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»دوزيم« المغربية: حلّة جديدة وأزمة مالية قديمة

اإلعالم الروسي والربيع العربي في ذكراه العاشرة

الدار البيضاء ـ حمزة الترباوي

الــحــالــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  منتصف 
توفي املذيع املغربي، صالح الدين الغماري، 
فجأة وقبل أن يبدأ برنامجه الجديد الذي 
الجديدة  الــبــرامــج  مــن  جــاء ضمن تشكيلة 
لــكــن هـــذه ليست  الــثــانــيــة.  للقناة املــغــربــيــة 
القناة  تـــزال  الــوحــيــدة. إذ ال  الــقــنــاة  مشكلة 
تواجه مشاكل مالية بدأت منذ مدة طويلة 
جدًا.  قريبًا  ستحل  أنها  على  تأكيدات  وال 
املعروفة  الــثــانــيــة،  املغربية  الــقــنــاة  ورفــعــت 
اختصارًا بـ2M )دوزيم( الستار عن حلتها 
الــجــديــدة الــتــي تضمنت نــشــرات إخــبــاريــة 
بــحــلــة جـــديـــدة تــركــز عــلــى تــحــلــيــل األخــبــار 

بداًل من سردها.

الجمهور يتغير... القناة كذلك
 نقل موقع القناة عن مديرها، سليم الشيخ، 
قـــولـــه: »لــقــد تــغــيــرت عـــــادات الـــوصـــول إلــى 
الــخــبــر لــــدى مــشــاهــديــنــا. إذ بــحــلــول وقــت 
تتبعهم لنشراتنا اإلخبارية، تكون األخبار 
العاجلة قد وصلتهم على هواتفهم الذكية 
التواصل  ووســائــل  الرقمية  املنصات  عبر 
االجتماعي. مهمتنا اآلن هي تمكينهم من 
مــن صحتها  والتحقق  األخــبــار،  هــذه  فهم 
عبر الــتــأكــد مــن عــدم كونها أخــبــارًا مزيفة 
معالجتها  ثــم  ومــن  مضللة،  معلومات  أو 

بعمق، وفك رموزها ومناقشتها«.
ــار الـــجـــديـــدة،  ــبــ وإلـــــى جـــانـــب نـــشـــرات األخــ
شــرعــت الــقــنــاة فــي عــرض بــرامــج ومجالت 
إخــبــاريــة وحـــواريـــة جــديــدة، مــع اســتــوديــو 
برنامج  البرامج  هــذه  بــن  مــن  تقدمًا.  أكثر 
أســبــوعــي يحمل اســـم »صــوتــكــم«، كـــان من 
الغماري،  الدين  أن يقدمه صالح  املفترض 
قــبــل أن تــبــاغــتــه ســكــتــة قــلــبــيــة غــيــبــتــه عن 
الــجــمــهــور، قــبــل حــتــى أن يــظــهــر فـــي حلقة 
أولى. لكن هذا ليس مشكل القناة الوحيد. 
ــة مالية  إذ تــعــانــي الــقــنــاة الــثــانــيــة مـــن أزمــ

اعترف بها مدير القناة شخصيًا. 

أزمة مالية تالحقها
رفعت الحكومة املغربية دعم القناة الثانية 
من 45 مليونًا إلى 65 مليون درهم في فترة 
القناة تجاوزت  2017 و2018، لكن خسائر 
41.2 مليار سنتيم في سنة 2018، وأضحت 
مهددة باإلفالس، يقول موقع »هسبريس« 

منوعات
إغالق 

قناة
أعـــلـــن تــلــفــزيــون تـــركـــي خــــاص نــقــل وجــهــة 
نظر املــعــارضــة املــوالــيــة لــأكــراد، أنــه اضطر 
إلــى وقــف بــثــه، بعد أقــل مــن شهر على بدء 
أنــشــطــتــه، مــا أثـــار املــزيــد مــن املــخــاوف على 
حرية الصحافة التي تتعرض للتضييق في 

تركيا. 
ــــي«، املــمــلــوك  ــان تــلــفــزيــون »أوالي تـــي فـ ــ وكـ
أســاســا مــن رجــل األعــمــال والــوزيــر السابق 

جــاويــد تــشــاغــار، بــدأ بثه فــي 30 نوفمبر/
تعليق  إلى  املاضي، واضطر  الثاني  تشرين 

برامجه يوم الجمعة املاضي. 
وأعلن التوقف عن البث مباشرة على الهواء. 
وقــــال تــشــاغــار إنـــه قـــرر وقـــف اســتــثــمــاره، 
من  جــدًا  قريب  للقناة  التحريري  النهج  ألن 
املعارضة املوالية لأكراد، لكن رئيس تحرير 
لضغوط  ببساطة  خضع  بأنه  يتهمه  القناة 

الــحــكــومــة. وأعـــلـــن املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــقــنــاة، 
ــتــلــفــزيــون حـــاول  ــاريــــار، أن ال  ســلــيــمــان ســ
ــــتــــوازن بـــن فــئــات املجتمع  الــحــفــاظ عــلــى »ال

التركي كافة«. 
ــه ال يــمــكــنــنــا  ــ ــ ــا أن ــنـ ــبـــن لـ ــكــــن تـ ــ وأضــــــــاف »ل
قــال جاويد   )...( النهج  االســتــمــرار فــي هــذا 
تــشــاغــار إنـــه يخضع لــضــغــوط كــبــيــرة من 
االستمرار«.  على  قــادر  غير  وإنــه  الحكومة، 

وأوقـــفـــت الــقــنــاة بثها بــعــد كــلــمــتــه. مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، اتــــهــــم تـــشـــاغـــار الـــقـــنـــاة فــــي بــيــان 
جدًا  »مقربة  وبأنها  حــيــادهــا،  عــن  بالتخلي 
من نهج حزب الشعوب الديمقراطي )املوالي 
لأكراد(« الذي تتهمه الحكومة بأنه »الواجهة 
الكردستاني«  الــعــمــال  »حــزب  لـــ السياسية« 

املصنف إرهابيا في تركيا.
)فرانس برس(

املغربي.  وانتقل وضع »دوزيم« املالي إلى 
ردهــات املحاكم. إذ سبق وأوردت صحيفة 
»املساء« املغربية أن شبهات فساد وإهدار 
للمال العام تحوم حول صفقات القناة، وأن 
املوضوع قد وصل إلى الوكيل العام للملك. 
وأوضحت الصحيفة أن الجمعية املغربية 
لحماية املال العام قد تقّدمت بشكوى أمام 

النيابة العامة، استنادًا إلى تقارير رسمية 
بمقتضى  عليها  معاقب  »جــرائــم  بـــ تتعلق 

القانون الجنائي«. 
وذكرت الجمعية حينها أن ما توفر لديها 
ــــى شــبــهــة تــبــديــد  مــــن مـــعـــلـــومـــات يــشــيــر إلـ
أموال عامة وخرق قانون الصفقات العامة 

وغيرها من االختالالت.

هل تزيد الحكومة دعمها؟
مـــديـــر الـــقـــنـــاة، ســلــيــم الـــشـــيـــخ، يـــؤكـــد أزمـــة 
ــه مــــع مــوقــع  ــــالل لـــقـــاء لــ ــاة املـــالـــيـــة. خـ ــنـ ــقـ الـ
»مــيــديــا24«، قــال إن تحديث املــعــدات، الذي 
ــب ثــالث 

ّ
ــم، تــطــل ــ اســـتـــنـــزف 25 مــلــيــون درهــ

ــالـــي الــصــعــب  ــنـــوات بــســبــب »الــــوضــــع املـ سـ
وتــراجــع االســتــثــمــارات إلــى أدنـــى مستوى 

لها«، بحسب عباراته. 
وبحسب تصريحات الشيخ، سواء بالنسبة 
»هناك  البرملان،  في  أو  املحاسبة  لسلطات 
إجـــمـــاع تــقــريــبــًا عــلــى حــقــيــقــة أن الــنــمــوذج 
االقــتــصــادي الــحــالــي لــــ2M غــيــر مــســتــدام«، 
ــع، مــن املــســتــحــيــل الــتــوفــيــق بن  »فـــي الـــواقـ
تـــكـــلـــفـــة عــالــيــة  مـــهـــمـــة خــــدمــــة عــــامــــة ذات 
ونموذج يعتمد 95 في املئة من اإلعالنات 

و5 في املئة من دعم الدولة«.
فكرة كان يتفق معها وزير الثقافة السابق، 
الـــحـــســـن عـــبـــيـــابـــة، الــــــذي ســـبـــق أن أوضــــح 
خالل مؤتمر صحافي بأن »ميزانية القناة 
الــثــانــيــة تــعــتــمــد بــنــســبــة 90 فـــي املــئــة على 
ــرادات اإلعـــالنـــات، الــتــي تــراجــعــت بشكل  ــ إيـ
كــبــيــر فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة وتـــوزعـــت على 
وسائل اإلعالم املختلفة، ما أسهم في نقص 

مواردها املالية«.
الحكومة ال يتناسب  أن دعــم  الشيخ  ورأى 
ــن الــتــلــفــزيــون  ــاة كـــجـــزء مــ ــنـ ــقـ ــع مــهــمــة الـ مــ
الرسمي، »هــذا يخلق وضعًا صعبًا؛ ولكن 
يوجد اليوم إجماع واسع جدًا على حقيقة 
أن هذا ال يمكن أن يستمر وأنه يجب إيجاد 

الحلول التي تجري دراستها«. 
يــقــتــرح الــشــيــخ أن تـــكـــون إيــــــــرادات الــقــنــاة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة بــنــســبــة 30 فــــي املـــئـــة بــــداًل 
ــيـــة. ويـــضـــرب  ــالـ ــن 5 فــــي املـــئـــة فـــقـــط الـــحـ مــ
املــــثــــل  بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الــفــرنــســي 
الـــذي يجني 70 فــي املــئــة مــن إيـــراداتـــه من 
اإلعــانــات املقدمة من الــدولــة، و30 في املئة 
مــن اإلعـــالنـــات. ويــقــدم تــجــارب مماثلة في 
أملانيا وبريطانيا. وفي نظره »توضح هذه 
الــتــمــويــل يمكن أن تكون  األمــثــلــة أن نــســب 
تمويل  في  االستمرار  يمكن  وأنــه  متغيرة، 
اإلعـــالنـــات ولكن  مجموعة 2M عــن طــريــق 

ليس بمعدل 95 في املئة«.
وانــعــكــســت أزمــــة الــقــنــاة عــلــى  الــتــوظــيــف. 
فعملية إضــافــة املــزيــد مــن املــواهــل ال يــزال 
مجمدًا، إال من املوظفن املستقلن، وهو ما 

يبرره الشيخ بترشيد التكاليف.

نشرات تركز على 
تحليل األخبار بدًال 

من سردها

تركيز على التداعيات 
السلبية لما بعد ثورات 

الربيع العربي

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية على مدى  اإلعــالم  لم تبق وسائل 
العاشرة  الذكرى  بمنأى عن  املاضية  األيــام 
النــطــالق »الــربــيــع الــعــربــي« فــي تــونــس في 
نهاية عام 2010، وسط تناولها أوضاع عدد 
من الــدول العربية بعد مــرور عقد على تلك 
هذا  تداعيات  ومعالجة  املفصلية  األحـــداث 
 اإلعــالم 

ّ
الــحــراك العربي غير املــســبــوق. لــكــن

الــروســي لــه منظار واحــد لــثــورات الشعوب 
العربية: معارضتها.

وتــضــمــن بــرنــامــج »حــصــاد األســـبـــوع« على 
التابعة لشركة »غازبروم  قناة »إن تي في« 
ــد املــــاضــــي، تــقــريــرًا  ــ مـــيـــديـــا« فـــي حــلــقــة األحـ
ــهــــاجــــرون وحـــــــروب وهــجــمــات  ــنـــوان »مــ بـــعـ
إرهــابــيــة: مـــاذا أدى إلــيــه الــربــيــع الــعــربــي؟«، 
ذّكرت القناة فيه بأن شرارة »الربيع العربي« 
انطلقت من مدينة سيدي بوزيد التونسية 
بعد إشعال الشاب محمد البوعزيزي النار 
الــشــرطــة، دون أن  فــي نفسه رفــضــًا لتعسف 
يتوقع أحــد آنــذاك أن يــؤدي ذلــك إلــى موجة 
كــامــلــة مــن االنــتــفــاضــات فــي شــمــال أفريقيا 
وحــريــق أســفــر عــن ســقــوط الــطــغــاة بـــدءًا من 
العابدين بن علي، فاملصري  زين  التونسي 
ــارك، والـــعـــقـــيـــد الـــلـــيـــبـــي مــعــمــر  ــ ــبـ ــ حــســنــي مـ

القذافي.  
ومـــع ذلــــك، غــلــبــت لــهــجــة نــقــديــة وهــجــومــيــة 
على التقرير الذي رّكز على إبراز التداعيات 
ــورات »الــربــيــع الــعــربــي«  السلبية ملــا بــعــد ثــ
مثل »تدفق الالجئن إلى أوروبــا، وصعود 
ــيـــــن، واســــتــــمــــرار  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
الحروب في ليبيا وسورية واليمن، وتنامي 
وشمل  املنطقة«.  في  الخارجية  القوى  دور 
التقرير مداخلة للسفير البريطاني األسبق 
لدى سورية والبحرين، بيتر فورد، الذي قال: 

»من املستفيدون نتيجة لذلك؟ يتحدث أمن 
عام جامعة الدول العربية عن ذلك بصراحة 
اليوم. في مقدمتهم إسرائيل وإيــران اللتان 
واليمن،  ســوريــة  فــي  حساباتهما  تصفيان 
مقاتلتن من أجل مصالحهما على أراضي 
الغير. ولكن أكبرهم )الرئيس التركي رجب 
طــيــب( أردوغـــــان الـــذي تسلل إلـــى كــل مكان 
لــإعــالن عــن أطــمــاعــه اإلمــبــريــالــيــة، بــعــد أن 
هذا  قبل  تماما  مختلفا  سلوكا  يسلك  كــان 

الربيع«.  من جهتها، اعتبرت محررة شؤون 
الــشــرق األوســــط بصحيفة »كــومــيــرســانــت« 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــانـــا بــيــلــيــنــكــايــا، أن أهــمــيــة 
 2010 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   17 تــــاريــــخ 
لــلــعــاملــن الــعــربــي وغــيــر الــعــربــي ال تــقــل عن 
حــن   ،1914 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   28 أحـــــــداث 
شــكــلــت واقـــعـــة اغــتــيــال ولــــي عــهــد الــنــمــســا-

ــة النـــــدالع  ــعــ ــز فـــرديـــنـــانـــد، ذريــ ــرانــ ــر، فــ املــــجــ
الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولـــــى الـــتـــي أســـفـــرت عن 

ــبــــراطــــوريــــات. وفــــي مــقــال  انـــهـــيـــار بــضــع إمــ
بعنوان »تجرؤوا على الخروج إلى امليدان« 
نشر السبت، لفتت بيلينكايا إلى أن »الربيع 
العربي« لم يؤد في بلدانه إلى تغيير جذري 
للنخب أو االنتصار على الفساد أو تحسن 
الوضع االجتماعي - االقتصادي أو ارتفاع 

سقف الحريات.
ورغــم إقــرار كاتبة املقال بــأن تونس شكلت 
النموذج األكثر حظا النتقال السلطة خالل 
ــه »حتى 

ّ
إن قالت  أنها  إال  الــعــربــي«،  »الربيع 

هذا البلد لم يتمكن من استعادة االستقرار 
االقتصادي وسط ارتفاع معدل البطالة إلى 
ــدي العاملة  18 فــي املــائــة بــن مــجــمــوع األيــ
و36 فــي املــائــة بــن الــشــبــاب«. ولفتت أيضًا 
ــا قــائــمــة  ــهـ ــى تــجــربــتــي بـــقـــاء الــســلــطــة ذاتـ إلــ
االحتجاجات  »وقــف  لـــ نتيجة  البحرين  فــي 
العارمة للشيعة بفضل دخول قوات مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«، وفـــي ســوريــة نتيجة 
لدعم إيران وروسيا لحليفهما، بشار األسد، 
»رغــم قيام دول عربية وتركيا والغرب بكل 

ما بوسعها إلسقاط حكومته«.   
وتــعــامــلــت مــوســكــو مـــع »الـــربـــيـــع الــعــربــي« 
وأن  خاصة  انطالقه،  منذ  والريبة  بالفتور 
تلك الثورات تلتها موجة من االحتجاجات 
فـــــي روســـــيـــــا نـــفـــســـهـــا لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإجــــراء 
انــتــخــابــات بــرملــانــيــة نــزيــهــة ورفــضــًا لــعــودة 
فالديمير بوتن إلى كرسي الرئاسة في عام 
الـــوزراء  رئــيــس  أن شغل منصب  2012 بعد 
ملــدة أربــع ســنــوات.  ومــع ذلــك، أدت األحــداث 
الــتــي تــلــت الـــثـــورات فــي الــعــالــم الــعــربــي إلــى 
نــفــوذ روســيــا فــي املنطقة فــي نهاية  تعزيز 
املطاف، ال سيما بعد بدء تدخلها العسكري 
سبتمبر/أيلول   30 في  سورية  في  املباشر 
ــزايــــد دورهــــــا فـــي األزمــــــة الــلــيــبــيــة  2015 وتــ

وغيرها من امللفات اإلقليمية الساخنة.

)Getty( النموذج االقتصادي الحالي لـدوزيم غير مستدام

من احتفاالت الذكرى العاشرة للثورة التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تواجه القناة الثانية المغربية )دوزيم( أزمة مالية قديمة تستفحل حاليًا. في ظّل ذلك، يتغير الجمهور وتحاول القناة مواكبة ذلك 
فأطلقت حلّة جديدة لنشرات أخبارها وبرامجها أخيرًا
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ــول الــتــي حــمــلــهــا »كــتــاب  ــ مــبــنــيــا عــلــى األصـ
املؤتمر«، باعتبار هذه األصول هي السبيل 
والضياع  التيه  حالة  من  للخروج  الوحيد 
والضعف التي يعانيها الغناء واملوسيقى 
في بالد العرب جميعا. تكّون املؤتمر الذي 
اســتــمــرت أعــمــالــه مـــدة 3 أســابــيــع مـــن عــدة 
لــجــان هـــي: »املــســائــل الــعــامــة« و»املــقــامــات 
واإليقاعات والتأليف« و»السلم املوسيقي« 
و»اآلالت والتسجيل« و»التعليم املوسيقي« 
ــات«.  ــ ــــوطـ ــطـ ــ ــخـ ــ ــقــــى واملـ ــيــ و»تـــــــاريـــــــخ املــــوســ
وحضره موسيقيون وعلماء من دول عدة 
ــغــــرب وتــركــيــا  مــنــهــا: ســـوريـــة ولـــبـــنـــان واملــ
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وفرنسا 
كما  وتشيكوسلوفاكيا.  والــنــمــســا  واملــجــر 
شاركت فرق موسيقية من العراق والجزائر 
ــــارك عــــدد مـــن أبـــرز  وتـــونـــس. وبــالــطــبــع، شـ

املــوســيــقــيــن املــصــريــن فــي أعــمــال املــؤتــمــر 
وانخرطوا في مختلف اللجان، ومن أبرزهم: 
صفر علي أفندي ومصطفى رضا بك وداود 
وكامل  الحريري  درويـــش  والشيخ  حسني 
الخلعي أفندي، ومحمد عبد الوهاب أفندي 
ومنصور عــوض أفــنــدي. كما شــارك عــازف 
السوري  واملوسيقي  الشوا،  سامي  الكمان 
علي الدرويش. وقد كان تجمع املستشرقن 
باملوسيقى  املهتمن  األوروبــيــن  والعلماء 
الجهود  كــانــت  كما  مــســبــوق،  غير  العربية 

هيثم أبوزيد

وردت  ــكـــــي  ــلـــ املـــ املــــــــرســــــــوم  فـــــــي 
الـــخـــطـــوات الــرســمــّيــة والــعــمــلــّيــة 
ألهـــم حـــدث مــوســيــقــي فــي الــقــرن 
 نــــّص املــــرســــوم: »نــحــن فـــؤاد 

ْ
الــعــشــريــن، إذ

ــــالع عــلــى ما  األول مــلــك مـــصـــر. وبـــعـــد االطــ
الـــوزراء فــي 20 يناير/كانون  قــرره مجلس 
الــثــانــي ســنــة 1932، وبــنــاء عــلــى مــا عرضه 
بما  أمــرنــا  ــا،  ــنـ رئــيــس مجلس وزرائـ علينا 
هــــو آت: تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر 
د في القاهرة 

َ
املوسيقى العربية الذي سُيعق

 هذا املؤتمر 
ُ

في مارس/ آذار 1932«. وثائق
جــمــعــت فـــي كـــتـــاب شــهــيــر طــبــعــتــه حينها 
هــذا  زال  ومــــا  الــعــمــومــيــة،  ــعــــارف  املــ وزارة 
الكتاب، ورغم مرور نحو تسعة عقود، يمثل 
والدارسن  للباحثن  األهمية  بالغ  مرجعا 
الكالسيكية.  الشرقية  املوسيقى  تاريخ  في 
أو  تـــروي قصة ال يمكن تجاهلها  فــأوراقــه 
لكونها  ذلــك  أو نسيانها، وليس  تجاوزها 
تــاريــٍخ فني  أو  ملـــاٍض عــريــق،  تمثل توثيقا 
العربية،  املوسيقى  عظيم، بل ألن مستقبل 
وازدهـــارهـــا وتــطــورهــا، واســتــعــادة الــدرس 
املوسيقي لعمقه وجديته، ال بد وأن يكون 

يجب تناول أقراص الدواء 
صباحًا مع رسم إشارة 

الصليب قبل العملية

استمّرت أعمال المؤتمر 
لمّدة ثالثة أسابيع وأفرز 

عّدة لجان

قدمت كلوديا مرشليان 
شخوصها في دائرة 

ضيقة جدًا

2223
منوعات

الــعــلــمــيــة والــتــوثــيــقــيــة كــبــيــرة. ويــمــكــنــنــا أن 
نتوقف أمام إحدى أهم لجان املؤتمر، وهي 
التي  والتأليف،  واإليقاعات  املقامات  لجنة 
يكتا  رؤوف  الـــتـــركـــي  املــوســيــقــي  تـــرأســـهـــا 
بـــك، وشــغــل املــوســيــقــي املــصــري صــفــر علي 
ــــذه الــلــجــنــة  مــنــصــب ســـكـــرتـــيـــرهـــا. بـــذلـــت هـ
جهودًا كبيرة جدًا، لتوثيق املقامات العربية 
اللجنة  اعتمدت  فقد  الــنــظــري.  جانبها  فــي 
الــتــقــريــر الــــذي قــدمــه الــــبــــارون، رودلـــــف دي 
أرلنجر، لشرح وتحليل أكثر من 90 مقاما. 

ويمكن أن نلخص خطة أرلنجر في شرحه 
للمقامات بــمــا يــلــي: قــســم الــرجــل املــقــامــات 
ــا لــــدرجــــة ركــــوزهــــا،  ــقــ ــى مـــجـــمـــوعـــات وفــ ــ إلــ
اليكاة،  فجاءت في ثماني مجموعات هــي: 
عشيران الحسيني، عشيران العجم، العراق، 
الراست، الدوكاه، السيكاة، الجهاركاه. وفي 
، ساق التقرير 9 مقامات 

ً
درجة العراق مثال

هــي: الــعــراق، راحــة األرواح، فرحناك، بسته 
نكار،  أوج، بسته  حـــوران،  دلكش  أصفهان، 
الــراســت،  أوج آرا، رونــق نما. وتحت درجــة 

عرض التقرير 19 مقاما: راست، سوزدالرا، 
ــل، حــيــان،  ــ ــاوي، مـــاهـــور، زاويـ ــ ســـوزنـــاك، رهـ
نــيــرز راســـت، بسنديده، دلــنــشــن، ســازكــار، 
ــر، نــكــريــز،  ــ نـــهـــاونـــد، نــهــاونــد كــبــيــر، نــــوا أثـ
نهاوند مرصع، حجاز كار، كريدلي حجاز 
ــار، طـــــرز نــــويــــن. وكــــانــــت طـــريـــقـــة عـــرض  ــ ــ كـ
املقامات كما جاءت في كتاب املؤتمر عميقة 
مي 

ّ
 يــبــدأ بــاســتــعــراض سل

ْ
فــي الــتــنــاول، إذ

ــام عـــبـــر ديــــوانــــن مــوســيــقــيــن  ــقــ ــاد املــ ــعــ ألبــ
يستعرض  ثم  وهبوطا.  »أكتافن« صعودًا 
عقوده أو أجناسه ضمن الديوانن صعودًا 
وهبوطا. ثم يوضح دائرة عمله، والطريقة 
املــثــلــى لــلــدخــول فــيــه، فليست كــل املــقــامــات 
ــفــــل. وبـــعـــد ذلــك  تــســتــهــل مـــن جــنــســهــا األســ
يوضح النغمات التي يجب التركيز عليها 

كي تتضح شخصية املقام.
ويــمــكــن أن نــشــيــر إلـــى أســـلـــوب الــكــتــاب في 
ــك عــــن طــــريــــق شــــرحــــه ملــقــام  ــ ــ ــــرض، وذلـ ــعـ ــ الـ
ــار، املـــعـــروف فـــي مصر  الــكــريــدلــي حــجــاز كــ
بالحجاز كار كرد، فيوضح الكتاب درجاته 
زيركولة-  راســـت-  بأنها:  صــعــودا  السلمية 
كـــورد- جــهــاركــاه- نـــوا- نيم حــصــار- عجم- 
كــردان- شاهناز- سنبلة- جــواب جهاركاه- 
ــواب  جــــــواب نــــــوا- جــــــواب نـــيـــم حــــصــــار- جــ
عـــجـــم. وال تــخــتــلــف أي مـــن هــــذه الـــدرجـــات 
في الهبوط. ثم يوضح الكتاب عقود املقام 
األربــعــة فــي الــديــوانــن فيبن أنــهــا: كــرد ذو 
الــراســت، نهاوند ذو الخمس  الخمس على 
ــرد ذو الـــخـــمـــس عــلــى  ــ عـــلـــى الـــجـــهـــاركـــاه، كـ
الـــكـــردان، كـــرد عــلــى جـــواب الــنــوا. ثــم يشدد 
الــكــتــاب عــلــى ضـــــرورة أن يـــكـــون اســتــهــالل 
هذا املقام من جوابه أو درجاته العليا. وأن 
يــكــون الــشــروع فيه بالعمل فــي دائـــرة عقد 
الثالث، مع استحباب الصعود للعقد الرابع 
إن أمــكــن. وفـــي الــهــبــوط يــوضــح الــكــتــاب أن 
يكون بالتدرج من العقد الرابع إلى الثالث، 
ثــم إلـــى الــثــانــي مــع االســتــقــرار جــزئــيــا على 
درجة الكردان، ثم على درجة الجهاركاه، ثم 
يكون النزول إلى العقد األول ليدور العمل 
بن درجتي الراست والكردان، أي في دائرة 

العقدين األول والثاني.
صحيح أن قــــرارات املــؤتــمــر وتــوثــيــقــاتــه لم 
ــا عـــلـــى الـــحـــيـــاة املــوســيــقــيــة  ــقـ تــنــعــكــس الحـ
ــر، وكــــانــــت الـــســـنـــوات  والـــغـــنـــائـــيـــة فــــي مـــصـ
التالية للمؤتمر هي بداية عصر املوسيقى 
كانت  والتجديد  التطوير  وباسم  املهجنة، 
كبار  عاتية، وتبنى بعض  التغريب  موجة 
أهل الفن مذهب تبسيط الخطاب الغنائي، 
وانحازوا إلى تقديم األعمال الشعبية ذات 
نغفل  أن  يمكننا  ال  لكن  التجارية.  األبــعــاد 
أن مــن أهــم أســبــاب ضعف أثــر املــؤتــمــر هو 
ــبـــيـــرة. وإذا  تــصــديــه لــقــضــايــا مـــتـــعـــددة وكـ
ــى مــهــمــة كــــل لــجــنــة مــــن لــجــانــه،  ــ نـــظـــرنـــا إلـ
تحتاج  جــدًا،  أنها مهمة ضخمة  الكتشفنا 

إلى مؤتمر خاص ولجان متعددة.

ربيع فران

إسمك«  »ع  أســبــوعــن مسلسل  منذ  ُيــعــَرض 
فيليب  وإخـــراج  مرشليان  كلوديا  كتابة  من 
أسمر وبطولة كارين رزق الله وجيري غزال 
ولــيــلــيــان نــمــري. »ع إســمــك« مــحــاولــة أخــرى 
مـــن الــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة كـــلـــوديـــا مــرشــلــيــان 
فـــي اقــتــحــام مـــا يــمــكــن أن نــســّمــيــه بــــ »درامــــا 
 أجواء أعياد نهاية السنة، 

َّ
 إن

ْ
املناسبات«. إذ

ــدور خاللها  ـــة الــتــي تــ هـــي الــخــلــفــيــة الـــدرامـــيَّ
 

ّ
ــــك فــــي ظـــل ــداث املـــســـلـــســـل. يـــجـــري كــــل ذلـ ــ ــ أحـ
تــعــتــرض طريق  كــثــيــرة  مــشــكــالت مجتمعية 
فــي شرك  الــتــي تتداخل  املــشــاركــن، واألدوار 
الــبــحــث عــن املــرفــأ اإلنــســانــي اآلمــــن. »جـــود« 
 
ُ
)تــــــؤّدي دورهـــــا كـــاريـــن رزق الـــلـــه( هـــي ابــنــة

ــرّي لــبــنــانــي نـــافـــذ. تـــغـــادُر كـــل مـــن والــدتــهــا  ثــ
ــابـــة بــســرطــان  وشــقــيــقــتــهــا الــحــيــاة إثـــر اإلصـ
ــســافــر »جــود« 

ُ
الــرحــم الــوراثــي فــي الــعــائــلــة. ت

إلى فرنسا، وتقوم بعملية تلقيح اصطناعي 
ا من أن يتفاعل املــرض الــوراثــي عندها 

ً
خوف

ا وتفقد إمكانية الحمل، خصوًصا بعد 
ً

أيض
رحيل والدتها وشقيقتها.  تعود »جود« إلى 
بيروت من أجــل أن تبحث عن »أب« البنتها 
املــرتــقــبــة، فــتــلــتــقــي بــــ »ألـــكـــو« )يــــــؤّدي الــــدور 
ة،  جيري غزال(، والذي يقبل الصفقة التجاريَّ
ألـــف دوالر. »ألـــكـــو« يحتاج  مــقــابــل خــمــســن 
أميركا،  فــي  أجــل متابعة دراســتــه  مــن  املبلغ 
من  أنجبها  الــتــي  »مـــريـــام«  الطفلة  لتحصل 
ـــة.  فـــي املــقــابــل،  ــود« عــلــى أوراق ثـــبـــوتـــيَّ ــ »جــ
 
ّ
تــغــضــب عـــائـــلـــة »جـــــــود« عـــلـــى فــعــلــتــهــا ألن
 ال يمكن 

ْ
اإلنجاب لم يتّم من خالل الزواج. إذ

املــتــشــدد وال شقيقتها »صــوالنــج«  لــوالــدهــا 
)تــــؤّدي الـــدور نــاديــن أغــنــاطــيــوس( قــبــول ما 
فعلته، بل يتمُّ النظر إليه من قبل العائلة كـ 
العمل بعد  أحـــداث  د 

ّ
»جــريــمــة شـــرف«. تتعق

ض »جــود« إلى حادث سرقة وإصابتها  تعرُّ
ــل عــلــى إثــرهــا إلـــى املستشفى، 

َ
ــق

ْ
ــن

ُ
بــجــروح، ت

وأثناء التحقيق األمني يتمُّ استدعاء الزوج 
م ابنته.  

ّ
من أجل أن يتسل

قـــضـــّيـــة شـــائـــكـــة تــطــرحــهــا الـــكـــاتـــبـــة كــلــوديــا 
ا 

ً
الــتــي تسعى للحمل خوف املـــرأة  مــرشــلــيــان. 

مـــن فــقــدانــهــا أمــومــتــهــا، تــفــعــل ذلــــك بــســرعــة 
فــائــقــة دون أن تــعــي مــصــيــر مــا يــتــرتــب على 
ذلــك فــي لــبــنــان، هــذا إن حــصــل. عــمــوًمــا، كان 
يــنــقــص الـــكـــاتـــبـــة فــــي بــــدايــــة الـــعـــمـــل، تــقــديــم 
 عــقــالنــي لــعــامــل الــــوراثــــة عند 

ٍ
تـــبـــريـــٍر طـــبـــي

الــرحــم. وهــذا  العائلة فــي اإلصــابــة بسرطان 
 
ً
تــكــون شبيهة إلــى أن  ربــمــا مــا حمل القصة 
ــيـــر املــكــســيــكــيــة الـــتـــي طبعت  بــعــالــم األســـاطـ
ا 

ً
تعاطف وحصدت  التسعينيات،  مسلسالت 

مشيرين إلى أن »بعض املرضى عولجوا في 
العيادات وبعضهم في منازلهم«، وأكدوا أن 
الوقاية  في مجال  التوقعات  تفوق  النتائج 
من اإلصابة أيضا. ونقلت وكالة »سبوتنيك 
جورجيا« في تصريحات عن أحد مبتكري 
الــــدواء، األكــاديــمــي أنـــزور جــابــارديــزيــه، قال 
إلـــى »تركيبة  فــيــهــا إن املــجــمــوعــة تــوصــلــت 
الدواء بمباركة الرب في أثناء املوجة األولى 
ملــــرض كــــورونــــا، ولـــكـــن بــســبــب الــتــعــقــيــدات 
الــبــيــروقــراطــيــة لـــم يــطــرح فـــي الــصــيــدلــيــات 
ــى نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي«، 

ّ
حــت

وأوضـــح جــابــارديــزيــه أن »حــبــة نعمة الــرب 
يـــجـــب أن يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا فــــي الـــصـــبـــاح قــبــل 
 األكــل، وقبلها يجب رســم إشــارة الصليب«.  

سامر إلياس

»نــعــمــة الـــــرب« هـــو االســــم ملــكــمــالت غــذائــيــة 
ــمـــهـــوريـــة جـــورجـــيـــا جــنــوب  ظــــهــــرت فــــي جـ
 يؤكد مبتكروها أنها قادرة على 

ْ
القوقاز، إذ

على  ويسوقون  والوقاية،  كورونا  معالجة 
أنــهــا »دواء قـــوي ملــحــاربــة كــوفــيــد 19 قــادر 
على املساعدة في االنتصار على الفيروس«، 
مــشــتــرطــن أن يــتــنــاول املـــريـــض أو الــراغــب 
بالوقاية من املــرض أقــراص الــدواء صباحا 
ــارة الــصــلــيــب  ــ قــبــل الـــطـــعـــام، وأن يـــرســـم إشــ
قـــبـــل الــعــمــلــيــة! وطــــرحــــت الـــصـــيـــدلـــيـــات فــي 
الجديد  املحلي  الـــدواء  جورجيا  جمهورية 
لــعــالج مـــرض كــورونــا والــوقــايــة مــنــه تحت 
ــم »نــعــمــة الـــــــرب«، والــــــذي ابـــتـــكـــره ثــالثــة  اســ
ه مكمالت غذائية. 

َّ
أكاديمين على أساس أن

وذكــــر مــبــتــكــرو »الــنــعــمــة الــربــانــيــة« ملــراســل 
الــدواء  أن  الجورجية   »2 »روستافيلي  قناة 
القادر على عالج كورونا، واملكون من أربع 
حبات فقط والذي ال يتجاوز سعره 60 الري 
أثــبــت فعاليته  أمــيــركــيــا(،  )قــرابــة 18 دوالرا 
فــي عــالج أكــثــر مــن 300 شخص حتى اآلن، 

جيدًا ومتابعة ال بأس بها في العالم العربي. 
استغلت الكاتبة مرشليان، عامل الصدفة في 
تعاطف »ألكو« مع »جود« بعد سبع سنوات 
من البعد والبحث عن زوجته، ودخوله فجأة 
في قصة حب وإهماله لخطيبته. وال يهمل 
أو ظــواهــر يعيشها  كثيرة  املسلسل حــيــوات 
لبنان من »جورجيت دربــاس« )تــؤّدي الدور 

ليليان نــمــري( صــاحــبــة املــدرســة الــتــي تقيم 
فيها »جود« وابنتها الطفلة، مقابل التدريس 
والتنظيف، إلى حالة شقيقة »ألكو« املصابة 
بسبب  الشديدة  ومعاناتها  داون،  بمتالزمة 
الــذي يخيم على  الفقر  إلــى  تعنيف والديها، 
البعد  امليسور  »ألكو«  اختار  بعدما  العائلة 

عن عائلته بشكل نهائي.
دائــرة  في  مرشليان شخوصها  قدمت  هكذا 
فيليب  املــخــرج  تــفــاعــل ضمنها  جـــدًا،  ضيقة 
أسمر املعروف بدقة اختياره لألماكن ومواقع 
السنة  رأس  أعياد  طابع  وتغليب  التصوير، 
وامليالد، وذلك من خالل التركيز على إشارات 
إلـــى تغليب  الــحــوار  تــدعــو مــن وراء  بسيطة 
ــة.  ثــقــافــة الـــرأفـــة أمــــام قــســوة الــفــقــر والــكــراهــيَّ
يـــبـــقـــى هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة 
ــــب  ــــواجـ ــر الـ ــيــ ــايــ ــعــ ــــاش بـــــن املــ ــقـ ــ مـــــوضـــــوع نـ

القصد، وبن الضعف في  إثباتها من خالل 
املواقف  على  االعتماد  أو حتى  الــطــرح،  آلية 
والخروج  للترويج  آخــر  كاستغالل  الطريفة 
مــن شــوائــب الــطــرح. تسعى الــكــاتــبــة كلوديا 
مرشليان إلى تقديم محتوى يصحُّ تسميته 
ب والدفع »بالتابوهات« التي تسيطر  ركَّ

ُ
بامل

عــلــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لـــلـــخـــروج إلــــى الــعــلــن، 
ــذا الـــخـــط بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــور،  أو تــعــزيــز هــ
ــا مـــع مــســاحــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر  ـ

ً
ــن وذلـــــك تـــزامـ

البديلة.  اإللكترونية  املــواقــع  على  املــتــداولــة 
أو  العزباء«  »األم  تتخذ بشأن  التي  املــواقــف 
الحضانة، وضرورة منح الجنسية ألطفالها 
كــحــق مــكــتــســب لــهــا كــمــا الـــحـــال فـــي الـــغـــرب، 
الخاصة  وفــرض انصهار ذوي االحتياجات 
ــّم عناصر  فـــي املــجــتــمــع دون تــفــرقــة، هـــي أهــ

املسلسل الدرامية.

الـــــــــدواء الــــــذي يـــســـوق لــــه مـــبـــتـــكـــروه بــاســم 
ــور عـــلـــى أن يـــنـــهـــي املـــــرض  ــ ــــصــ ــ ديـــــنـــــي، وُي
»بــمــســحــة يـــد إلـــهـــيـــة«، ال يــحــظــى بــمــبــاركــة 
الــكــنــيــســة الـــجـــورجـــيـــة، حــســب تــصــريــحــات 
ممثل الكنيسة لقناة »روستافيلي 2« الذي 
شدد على أنه ال يجوز استخدام اسم الرب 
لتسويق مبيعات أدوية أو مكمالت غذائية. 
ونصح األطباء املواطنن بعدم اللجوء إلى 
العالجات الطبيعية و»العالجات التجريبة 
ــيــــروس«. وشـــــدد كــبــيــر أطــبــاء  ــفــ ملـــحـــاربـــة الــ
ــــراض الــوبــائــيــة واملــعــديــة الــبــروفــيــســور  األمـ
فــي جــورجــيــا على  تــيــرتــســفــادزيــه  تينغيزا 
ــــذر شــديــديــن لــتــأكــيــد  ــه يــنــظــر بــريــبــة وحـ أنــ
ــــدواء فــي الــعــالج.  املــبــتــكــريــن عــلــى نــجــاعــة الـ
املـــكـــمـــالت  ــذه  ــ هــ تـــركـــيـــبـــة  أعـــــــرف  »ال  وزاد: 
الــغــذائــيــة، ولــكــن فــي حــال أنــهــم )املبتكرون( 
أدرجــــــوا فـــي الــتــركــيــبــة فــيــتــامــيــنــات ومــــواد 
تساعد في عالج املصابن بفيروس كوفيد 
19، فــيــمــكــن اســتــخــدام الـــــــدواء«، مــســتــدركــا: 
»يـــجـــب عـــــدم الــتــفــكــيــر بـــــأن هـــــذه املــكــمــالت 
الـــغـــذائـــيـــة قــــــادرة عــلــى املــعــالــجــة وتــحــقــيــق 

الشفاء من فيروس كورونا«.

»نعمة الرب«... دواء كورونا في جورجيا

مطعم أثري في 
بومبي اإليطالية

»ع إسمك«... دراما لبنانية بطابع مكسيكي

رحاب ضاهر

أصـــدر »يــوتــيــوب« تــقــريــره الــســنــوي عــن املــقــاطــع واملــســلــســالت 
األكــثــر مــشــاهــدة فــي تــركــيــا لــلــعــام 2020، وجـــاء ضــمــن القائمة 
خمسة حظيت بنسبة مشاهدة مليونية خالل العام 2020، فقد 
»انــت  الصيفي  املسلسل  مــن  األولـــى  الحلقة  الترتيب  تــصــّدرت 
الثانية  املرتبة  بـــ16 مليون مشاهدة. وجــاءت في  اطــرق بابي« 
الحلقة األولى من مسلسل »شقة األبرياء« بـ15 مليون مشاهدة 
رغم أن عرضه بدأ منذ ثالثة أشهر فقط. وحل مسلسل »رامو« 
الـــذي عــرض فــي بــدايــة الــعــام 2020 فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة، ونالت 
الحلقة األولــى نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليونا، يليه في 
املرتبة الرابعة الحلقة األولى من مسلسل »املعلم« بـ 11 مليون 
مــشــاهــدة، رغـــم أن املــســلــســل لــم يــحــظ بنسبة مــشــاهــدة عــالــيــة، 
ف عند الحلقة العاشرة. في املرتبة الخامسة جاء مسلسل 

ّ
وتوق

»الغرفة الحمراء« بعشرة مالين مشاهدة، وهو من املسلسالت 
التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في تركيا .

 2020 للعام  على غوغل  بحثا  األكثر  املسلسالت  وعلى صعيد 
في تركيا جاء مسلسل »الخائن« في املرتبة األولى، رغم أنه من 
الثانية حل  املرتبة  وفــي  عرضها حديثا.  بــدأ  التي  املسلسالت 
»شقة  مسلسل  حــل  الثالثة  وفــي  املــعــجــزة«،  »الطبيب  مسلسل 

األبرياء«.
 املــرتــبــة الــرابــعــة، وفـــي الــخــامــســة جــاء 

ّ
ــرق بــابــي« احــتــل »أنـــت اطـ

مسلسل »اللهيب« رغم أن عرضه بدأ حديثا، لكنه لفت األنظار 
السادسة  املرتبة  أمــا  املـــرأة.  تعنيف  لقضايا  إليه بسبب طرحه 
فكانت من نصيب »الغرفة الحمراء«. أما مسلسل »السيد الخطأ«، 
فه احتل املرتبة السابعة. وجاء مسلسل »اتصل بوكيل 

ّ
فرغم توق

املوسم  بــدأت حديثا في  التي  أعمالي«، وهــو ضمن املسلسالت 
الشتوي، ورغم أنه لم يحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا، في 
مسلسل  بحثا.  األكــثــر  املسلسالت  قائمة  ضمن  الثامنة  املرتبة 
»طــيــف إســطــنــبــول« الـــذي عــرض منذ فــتــرة قصيرة على شبكة 
»نتفليكس« جاء في املرتبة التاسعة، وفي املرتبة العاشرة جاء 

مسلسل »عشق 101« الذي عرض أيضا على »نتفليكس«.

رسم أصول الموسيقى العربية

كتاب 
المؤتمر

المسلسالت التركية

فنون وكوكتيل
دراما

رصد

استعادة

نقدآثار

اكتشف علماء اآلثار في بومبي، املدينة اإليطالية األثرية املدفونة في ثوران بركاني 
وقع عام 79 بعد امليالد، متجرًا لبيع األطعمة واملشروبات الساخنة للمارة الرومان. 
ُعـــرف املتجر بــاســم »تــرمــوبــولــيــام«، وهــو مصطلح التيني يشير إلــى مــكــان إعــداد 
املشروبات الساخنة، وجرى كشفه السبت في متنزه بومبي األثري، والذي لم يفتح 
عــام، لطعام في  ملا يقرب من 2000  آثــار، تعود  العلماء على  للجمهور بعد. وعثر 
بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن، والتي كان صاحب املتجر 

يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية.
ألــوان زاهية، بعضها به صور  كانت واجهة املنضدة مزينة بلوحات جدارية ذات 
حيوانات وطــيــور كانت جــزءًا مــن مكونات الطعام املــبــاع، منها دجــاج وبــط. وقــال 
املرة  إنها  األثــري: »هــذا اكتشاف استثنائي،  ماسيمو أوسانا مدير متنزه بومبي 

 إلعداد األطعمة واملشروبات الساخنة«. 
ً
األولى التي نكتشف فيها مكانا كامال

عثر علماء اآلثار أيضا على وعاء شراب برونزي مزخرف، ُيعرف باسم باتيرا، وأواٍن 
خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير النبيذ وغيرها.

كانت بومبي، الواقعة على بعد 23 كيلومترًا جنوب شرقي نابولي، موطنا لحوالي 
13 ألفا من السكان، حن ُدفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجم عن انفجار 

بركاني بقوة تماثل عدة قنابل نووية.
وقالت فاليريا أموريتي، عاملة األنثروبولوجيا باملوقع، »تظهر تحليالتنا األولية 
أن األشكال واألرقام املرسومة على واجهة املنضدة تمثل، جزئيا على األقل، الطعام 
والشراب الذي تم بيعه هناك«. وأوضحت أن العلماء عثروا على آثار لحم الخنزير 
وأسماك وقواقع ولحم البقر في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه »شهادة على 

التنوع الكبير في املنتجات الحيوانية املستخدمة في تحضير األطباق«.
وجرى الكشف عن حوالي ثلثي هذه البلدة القديمة، التي تبلغ مساحتها 66 هكتارًا 
)165 فدانا(، ولم يتم الكشف عن هذه البلدة القديمة قبل القرن السادس عشر، في 

حن بدأت الحفريات املنتظمة فيها حوالي عام 1750.
)رويترز(

في مارس/ آذار 1932 انعقد مؤتمر الموسيقى العربيّة 
القاهرة، وُجِمَعت كّل أعمال  المصرية  العاصمة  في 
وزارة  طبعته  كتاب  في  وثائق  شكل  على  المؤتمر 

المعارف العموميّة

مزرعة مايكل جاكسون
ــــت للبيع 

َ
ُعــــِرض بــعــد أن كــانــت قـــد 

مــقــابــل 100 مليون  لــلــمــرة األولــــى 
عـــروض  تـــوالـــت   ،2015 ــام  عـ دوالر 
البيع منذ ذلك الوقت، وكان آخرها 
العام املاضي، حن عرضت مقابل 
31 مــلــيــون دوالر، تـــّم أخــيــرًا شــراء 
ــاملـــي،  ــعـ ــبــــــوب« الـ ــلـــك »الــــ مــــزرعــــة مـ
الـــراحـــل مــايــكــل جــاكــســون، مقابل 
ووفـــقـــا  دوالر.  ــلـــيـــون  مـ  22 مـــبـــلـــغ 
لصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
أصبح امللياردير رون بيركل الذي 
كان على معرفة شخصية ومقرًبا 
املــالــك الوحيد  الــراحــل،  الفنان  مــن 

للمزرعة.

مهرجان األفالم 
في الدار البيضاء

ــرجــــان الـــــدولـــــي لــلــفــيــلــم  ــد املــــهــ ــقـ عـ
للدار  الوثائقي  والشريط  القصير 
ـــ 12 عــــن بــعــد  ــ ــه الـ ــ ــ الـــبـــيـــضـــاء دورتـ
في  الــســيــنــمــا  »دور  تــحــت شـــعـــار 
وذلك  الترابية«  الــوحــدة  استكمال 
ديــســمــبــر/كــانــون   25-24-23 أليـــام 
انعقاد هذه  الــجــاري. ويأتي  األول 
ة تطبعها  الدورة في ظروف خاصَّ
تـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــــا، األمـــر 
ــتــــدعــــى االعــــتــــمــــاد عــلــى  الــــــــذي اســ
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي من 

أجل تنظيم الفعالّية. 

يارا سفيرة لليونيسف

الفنانة  اليونيسف  منظمة  عينت 
إقليمية  كسفيرٍة  يـــارا،  اللبنانية، 
ــال  ــ ــمـ ــ فـــــــي الـــــــشـــــــرق األوســـــــــــــط وشـ
الــحــد من  فــي  للمساهمة  أفــريــقــيــا 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. وعبرت 
التعين،  بــهــذا  عــن سعادتها  يـــارا 
وقالت: »يسعدني جًدا أن تمنحني 
الـــيـــونـــيـــســـف ثـــقـــتـــهـــا، أتـــطـــلـــع إلـــى 
العمل مع أصدقائي في اليونيسف 
مـــن أجـــل حــمــايــة املــجــتــمــع«. وقـــال 
املـــديـــر اإلقــلــيــمــي لــلــيــونــيــســف تيد 
فنا جدًا انضمام يارا  شيبان: »يشرِّ
اليونيسف في املنطقة،  إلى عائلة 
التي  الجهود  كــل  يــارا على  نشُكر 
بـــذلـــتـــهـــا لــــدعــــم عـــمـــلـــنـــا، وخـــاصـــة 

حملة #ال_تنسوا_الكمامة«.

رسالة الملكة في العيد
ـــهـــت املــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة  وجَّ
رسالة مؤثرة في خطابها املعتاد 
املــســجــل املـــوّجـــه لــبــالدهــا فــي يــوم 
عيد امليالد، ومما جاء في الخطاب: 
»إن ما يريده الكثيرون كهدية هذا 
الــعــام هــو مــجــرد الــعــنــاق، مضيفة 
ــا  وقـــتـ ــكــــون  ــتــ ســ االحـــــتـــــفـــــاالت   

ّ
أن

عصيبا ملن فقدوا أحباءهم بسبب 
جائحة كــورونــا، ومــن لم يتمكنوا 
القيود  مــالقــاة ذويــهــم بسبب  مــن 

املفروضة ملكافحتها«.

جديد تامر حسني

طَرَح الفنان املصري، تامر حسني، 
ــد  ــ ــ ــي »طــــّمــــعــــتــــيــــنــــي« و»قـ ــتــ ــيــ ــنــ أغــ
الفراق« من ألبومه الجديد »خليك 
فـــــوالذي« عــبــر »يـــوتـــيـــوب«. أغنية 
»طــّمــعــتــيــنــي« مــن كــلــمــات وألــحــان 
بـــالل ســـرور وتــوزيــع هــانــي ربــيــع. 
أّمـــا »قـــد الـــفـــراق« فــهــي مــن كلمات 
ــان وتــــوزيــــع  ــ ــحــ ــ تــــامــــر حـــســـن وألــ
ـــر  ــذَكـ ــ و»مــــيــــكــــس« إســــــــالم زكــــــــي. ُي
ــرر بــشــكــل نــهــائــي عــدم   تـــامـــر قــ

َّ
أن

عـــرض فــيــلــمــه الــجــديــد »مـــش أنـــا« 
في صاالت السينما، إال بعد عودة 
الــســيــنــمــائــيــة  ــعــــرض  الــ دور  فـــتـــح 

للعمل بشكل كامل.
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