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{ دبـي-(أ ف ب): اطـــــــــلـــــــــقت
األلعـاب النـارية في دبي مـساء
األحــــــد مع احــــــتــــــفــــــاالت في
اإلمـارات قـبل عـام من انـطالق
اكسـبو دبي 2020 الذي يؤمل
أن يـــنــعـش اقــتـــصــاد الـــدولــة
اخللـيجـية. وعـرض عد تـنازلي
على واجهة برج خـليفة البرج
األعــلـى في الــعـــالم في تـــمــام
الـــســاعــة 20. 20بـــالــتـــوقــيت
احملــلي. وتــمت إضــاءة الــبـرج
بـشـعـار اكـسـبـو 2020 و(سـنة
لـنــنـطـلق) بــالـلـغـتـ الـعـربـيـة
ـغـنـية واإلنـكـلـيـزيـة. واحـيـت ا
غني األميـركية مـاريا كـاري وا
اإلمـــاراتي حـــســـ اجلــســـمي
االحتـفال. وقالت وزيـرة الدولة
لـــشــــؤون الـــتــــعــــاون الـــدولي
ـكـتب إكسـبو ـديرة الـعـامة  وا
دبي ر الهاشمي في 2020
بـــــيـــــان (هــــذه االحـــــتـــــفــــاالت
االسـتـثـنائـيـة سـتمـهـد الـطريق
لـلـمـرحـلـة األخـيـرة من مـسـيرة
تـاريـخــيـة وإجنـاز كـبــيـر لـيس
لـــدبـي وحـــدهـــا ولـــكن لـــدولـــة
االمــارات بـأكـمــلـهـا). وأضـافت
الهاشـمي (الشهور االثـنا عشر
ـــتـــبــقـــيـــة ســـتـــشــهـــد وضع ا
وقع اللـمسـات النهـائيـة على ا
لــضـــمــان أن يـــكـــون إكــســـبــو

استثنائيا).
وتـــــــــأمـل دبـي فـي جــــــــذب 15
وقع الضخم مليون زائـر إلى ا
جـنوب دبي والـذي يـتم بـناوه
بــقـيــمـة 30 مــلــيـار درهم (8,2

مليارات دوالر).
وتعلق آمال كثيرة على اكسبو

ستحيل2020  ومن شبه ا
عــدم رؤيــة شـــعــار احلــدث في
دبـي الـــــذي  وضــــــعه عــــــلى
الــطــائــرات وبــطــاقـات الــعــمل

والالفتات الدعائية.
وســــتـــــشــــارك 200 دولـــــة في
ـــعـــرض الـــذي يــبـــدأ من 20 ا
تــشــريـن األول/اكــتــوبـر 2020
حتى 10 نيسان/ابريل 2021.
وثـمـة عـنـاصـر جـذب مـخـتـلـفـة
ـصمم بـينـها جـنـاح اإلمارات ا
على شكل صقر أثناء الطيران
وقـــبــــة عـــمـالقـــة من الــــفـــوالذ
ســـتـــكــون عـــبـــارة عن شـــاشــة
عــرض مـبــتــكـرة بــنــطـاق 360

. نظم درجة بحسب ا
ولـــــــكن عـــــــلـى الـــــــرغـم من أن
اخلـبــراء يـتـوقـعـون أن احلـدث
سيعطي دفعـا لالقتصاد هناك
مـــخـــاوف من أنـــهــا ســـتـــكــون
مـــوقـــتــة فـــقط بـــعـــد انـــتـــهــاء
ــعـرض.وقــال رائـد الــصـفـدي ا
ستـشارين االقتصادي كبير ا
في دائـرة دبي االقتـصـادية إن
اكـسـبـو سـيـضـيف نـحـو 34,6
مـلـيـار دوالر إلى االقـتـصاد في
الفـتـرة ب 2013الـفـتـرة التي
فازت فيها دبي بتنظيم احلدث

و2030.
وأكــد لـوكـالــة فـرانس بـرس أن
ذلك سـيـكون من خـالل (القـيـمة
ــضــافــة اإلجــمــالــيــة بـشــكل ا
مبـاشر وغيـر مباشـر) موضحا
(تـأتي إلـى اكـسـبـو وتـقـيم في
فــنــدق وتــذهـب إلى الــتــســوق

وغيره).
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انسحبت الـقوات االمريكيـة من شمال شرقي  سوريا
 بــعــد ان  االتــفــاق الــتــركي االمــريــكي في اقــامــة
ـنــطـقـة اآلمــنـة في سـوريــا لـنـقل ثـالثـة ماليـ الجئ ا
ســـوري  في تــركــيـــا الى بالدهم . ولـم  يــتــأثــر قــرار
الـرئيس تـرامب بكل االتـهامـات التي كـالهـا له االكراد
في ســوريـا بـشــأن خـيـانــته لـهم  وكــانت ردوده عـبـر
تـغريدات صـغيـرة ابرزهـا ان االكراد لـيسـوا مالئكة 
ولم يقل حـزب العـمال الكـردستـاني موضوع اخلالف

واجلدل واحلرب  في سوريا اليوم.
الوضع احلالي يضعنا أمام احلقائق اآلتية : 

ـفـهـومـهـا اجلـاري ـنـطـقـة اآلمـنـة داخل سـوريـا  انّ ا
اليـوم تـعـني انّـهـا أرض سوريـة في صـيـغـة اسـتمالك
ـنطقة ستكون وادارة اقليميـة أو دولية  كما انّ هذه ا
حدودهـا مع مناطق انـسحبت اليـها الوحـدات الكردية
ــقــاتــلــة  وال ضـمــانــات لــلــوضع االمــني عــلى تــلك ا
احلـدود اجلـديـدة  وال وضـوح بـشـأن صـيـغـة انـتـقال
ــنــطــقــة االمــنــة الى حــلب أو ــواطن الــســوري من ا ا
دمشق أو درعا إذا أراد السفر لـزيارة عائلية أو عمل

أو جتارة . 
ـوقف هل سـيـكـون ذلك مـتــاحـاً ومـسـمـوحـاً به? ومـا ا
نـطـقة اآلمـنة ـعـابر الـتي سـيمـر مـنهـا مـواطن ا على ا
دن السـورية كـونه مواطنـاً سوريـاً يتيح له الى باقـي ا
الدستور والـقانون التـجوال اذا شاء ? سوى ذلك فإنّ

نطقة اآلمنة حتتمل أسئلة انفجارية كثيرة . ا
واحلــقـــيــقــة الـــثــانـــيــة  هي انّ الـــقــوات االمــريـــكــيــة
سـتنـسـحب نـحـو العـراق  وتـلـتحق بـقـواعـد سبـقـتـها
فـيها اعـداد محـدودة من اجلنـود  والتوجـد تصورات
ـهـمات اجلـديدة لـلـقوات بـعـد وصولـها  هل هي عن ا

مجرد عملية عبور وموضع قدم انتقالي مؤقت?
واحلقـيـقة الـثـالثـة إنّه من األخـطاء االسـتـراتيـجـية أن
ينـسج أي طـرف في الـعـراق خـيـاالت اآلمـال الـتـرابـية
الـواهيـة علـى اهمـية الـوجود االمـريكي الـعسـكري في
الـعـراق بـوصـفه ورقـة قـابـلـة لدعـمـه في سـيـاق احلال
ـتــعب  كـأن يــكـون ــهـتــر في الــبـلــد ا الـســيـاسي ا
مـصداً للـنفـوذ االيراني مـثالً . إنّهـا أخطـاء يجب عدم
تــكــرارهـــا والــتـــجــربـــة في ســـوريــا التـــزال طــريــة .
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مِنْ أينَما جاءوا نراهمْ
على وجوههم القانطة
غبار الفجيعة والندمْ

وفي صدورهم تزدحمُ تسابيح التُقى
ومن جباههم تسيلُ غدران األلمْ
حفاة إِالّ من مواجعهم وطهارتهم

وصفاء محبَّتهمْ وسجاياهمْ
ضرَّجة بالعبرات بيارقهم ا
ترفرفُ مثل أجنحةِ مالئكٍة

حول منائر الذهبْ
وفي إثر خطاهم

يُزهرُ جمر وينزفُ ورد جريحْ
من كلّ شعاب األرضِ
إلى منحر الغريبْ

قادمونْ
على وجوههم يضيء غبار الطفوف
وفي دمهم يضجُّ شذى الفردوس

ومن حناجرهم تتفجَّرُ استغاثةً ثكلى
امٍ ذبيحْ كأنَّها هديل 
وعلى طول الطريق

ينحبونْ
وأدعيةً بخشوعٍ مهيبٍ

يرتلونَ
وكالماً غاضباً
بوجه الفاسدينْ

يهتفونْ
حناجرهم اخملضَّبة بالعزاءْ
تهتفُ يا عطشان.. يا سليبْ

كأنَّ كفَّاً مقطوعةً
على شاطئ الفراتِ
تلوُّحُ لهم بالترحيْب

يبصرونْ
ُ قلوبهم حتى تستك
لكة الدموع في 

بسحرٍ غريبٍ وعشقٍ عجيبْ
ٍ وفي غمضةِ ع

من مدينة األحزانْ
. يختفونْ

الــســاعــة  11:00قــبـل الــظــهـر
( 09:00 — 03:00ت غ) لــــكن
خـالفـــا مــتـــفـــاقـــمــا مـع مــدراء
لـوفـتـهانـزا أجـبـر النـقـابـة على
تمديد اإلضـراب حتى منتصف

الليل.
 واإلضراب الـذي شاركت فـيها
يـورو وينـغـز وجيـرمـان وينـغز
وصـان اكـسـبـرس ولـوفـتـهـانزا
سـيـتي الين تـسـبب بـإلـغـاء ما
يــــزيـــــد عــــلـى مــــئـــــة رحــــلــــة
ـسـافـات وخـصــوصـا رحالت ا
القصيرة من مطارات هامبورغ
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اثــارت قــضــيـة حــبس الــطــالــبـة
هـيام عـصـام ابـو رحـاب بـاحدى
ـحافـظة كـفر مدارس احلـامول 
الــشـيخ فـي مـصــر بـعــد انـتــهـاء
الــــــيـــــوم الـــــدراسـي ردود فـــــعل
غاضبة ب االوساط االجتماعية
والــرســمـــيــة . وفي اول رد فــعل
عــلـى تــلك الــواقـــعه  قــرر طــارق
شـــوقي وكـــيل وزارة الـــتـــربـــيــة
والــتــعـلــيم فــتح حتــقـيـق عـاجل
واتــــخـــاذ اجـــراءات حملــــاســـبـــة
ـهزلـة كـما ـسؤولـ عن تـلك ا ا
قـررت  بـثـيـنة كـشك وكـيل وزارة
الـتربـيـة والـتعـلـيم بـكفـر الـشيخ
شرف درسـة وا معاقبـة ناظر ا

درسة. وبواب ا
وكشـفت الـتحـقيـقات ان الـطالـبة
ـدرسـة بـعـد انـتـهـاء عـادت الى ا
اليوم الدراسي لـلبحث عن كتاب
الـدرس الـذي تـركـته في فـصـلـها
درسـة اغلق بوابة اال انّ بوّاب ا

وقالت الـنقابـة (هذا لـيس خطأ
فحـسب بل يـؤشر إلى الـدرجة
الــتـالــيـة من الــتــهـديــدات ضـد
الـزمالء في الـطـواقم اجلـويـة).
وأضافت (هـذا الــسـلـوك يـجب

أن يتوقف.)
غـيـر أن مـجـمــوعـة لـوفـتـهـانـزا
قـــلــلـت من أهـــمــيـــة اإلضــراب
وقـال مـتــــــحـدث لـوكـالة د.ب.أ
ـــئـــة من إن (أكـــثـــر من 90 بــــا
أفراد الطواقم اجلوية حضروا

في موعد دوام عملهم).
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—تـــيـــغــيل ومــيــونــيخ وبــرلــ
وكـولـونـيـا وشـتـوتـغارت وفق
ـانـيـة د.ب.أ. وكــالـة األنـبــاء األ
وأفاد مطار فرانـكفورت األكثر
ـــــانــــيـــــا عن ازدحــــامـــــا في أ
˙ ¨بضعة إلغاءات في رحالت 
شركة سيتي الين. وقالت نقابة
الطـواقم اجلويـة في بيـان إنها
دعت إلـى اإلضــــراب بـــــعــــد أن
أبـلــغت مـجـمــوعـة لـوفــتـهـانـزا
ــوظــفــ إن اإلضــراب (غــيــر ا
قــانــونـي ويــعــرض وظــائــفــكم

للخطر).

ولم تـــعــثـــر عـــلــيـــهــا ــدرســـة  ا
اسرتها حتى اليوم التالي.

فى الـسـيـاق ذاته وضـعت وزارة
الـتربـيـة والـتعـلـيم خـطة لـتـأم
الــــطـالب داخل وخــــارج ابــــواب
ـدارس وتـشمـل تلـك االجراءات ا
حتديد سـاعات معـينة السـتقبال
اولــيــاء االمــور ومــنع الــتــدخـ
وبايل نهائيا داخل واستخدام ا
ـــدارس وحــــظــــر اســــتــــخـــدام ا
االســـــــــــــــوار فـى االعــالنــــــــــــــات
الـسـيـاسيـة والـدعـائـيـة وتـفـعيل
دور االخصـائي الـنفـسي واعادة

االنضباط .
فيما تقدم اولـياء االمور بشكوى
الى وزارة التربية والـتعليم بعد
ـــدارس اخلــاصـــة بــرفع قـــيــام ا
ـدرسة رسوم اسـتـخدام حـافـلة ا
ـا من 1800 الى 2500 جـنـيه 
اضـطــر الـكـثـيــر من الـطالب الى
اسـتـخـدام الـتـوكـتـوك او الـسـير
ــــدارس. عـــــلى اقــــدامــــهـم الى ا
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شـاركت الـطـواقم اجلـويـة لـدى
أربـع شـركـات طـيــران مـتـفـرعـة
من لــــوفـــتــــهــــانـــزا األحــــد في
إضـراب لـيـوم واحـد مـا تـسبب
بـإلــغــاء عــشـرات الــرحالت في
انية في إطار معركة مطارات أ
لــــلـــمـــطــــالـــبـــة بــــرفع األجـــور

وحتس ظروف العمل.
واإلضراب الـذي دعت له نقـابة
قرر الطواقم اجلوية كان من ا
أن يـــســـتـــمــــر من اخلـــامـــســـة
صباحا بالتوقيت احمللي حتى
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ـــشـــاركـــون األحـــد  في دعـــا ا
ـؤتـمـر 37 اخـتـتـام فـعـالـيـات ا
لــصـــحــفــيي الــضــفــتــ الــذي
احــتــضـنت فــعــالــيـاته مــديــنـة
ــونــيـــكــار االســبــانــيــة حتت أ
ـــــرأة في ˙صـــــورة ا شـــــعـــــار 
¨إلى ضـــرورة وســـائل االعالم 
دعـم و اشــــــــراك الـــــــنـــــــســـــــاء
االعالمــيـــات في الـــقــرار داخل
هـــيــئــات الــتــحـــريــر بــوســائل
االعالم مع التـأكيـد على أهـمية
ـرأة ــســاواة بــ الــرجـل و ا ا

داخل وسائل االعالم.
وفـي هــــــــــذا االطــــــــــار أوضح
ـشــاركـون أن غــيـاب الــفـرص ا
بــــاثــــبـــــات الــــذات لــــعــــدد من
غربيات السباب الصحافيات ا
¨دفـعت ذاتــيـة و مــوضـوعــيـة 
الـعديـد مـنهن الى الـهـجرة الى
وسـائل اعالم غربـيـة و عربـية
اسوة بأشقـائقهم الرجال الجل

¨ ابراز كفاءاتهن.
ـبادرة شـاركـون  كـمـا أشـاد ا
ـلك مــحـمـد ـغــربي ا الـعــاهل ا

الــســادس الــذي أصــدر عــفــوه
ـلـكي  عن الـصــحـفـيـة هـاجـر ا
الـريـسوني الـتي كـان محـكـوما
علـيها بـالسـجن هي وخطيـبها
والطاقم الـطبي في قـضية اثار
موضـوعها الـرأي العام تـتعلق

باإلجهاض  .  
ـشـاركـون خالل هـذا واعـتـبـر ا
ؤتـمر الذي نـظم بتـعاون ب ا
غـربـية لـلـصحـافة اجلـمـعيـة ا
وجـمــعـيــة صــحـفــيي االنـدلس
بــــدعم مـن عـــمــــديــــة مـــديــــنـــة
ألــــومــــونــــيــــكــــار و اجملــــلس
مـــابـــ  17و20 اجلـــمــــاعي  
تشرين االول (أكـتوبر) اجلاري
ـرأة الـعـامـلة فـي وسائل  أن ا
االعـالم أنه البـد مـن اسـتــثــمـار
يـة و خـبرتـها قـدراتهـا األكـاد
الــعـــلــمــيــة لــفــرض ذاتــهــا في
وســـــــائـل االعالم الـى جـــــــانب
زمــــيـــلـــهـــا الـــرجـل مع الـــوعي
بــــأهـــمـــيــــة مـــقـــاربــــة الـــنـــوع
االجـــــتـــــمـــــاعـي في حتـــــقـــــيق

التمنية.
شـــــــــدد وفـي هــــــــــذا االطــــــــــار
ـشـاركـون في الـعـروض الـتي ا

طــرحت عـلـى طـاولــة الــنــقـاش
بـــدار الــثــقـــافــة  أنه يـــنــبــغي
شاكل و العوائق˙ مواجهة ا
الــــــتـي تــــــواجـه الــــــنــــــســــــاء
االعالمـــيـــات  وذلك اعـــتـــبــارا
هامهن جلنسهن اثناء ادائهن 
االعالمية مـعتبرين ان ذلك من
˙تــــقـــلــــيص الــــفـــوارق شـــأنه 
ؤسـسات داخل ا االقـتصـاديـة 
االعالمـــيــة  ثـم أيــضـــا الــرقي
ــاديـة و حتــسـ بــاألوضـاع ا
ـهـنيـة للـصـحافـيات الـظروف ا
ـــنـــاصـــفـــة فـي افق حتـــقـــيق ا

ساواة. وا
ؤتمر  الذي شارك في وعرف ا
فــــعـــالـــيــــاته صـــحــــافـــيـــات و
صــحـــفـــيــ من وســـائل إعالم
مكـتوبة سمـعية و بـصرية من
ـغـرب و اسـبـانــيـا بـاالضـافـة ا
الى فـعـالـيـات مـهـتـمـة بـالـشأن
ــــرأة االعـالمي و قــــضـــــايــــا ا
بـبـحث وحتـلـيل مـوضوع: دور
ـــــرأة في وســــائـل االعالم في ا
ظل الــتـطـورات اجلــديـدة الـتي
تـــفـــرضــــهـــا نـــظـم الـــتـــواصل
ـؤثــرة ســواء عــلى اجلــديــدة ا

ـهــنـيــ أو الـتـأثــيـر في أداء ا
اعــــــداد احملــــــتـــــوى االعـالمي.
ــــــشـــــــاركـــــــون من واجـــــــمـع ا
غاربة الصحفي اإلسبان وا
ـرأة االعالميـة عـبـر تاريخ أن ا
ـغربي في االعالم اإلسبـاني وا
مـــخـــتـــلف وســــائل االعالم في
البـلدين عـلى اختالف انـواعها
جردت مـجمـوعة من انـشغاالت
الــعــامــلــ بــاجملــال االعالمي
̇الـعــوائق الـتي ألجل جتـاوز  
ــــــرأة حتـــــــول من اثـــــــبــــــات ا

¨ االعالمية لذاتها.
كــمــا  الــتــأكـيــد عــلى الــرقي
باجملال االعالمي بـشكل خاص
ضـمـن تـصـور مـشـتـرك بـ كل
ـــغــــربــــيـــة مـن اجلــــمـــعــــيــــة ا
للـصحافـة و جمـعية صـحافيي
االندلس الجل بلورة خطة عمل

مشتركة.
من جــهــة أخــرى  الــتــأكــيـد
كن أن على الدور الهام الذي 
ـــــــرأة مـن خالل تـــــــلـــــــعـــــــبه ا
ـــؤســســات اشـــتــغــالـــهــا في ا
االعالمية سـواء كانت سـمعية
بصـرية مكـتوبـة أو الكتـرونية
شـاركون على رفض أن وشددا
ـــرأة االعالمـــيـــة يـــكـــون دور ا
شكلـيا داخل هيئـات التحرير 
وايـضـا التـعـامل مـعهـا بـالرغم
من مـؤهالتــهـا الـعــلـمـيــة أنـهـا
مـجـرد امـرأة فـقط وكـذا الـرفع
رأة من مـساهـمة الـصحـافيـة ا
في اعـــــداد و تـــــوقـــــيـع مــــواد
ـجاالت اعالمـيـة ذات الـصـلـة 
الـسـيــايـة و االجـتــمـاع و عـالم
ـتنوعـة حتى ال يبقى االخبار ا
ــرأة االعـالمــيـة اخــتــزال دور ا
في اشـــتــغـــالــهــا عـــلى الــفن و
الــثـقــافـة و اخــبــار الـنــجـوم و

شاهير. ا
ـشاركـون على ضرورة وشدد ا
رأة االعالمـية االهتـمام بـدور ا
الــــــريـــــــادي ســـــــواء مـن خالل
ـســؤولـيـة تـولــيـهــا مـنــاصب ا
ـؤسسـات االعالمـية أو داخل ا
من خالل ابــرازهـــا لــقــدراتــهــا
الــــعـــالــــيـــة فـي انـــتــــاج مـــواد
اعالمية و دخـول غمار الـكتابة

في قـضــايــا كـانت حــكــرا عـلى
الرجال.

ــشــاركــون في الــبــيـان ونــبه ا
اخلــتـــامي إلـى بــذل مـــزيــد من
اجلــــهــــود من أجل �االلــــتـــزام
دونـات االخالق و الـضوابط
ــــهـــنـــيــــة في الــــتـــعــــامل مع ا
رأة الـقـضـايا ذات االرتـبـاط بـا
واالبتعاد عن القوالب اجلاهزة
ـــقـــاربـــة مـن خالل اعـــتـــمـــاد ا
احلـقـوقــيـة في تـنــاول قـضـايـا
ـرأة عـبـر تمـكـنـيهـا احلـضور ا
فـي وســـائل عــــبـــر االجــــنـــاس

الصجافية الكبرى.
من جـــانب آخــر دعــا الـــبــيــان
اخلـتـامي إلى بـذل مـجـهود من
أجل حتـريـر الـقـطـاع الـسـمـعي
ــــقــــاولــــة الــــبــــصــــري ودعم ا
الصحافية العتبارهما رافعتان
لـتـشـغيل الـشـبـاب من خـريجي
ـــعــــاهـــد في اجلـــامـــعــــات و ا
مــجــاالت الــصــحــافــة واالعالم
واالتـصـال مع االشـارة الى أن
الـعـوائق االقــتـصـاديــة تـقـلص
الــــدعم و اإلشــــهــــار ســــبــــبـــا
ـقـاولـة مـبـاشـرا في اسـتــمـار ا
اإلعالميـة  ومنـها بـاخلصوص
قـاولة اإلعالمـية اإللـكتـرونية ا

الشابة.
عـــلى صـــعــيـــد آخــر تـــمــيــز ت
ـــؤتــمــر  وفي الــدورة 37 من ا
جـو احــتـفـالي تــسـلــيم جـائـزة
ـــغـــربي جـــون مـــوركـــان إلى ا
ــالك احلـطـري ــرمـوق عــبـدا ا
تـــقـــديـــرا جلـــهـــوده وكـــفـــاءته
اإلعالميـة  كمـا  تقـد ثمرة
تــعـاون ثــنــائي مــا بــ كل من
غـربـية لـلـصحـافة اجلـمـعيـة ا
حتـت اشـــــراف رئــــــيـــــســــــهـــــا
ـصطـفى العـباسي و جـمعـية ا
صــحــفــيـي االنــدلس بــرئــاســة
خـافــيـيـر مـارتــيـنـيــز مـانـويـيل
ويـتـعـلق األمـر  بـإصـدار كـتاب
يــضم نـصـوص  مــتـرجـمـة الى
االسبانية لقانوني الصحافة و
الــنــشــر و الــقـانــون األســاسي
ـغرب هـنـي بـا لـلـصحـفـيـ ا
ـغربي عبد ترجم ا من اجناز ا

احلق جنمي.
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يــحـــتــفـي مــهـــرجـــان مــومـــبــاي
الــسـيــنــمـائـي الـدولي في دورته
احلـــاديـــة والـــعـــشـــرين والـــتي
انــطـلــقت في الـ 17 من الــشــهـر
اجلـاري وتخـتـتم في الـ 24 منه
ـعـاصرة ـصـريـة ا بـالـسـيـنـمـا ا
وذلك في بـــــرنــــامج بـــــعــــنــــوان
ــصــريــة: عـروض (الــســيــنــمــا ا
خــاص) قـام بــبـرمــجــته الـنــاقـد
هرجان أحمد شوقي مستشار ا
نطـقة الشـرق األوسط.البرنامج
يــــضـم ثالثــــة أفـالم مــــصـــــريــــة
مـــــعـــــاصـــــرة هـي أفالم: لـــــيل/
خارجي ألحـمد عـبد الـله السـيد
لـشــريف عــلي مــعــزة وإبـراهــيم 
روان البـنـداري واحللم الـبـعيـد 
عــــمـــــارة ويـــــوهـــــانــــا دومـــــكه.
االختيارات تضم جتارباً مغايرة
تختلف عن الصـورة الكالسيكية
ـصري ويـرأس اخملرج للـفيـلم ا
الـفـلـســطـيـني  هـاني أبـو أسـعـد
سـابـقة الـدولـية جلـنة حتـكـيم ا
والـتي يـتــنـافس فـيـهـا ألول مـرة
ثالثة أفالم عـربـية هي الـفـيلـمان
الـــســــودانـــيــــان ســـتــــمـــوت في
الـــعــشـــرين ألمـــجــد أبـــو الــعالء
واحلديـث عن األشجـار لـصـهيب
قسم الـبـاري والفـيـلم التـونسي

هدي البرصاوي. بيك نعيش 
أما قـسم سينـما الـعالم فـيعرض
كـل مـن فـــــــــيـــــــــلم 143 شــــــــارع
الـــصــحــراء لــلـــجــزائــري حــسن
فرحاني من أجل سـما للـسورية
وعـــد اخلــطـــيب وإدوارد واتس
بـاإلضـافـة إلى إن شـئت كـمـا في
السماء فيلم اخملـرج الفلسطيني

إيليـا سليمـان الذي نال تـنويهاً
سابقة خاصاً من جلنة حتـكيم ا
ـــــهـــــرجـــــان كـــــان الـــــدولـــــيــــــة 
الــسـيــنـمــائي لـيــكـون مــجـمـوع
مشـاركات الـسـينـما الـعربـية في
مـومـبـاي هـذا الـعـام هـو تـسـعة

أفالم من ست دول.
عـلى صـعـيـد اخـر أخـرج اخملـرج
ــمــثــلــة ســـامح عــبــد الــعـــزيــز ا
صرية تارا عـماد من حساباته ا
في فـيـلــمه اجلـديـد سـيـدي بـشـر
الـذي يـعــمل عـلى الـتــحـضـيـر له
حـالـيـاً مـع جنـمي مـسـرح مـصـر
علي ربـيع ومـحمـد عـبد الـرحمن
تـــوتـــا بـــعـــدمـــا كـــان اســـمـــهــا
مـــطــروحـــا لـــتــقـــد أحــد أدوار

البطولة النسائية في العمل.
ويأتي ذلك بـعـد تعـاقد تـارا على
ـشــاركـة في فـيــلم شـريط  6مع ا
ــصـري خـالـد الـصـاوي ـمـثل ا ا
واســتـعــدادهـا لــبـدء الــتـصــويـر
قـبلـة اضافة إلى خالل الفـترة ا
سرحـية عالء الدين انضمـامهـا 
مع أحــمــد عــز واخملــرج مــجــدي
الــــهـــواري وبـــدأ ســــامح عـــبـــد
الـعـزيــز في وضع أسـمـاء أخـرى
لالخـتيـار من بـينـهـا خالل األيام
ـقـبـلـة. و فـيـلم سـيدي الـقـلـيـلة ا
بـشـر كـان يـحـمل اسم خـالـد ابن
الوليـد و تغيـيره ويشارك في
بطـولته كل من عـلي ربيع وكر
عـفـيـفي و مـحـمـد عـبـد الـرحـمن
وجار الـتعـاقد مع بـاقي األبطال.
الــعــمل من تــألــيف أمــ جــمـال
ومحـمد مـحـرز ومقـرر طرحه في

عام 2020.


