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دعوات لحماية 11 صحافيًا 
في درعا المحاصرة

البرلمان اإليراني يقيّد شبكات 
التواصل االجتماعي

تونس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة في 
الرئيس  أن  بيان لها صــدر مساء األربــعــاء، 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد قــــرر إعـــفـــاء محمد 
الــعــام للتلفزيون  املــديــر  الـــداهـــش،  األســعــد 
ــمـــي الـــتـــونـــســـي، مــــن مـــهـــامـــه وتــعــيــن  الـــرسـ
التلفزيون  تسيير  بمهمة  الـــدالـــي  عــواطــف 
التونسي بشكل مــؤقــت. جــاء ذلــك بعد أيــام 
اعتبرها  التي  سعّيد  الرئيس  ــرارات  قـ على 
كـــثـــيـــرون انـــقـــابـــيـــة، ونـــّصـــت عــلــى تجميد 
عــمــل الـــبـــرملـــان ورفــــع الــحــصــانــة عـــن جميع 
ــة بــالــحــكــومــة واســتــئــثــاره  ــاحـ الـــنـــواب واإلطـ
فيما  والــقــضــائــيــة،  الــتــنــفــيــذيــة  بالسلطتن 
في  تنتشر  التونسي  الجيش  آلــيــات  كــانــت 
ــام الــــبــــرملــــان، كــمــا  ــ ــدًا أمــ ــديـ الـــعـــاصـــمـــة، وتـــحـ
أمــــام بــعــض املــؤســســات اإلعــامــيــة وبينها 
الجيش  حاصره  الــذي  الرسمي،  التلفزيون 

األربعاء.
ــة مــن  ــالــ ــونـــســـي حــ ــتـ ــزيـــون الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــد الـ ــهــ وشــ
االضــطــراب مساء األربــعــاء، بعد منع أميرة 
محمد، نائبة نقيب الصحافين التونسين، 
ــيـــس الـــرابـــطـــة  ــائـــب رئـ وبــــســــام الـــطـــريـــفـــي، نـ
التونسية لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنــســان، من 
دخول مقر التلفزيون للمشاركة في برنامج 
ســـيـــاســـي  بـــعـــنـــوان »تـــونـــس مـــا بــعــد 25«، 
بــرغــم دعــوتــهــمــا لــلــظــهــور. وقــــد بــــرر املــديــر 
العام للتلفزيون الرسمي املقال عملية املنع 
الجيش  فــي  عميد  مــن  تعليمات  تلقى  بأنه 
التونسي للقيام بذلك، وهو ما نفاه محمد 
الدفاع  الناطق الرسمي باسم وزارة  زكــري، 
التونسية. وبعد ضغوط من أعضاء النقابة 
الوطنية للصحافين التونسين، والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، سمح 
الجيش ــ الذي ينتشر حول مبنى التلفزيون 
ـــ للضيفن بــدخــول املــبــنــى وبـــث الــبــرنــامــج  ـ
بشكل مباشر بعد تأخر دام ساعة ونصف 
الساعة. وقد أكدت أميرة محمد أنها اتصلت 
برئاسة الجمهورية للتأكد من أن القرار لم 

يصدر عنها.
ــر الـــعـــام  ــديــ وبـــعـــد لـــغـــط كـــبـــيـــر، اســتــقــبــل املــ
للتلفزيون التونسي محمد األسعد الداهش، 
الضيفن، وأّكد لهما، وفق ما صّرح به بسام 
الطريفي مباشرة على الهواء، أن عميدًا في 
ضيوف  استضافة  عــدم  منه  طلب  الجيش 

في برامج سياسية وقد امتثل لألمر.
أميرة محمد أكدت في البرنامج أن »لخبطة 
الــتــلــفــزيــون  )لــغــطــا كــبــيــرًا( يعيشها  كــبــيــرة 
التونسي، وأنه لوال معارضة وإصرار معدي 
في  والعاملن   )25 بعد  ما  )تونس  برنامج 
البرنامج«.  إلــغــاء  لــتــّم  الــرســمــي،  التلفزيون 
واحترام  الصحافة  باحترام حرية  وطالبت 
التونسي  الرئيس  قدمها  الــتــي  الضمانات 
قيس سعّيد بعدم املّس بالحريات. وأضافت 

منوعات

ــــي تـــســـيـــيـــر املـــؤســـســـات   فـ
ً
ــا ــشــ ــاك فــ ــنــ أن هــ

الــعــمــومــيــة الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، تــحــديــدًا 
اإلذاعة، والتلفزيون، ووكالة تونس أفريقيا 
لــألنــبــاء، إذ تــعــيــش كــلــهــا وضــعــا مــأســاويــا 
نتيجة ضعف املسؤولن في هذه املؤسسات 

وعدم امتاكهم لشجاعة تغيير الواقع.
 

ٌّ
واعــتــبــر بـــســـام الــطــريــفــي أن مـــا حــصــل دق

مقبول على  غير  واعــتــداء  الخطر  لــنــاقــوس 

حــريــة الــصــحــافــة وحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، 
ــن هـــذه  ــيـــدافـــعـــون عــ  الــجــمــيــع سـ

ّ
مــبــيــنــا أن

الــحــريــة، ولـــن يــفــّرطــوا فــيــهــا، مــضــيــفــا: »مــع 
التعددية اإلعامية ومنح كل األطراف الحق 

في التعبير عن آرائها«.
 فــي الــبــرنــامــج املــلــحــق في 

ّ
ــل مــن جــانــبــه، أطــ

رئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام، 
ــه ال مـــجـــال لـــاعـــتـــداء عــلــى حــريــة  مـــؤكـــدًا أنــ

الصحافة والرأي والتعبير، وأن الرئاسة لم 
تصدر أي قرار بمنع أي طرف من دخول مقر 
برنامج  في  للمشاركة  التونسي  التلفزيون 

سياسي تلفزيوني.
ــامـــج نــفــســه مـــداخـــلـــة مــن  ــرنـ ــبـ كـــمـــا شـــهـــد الـ
الــــدفــــاع  وزارة  بــــاســــم  ــمــــي  ــرســ الــ ــق  ــاطــ ــنــ الــ
ــد مــا ذكـــره املدير 

ّ
محمد بــن زكـــري، الـــذي فــن

دور  أن  مــؤكــدا  التونسي،  للتلفزيون  الــعــام 
التلفزيون  مقر  فــي  املــوجــوديــن  العسكرين 
هــو حــراســة املــقــر وال دخـــل لــهــم فــي عملية 
منع أي ضيف مــن الــدخــول أو الــخــروج من 
املــبــنــى. يــذكــر أن الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعّيد كان قد تعهد لدى استقباله، اإلثنن، 
نقيب الصحافين التونسين محمد ياسن 
»احــــتــــرام حـــريـــة الــصــحــافــة  الــــجــــاصــــي، بـــــ
والــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة«. لــكــن بعض 
األطـــراف تشكك فــي هــذا التعهد، خصوصا 
أن الــرئــيــس الــتــونــســي ســبــق لــه أن عــّبــر عن 
امتعاضه من اإلعام التونسي في أكثر من 
مناسبة كــمــا أحـــال مــلــفــات بــعــض املــدونــن 
لرئيس  ــاءة  اإلسـ بتهمة  العسكري  للقضاء 

الدولة. 
وتسود مخاوف من خسارة واحدة من أبرز 
مكتسبات الثورة التونسية، أال وهي حرية 
الصحافة، بعد قرارات سعيد. وقالت مراسلة 
إنها  األربعاء،  تايمز«،  لصحيفة »نيويورك 
لــكــن أطلق  احــتــجــزت لساعتن فــي تــونــس، 
ســراحــهــا بــعــد ذلــــك وســمــح لــهــا بــمــواصــلــة 
اقتحمت عناصر أمن  العمل. ويــوم اإلثنن، 
وأغلقته  »الجزيرة«  قناة  بــزي مدني مكتب 
ومــنــعــت كــل الــصــحــافــيــن مــن الـــدخـــول إليه 
أو من الحصول على أغراضهم أو مواصلة 
عملهم. كما انتشر عناصر أمن في العاصمة 
العربي«  التونسية حول مكتب »التلفزيون 
وصــــــــادر مــــعــــدات لــصــحــافــيــن مــــن الـــقـــنـــاة 
سافروا إلى تونس لتغطية األحداث. وقالت 
وزارة الخارجية األميركية إنها منزعجة من 
هذه الخطوة وحثت على »االحترام الصارم« 
الوطنية  النقابة  ودانـــت  الصحافة.  لحرية 
لــلــصــحــافــيــن الـــتـــونـــســـيـــن بــــشــــدة ســابــقــة 
اقــتــحــام مــقــر قــنــاة الــجــزيــرة، ودعــــت سعيد 
إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية 
 اإلجــراءات 

ّ
العمل الصحافي والتصدي لكل

غير القانونية وفقا ملا ينص عليه الدستور. 
ــن أعــمــال  ــبـــرت الــنــقــابــة عـــن خــشــيــتــهــا مـ وعـ
من  اإلعامية  املؤسسات  حق  في  انتقامية 
قــبــل أنـــصـــار األطــــــراف املـــؤيـــدة واملــعــارضــة 
للقرارات األخيرة لرئيس الجمهورية قيس 
سعّيد على خلفية خط املؤسسات اإلعامية 

التحريري. 
لــاتــصــال  الــعــلــيــا املستقلة  الــهــيــئــة  وعــبــرت 
السمعي والبصري )الهايكا(، عن خشيتها 
أمـــام اقــتــحــام مكتب قــنــاة الــجــزيــرة وإغــاقــه 

بعد إجبار العاملن فيه على إخائه. 

منع ضيفين من 
دخول التلفزيون الرسمي 

قبل إقالة مديره

طهران ـ صابر غل عنبري

أقـــّر مجلس الــشــورى اإلســامــي )الــبــرملــان( 
في إيــران، أول من أمس األربــعــاء، مشروعا 
بعنوان »حماية حقوق مستخدمي الفضاء 
االفــــــتــــــراضــــــي«، ســـيـــقـــيـــد نــــشــــاط شـــبـــكـــات 
إيــران،  فــي  األجنبية  االجتماعي  التواصل 
خــصــوًصــا »إنــســتــغــرام«. ويــتــكــون مشروع 
الــقــانــون البرملاني مــن 20 مـــادة، رابــطــا في 
الــثــانــيــة اســتــمــرار عــمــل التطبيقات  مــادتــه 
بااللتزام  واألجنبية  الداخلية  االجتماعية 
املعنية،  السلطات  وموافقة  الباد  بقوانن 
مــانــحــا مهلة 4 أشــهــر لــهــذه املــنــصــات قبل 
إغـــاقـــهـــا نــهــائــيــا. ويـــؤكـــد أن نـــشـــاط هــذه 
قانوني  إيــران سيصبح غير  الشبكات في 
مكلفا  مسبقة،  موافقة  على  تحصل  لــم  إن 
أســاس  وعلى  بإغاقها.  االتــصــاالت  وزارة 
ــــروع، ســيــتــم خــفــض  ــــشـ الـــبـــنـــد الــــــــ17 مــــن املـ
ســرعــة هـــذه الــتــطــبــيــقــات بــشــكــل حـــاد جــدا، 
بحيث ال يمكن استخدامها وفتحها حتى 
من خال برامج فك التشفير. وأثار املشروع 
مــخــاوف لـــدى نــاشــطــي الــعــالــم االفــتــراضــي 
املدني اإليراني من تقييد حرية  واملجتمع 
ــادة،  ــذه الــتــطــبــيــقــات، وســـط انـــتـــقـــادات حـ هـ
االجتماعية  التطبيقات  بعض  أن  خــاصــة 
مثل »إنستغرام« تحولت إلى ساحة للعمل، 

ومـــئـــات اآلالف مـــن اإليـــرانـــيـــن ســيــفــقــدون 
إغاق  بعد  االفتراضية  التجارية  أعمالهم 

هذه املنصات.
فــرض عقوبة  الــــ16 على  كما تنص مــادتــه 
يوفر  من  كل  املالية على  والغرامة  السجن 
خــدمــات وبــرامــج مــثــل بــرامــج فــك التشفير 
للوصول إلى شبكات التواصل االجتماعي 
ــــروع  ــــشـ ــنــــص املـ املـــــحـــــظـــــورة. إلـــــــى ذلـــــــــك، يــ
حظر  تنفيذ  عــن  للمتخلفن  عــقــوبــة  عــلــى 
التطبيقات التي تشير إليها املادة الثانية، 
الحكومية  الوظائف  تــراوح بن فصله من 

وسجنه من 6 أشهر إلى عامن.
ويأتي تقديم مشروع قانون تنظيم العالم 
االفـــتـــراضـــي فـــي الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي الـــذي 
فــي وقـــت زادت  املــحــافــظــون،  يهمن عليه 
فيه انــتــقــادات هــذا التيار مــن عــدم وجــود 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  رقابة 
ــط تــــوقــــعــــات بــاحــتــمــال  ــ فــــي الـــــبـــــاد، وســ
الرئاسية  االنتخابات  بعد  حظر بعضها 
اإليرانية التي أجريت يوم 18 من يونيو/ 

حزيران.
وسبق أن فرضت إيــران حظًرا على بعض 
شبكات التواصل االجتماعي، مثل »تويتر« 
و»تــيــلــيــغــرام« و»فــيــســبــوك« وغــيــرهــا. لكن 
الحظر هذه املرة يتم بموجب القانون الذي 
يحدد عقوبات ضد كل من يخالف تنفيذه 

ويرتكب مخالفة. وفي آخر استطاع للرأي 
يوم  نتائجه  نشرت  »إيسبا«،  مركز  أجــراه 
الــثــاثــاء، يظهر أن تطبيق »واتــســاب« هو 
األكثر شعبية بن اإليرانين، إذ إن %71.4 
ــيــــن أعـــمـــارهـــم فـــــوق 18 عــامــا  ــرانــ مــــن اإليــ
يــســتــخــدمــون هـــذا الــتــطــبــيــق، فــيــمــا احتلت 
بـــ53.1  الثانية  املرتبة  »إنستغرام«  منصة 
فـــي املــــائــــة، و»تـــيـــلـــيـــغـــرام« املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
بـ40.4 في املائة. كما أن 8.6 في املائة و5.1 
فـــي املـــائـــة مـــن اإليـــرانـــيـــن فــــوق 18 عــامــا، 
يــســتــخــدمــون فــقــط الــتــطــبــيــقــن الــداخــلــيــن 

»روبيكا« و»سروش« على التوالي.

)Getty/اقتحم األمن التونسي مقر قناة الجزيرة يوم اإلثنين )وسيم جديدي

)مرتضى نيكوبازل/نورفوتو(

عبد الرحمن خضر

إعاميا  ونــاشــطــا  صحافيا   11 بحماية  الــســوريــن«  الصحافين  »رابــطــة  طــالــبــت 
املحاصرة، جنوبي سورية، كونهم  البلد  أحياء درعــا  وموفر خدمات إعامية من 
عرضة للخطر واالستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة 
من املليشيات الرديفة لها إلى املنطقة. وأوضحت »رابطة الصحافين السورين«، 
في بيان، أنه خال األيام القليلة املاضية اضطر معظم العاملن في قطاع اإلعام 
للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم، خوفا من تعرضهم للتصفية 
واالعتقال واملاحقة، بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات 

بحق اإلعامين.
بدوره، طالب »االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية« في بيان، الدول 
الفاعلة في مجلس األمن بممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف هجوم قوات النظام 
على أحياء درعا البلد، ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد املستمر على 
املدنين، مشيرًا إلى أن التصعيد الحالي ومحاوالت التهجير القسري تتم باملزامنة 
الــتــي تعرضها روســيــا والــنــظــام على شكل مؤتمرات  الــبــائــســة«  مــع »املــســرحــيــات 
ولقاءات عن عودة املهّجرين. وقال الناشط اإلعامي في درعا البلد املحاصرة عبادة 
إلــى املنطقة يعني االعتقال  »العربي الجديد«، إن دخــول قــوات النظام  لـ أبــو أمــن، 
العمل اإلعامي  املباشر لهؤالء اإلعامين، كونها ال تقبل بأي شكل من األشكال 
تــاريــخ حــافــل بقتل واعــتــقــال العاملن فــي هذا  الــحــر فــي مناطق سيطرتها، ولــهــا 
املجال. وأوضح أن املدنين لديهم فرصة للتعايش في مناطق سيطرة النظام، لكن 
ال توجد أي فرصة للعاملن في املجال اإلعامي، والحل بإخراجهم فورًا بضمانات 

دولية، قبل أن تصل قوات النظام واملليشيات املوالية لها إلى املنطقة.
النظام وروسيا منذ 24  البلد لحصار خانق من قبل قــوات  وتخضع أحياء درعــا 
الــســاح الشعبي الخفيف  يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، عقب رفــض األهــالــي تسليم 
 عن رغبة النظام في 

ً
وتفتيش منازلهم من قبل األجهزة األمنية من دون سبب، فضا

االنتقام من املنطقة على خلفية رفضها املشاركة في االنتخابات الرئاسية األخيرة.

مخاوف على حرية الصحافة في تونس

إعالميو 
أوروبا

دعت منظمة »مراسلون بال حدود« إلى »حماية 
حق اإلعــالم« بعدما »تعرض سبعة صحافيني 
عــلــى األقــــل العـــتـــداء وآخـــــرون لــلــتــهــديــد« خــالل 
احــتــجــاجــات ضـــد الــتــصــريــح الــصــحــي وغــيــره 
ــي فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا  ــن الـــقـــيـــود فـ مـ
صحافيون  »كـــان  املنظمة  وقــالــت  وسلوفاكيا. 
من دول أوروبية عدة أهدافا ألشخاص عنيفني 
ــتـــقـــدوا خــطــأ أنـــهـــم تـــابـــعـــون لــهــيــئــات داعــمــة  اعـ

السبت  يوم  أقيمت  تظاهرات  للحكومات خالل 
24 تــمــوز/ يــولــيــو ضــد فـــرض تــصــريــح صحي 

للتمكن من دخول األماكن العامة«.
وبحسب املنظمة، فإن »أعنف هجوم في إيطاليا 
وقع كان في فلورنسا حني قام متظاهرون بركل 
مــن موقع  توماسي  املــراســل سافيريو  وإهــانــة 
فــانــبــيــدج.إت اإلخــبــاري لــســاعــات«. وفــي رومــا، 
)التلفزيون  تعرض صحافيون من قناة »راي« 

من صحيفتي  زمالؤهم  وكذلك  لإلهانة  العام( 
»إل سيكولو 19« و»جنوة 24« اليوميتني.

ــي مــرســيــلــيــا،  وفــــي فــرنــســا خــــالل احـــتـــجـــاج فـ
لإلهانة   2 فرانس  قناة  من  تعرض صحافيان 
ــخــــاص بــدفــعــهــمــا  وقـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن األشــ
أعلنت مجموعة »فرانس  وطردهما. وبعد ذلك، 
فعلت  كــمــا  دعــــوى،  ستقيم  أنــهــا  تيليفيزيون« 
قناة »بــي إف ام تي فــي« اإلخبارية قبل يومني 

بعدما تعرض صحافيان يعمالن فيها لهجوم 
ــاريـــس. أمــــا فـــي مــدريــد،  مـــن مــتــظــاهــريــن فـــي بـ
ــعــــارضــــون لــلــكــمــامــات  ــام »املـــتـــظـــاهـــرون املــ ــقـ فـ
ــر ضــد كـــوفـــيـــد-19« بــتــهــديــد أو  وتــلــقــيــح الــقــصَّ
إهــانــة صحافيني مــن وســائــل إعــالم عــدة. وفي 
سلوفاكيا، »هاجم متظاهرون املراسل واملصور 

في تلفزيون تي في ماركيزا وأهانوهما«.
)فرانس برس(

تعيد األحداث التي شهدها التلفزيون الرسمي التونسي، ليل األربعاء، تجديد المخاوف حول حرية الصحافة في تونس، بعد أيام على 
قرارات الرئيس قيس سعيد، والمخاطر المحدقة بحرية التعبير في البالد

Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة



ستة أيام، وتجاوزت مشاهدات أغنية حسني 
ـــ 12 مــلــيــون  ــ ــتـــة مــــن قـــلـــبـــي« الـ الــجــســمــي »حـ
مشاهدة. وبعد أسبوعني، وصلت آخر أغاني 
وائل كفوري، »البنت القوية«، إلى 20 مليون 

مشاهدة.
 فـــي الـــســـابـــق، كـــانـــت صــنــاعــة األلــــبــــوم تضع 
 

ّ
عــمــرو ديـــاب فــي املــقــدمــة، وهــو أمــر لــم يتخل
عــنــه خــــال ثــاثــة عـــقـــود. لــكــن املــشــهــد تغير 
أيضًا، ويبدو أن الهضبة، كما يحب جمهوره 
ــبــه، بـــدا عــاجــزًا عــن تفجير املــفــاجــآت 

ّ
أن يــلــق

عــلــى الــيــوتــيــوب ومــنــصــات اإلنـــتـــرنـــت الــتــي 
تفرض أشكال إنتاج جديدة. حتى أنه ما زال 
يراهن على األلبوم، رافضًا األغنية املنفردة، 
التي أشار إليها املنتج محسن جابر، كسمة 
مــائــمــة لــهــذا الــعــصــر. وبــالــتــأكــيــد، يمكننا 
الــســؤال: مـــاذا لــو كــان الــيــوتــيــوب مستخدمًا 
أغانيه األكثر شهرة، مثل »نور  عند صــدور 
»حــبــيــبــي وال على  أو  »قـــمـــريـــن«  أو  الـــعـــني« 
أرقــامــًا قياسية؟  كــانــت ستحطم  بــالــه«؟ هــل 
بالتأكيد ستحقق نسبة مشاهدات قياسية، 

جمال حسن

أيضًا،  الصيف،  سخونة    تتسّرب 
العالم  املوسيقى في  إلــى صناعة 
تترّكز  موسمًا  باعتباره  العربي، 
الغنائية. لكن، بالنسبة  العام  فيه إصــدارات 
إلــى عمرو ديـــاب، لعله املــوســم األكــثــر بــرودة 
عـــّداد  إلـــى  نــظــرنــا  مــا  إذا  للهضبة،  بالنسبة 
املــشــاهــدات الــخــاص بــقــنــاتــه عــلــى يــوتــيــوب. 
فــرغــم أن األخــيــرة تقع ضمن األكــثــر متابعة 
ــًا. لــــكــــن، مـــــع أغـــنـــيـــتـــيـــه الــــجــــديــــدتــــني،  ــيــ ــربــ عــ

للجمهور رأي آخر.
مــنــذ عـــشـــرة أيــــــام، حــتــى الــلــحــظــة، لـــم تصل 
الــــــى 900 ألـــف  ــة »اتـــــقـــــل«  ــيـ ــنـ مــــشــــاهــــدات أغـ
مشاهدة. أّمــا »أحلى ونــص«؛ فما زالــت فوق 
املقابل،  ألــف مشاهدة بقليل. في  الـــ 500  حد 
حــقــقــت أســـمـــاء أقــــل رنــيــنــًا عــــدد مــشــاهــدات 
كبيرا في فترة وجيزة، أو على األقــل حققت 
مــشــاهــدات أعــلــى بكثير مــن صــاحــب »تملي 

معاك«.
 في هذا السياق، تصّدرت أغنية تامر حسني، 
»صعبة«، املشهد بـ 29 مليون مشاهدة خال 

أدت المنصة إلى 
تعطيل حركة السفر 

بالنسبة للكويتيين

كان دياب هو الموّجه 
األبرز للموضة الموسيقية 

في العالم العربي

يترّقب الجمهور األردني 
المسلسل بحذر بعد جدل 

مسلسل »جن«

2223
منوعات

أنماط  غيرت  أيضًا،  اإلنترنت،  منصات  لكن 
الجمهور، ووسعت شرائحه.

كــان عمرو ديــاب هو املوجه األبــرز للموضة 
املــوســيــقــيــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــكــن الــيــوم 
هناك جيان تغلب عليهما النظرة بأن طرازه 
 لدى عمرو 

ً
قديم. مع هذا، ال نغفل سمة مهمة

ديــاب، راهنت عليها ُجل إصداراته األخيرة، 
الــقــديــمــة. وهـــي سمة  نــجــاحــاتــه  مستحضرًا 
ــــوال مــــشــــواره، فــظــل يــحــتــفــظ على  الزمـــتـــه طـ
ألبوم  الــذي شّكل سطوع نجمه في  املقسوم 

»مــــيــــال«، فـــي وقــــت كــــان يــبــحــث عـــن أشــكــال 
موسيقية جديدة، كانت دائمًا الحدث األبرز 
زت نــجــاحــًا يــكــاد 

ّ
ــام. وعــــــز ــ غــنــائــيــًا فـــي كـــل عـ

يكون أســطــوريــًا فــي اخــتــراق جمهور عاملي، 
 عربي، باستثناء نجوم 

ّ
إليه مغن لم يسبقه 

الراي الجزائريني.
 لــكــن ديــــاب الـــيـــوم انــقــضــى عــصــره الــذهــبــي، 
والعودة له ليست في اختيارات يغلب عليها 
الوقت  مع  جاهز،  لجمهور  تركن  الكليشيه، 
يــخــفــق فـــي املــحــافــظــة عــلــيــه. أغــنــيــة »اتـــقـــل«، 
، تستحضر التكنو هاوس الذي بفضله 

ً
مثا

ألــبــوم بوب  أصبح موضة موسيقية فــي كــل 
ألحان  أن لحن مدين يعيد تدوير  إال  عربي. 
استهلكها  وبــكــلــمــات  ومــــكــــرورة،  مــســتــنــزفــة 
ــعـــربـــي؛ فــهــي مـــجـــّرد غــــزل يضفي  الـــغـــنـــاء الـ
املــحــاســن عــلــى املــحــبــوبــة. يــتــألــف الــلــحــن من 
جزأين على مقام الكرد، أحدهما على القرار، 
أغنية  األمــر في  يتبعه مذهب جوابي. نفس 
»أحلى ونــص«؛ إذ يبدو لحنها أشبه بمقرر 
ــي بــاهــت فـــي الــغــنــاء املـــصـــري.. مــجــّرد  ــ دراسـ
النهاوند،  مقام  على  بلحن  متتابعة  أشطار 
املقسوم  تتشابه مع تغييرات طفيفة، بينما 
الشرقي ليس املشكلة، إذ يبقى ركنًا في غناء 

البوب املصري.
تــلــك األلــحــان   وعــمــومــًا، تستجد مــســألــة أن 
فقط  ونعتمدها  ومضمونًا،   

ً
شكا تتشابه 

فــي خــانــة إصــــدارات جــديــدة. هــل ذلــك مــأزق 
عـــمـــرو ديــــــاب فـــقـــط؟ بـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة عــلــى 
ــدارات الــجــديــدة، يــراهــن الجميع على  ــ اإلصـ
ــمــــاط شــكــلــت شــعــبــيــتــهــم. فــأغــنــيــة تــامــر  أنــ
الفيديو  فــي  يستهلها  »صــعــبــة«،  حــســنــي، 
بالراقصني،  محشوة  ديسكو  بصالة  كليب 
ينبع فيها صـــوت بـــوب غــربــي، لــيــبــدأ هــرج 
شائع. حتى إذا ما نظرنا إلى شكل حسني، 
ناحظ أن قسماته تغيرت بعدد من عمليات 
الــتــجــمــيــل: أنـــــف أنـــغـــلـــو ســـكـــســـونـــي، وذقــــن 
ــربـــع، وعــظــمــتــا فـــك نــاتــئــتــان عــلــى حـــدود  مـ
الــوجــه الــســفــلــي. فــا هــو جــاكــســون املــشــرق، 
وال حــتــى بــمــقــدوره أن يـــرث حــضــور عمرو 
البوب  ديــاب عربيًا. بينما املزيج من إيقاع 
الغربي واملقسوم الشرقي، ال يشفع له، على 
أن مــامــح ازديــــاد عــدد املــشــاهــدات، ينم عن 
تـــوجـــهـــات الـــشـــبـــاب فـــي الــجــمــل املــحــتــضــرة 
لــحــنــيــًا، لــحــســاب الــتــتــابــع الـــصـــاخـــب الـــذي 
لكن  الغناء.  سمة  النغمي  االنتظام  يمنحه 
ارتــفــاع  املتابعات تمنحنا صـــورة عــن  هــذه 

أسهم عزيز الشافعي كملحن ناجح.
 حققت ألحان األخير نجاحًا مع عمرو دياب، 
اليوتيوب  نــجــاحــاتــه عــلــى منصة  ــرز  أبـ لــكــن 
مع املغربي سعد ملجرد. كما أن لحنه، »حتة 
تــانــيــة«، جــعــل مــن عـــودة روبـــي بــعــد غيابها 
مليون  مائة  على  بحصولها  الفتة،  سنوات 
مشاهدة تقريبًا في فترة تقترب من الخمسة 
شهور. مع ذلك، لم تخرج روبي عن تقليعتها 

املألوفة مع أول ظهور لها.
سمة  كانت  أيــضــًا،  املستهلكة،  التوليفة   تلك 
حــســني الــجــســمــي، مــلــحــنــًا ومــغــنــيــًا لكلمات 
مــصــريــة، لــيــعــود بلحن يــكــّرر فــيــه مــا سبقه، 
والذي، مع ذلك، حقق نصف مليار مشاهدة، 
لــيــعــاود اســتــنــزاف مــقــام الــكــرد الـــذي يهيمن 

على معظم اإلصدارات العربية.
 هل كان للحن أي دور في نجاح أغنية وائل 
كــفــوري فــي »الــبــنــت الــقــويــة«؟ الــلــحــن يتسم 
أيضًا بأسلوب كفوري املعتاد برومانتيكية 
الــقــرار بجمل  اســتــقــراره على  مــع  مستهلكة، 
ــبــــدو مــطــلــوبــًا  ــذا الــــنــــوع يــ ــ ــكـــن هــ بـــســـيـــطـــة، لـ
لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي. وربـــمـــا عـــنـــوان األغــنــيــة 
املناصرات  أقله شكليًا، في مضامني  يصب، 
الــنــســويــة. عــلــى أن الـــواضـــح فـــي مـــا ينساق 
ــــي الــتــي  ــانـ ــ لــــه الـــجـــمـــهـــور مــــن كـــــام فــــي األغـ
تنتصر لثقافة األزقة واألحياء املكتظة، لكن 

بمضامني سطحية.

إبراهيم علي

الــســنــوات األخــيــرة،  رغــم نجاحه كممثل فــي 
طاَولته  انتقادات  من  يسلم قصي خولي  لم 
أخــيــرًا، بسبب صـــورة نشرها على صفحته 
الخاصة في »إنستغرام«، معلنًا بدء تصوير 
مسلسل جــديــد بــعــنــوان »الـــوســـم«، مــن فكرة 
قصي خولي، إلــى جانب ورشــة تضم أربعة 

اب.
ّ
كت

الفنية  بــدأ حياته  أن قصي خولي  املــعــروف 
حدث 

ُ
هاويًا في مسلسات سورية، قبل أن ت

مــشــاركــتــه فــي مسلسل »تــخــت شـــرقـــي«، ليم 
مشهدي وإخــراج رشا شربتجي، انقابًا في 
حياته، بعد مجموعة من األدوار التي كانت 

األساس لبروزه في عالم الدراما السورية.
ــاول خــولــي بــلــوغ مــشــارف  وقــبــل ســنــوات، حـ
اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــشــتــركــة، ونــجــح في 
ذلــــك بــعــد تــجــربــة لـــه فـــي الـــقـــاهـــرة، اتــســمــت 
بــنــجــاح مــتــبــايــن، وذلــــك مــن خـــال مشاركته 
فـــي مــســلــســل »ســـرايـــا عــابــديــن« )2014( من 
إخــــراج عــمــرو عــرفــة. تــحــدى خــولــي، يومها، 
على  تسيطر  كانت  التي  التركية  اإلنتاجات 
الخديوي، لكن  بــدور  الدرامي  العرض  سوق 
اد واملتابعني، 

ّ
 الصدى عند النق

َ
القصة لم تلق

شــركــات الــطــيــران بــعــدم الــســمــاح ألي شخص 
ــركــــوب الــــطــــائــــرة إال بــعــد  ــادر لـــلـــكـــويـــت بــ ــغــ مــ

التسجيل في املنصة.
ليس العازمي هو املواطن الوحيد الذي فاتته 
طــائــرة الــعــودة بسبب خلل املــوقــع، إذ يحكي 
مـــالـــك تـــركـــي، وهــــو مــســافــر كــويــتــي كــــان في 
إسطنبول، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
قصة فوات رحلته للعودة إلى الكويت، بسبب 
عدم جدولة إدارة الطيران املدني لرقم الرحلة 
التي كــان قــد حجز عليها فــي املــوقــع، مــا أدى 
إلى منعه من ركوب الطائرة، ألنه حاول عبثًا 
إدراج رقــــم رحــلــة أخــــرى بــســبــب عــــدم وجـــود 
رحلته. وتلزم منصة »كويت مسافر« بالقيام 
بمسحة فيروس كورونا في البلد الذي يوجد 
للكويت،  قــبــل مجيئه  املــقــيــم  أو  املـــواطـــن  فــيــه 
كما تلزمه أيضًا بدفع رسوم مسحة إضافية 
تجرى في الكويت، وذلك قبل ركوبه الطائرة 

العائدة إلى الباد.
ــي مــجــلــس األمــــــة ونـــاشـــطـــون  وشـــــن نــــــواب فــ
إدارة  عـــلـــى  عـــنـــيـــفـــًا  هـــجـــومـــًا  ــيــــون  ــافــ وصــــحــ
الطيران املدني، وعلى منصة »كويت مسافر«، 
مــن دون وجه  السفر  إيــاهــا بتعطيل  متهمني 
حــق، وذلــك في سبيل تنفيع بعض الشركات 
مجلس  فــي  النائب  وقــال  والصحية.  التقنية 
»الـــعـــربـــي  ـــ األمـــــــة خــــالــــد مــــونــــس الـــعـــتـــيـــبـــي، لـ

الكويت ـ خالد الخالدي

إلدارة  التابعة  مسافر«،  »كــويــت  منصة  تثير 
ــي يــعــد  ــتــ ــي الــــكــــويــــت، والــ ــي فــ ــدنــ الــــطــــيــــران املــ
الــتــســجــيــل فــيــهــا شـــرطـــًا لـــدخـــول الـــكـــويـــت أو 
الباد، بسبب  الخروج منها، حنقًا كبيرًا في 
بطئها وتعقيدها والخلل الفني املتكّرر فيها؛ 
مــا أدى إلـــى فـــوات الــرحــات عــلــى الــعــديــد من 
املواطنني الذين علقوا في املطارات الخارجية 

بسببها.
وقامت إدارة الطيران املدني بتدشني املنصة 
ــك  تـــمـــوز 2020، وذلــ يـــولـــيـــو/  مــنــتــصــف  ــي  فــ
الكويت  مــن  املــغــادريــن  »تسهيل سفر  بــهــدف 
والــقــادمــني إلــيــهــا فــي أمـــن وفـــق االشــتــراطــات 
الكثير من املواطنني قالوا إن  الصحية«. لكن 
املنصة أدت إلى تعطيل حركة السفر بالنسبة 
الكويت، وتحولت  في  املقيمني  أو  للكويتيني 
إلـــى نــقــمــة وعــــبء إضــافــيــني عــلــى املــســافــريــن، 
ــراءات املــشــددة  ــ  مــن اإلجـ

ً
الــذيــن يــعــانــون أصـــا

في املطارات حول العالم.
وأدى  خــلــل فــي منصة »كــويــت مــســافــر« إلــى 
ــبــــاد مــــن مــطــار  ــــى الــ ــة الــــعــــودة إلـ ــلـ ــوات رحـ فــــ
إســطــنــبــول فـــي تــركــيــا، عــلــى نــاصــر الــعــازمــي 
وعائلته قبل عيد األضحى بيوم، ما اضطره 
إلى حجز تذاكر أخرى، وقضاء عيد األضحى 

في إسطنبول.
ــــرف الـــــعـــــازمـــــي، بـــحـــســـب مـــــا يـــقـــول  ــعـ ــ ولـــــــم يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، سبب الــخــلــل؛ إذ توقف  لـــ
املوقع عن العمل في هاتفه أثناء وجــوده في 
املـــطـــار، مــا أدى إلـــى رفـــض مــوظــفــي الــطــيــران 
التركي ركوبه في الطائرة مع عائلته، بسبب 
إدارة  مــن  وصلتهم  التي  املــشــددة  التعليمات 
ــتــــي تــلــزم  الـــطـــيـــران املــــدنــــي فــــي الـــكـــويـــت، والــ

تاريخية  مات 
ّ
الكاتبة عن مسل إغفال  بسبب 

جرت خال تلك الحقبة في مصر.
قــّدم خولي مسلسل »خمسة  عــام 2019،  فــي 
ونــــص«، مــن كــتــابــة إيــمــان الــســعــيــد وإخــــراج 
ــــص«  ــة ونــ ــســ ــمــ ــر »خــ ــبــ ــتــ ــر. اعــ ــ ــمــ ــ ــيـــب أســ ــلـ ــيـ فـ
بـــوابـــة الــنــجــاح الــثــانــيــة لــقــصــي خــولــي بعد 
نجاحاته فــي الــدرامــا الــســوريــة، وآثــر البقاء 
تــحــت هـــذا الــنــمــط مــن اإلنــتــاجــات، بــدعــم من 
شــركــة الــصــّبــاح الــلــبــنــانــيــة، الــتــي دفــعــت به 
الواجهة بعد ثــاث سنوات من سيطرة  إلــى 
مــواطــنــه تــيــم حــســن عــلــى إنــتــاج الــشــركــة في 
الــتــي تبلغ هــذا  مسلسل »الــهــيــبــة« بــأجــزائــه 

العام خمسة.
ــة الــعــربــيــة الــشــامــلــة  هـــكـــذا، كـــانـــت االنـــطـــاقـ
كبير  نجاح  بعد  السنة،  هــذه  خولي  لقصي 
ــريـــن« )نـــص  ــريـــن عـــشـ حــقــقــه مــســلــســل »عـــشـ
نـــاديـــن جــابــر وبــــال شــــحــــادات(، إلـــى جــانــب 
ــان قد  ــ ــاديـــن نــجــيــم، وكـ املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة نـ
ــدم قـــبـــل »عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن« مــســلــســل »ال  ــ قـ
أسمر.  وفيليب  لبال شــحــادات  عليه«،  حكم 
نــجــاحــه  ــيـــف  تـــوظـ أو  عـــمـــلـــه  أن  ــح  ــ ــواضــ ــ والــ
فــي األعــمــال املــشــتــركــة، دفــعــه إلـــى الــبــقــاء في 
راعية  الصّباح  مع شركة  والتوقيع  بــيــروت، 

هذا النجاح ألعمال درامية جديدة.
أيــام قليلة صــورة له تظهر  نشر خولي قبل 
تــغــيــرًا طـــرأ عــلــى تــقــاســيــم وجــهــه. ومـــن دون 
تــعــلــيــق أو اعــــتــــراف مــــن صـــاحـــب الــــصــــورة، 
لعملية  أنــه خضع  لتؤكد  التعليقات  جــاءت 
»تــجــمــيــل الــحــنــك«، أو مــا يــعــرف بـــ »جــراحــة 
معتمدة  وهــي  بالحنك،  الخاصة  تكساس«، 
الذين  الغرب،  النجوم في  لــدى مجموعة من 
ــــك، لـــكـــن قـــصـــي تــــــرك الـــبـــاب  ــذلـ ــ يـــعـــتـــرفـــون بـ
فيه،  يــفــكــرون  مــا  لنشر  للمتابعني  مفتوحًا 

معلنًا فقط أن شكله لزوم دور جديد سيلعبه 
قريبًا لشركة الصّباح، كإنتاج جديد.

مهما يكن من أمر، صمت قصي خولي تجاه 
ردود الفعل على الصورة أنقذه من االعتراف 
 قد قــام بهذه العملية، 

ً
الصريح إن كــان فعا

أو مـــجـــرد »مـــاكـــيـــاج« ألجــــل الـــــدور الــجــديــد. 

فيما برزت ردود فعل أخرى، تقول إن املمثل 
الــســوري يعاني من أوجــاع في الرقبة، وهو 
أمــــر تــطــلــب مــنــه الــــراحــــة، وتــلــقــي الــعــاجــات 
بـــأدويـــة لــهــذا الـــغـــرض، لــكــن مــفــاعــيــل الــــدواء 
واآلثــــــار الــجــانــبــيــة هـــي الــتــي جــعــلــت وجــهــه 
يــعــانــي مـــن انـــتـــفـــاخ واضــــــح، ولـــيـــس عملية 

تــجــمــيــل. الـــواضـــح أن الــجــمــهــور يــتــفــاعــل مع 
الفنان بقالب ال يخلو من التدخل في حياته 
الــحــق فــي اإلدالء  الــخــاصــة، ويــعــطــي لنفسه 
برأيه، من دون مراعاة ألي ظرف قد يعانيه، 
أو يجبر الفنان على القيام بما يحلو له من 

تغيير أو تجديد.

إلــى عرقلة  أدى  التطبيق  »هـــذا  إن  الــجــديــد«، 
سفر الكويتيني واملقيمني من الكويت وإليها، 
ويتطلب إجــراءات أقل ما يقال عنها إنها با 
معنى، إذ ال تطلب دول العالم هذه اإلجراءات 
العالم هو  إليه دول  مــا تحتاج  فكل  املــعــقــدة، 
نــتــيــجــة مــســحــة pcr تــثــبــت خــلــو حــامــلــهــا من 
البيانات بهذه  أمــا تسجيل  فيروس كــورونــا. 
الــطــريــقــة املــعــقــدة فـــي الــتــطــبــيــق، فـــيـــؤدي إلــى 
فـــــوات الــــرحــــات عــلــى الــكــثــيــر مـــن املــواطــنــني 
ال  الذين  السن  كبار  واملقيمني، خصوصًا من 
 
ً
يجيدون التعامل مع التقنيات املعقدة، فضا

عن الخلل املتكرر في التطبيق«.
وشـــن حــســن جــوهــر، وهـــو نــائــب فــي مجلس 
ــًا، هــجــومــًا عــنــيــفــًا على  ــة الــكــويــتــي أيـــضـ ــ األمـ
تنفيع  مسافر  كويت  »تطبيق   :

ً
قــائــا املنصة 

فاشل ورخيص على حساب معاناة املواطنني 
ــاع تحمل  ــدفــ مـــاديـــًا ونـــفـــســـيـــًا.. عــلــى وزيـــــر الــ
مــســؤولــيــاتــه الــســيــاســيــة واألخـــاقـــيـــة ووقـــف 
هذه املهزلة املكشوفة فورًا، وعليه أال يتحمل 
وزر املــنــتــفــعــني واملـــتـــنـــفـــذيـــن«، مــوجــهــًا عـــددًا 
مجلس  رئيس  لنائب  البرملانية  األسئلة  مــن 
الـــوزراء ووزيــر الــدفــاع املشرف بشكل مباشر 

على إدارة الطيران املدني حول املنصة.
ــيــــري، وهـــــو مــــســــؤول فــي  ورد أحــــمــــد املــــطــ
املدني،  الطيران  إدارة  في  العامة  العاقات 
ــيء اســــمــــه تــطــبــيــق  ــ ــ : »ال يــــوجــــد شـ

ً
ــا ــائــــ قــــ

كويت مسافر، بــل هــي منصة ومــوقــع على 
اإلنترنت، وهــذا يدل على سوء فهم الكثير 
لــهــذه املــنــصــة، واإلجــــــــراءات فـــي التسجيل 
سهلة جدًا بعكس ما يزعم البعض. وجود 
الطيران  إلدارة  بالنسبة  ضـــروري  املنصة 
املدني للحفاظ على معدل تدفق املسافرين 

للمطار والتحكم به«.

قصي خولي... أبعد من عملية تجميلمنصة »كويت مسافر«... ذهاب من دون عودة
أثارت صورة نشرها 

الممثل السوري قصي 
خولي سلسلة من ردود 
األفعال المضادة بسبب 
عملية تجميل لوجهه

عّمان ـ محمود الخطيب

أعاد البرمو التشويقي ملسلسل »مدرسة الروابي 
للبنات«، الذي أطلقته منصة نتفليكس، تمهيدًا 
لعرضه في الثاني عشر من أغسطس/آب املقبل، 
الجمهور األردنـــي إلــى ذكــريــات مسلسل »جــن«، 
الــــذي عــرضــتــه الــشــبــكــة الــعــاملــيــة فـــي صــيــف عــام 
من  عــارمــة  مــوجــة  املسلسل  أثـــار  حينها،   .2019
االعـــتـــراض عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ملــا وصـــف وقــتــهــا بـــأن الــعــمــل »ال يمثل الــعــادات 
ــيــــة«، بــســبــب احــتــوائــه عــلــى ما  والــتــقــالــيــد األردنــ
وصــفــه الــبــعــض بــــ »مــشــاهــد ســاخــنــة«، يقدمها 
يــــؤدون أدوارًا فــي مسلسل  مــمــثــلــون مــغــمــورون 
يحكي عن وجود الجن في مدينة البترا األردنية. 
ووصفت نتفليكس، في ذلك الوقت، الحملة ضد 
املسلسل بـ »حملة التنمر املرفوضة«، في الوقت 
الـــذي طــلــب فــيــه مــدعــي عـــام الــعــاصــمــة األردنــيــة، 
اتخاذ  اإللكترونية،  الجرائم  مكافحة  وحــدة  من 
اإلجراءات الازمة لوقف بث املسلسل، بحجة أنه 
تضمن »مقاطع إباحية«، وهو األمر الذي ساهم 
في ازدياد شهرة املسلسل ومتابعته جماهيريًا.

الحذر  باالستقبال  تشي  السابقة،  األحــــداث  كــل 
للمسلسل الجديد، الذي تدور أحداثه في »مدرسة 
الفتيات  الــروابــي للبنات«، حــول محاولة إحــدى 
 عــلــيــهــا، 

ّ
ــقـــام مـــن زمــيــاتــهــا بــعــد تــنــمــرهــن ــتـ االنـ

لكل شخصية، وأن  أنــه يوجد جانبان  لتكتشف 

الــخــيــر مــوجــود فــي نــفــس كــل شــخــص مهما بــدا 
سيئًا، وهو ما ينطبق بالطبع عليها.

ــن إخـــــــراج املـــمـــثـــلـــة واملـــنـــتـــجـــة تــيــمــا  املـــســـلـــســـل مــ
كتابة قصته  فــي  أيضًا  شــاركــت  التي  الشوملي، 
والسيناريو والحوار، باالشتراك مع شيرين كمال 
وإســـام الــشــومــلــي، وبــطــولــة كــل مــن ركــني سعد، 
وأنـــدريـــا طــايــع، ونـــور طــاهــر، وجـــوانـــا عريضة، 
وســلــســبــيــا، ويـــــارا مــصــطــفــى، وبـــاالشـــتـــراك مع 

الفنانتني القديرتني، نادرة عمران وريم سعادة.
تقول تيما عن املسلسل: »افتقدت شخصيًا، في 
املرحلة الثانوية وكمراهقة، املسلسات واألعمال 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن الـــفـــتـــيـــات فــــي تـــلـــك املـــرحـــلـــة. 
األعمال كانت محدودة، ولم أشعر باالرتباط ملا 
هو متاح، فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني 
ألن أتعلق به. منذ ذلك الوقت، ولغاية اآلن، ال تزال 
خاصة  الشابة،  الفئة  تستهدف  التي  اإلنتاجات 
الفتيات، محدودة. ومن هنا جاءت فكرة مسلسل 
يمكن لــلــشــابــات والــفــئــة الــشــابــة حـــول الــعــالــم أن 

يرتبطوا به«. تضيف تيما: »باختصار، مدرسة 
ــــذي لــطــاملــا حــلــمــت بــه،  الــــروابــــي هـــو املـــشـــروع الـ
االلتزام والتحضير  والــذي استغرق سنوات من 
والعمل الجاد. ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور 
 أصليًا 

ً
على سبورة املكتب، أصبح اليوم مسلسا

على نتفليكس«.
ــول الــــرؤيــــة الـــتـــي ســعــى إلــيــهــا فـــريـــق الــعــمــل  ــ وحـ
لتقديمها في املسلسل، توضح تيما: »الهدف هو 
إنتاج مسلسل درامي عربي يجد صداه عند الفئة 
بالدراما  مليء  خيالي  عالم  ابتكار  عبر  الشابة، 
واألسرار، التي تروي حكايات الفتيات. كان هدفنا 
أيضًا أن يتم تسليط الضوء على التحديات التي 

تواجه الفتيات في هذه املرحلة العمرية«.
املــشــاركــة في  الــشــابــة  املمثلة  تــقــول  مــن جهتها، 
دائمًا  نفتقد  »كشابات،  كمال:  شيرين  املسلسل، 
ــرأة ورؤيــتــهــا  ــ املــســلــســات الـــتـــي تــتــحــدث عـــن املــ
نفسها لقضاياها. ولذلك؛ فقد قمنا بوضع رؤية 
وعناصر عالم الروابي املختلفة، من الشخصيات 
إلـــى الـــديـــكـــور، واملـــابـــس، واأللـــــــوان، واإلضـــــاءة، 

وحتى املوسيقى. 
العمل،  بــنــاء  فــي  كــانــت جـــزءًا مهّمًا  الشخصيات 
نظرًا إلى تحديدها مسار األحــداث في املسلسل. 
فـــكـــان يــجــب أن يــتــم اخـــتـــيـــار املـــمـــثـــات بــعــنــايــة 
شديدة لكي يتم تجسيد هذه الشخصيات بدقة، 
وذلــــك كـــي تــتــمــكــن الــفــتــيــات مـــن االرتــــبــــاط بــهــذه 

الشخصيات وتجاربها في املسلسل«.

كم يبلغ ارتفاع الهضبة على يوتيوب؟

قصّي خولي في آخر أعماله »عشرين عشرين« )فيسبوك(

تيما الشوملي 
وشيرين كمال 
في إطالق 
مسلسل »جن« 
)Getty(

)Getty( أّدى تعطل المنصة إلى عدم صعود بعض الركاب إلى طائراتهم

صيف يمضي باردًا على عمرو دياب )فيسبوك(

لم تحصد أغنيتا عمرو دياب، »اتقل« و»أحلى ونص«، عدد المشاهدات المتوقع على يوتيوب، 
بينما نالت إصدارات أخرى نصيبًا كبيرًا من المشاهدات. ما الذي تغيّر هذا الصيف؟

عمرو دياب

مدرسة الروابي للبنات

فنون وكوكتيل
غناء

دراما

رصدمتابعة

 كانت تسبق صدوَر 
ألبوم لعمرو دياب 

حملٌة ترويجية عنوانها 
»الصيف ما يكملش من 

غير الهضبة«. ما زال لتلك 
العبارة وقع رنان لدى 

الجمهور. هل أراد دياب 
أن يثبت لنفسه بإصداره 

أغنيتين في الصيف وقع 
تلك العبارة؟ وعلى الضد، 

يبدو أن الصيف يمرّ من 
دون عطش ألغاني صاحب 
»عودوني«. لعله بحاجة 
ألسلوب جديد في إدارة 
إصداراته، واالعتراف بأن 

عصر األلبوم لم يعد كما 
كان؛ فتتويجه ملكًا لذلك 

العصر قد انتهى.
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