الجونة السينمائي في مصر وحالة التفاعل
الـتــي أحدثتها عــدة قصص داخ ــل املهرجان،
ً
ع ــاوة عـلــى غـيــاب تــرويــج املـسـلـســل بــالــزخــم
ً
ال ــذي ي ــراف ــق عـ ــادة ع ــرض الـعـمــل م ــن مؤتمر
صحافي أو حملة إعالنات طرقية .كذلك لعب
املزاج العام للشارع دورًا عكسيًا في االنجذاب
مل ـتــاب ـعــة ال ـع ـم ــل ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـصــويــر
املـسـلـســل ف ــي ذات مـنــاطــق أج ــزائ ــه الـســابـقــة،
ّ
إال أن مــزاج الشارع اللبناني الحاضن لبيئة
الـعـمــل سـلـبــي نـحــو امل ـشــاهــدة ،فــالـكـهــربــاء ال
تصل لغالبية البيوت واملواطن اللبناني في
حالة مستعصية من وابــل أزمــات اقتصادية
وسياسية تبعد الجمهور عــن اللهاث خلف
حـلـقــات «الـهـيـبــة» ،فـقــد ج ــاء ع ــرض الحلقات
األول ــى بـعــد أي ــام عـلــى حــادثــة الـطـيــونــة التي
أعــادت شبح الـحــرب األهلية إلــى اللبنانيني،
اشتباك
لتأتي الحلقة الثانية من «الهيبة» في
ٍ
مسلح بني العصابات املسلحة داخل شوارع
بيروت.
ت ــزام ــن ق ــد ي ـفــرض انـعـكــاســاتــه ف ــي الـحـلـقــات
امل ـق ـب ـلــة ،م ــع تــوج ـيــه بــوص ـلــة األح ـ ــداث نحو
ـاط مـ ـ ــوارب ال ي ـع ــرف مـ ــدى ن ـض ـجــه في
إسـ ـق ـ ٍ
وضع إشارات للتهريب من مرفأ بيروت نحو
ّ
ال ـح ــدود ال ـســوريــة الـلـبـنــانـيــة ،خـصــوصــا أن
مطلع الجزء الجديد يبدأ بانتقام «جبل» ملقتل
أخيه «صـخــر» مــن عصابة تحترف التهريب
وتبييض العملة ،ما قد ّ
يحول املهرب األكبر
ـام ل ـل ـحــدود في
ف ــي األج ـ ــزاء الـســابـقــة إل ــى حـ ـ ٍ
الحلقات التالية ،وهو ما ظهر في «البرومو»
الدعائي للجزء ،مع تصوير وصــول عناصر
مــن «داعـ ــش» إل ــى ح ــدود «الـهـيـبــة» وتـصــدي
«جبل» لهم.
حــالــة اس ـت ـن ــزاف درام ـ ــي ي ـقــودهــا ت ـيــم حسن
وحــده في معترك يصعب الخروج منه ساملًا
بعد انسحاب أو إقصاء أويــس مخلالتي من
ه ــذا ال ـج ــزء ،وتـنـمـيــط صـ ــورة ع ـبــدو شــاهــن
واملبالغة في أداء سعيد سرحان وعدم إفساح
املجال لدخول واضح لنجم املوسم عبد املنعم
ع ـم ــاي ــري ف ــي ال ـح ـل ـقــات ال ـخ ـمــس األولـ ـ ــى من
املسلسل .كذلك يحمل الجزء الجديد حضورًا
للفنانة اللبنانية إيميه صياح والتي تعود
ل ـلــدرامــا بـعــد غ ـيــاب ،إذ ي ـبــرز اع ـت ـمــاد شــركــة
ّ
«الصباح» على ممثلة ليست من الصف األول
كي يبقى التركيز ثابتًا على تيم حسن ،وهذا
م ــا جـعـلــه يـتـصــدر «بــوس ـتــر» الـعـمــل مـنـفــردًا
كما ّ
سمي الجزء األخير على اسم الشخصية
«الهيبة  -جبل».
وعلى الــرغــم مــن استمرار عمليات التصوير
ّ
ف ــإن الـشــركــة تـخـطــط لـتـمــديــد الـفـتــرة إلنـجــاز
الـ ـن ــص ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون خــاتـمــة
املـ ـش ـ َـروع الـ ــدرامـ ــي امل ـم ـتــد لـخـمـســة م ــواس ــم.
وسبق أن ّقدم الفكرة املخرج الراحل حاتم علي
عبر مسلسل «أحــام كبيرة» حني طرح قصة
الـعـمــل مــع ذات املـمـثـلــن فــي فيلم سينمائي
«العشاق» ،فلم يلتفت الجمهور للفيلم وبقي
الصيت مرتبطًا باملسلسل حتى يومنا هذا،
فــي حــن تسعى شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» هــذه املــرة
لــدخــول حـقــل اإلن ـتــاج السينمائي عـبــر عمل
جماهيري يحمل اســم «الهيبة» وتستقطب
الجمهور إلدخــال إيــرادات جديدة للشركة أو
بيعه ملنصة «شاهد» على األقل.
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جميالت الدراما ....تسابق بين المنصات والشاشات
َّ
خصوصًا أن الجينز من القطع التي يمكن
تنسيقها مع مختلف القطع وبطرق ال تعد
وال تحصى .فال حدود لالختيارات هنا.
ُ
وإذا كانت امل ــرأة قصيرة القامة ،ال تنصح
بــاعـتـمــاد الـفـسـتــان ال ـطــويــل ألن ـهــا ستبدو
أق ـص ــر ق ــام ــة ،ف ـهــو غ ـيــر م ـنــاســب أب ـ ـدًا لـهــا.
األجـ ـم ــل ل ـهــا أن ي ـك ــون ال ـف ـس ـتــان مـتــوســط
ال ـ ـطـ ــول مـ ــع ال ـب ـل ـي ــزر ال ـق ـص ـي ــر .وف ـ ــي ذات
السياق ،نشهد في هذا املوسم عودة بليزر
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ب ــال ـج ـي ــوب أو ال ـس ـح ــاب ــات.
ال ــاف ــت هـنــا اع ـت ـمــاده م ــع الـقـمـيــص املــزيــن
بنقوش الحيوان أو باألزهار أو بالكاروهات
ّ
لـطــلــة عـصــريــة بــامـتـيــاز والف ـتــة .فـقــد يكون
ً
البليزر مثال أزرق اللون مع قميص بنقش
ال ـح ـمــار الــوح ـشــي فـيـكـ ِـســب امل ـ ــرأة أسـلــوبــا
جذابًا ومميزًا.
االختيارات العتماد البليزر حاليًا في طلة
ً
عصرية كثيرة فعال ،بحسب عون ،ما يجعله
من القطع األساسية التي ال غنى عنها في
خــزانــة امل ــرأة ،إذ يمكن تنسيقه عندها مع
حــذاء شفاف وهــي مــن الصيحات الجذابة
األكثر رواجــا ،أو يمكن تنسيق البليزر مع
الـســروال الرياضي فــي طلة يومية مريحة
وجميلة أو مع الشورت في أسلوب رسمي
وع ـص ــري ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أو م ــع ت ـنــورة
م ــن ال ـس ــات ــان أو م ــع «تـ ــي شـ ـي ــرت» طــويــل
وجــزمــة ،خصوصًا إذا كــان البليزر جلديًا.
االخـ ـتـ ـي ــارات ع ــدي ــدة وقـ ــد ت ـت ـنــوع بحسب
ق ـمــاش وأس ـل ــوب الـبـلـيــزر وقـ ّـص ـتــه وأيـضــا
بحسب اإلطــالــة املــرجــوة أو املـنــاسـبــة .أما
ال ـب ـل ـيــزر الـ ــذي ب ــأس ـل ــوب ف ـس ـتــان ف ــا ي ــزال
أيـضــا مــن الـصـيـحــات الــرائ ـجــة الـتــي يمكن
اعتمادها ،خصوصًا في أسلوب رسمي.

يبدأ خالل أيام تصوير
مسلسل «العين بالعين»
والذي يجمع سيرين
عبد النور والمغني رامي
عياشْ ،
إذ بدأت عمليات
تحضير أعمال موسم
رمضان المقبل

عـلــى صفحتها الـخــاصــة «تــوي ـتــر» إن كــانــوا
يريدون جزءًا ثانيًا من «صالون زهرة» كنوع
مــن االسـتـفـتــاء وال ـتــرويــج ،وذل ــك رغ ــم تــراجــع
نسبة متابعته بعد الحلقات األول ــى .نجيم
أعلنت عــن ق ــرار اتخذته بالغياب عــن موسم
الــدرامــا الرمضاني َّ ،2022
وردت السبب إلى
َّ
أن ـهــا سـتـتـفـ َّـرغ ألع ـمــال خــاصــة ،مـنـهــا إطــاق
م ـس ـت ـح ـضــرات ت ـج ـم ـيــل ب ــاس ـم ـه ــا ،وهـ ـ ــذا مــا
ي ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا ال ـغ ـي ــاب ب ـع ــد ت ـس ــع س ـن ــوات
حضرت ضمنها في أعمال «رمضانية» عربية
ُمشتركة.

إبراهيم علي

«العين بالعين»

على الرغم من التحضيرات الخاصة بموسم
درام ــا رمـضــان  ،2022تعمل شــركــات اإلنـتــاج
اللبنانية على مجموعة جديدة من املسلسالت
ّ
باملنصات .والــواضــح أن
القصيرة ،الخاصة
عملية اإلنتاج هــذه تؤمن متابعة تصاعدية
واضحة بعد عرضها األول.
غياب نادين نجيم

قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،انـ ـتـ ـه ــت م ـن ـص ــة «شـ ــاهـ ــد»
السعودية من عرض مسلسل «صالون زهرة»
من نص نادين جابر ،وبطولة نادين نسيب
نجيم ومعتصم النهار ،وإخــراج جو بوعيد.
ً
اع ـت ـ ِـب ـ َـر «ص ــال ــون زه ـ ــرة» م ـس ـل ـســا ضـعـيـفــا
قياسًا إلــى أعمال نادين نجيم السابقة التي
قــدم ـت ـهــا ،وك ـ ــان آخ ــره ــا «ع ـش ــري ــن ع ـشــريــن»
الذي حظي بردود فعل إيجابية لجهة النص
واإلخــراج ،وحتى االنقالب في أداء نجيم إلى
جــانــب زميلها ال ـســوري قـصــي خــولــي .وقبل
يومني ،سألت نادين نسيب نجيم متابعيها

قالت شركة صادق الصباح في بيان صحافي
َّ
إن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ب ـ ــدأت ل ـت ـصــويــر مـسـلـســل
جــديــد يجمع بــن املمثلة سيرين عبد النور
ومواطنها املغني رامي عياش ،بعنوان «العني
بالعني» من نص سالم كسيري وإخراج رنده
علم ،ومن املتوقع بحسب بيان الشركة أن يبدأ
ع ــرض املـسـلـســل امل ــؤل ــف م ــن  15حـلـقــة بــدايــة
 2022ع ـلــى مـنـصــة «شـ ــاهـ ــد» ،وب ــذل ــك تـكــون
سيرين عبد النور الغائبة عن موسم الدراما
ف ــي رمـ ـض ــان س ـج ـلــت ب ـطــولــة ف ــي مسلسلني
ف ــي أق ــل م ــن ع ــام ،بـعــد ع ــرض مـسـلـســل «دور
الـعـمــر» فــي آب /أغـسـطــس املــاضــي ،مــن نص
ناصر فقيه ،وإخراج سعيد املاروق ،وشاركها
البطولة عادل كرم .ال تفاصيل حول عودة عبد
ّ
الصباح ،وإمكانية
النور للتعاون مع شركة
ضـ ـم ــان م ـس ـل ـســل آخ ـ ــر مل ــوس ــم رم ـ ـضـ ــان مــع
ّ
الصباح حضور
الشركة ذاتها ،وبذلك تخسر
نادين نجيم ،وسيرين عبد النور ،فيما تعول
الـشــركــة على فــالـيــري أبــو شـقــرا لتقاسم دور
البطولة مــع قصي خــولــي فــي مسلسل «مــن..

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

إل ــى» ال ـخــاص بــرم ـضــان .مـحــاولــة أخ ــرى من
«ال ـصـ ّـبــاح» فــي إثـبــات م ـقــدرات أبــو شـقــرا في
التمثيل بعد أكثر من تعاون مع ملكة جمال
لبنان ( )2015فــي «الهيبة  )2017( »2إخــراج
ســامــر الـبــرقــاوي .بعدها تقاسمت أبــو شقرا
بطولة مسلسل «ما فيي» مع معتصم النهار،

مــن إخ ــراج رش ــا شربتجي ( ،)2017ومــؤخـرًا
في مسلسل «ال حكم عليه» ( )2020إلى جانب
قصي خولي ،وإخراج فيليب أسمر.
حـ ـت ــى ال ـ ـي ـ ــوم ،ث ــاث ــة م ـس ـل ـس ــات ُم ـش ـت ــرك ــة
خ ــاص ــة ب ـمــوســم رمـ ـض ــان  .2022ويـ ـب ــدو أن
شـ ــركـ ــات االنـ ـ ـت ـ ــاج ت ـس ـت ـع ـجــل االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن

تـ ـص ــوي ــر املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،أو ت ـلــك
ال ـخ ــاص ــة ب ــامل ـن ـ ّـصــات والـ ـت ــي ت ـن ـتــج ك ــل أي ــام
السنة ،وتـعــرض تباعًا ،وهــو أمــر سيقلل من
ّ
التنبه ملواسم «رمضان» املقبلة واإلعــان عن
إن ـتــاجــات تـسـتـحــق املـتــابـعــة عـلــى الـشــاشــات
ّ
واملنصات معًا.

