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Paparazzi

ّ
ّ
جنازات النجوم تتسع للمصورين ...إنما بحدود
بعد االشتباكات التي
حصلت في جنازات عدد
من النجوم بسبب األعداد
الهائلة من اإلعالميين ،قررّ
نقيب الممثلين أشرف زكي
ّ
المصورين إلى
منع دخول
قاعة العزاءات ،على أن
ّ
يحدد لهم مساحة يقفون
فيها خارج المسجد اللتقاط
الصور

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال ـص ـي ـغ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاق ـل ـت ـه ــا م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن ق ــرار منع
دخـ ـ ــول املـ ـص ــوري ــن م ــراس ــم تـشـيـيــع

أو ع ــزاء ّ
أي فـنــان ،تختلف عــن نـ ّـص
ً
التصريح الذي خرج فعال من «نقيب
امل ـم ـث ـل ــن املـ ـص ــري ــن» أشـ ـ ــرف زك ــي.
الـ ـه ــدف ه ــو ال ـ ّت ـن ـظ ـيــم ولـ ـي ــس امل ـنــع
الـتــام .هــذا ملخص الـقــرار الــذي لقي
ّ
رواجــا ّأول من أمس بعدما أكــد زكي
أنــه آن األوان لتفادي الفوضى التي
تشهدها جـنــازات وع ــزاءات النجوم
بسبب كثرة املصورين والصحافيني
ومـعـظـمـهــم غـيــر ُمـعـتـمــد م ــن جـهــات
رسمية.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ك ــان ــت عـ ــن ت ـ ـ ـ ــداول الـ ـق ــرار
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره مـ ـنـ ـع ــا تـ ـ ــامـ ـ ــا ،مـ ـ ــا ل ـقــي
ت ــرح ـي ـب ــا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور واسـ ـتـ ـي ـ ً
ـاء
ّ
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ألن ـ ـ ـ ـ ــه ُي ـ ـعـ ــاقـ ــب
ال ـك ــل م ــن دون ت ـفــرقــة .ك ـمــا أن املـنــع
الـ ـت ــام م ـس ـت ـح ـيــل ع ـم ـل ـيــا ،وس ـي ـبــذل
امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ّـورون املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف ـ ــون ك ـ ـ ــل م ــا
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون ــه إللـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـصـ ــور
املـنــاسـبــة .أم ــا ن ـ ّـص ال ـقــرار ال ــذي هو
أقرب لتصريح منه إلى قرار رسمي،
فيمنع دخ ــول امل ـصـ ّـوريــن إل ــى قاعة
الـ ـ ـع ـ ــزاءات ،وس ـي ـح ـ ّـدد ل ـهــم مـســاحــة

يقفون فيها خــارج املسجد اللتقاط
الـصــور ،بعيدًا عــن مزاحمة النجوم
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ل ـق ـطــات ملالمحهم
الحزينة على النجم الــراحــل .الكالم
ي ـب ــدو إي ـجــاب ـيــا ويـ ـح ـ ّـول ال ـت ـظــاهــرة
شكل أكثر تنظيمًا ،ربما
الباكية إلى
ٍ
أقــرب إلى املهرجانات العاملية حيث
يسير النجوم في ممرات حيث يقف
الـصـحــافـيــون بــانـتـظــام عـلــى اليمني
واليسار .لكن هل يمكن تطبيق ذلك
عـلــى أرض الــواقــع؟ وهــل ال ــدور هنا
محصور بنقابة املمثلني الـتــي قال

لن ينجح ّالقرار
إال مع تدخل وزارة
الداخلية

محمود ياسين وعادل امام في عزاء الممثل نور الشريف

ّ
كـبـيــرهــا إنـ ــه س ـي ـتــواصــل م ــع نـقــابــة
الصدد؟ اإلجابة
الصحافيني في هذا ّ
عـلــى ه ــذه األس ـئ ـلــة م ـعــقــدة إل ــى حـ ّـد
ً
ب ـع ـيــد ،أوال ألن طـبـيـعــة ك ــل مسجد
مختلفة عن غيره.
ّ
املصورين
كما أن هناك عشرات من
واملراسلني غير معتمدين في النقابة
وال يـمـكــن الـسـيـطــرة عـلـيـهــم .أخـي ـرًا
وهــذا هــو األه ــم ،أن كــل تلك الجهود
ّ
لـ ــن ّت ـت ـك ــل ــل ب ــال ـن ـج ــاح إال فـ ــي ح ــال
تــدخــل وزارة الــداخـلـيــة ،فليس لــدى
نـقــابــة املمثلني ال ـقــدرة الـكــافـيــة على
التنظيم ،وستحتاج إذًا لالستعانات
بـ ـ ـ ـ «ب ّـ ـ ـ ـ ــودي غ ـ ـ ـ ـ ــارد» مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل ردع
املتطفلني .وهنا سندخل في سياق
آخر وهو اشتباكات ستحصل خارج
دائرة العزاء ،يضاف إليها الجمهور
ال ـ ــذي ي ـح ـمــل الـ ـه ــوات ــف ال ـخ ـل ـيــويــة،
وي ـص ـ ّـور بـنـفـســه م ــا ي ـجــري ليرفعه
ع ـلــى ال ـفــاي ـس ـبــوك وي ـت ـفــاخــر ب ــه مع
ّ
متغيرات
أصــدقــائــه .إذًا ،نـحــن أم ــام
ع ــدي ــدة ب ـ ّـدل ــت م ــن م ــام ــح ال ـص ــورة
الـتــي كــانــت عليها ع ــزاءات النجوم.
ب ـ ــات امل ـط ـل ــوب ال ـت ـع ــام ــل بـمـنـطـقـيــة
ّ
املتغيرات ،بــدءًا من
ومرونة مع هذه
اختيار املساجد التي يمكن السيطرة
ً
عليها أمنيًا وتنظيميًا ،وصوال إلى
مخاطبة الـصـحــف بــاعـتـمــاد أسـمــاء
مـ ـح ـ ّـرريـ ـه ــا ومـ ـص ـ ّـوريـ ـه ــا لـتـغـطـيــة
ال ـج ـن ــازات ،وبــالـتــالــي ّ«ف ـل ـتــرة» عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـم ــثـ ـل ــون م ــواق ــع
ضعيفة وصحفًا فاشلة ويــوجــدون
في األحداث املهمة بحثًا عن شرعية
االعـ ـت ــراف بــأنـهــم م ــن أب ـن ــاء الــوســط
ال ـص ـح ــاف ــي .ي ـض ــاف إلـ ــى م ــا سـ ّبــق،
الـتـعــامــل أمـنـيــا بـحــزم مــع املتطفلني
واإلع ــان مسبقًا عــن منع التصوير
بــال ـهــواتــف امل ـح ـمــولــة .وكـ ــان مــوقــف
ً
املمثل خالد الـصــاوي مثال ُيحتذى
ّ
به عندما منع وجــود املصورين في
ّ
عزاء والــده ،وإن كان سيظل األفضل
هـ ــو الـ ـسـ ـم ــاح لـ ـع ــدد م ـ ـحـ ــدود مـمــن
يدركون قواعد املهنة بالوجود .بات
من الواجب أيضًا األخذ في االعتبار
اقتراح املمثلة إسعاد يونس بإقامة
مـ ــراسـ ــم ال ـت ـش ـي ـي ــع وال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء داخـ ــل
م ـس ـج ــد ك ـب ـي ــر فـ ــي م ــدي ـن ــة االنـ ـت ــاج
اإلع ــام ــي ب ـح ـيــث ت ـس ـهــل الـسـيـطــرة
على األمر برمته.

ُ ْ
توفيق وراء القضبان يا خسارة «العكش»!
يا لهوي

القاهرة ــ محمد الخولي
لــم يـشـفــع ملــالــك فـضــائـيــة «ال ـفــراعــن»
اإلعــامــي املـصــري توفيق عكاشة كل
ما فعله من أجل السلطة الحالية .فجر
أمــس ،صدر قــرار بالقبض عليه عقب
ان ـت ـهــاء بــرنــام ـجــه ،فــاقـتـيــد إل ــى قسم
الشرطة تنفيذًا لحكم قضائي صادر
بحقه وف ــق مــا ق ــال مـصــدر فــي وزارة
الداخلية.
قـ ـص ــة الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى عـ ـك ــاش ــة ت ـب ــدو
غامضة ،فرواية الداخلية بأنه مطلوب
لتنفيذ حكم قضائي ،غير واقعية ،ألن
عكاشة دائ ــم الـظـهــور على فضائيته
كمذيع أو كضيف ،فلماذا يتم القبض
عليه بعد مهاجمته لــوزيــر الداخلية
اللواء مجدي عبد الغفار؟ شن عكاشة
هـجــومــا ش ــدي ـدًا عـلــى ال ــوزي ــر بـعــدمــا
ق ــرر رف ــع ال ـحــراســة الـشـخـصـيــة عـنــه،
واتـهـمــه بــأنــه يـضــع ال ـحــراســات على
أهوائه الشخصية ،وناشد اإلرهابيني
باغتياله حتى يتحمل وزير الداخلية
مسؤولية حياته.
وبعد انتهاء البرنامج بدقائق ،أذاعت
الـ ـقـ ـن ــاة خـ ـبـ ـرًا ي ـف ـي ــد ب ــال ـق ـب ــض عـلــى
مــالـكـهــا ،واح ـت ـجــازه فــي قـســم شرطة

مدينة نصر ،وحملت الدولة مسؤولية
الحفاظ على حياته واتهمت ضباط
ال ـق ـســم ب ـم ـنــع األدويـ ـ ـ ــة ع ـن ــه ،وقــامــت
بـتـســويــد شــاشـتـهــا م ــع االح ـت ـف ــاظ بـ
«اللوغو» الخاص بها على الشاشة.
مــن جـهـتــه ،أعـلــن ال ـل ــواء أحـمــد أنيس
رئيس مجلس إدارة «نايل سات» ،أنه
تصله
لــم يقطع البث عــن القناة ،ولــم
ّ
تعليمات بــإيـقــاف بـثـهــا ،مضيفًا أنــه
ل ـيــس ل ـ ـ «ن ــاي ــل س ـ ــات» أدن ـ ــى مشكلة
م ــع ق ـنــاة «ال ـف ــراع ــن» وال م ــع توفيق
ع ـ ـكـ ــاشـ ــة ،م ــرجـ ـع ــا وق ـ ـ ــف ال ـ ـبـ ــث إل ــى
احتمال أن يكون هناك خطأ فني من
القناة نفسها.
م ــا حـ ــدث م ــع ع ـك ــاش ــة ،م ـج ــرد حـلـقــة
من مسلسل طويل تكشف عن صراع
أجنحة داخــل السلطة ،أو أن السلطة
نـفـسـهــا رف ـعــت أيــدي ـهــا ع ــن ألسنتها
اإلع ــامـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـ ــروج ل ـهــا،
وتدافع عن كل قراراتها بل تحرضها
على القتل والقمع.
قبل أيامُ ،منع الصحافي عبد الحليم
قنديل ،رئيس تحرير جريدة «صوت
األمـ ـ ــة» األس ـب ــوع ـي ــة ،م ــن ال ـس ـفــر إلــى
األردن ،واس ـتــوق ـف ـتــه س ـل ـطــات مـطــار
ال ـق ــاه ــرة ،وأب ـل ـغ ـتــه أن الـ ـق ــرار ات ـخــذه

رفعت السلطة
المصرية أيديها عن
أجنحتها اإلعالمية

قاضي التحقيق فــي إحــدى القضايا
املتهم فيها في عام .2014
أمــس أيـضــا ،منع تــوزيــع عــدد جريدة
«صــوت األم ــة» بسبب تقرير بعنوان
«أح ــزان الــرئـيــس» يتحدث عــن مرض
والــدة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وتــأثــر الــرئـيــس بــذلــك ،فــرفـضــت جهة
أمنية توزيع العدد بعد طبعه ،وقررت
«فرمه» وإتالفه وإعادة طبعه من دون
هــذا املــوضــوع كـشــرط للتوزيع ،وهو
ما حدث بالفعل.
أيضًا ،قال الصحافي سليمان
قبل أيام ّ
ال ـح ـك ـي ــم إن ـ ـ ــه تـ ــم ت ــوق ـي ـف ــه فـ ــي كـمــن
للجيش فــي منطقة الـقـنــاة ،وتعرض
لإلهانة على يد ضابط .وأضــاف في

تدوينة على «فايسبوك»« :مــن الغد،
سأتقدم بطلب هجرة إلــى اسرائيل».
وت ــاب ــع« :ن ـ ــادم ع ـلــى ك ــل مــواق ـفــي في
خدمة بلد اقــف فــي نهاية عمري فيه
أمام شخص في عمر أبنائي ليهددني
بالضرب ألنه عسكري».
ال ــراب ــط ب ــن امل ــواق ــف ال ـســاب ـقــة ،أنـهــا
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ك ـ ــان ـ ــت صـ ـ ـ ــوت سـ ـلـ ـط ــة «3
يــول ـيــو» ،بــل إن الـحـكـيــم هــو صاحب
امل ـق ــال الـشـهـيــر «اغ ـض ــب ي ــا سيسي»
الــذي كــان يحرض فيه بشكل مباشر
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـنــف وال ـق ـت ــل لكل
معارضي السلطة .أما توفيق عكاشة،
فيعرف هــو نفسه بأنه «بطل وزعيم
ثورة  30يونيو».
غـضــب الـسـلـطــة عـلــى بـعــض رجــالـهــا
ف ــي اإلع ـ ـ ــام ال ي ـع ـنــي بــال ـط ـبــع أن ـهــا
ت ـخ ـل ــت عـ ــن ج ـم ـي ـع ـه ــم ،فــامل ـس ـت ـشــار
هشام جنينة رئيس «الجهاز املركزي
ل ـل ـم ـحــاس ـبــات» ك ـش ــف ق ـب ــل أيـ ـ ــام فــي
حــوار مع «جريدة التحرير» املصرية
أن وزي ــر ال ـعــدل الـحــالــي أحـمــد الــزنــد،
تــدخــل واجـتـمــع بــالـقــاضــي ال ــذي كــان
ينظر في قضية ضد اإلعالمي املقرب
من السلطة أحمد موسى ،وتمكن من
إلغاء حكم بحبسه سنتني!

انطلقت «ليلة من
ألف ليلة»
بعد بروفات استمرت  4أشهر ،وتأجيل
جاوز الشهر ،انطلقت عروض مسرحية
«ليلة من ألف ليلة» للممثل املصري
يحيى الفخراني ،بعد انتهاء تجديدات
املسرح القومي (أهم مسارح مصر)
إثر اغالقه لعدة سنوات بعد ّ
تعرضه
لحريق كبير.

ملحم «شي يوم رح فل»
يستعد ملحم زين لوضع صوته على
شارة فيلم «شي يوم رح فل» (كتابة
وإخراج ليال راجحة وبطولة عادل كرم)،
وكتب األغنية الشاعر نزار فرنسيس،
ّ
ولحنها ووزعها ميشال فاضل ،كما
وضع األخير املوسيقى التصويرية
للعمل السينمائي الذي يبصر النور
قريبًا .ويقوم فاضل بجولة فنية
قريبًا تشمل استراليا وفرنسا ،ليعود
إلى بيروت ويصدر ألبومه الجديد في
ّ
وسيصور
تشرين االول (أكتوبر) املقبل،
إحدى األغنيات على طريقة الفيديو
كليب ،وستصدر قبل االلبوم.

شائعة تامر حسني
نشرت بعض املواقع االلكترونية أن
تامر حسني (الصورة) ّ
تعرض إلطالق
ّ
النار خالل محاولة سطو مسلح عندما
كان في بيروت ،ولكن الالفت أن املغني

ّ
املصري لم يؤكد أو ينفي الخبر ،فيما
ّ
تحدثت بعض االوساط أن صاحب أغنية
«سي السيد» بات في مصر منذ فترة ،وأن
الخبر شائعة ال أساس لها من الصحة.
يذكر أن حسني كان في بيروت بداية
الشهر الحالي ،لتصوير أولى الحلقات
املسجلة من برنامج «ذا فويس» ،الذي
يعرض قريبًا على قناة .mbc

نوال «مش مسامحة»
كشفت املغنية نوال الزغبي عن إحدى
صور ألبومها الجديد الذي يحمل اسم
«مش مسامحة» ،ومن املتوقع أن يصدر
قريبًا.

ميشال أبو سليمان
بعدما ّ
قدم العام املاضي برنامج «مود
من الضحك» على قناة «املستقبل»،
ّ
يستعد ميشال ابو سليمان لتقديم
برنامج آخر على املحطة نفسها.
وكان أبو سليمان قد اقترح فكرة عمل
تلفزيوني على القائمني على الشاشة،
وينتظر حاليًا املوافقة عليها.

