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ـصـري مـحـمـد تـعـرض الـفـنـان ا
حـمـاقي إلصــابـة في قـدمه أثـنـاء
إحــدى مـبــاريـات كــرة الــقـدم مع
ـــــصــــر عــــدد مـن األصــــدقـــــاء 

اجلديدة.
الـفـنان مـحـمـد حـمـاقي نقـل على
ــســتـشــفــيـات الــفــور إلى أحـد ا
وبعد عـمل الفحـوصات تب أنه
مصـاب بكـسر في قـدمه اليـسري
و عـــمـل جـــبــــيـــرة لــــلـــفــــنـــان
والـتــقـطت له صــور عـلى كـرسي

متحرك.

ــقـــرر أن يــخــضع حــمـــاقي من ا
جلــــراحــــة تـــركــــيـب شــــريــــحـــة
ومــسـامــيــر في قـدمـه ويـحــتـاج

الفنان لفترة راحة بعدها. 
محمد حمـاقي أحيا مؤخرا حفل
غنـائي ببورسـعيـد وقدم عدد من
أغنـيـات ألـبومه األخـيـر (كل يوم

من ده).
وحــقـق احلــفل جنــاحــا كــبــيــرا.
حماقي تعاون في ألبومه األخير
ن مع كـبـار الــشـعـراء ومـنـهم أ
بـــهــجت قــمــر وأمــيــر طــعــيــمــة
ــلـــحــنــ عــمــرو وتـــعــاون مع ا
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ـصــريـة اســتـعــادت الـفــنـانــة ا
صفاء جالل ذكريات مشاركتها
كمـوديل في كـليب قـد للـفنان

محمد فؤاد.
صـفاء شـاركت مـحمـد فؤاد في
كـلـيب أغـنيـته الـشـهيـرة فـاكرك
يـا نـاســيـني ونـشـرت الــفـنـانـة
مجموعة صور من الكليب على
حــسـابـهـا اخلــاص عـلى مـوقع
صـرية (انـسـتغـرام). الـفنـانـة ا
أرفـقت الـصــور بـتـعــلـيق قـالت
فيه: (يااه زمن م فاكر دة من
كام سنـة بالضـبط) وقد حازت
الصور على إعجاب جمهورها
فـيــمـا أكــد عـدد مــنــهم أنـهم لم
يـكـونوا يـعـلـموا بـأنـها هي من

ظهرت في الكليب.
يـــذكــر أن أغـــنــيـــة (فــاكـــرك يــا
نــاسـيــني) من ألـبــوم (حـيـران)
والــذي صــدر عــام 1996 وهي
أحلان من كـلمـات أحـمد شـتا ,
صالح الـــشــــرنـــوبي وتـــوزيع
أشـرف عبـده ومـهنـدس صوت
أمـيـر مـحروس وإنـتـاج شـركة

فري ميوزيك لنصر محروس.
وكانت صفاء جالل قد احتفلت
مــؤخـرا بـعــيـد مـيالدهـا الـ 45
عـبـر حسـابـهـا الشـخـصي على
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«MGM» كـــــشـــــفـت شـــــركــــة
لـإلنــتـــاج اســتـــعــدادهـــا لــبــدء
تــــصــــويـــــر اجلــــزء اخلــــامس
والـعــشـرين من ســلـســلـة أفالم
(جــــيــــمس بــــونـــد) فـي أبـــريل
ــقــرر ـــــــــقـــبل ا (نــيـــســان) ا
طــــرحـه فــــــــــي أبــــريل 2020
في صـــاالت الــســـيــنـــمــا حــول

العالم.
وجـــاء ذلك تـــزامـــنـــاً مع إعالن
عـــــــنــــــوان اجلـــــــزء الـــــــقــــــادم
 «Shatterhand»أو (الــــــيــــــد
احملــــطـــمــــة). الــــذي ســـيــــبـــدأ
تــصـويــره في اســتــوديــوهـات
باينـوود في لندن فـي إجنلترا
إضـافــة إلى تــصــويــر عـدد من
ـشـاهـد في مديـنـة مـاتـيرا في ا

إيطاليا.
ويــــأتي االسم اقــــتـــبــــاســـاً من
االسـم الــــــشــــــهــــــيــــــر إلحـــــدى
عروف الشخصيـات الشريرة ا
بـــــاسم (ارنـــــست ســـــتـــــافــــرو
بـلـوفـيـلـد) في سـلـسـلـة روايات
اجلـاســوسـيــة الـتي ابــتـكــرهـا
الـروائي إيان فـلـيمـنغ بـحسب
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مـــوقـع (انــــســـتــــجــــرام) وقـــد
اســتــعــرضت عــبــر حــســابــهــا
اخلـاص صورة ضـمت الـهـدايا
الــتي تـلــقــتـهــا احـتــفـاال بــهـذه
ــنـاسـبـة وكــانت الـهـدايـا من ا
اجلمهور والعـائلة واألصدقاء
وعـلــقت قـائــلـة: (مش أنــا عـيـد
مــيـالدي الــنــهـــاردة). وصــفــاء
جـالل من مــوالـــيــد عــام 1974
تــــخــــرجت من كــــلــــيــــة اآلداب
جامـعة اإلسـكنـدرية عـملت مع
اخملرج جالل الـشرقـاوي للـمرة
األولى وهـــو مـــنـــحـــهــا اســـمه
لـتـصـبح صـفـاء جالل. الـفـنـانة
صـرية شـاركت في عدد كـبير ا
من األعــمــال الــفـنــيــة ومــنــهـا:
(هوا جـاردن سـيتي الـريان
أخت تــريــز حلــظــات حــرجــة
مالعب شيحة الـضوء الشارد
عـبـودة مـاركـة مــسـجـلـة هـا
بــــنـت بــــاشــــا امــــرأة من زمن
احلب أحالم فـي الـــبــــوابـــة.«
وكــان آخـر عـمل قــدمـته صـفـاء
جالل مــســـلــسل (ســـابع جــار)
والذي حققت من خالله جناحا
سلسل كل كبيرا وشـارك في ا
مـن شـيـرين دالل عـبــدالـعـزيـز
أســامـــة عــبــاس هـــيــدي كــرم

وغيرهم).
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مــــصـــــطـــــفى مـــــدين وعـــــزيــــر
الشـافـعي ووزع له تومـا وتـميم

ونادر حمدي.
يــذكـــر أن ألــبـــوم كل يــوم من ده
حــقــــق جنــاحــاً كــبـــيــراً ويــضم
أغــانــــــــى يــزلـزل وكـل يـوم من
ده ولــيـلى وعــيــونى سـهــرانـة
وصــــور ووأعـــمـل ايه  بــــقـــيت
معـاه ويـا غــــــربـة وم البـداية
ويــا ســتـار “قـــــــــــدام الــنـاس
وكــــــفــــــــــايــــــة حـــــــلــــــول وسط
وراضيـنى وراسمك فى خـيالى

وغيرها.
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ال أســمي جـهـة أو دولــة أو مـنـظـمــة بـعـيـنــهـا  لـسـبب
ا أراه من سقوط بسيط هو انني ال أستثني أحداً  
في االســتـعـراضــيـات االعالمــيـة الـتي ال تــقـدم سـوى
بـرامج شـو في احـسن االحـوال  من خـالل ما يـطـلق
عـليه مـنـتـديـات االعالم والـصحـافـة  إذ يـتم تـضـييف
شـخصيـات سيـاسية في الـغالب عـليـها ضوء اعالمي
فاقع بسبب الوضع اخلـاص لبلده في مشاكل احمليط
االقـلـيـمـي  ويـجـري احلـديث فـي شـؤون اعالمـيـة من
وجهات نظر انطباعية وينساق ذلك اجلمهور النخبوي

نتدى . سار الذي يسير عليه ذلك ا مع ا
وفي جـانب مــنـهـا مـشــكالت االعالم الـعــربي كـثــيـرة 
س احلـريات مـاهـو مهـني وتقـني كـما هـنـاك جانب 
ـنتديـات االعالمية والعالقـة مع السـلطات ويـبدو ان ا
بــاتت مـشـكـلـة مــسـتـحـدثـة  ألنــهـا ال تـقـارب اخلـطـوط
شكلـة وحلولها والدفع همة واالساسـية في عرض ا ا
بـالـسلـطـات لـلـشـروع بـقـوانـ حتمـي االعالم الـعربي
وتقـويه بـوصـفه من اسـاسيـات احلـيـاة العـصـريـة ألية
ــقـراطي  دولــة  كــمــا يـدخل فـي صـلـب الـنــهج الــد
صطلح السياسي واالجتماعي . عنية بهذا ا للدول ا
ــا دول اخلـلــيج  تـنــدفع في اطــار الـتــنـافس حتت ر
عـني بـجـذب االنـظـار لشـكـلـيـات التمت وهج االعالم ا
بـصـلـة جلـوهـر مشـكالتـنـا احلـقـيـقـيـة في عـالم شـديد
الـتـغيـر والـتـطـور والـتعـقـيـد . وهي بـذلك تـكـدس عدداً
ـؤتـمــرات االعالمـيـة تــتـداول فـيــهـا نـفس كــثـيـراً مـن ا
ـكرورة  أو (أميـنـة اجلانب) التي ال يـتوقع االسمـاء ا
ؤتـمرات اثـارة  أيـة قضـية ـنتـديـات وا منـهـا منـظمـو ا
اعالميـة تالمس اخلطـوط احلمر في تـلك البـلدان التي
ــعـة لــيـست أكــثـر . تـتــسـلى بــاالعالم كــلـعــبـة  ذات 
الطـريـقـة اجلديـدة في وضع مـذيـعة تـلـفـزيونـيـة حتاور
ـسـرح امـام شــخـصـيـة عــامـة وهـمــا جـالـسـان عــلى ا
اجلـمهـور النـخبـوي  ال تؤدي غـرضاً اكـثر من تـقد
لقاء مصور بـطريقة عرض جـديدة . كما انّ الكراسي
ـسـرح لـلــمـتـحـدثـ ال تــوحي مـطـلـقـاً ـبـثـوثــة عـلى ا ا
بـالـهـدف الـبـحـثـي والـعـلـمي واالسـتـقـصـائي من  ذلك
ؤتمر االعالمي . فلوسكم ال تصنع اعالماً له رسالة ا

في اغلب االحيان .

 ÊU¹dF « wDG¹ô ÂUÒFM « g¹—

ÊuLŠ— sÐ o(« b³Ž

benrahmoun2030@gmail.com

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـؤسـسات الـصّـحـافـة كـمـا هـو مـتـفق عـلـيه في مـخـتـلـف ا
هـنية هي نـقل اخلبر بأمـانة وبتبـصر وخبرة االعالمية ا
وموضوعيـة وجترد من الذاتيـة والعاطفـة ألن الصحافي

احملترف اليحتاج إلى ريش النعام ليغطي العريان.
واخلـبــر نـقل لـلـحـقــيـقـة بـعـد حتـر وتــعب مـضن ومـهـمـة
صــعـبـة بــكالم أقل تـصــنع وهي نــقل اخلـبــر والـوقـائع
واألحـداث من أي مـكـان حـدثت  فـيه من مـنـبع مـصادره
بعـيـدا عن الفـوضى والقـيل والـقال ولـزوم ما اليـلزم من

كالم عن فالن وفالن.
تـقدمة هي إذن الصـحافـة في أعراف وقـوان الـبلـدان ا
التـغطـية والـتعـرية. هي فن وإبـداع وليـست وشايـات كما
ـارقة يعـتـقدهـا البـعض في عقـله من الـنفـوس الضـعيـفة ا
ـهني للـمؤسسات من الذين اليواكـبون التـطور السريع وا
االعالمـية  ألن الـصحـافـة  احلديـثـة ليـست ميـاه بـبحـيرة

العميان إذ هي ع العقل وع اللوغاريتم.
ولهـذا فـالصـحافـة هي عـ احلقـيـقة التـدعي االثارة وال
تـتـبعـ لـها جتـامل أحدا لـكـنهـا حتـتـرم ذكاء الـقـراء وا
ـكـتـوب أو في اجملـال الـسمـعي سـواء كـانت في االعالم ا

البصري.
ـا كـان صـنـاع الـثـقـافـة وجـنـودهـا هم الـصـحـفـيـون ولـطـا
اجملندون  في اخلفـاء الذين يسـتكثرون عـلى أنفسهم أن
ا ثـقفـ اليائـس  يظهـروا حتت األضواء لـكن بعض ا
يـتكـلـمون عن دور الـصـحافـة والـصحـافي يـسيـئـون الظن
حول  فضل االعالم عليهم لـكن كل ذلك التحامل اليكون
له أي أثــــر عـــلى الــــصــــحـــافي الــــواثق مـن نـــفــــسه ومن

إمكانياته.
ولهذا فالصحـافي احملترف اليقبل بـالرأي اليائس ولهذا
الــســبب نــرى الـصــحـفــيــ يـبــتــعـدون قــدر االمــكـان عن
ضعاف النفوس ويختـارون اجللوس في منصات خاصة
بهم يعمـلون فيها عـلى إجناز تغطـيات ألنه قد يحدث أن
ـتـسـلـلـ من ضـعـاف الـنـفوس وتـراهم تـصـادف بـعض ا
يحاولون التبخيس والتقليل من شأن األحداث والوقائع.
وهـنـاك من ال يـزال يـعـتـقـد أن له تـأثـيـرا عـلى الـصـحـافي
الذي يعـمل في مؤسسـة لها مصـداقية ومـهنيـة عالية; من
أجـل تــمــريـــر خــطـــاب مــحـــبط أو ادعــاء بـــاطل في حق

شخصية عمومية من أجل التقليل من حجمها.
ولهـذا فالشـخص السـادي الذي تراه يـقلل من الـكفاءات
الــعـلـمــيـة والـشــخـصـيــات الـعـمــومـيـة فـي إطـار االبـتـزاز
ـقـابل جتـده يـظـهـر طـهـرانيـته والـنـفـاق االجـتـمـاعي في ا
ا يقابل من أساء لهم ويعيد وصفاء سريرته في الظاهر 
االساءة لهم. وبالرغم من ذلك فالنـفاق االجتماعي يفضح

صاحبه ألن نفس األسلوب يتكرر.
كن الـتأكـيد أن االعالم سـيظل سـلطـة رابعة ومن هنـا 
ألن هنـاك من يـخافه ويـرتعب مـنه  ويـحاول أن يـقلل من
قيمته لـهذا ترى في مجتـمعنا من يـنتظر أن يأفل االعالم
الــــــــورقـي أو يــــــــســــــــخــــــــر مـن االعالم
الحق الـثقـافـية االلـكتـروني ويـنتـقـد ا
الــتي آوته من ضــيـاع ثــقــافي وأمــنـته

ليكون نقطة في بحر.
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كــــشــــفت شــــركـــة (إتش إم دي)
ـطـورة لهـواتف (نوكي) خالل ا
ي ـؤتـمـر الـعا مـشـاركتـهـا في ا
لـــلـــجـــوال في بــــرشـــلـــونـــة عن
هاتفهـا (بيور فيـو) الذي يتمتع

بقدرات تصوير (خارقة).
ويدعم الـهـاتف خمـس كامـيرات
تـعمـل معـا وتـصل دقـة الـصور
ــــــلـــــــتــــــقـــــــطــــــة بـه إلى 240 ا
مـــيـــغــابـــكـــسل وفق مـــا ذكــرت
صــــــحـــــيــــــفــــــة (ديــــــلي مــــــيل)

البريطانية.
ويــتـمــيــز نـظــام الــتـصــويـر في
(بــــيــــور فــــيــــو) بــــأن أجــــهــــزة
االســــتــــشـــــعــــار اخلـــــاصــــة به
قـدورهـا (امـتصـاص الـضوء)
عـدل يزيـد عن عشـرة أضعاف
ذلـك الــــذي تــــوفـــره الــــهــــواتف

األخرى.
ويـبـلغ ثـمن اجلـهاز 699 دوالرا
أميـركيـا ويعـتمـد تقـنيـة الذكاء
االصــطــنـاعـي لـدمج الــبــيــانـات
الــــتي يــــحــــصل عــــلــــيـــهــــا من
الـــكــامـــيــرات اخلــمـس بــهــدف
تركيب صورة مثالية كما يتيح

أول هـاتف ذكي قــابل لـلـطي من
إنـتـاجـهــا خالل مـشـاركـتـهـا في
ي فعاليـات مؤتمـر اجلوال العا
ــــمــــتـــد حــــتى 28 MWC19 ا
ـدينة فبـراير (شبـاط) اجلاري 

برشلونة اإلسبانية.
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وبسعر  35دوالرا.
كمـا عرض أيـضا هـاتف (نوكـيا
 1بــلـس). الــذي يــعــمل بــنــظــام
التـشغـيل (أندرويـد غو). ويأتي
بـــكـــامـــيـــرا خـــلـــفـــيـــة بـــدقــة 5
ميغابكسل وأخرى أمامية بذات
الدقـة وبسـعر 99 دوالرا. فيـما
كشفت شركة هواوي النقاب عن

ميـزة الـشحـن الالسلـكي والـقفل
باستخدام بصمة األصبع.

ــتـطـور  وإلى جـانـب الـهـاتف ا
أعـــــلن أيـــــضــــا فـي احلــــدث عن
كن أن (نوكيا 210). ببطـارية 
تــــدوم لـــشـــهـــر كــــامل في وضع
االسـتـعــداد وبـثالثـة ألـوان هي
األبــــيـض واألســــود واألحــــمـــر

من الـكـائـنـات مـثـلـمـا حـدث مع
إنفلونزا الطيور.

ونـقلت الـصحـيـفة الـبريـطانـية
عن رئـــيس مــجـــلس الـــصــحــة
ي الــدكــتــور جــونــاثـان الــعــا
كــويك قـــوله إن االتـــصــال بــ
ـرض الـبــشـر يــجــعل تـفــشي ا

(أكثر خطورة).
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الــتي تــســـبب تــلــفـــا خــطــيــرا
ـرضـى الـذين بــاألعــضــاء في ا
يــعـانـون من صـدمـة الـتـهـابـات

قوية.
ــــرتـــــبــــطــــة ومـن اخملــــاطـــــر ا
ـــــــــرض إكس) ســـــــــرعــــــــة بـ(ا
انتـشاره الـتي قد تـتم بسـهولة
عــبـر الــهــواء هــذا إلى جــانب
إمـكـانيـة انـتقـاله إن تـطور من
اإلنفـلونـزا ب أصـناف أخرى

لندن - الزمان 
حـــذر عـــلـــمـــاء من وبـــاء قـــاتل
رض إكس) من أطلقـوا عليه (ا
شـأن انـتـشـاره أن يـقضـي على
ـاليـ من الــبـشـر عــلى غـرار ا
(اإلنـفـلـونـزا اإلســبـانـيـة) الـتي
تـسـبــبت بـوفـاة مــا يـقـارب من

خمس سكان األرض.
ويسابق العـلماء الزمن لـلتنبؤ
بـتوقـيت وكـيفـيـة ظهـور ساللة
ــرض الــقـــاتل واالســتــعــداد ا
واجـهة الـوباء الـذي لم يظـهر
حـتى اآلن وفق تـقـريـر نـشـرته
صـحــيـفـة (صن) الــبـريـطــانـيـة

   . االثن
وتـــثـــار مــــخـــاوف مـن تـــطـــور
فـيــروس اإلنـفــلـونــزا بـطــريـقـة
تضع حتى األصـحاء في دائرة
اخلـطـر بــشـكل يـشــابه تـفـشي
اإلنــفــلـونــزا اإلســبــانـيــة ســنـة
1918 والذي كان صـغار السن
واألصحاء على قائمة ضحاياه
الـــبــالـغ عــددهم  100مـــلـــيــون

بحسب سكاي نيوز.
وتـميـزت اإلنفـلونـزا اإلسبـانية
ـنـاعي بـاسـتـغاللـهــا لـلـنـظـام ا
لــلــجــسم وتــولــيــد مــا يــعـرف
بـ(الـعـواصف الـسـيـتـوكـيـنـيـة)
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ضـــربـت عـــاصــــفـــة الــــســـاحل
الطـا برياح الشـمالي الشـرقي 
ئـة كيـلومـتر سـرعتـها وصـلت 

في الساعة.
عــلـى خــلــيج ســـان بــابــلــو في

مــالـطـا تالطـمـت أمـواج عـالـيـة
لـلـغـايـة حـد غـمـرهـا الـشـواطئ
والــشــوارع ولـيــبــدأ الــســكـان
احملـلـيـون بـاسـتـقـبـال ضـيـوف
غير متوقع جلبتهم األمواج
كــمـيــات كــبـيــرة من األســمـاك!

لتعنـون وسائل اإلعالم احمللية
أخـبـارهـا (إنهـا تـمـطر أسـمـاكاً

في مالطا!)
وهــذه لــيــست اول مــرة حتــمل
الـعـواصف الــقـويـة حــيـوانـات

من مكان الى اخر .

مـــــــا أورد مــــــــوقع مــــــــيـــــــرور
البريطاني.

يــــذكـــر أن اجلــــزء الــــقـــادم من
الــــفـــــيـــــــــــلـم واجه عـــــدداً من
ــشــاكـل ابــتــداء بــانــســحــاب ا
مخرجه احلائـز على األوسكار

داني بــــويل بـــســــبب خالفـــات
ـنتـجـ وصوالً ابـداعـية مع ا
إلى تــــــــــــأجــــيل تــــصــــويــــره
وطــرحه ثـالت مــرات إضـــافــة
إلـى عـــدم تـــمــــــــكن الـــشـــركـــة
ـــنــتـــــجــة من الـــعــثــور عــلى ا

ــــمـــثل الـــذي ســــيـــلـــعب دور ا
الـشريـر حـتى اآلن حـيث تدور
الــعـديــد من الــشـائــعــات حـول
تـرشــيح رامي مـالك الـذي عـبـر
عن رغــــبــــتـه في االنــــضــــمــــام

للسلسلة.


