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MEDIA

اجِن مزيدًا من المال 
عبر »يوتيوب«

أزمة اإلنترنت 
في سورية مستمرة

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

ــتــــجــــاوز تــــداعــــيــــات كـــشـــف شــركــتــن  ــم تــ ــ لـ
مـــتـــخـــصـــصـــتـــن فـــــي األمــــــــن الــــرقــــمــــي عــن 
التابع  اللبناني،  الــعــام  األمــن  إدارة جهاز 
ُمنظّمة  تجسس  عملية  الداخلية،  لـــوزارة 
اســتــهــدفــت أشــخــاصــا ُمــحــدديــن فـــي أكــثــر 
من 21 دولة حول العالم، حدود االحتجاج 
ــنـــه نـــاشـــطـــون  ــّبــــر عـ االفــــتــــراضــــي الـــــــذي عــ

لبنانيون. 
ولم يتم اإلعالن عن أي متابعة رسمية لهذا 
امللف. وبقي نفي املدير العام للجهاز، اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، امــتــالك »هـــذه الــقــدرات«، 
الــذي عّبرت  الوحيد  الرسمي  املــوقــف  هــو 
عنه السلطات اللبنانية، بعد امتناع األمن 
العام عن التعليق على الخبر الذي نشرته 
وكالة »أسوشييتد برس«، يوم الخميس، 
وتضمن معلومات من تقرير أعده خبراء 
»إلكترونيك  ومؤسسة  آوت«  »لــوك  شركة 
فرونتير«، إلى جانب الجهد البحثي الذي 
قام به صحافيو »آي بي« الذين تأكدوا من 
العام  لألمن  التابعة  املباني  أحــد  ارتــبــاط 
التجسس  بعملية  بــيــروت  الــعــاصــمــة  فــي 
الــتــي بـــدأت عــام 2012، واملستمرة إلــى ما 

بعد نشر التقرير.
ولـــدى اتــصــال »الــعــربــي الــجــديــد« برئيس 
البرملان  في  املعلومات  تكنولوجيا  لجنة 
ــادة، نفى  ــعــ الــلــبــنــانــي، الـــنـــائـــب ســـامـــر ســ
. لكن 

ً
ــال ــامــ الـــنـــائـــب اطـــالعـــه عــلــى املـــلـــف كــ

ــادة أكـــــد أنـــــه »بــــصــــدد تـــقـــديـــم ســــؤال  ــعــ ســ
الحكومة الستيضاح حقيقة  إلى  برملاني 
ــار إلــــى حـــديـــث املـــديـــر الــعــام  ــ األمــــــر«. وأشــ
لألمن العام كـ »نفي أكيد لقيام األمن العام 

بهذه العملية«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أشـــــار الــخــبــيــر في 
ــاعـــي«  ــمـ ــتـ ــــادل اإلعـــــــــالم االجـ ــبـ ــ »مـــنـــظـــمـــة تـ
)سميكس(، محمد نجم، إلى أن »ما حصل 
هــو اســتــهــداف الــهــواتــف املــحــمــولــة آلالف 
حددين العاملن في مجاالت 

ُ
األشخاص امل

السياسة واإلعالم والصيرفة وغيرها في 
تجسس  أدوات  إلـــى  وتحويلها  بــلــدا،   21
قـــــادرة عــلــى جــمــع الـــصـــور والــتــســجــيــالت 

والرسائل وكلمات املرور بشكل دائم«. 
العام،  العامة لألمن  املديرية  وقــد نجحت 
ــســخ مــزيــفــة من 

ُ
وفــقــا لــنــجــم، فــي »تــقــديــم ن

تطبيقات تــواصــل مــعــروفــة كـــ )واتــســاب( 
و)تـــيـــلـــيـــغـــرام( و)ســـيـــغـــنـــال( و)فــيــســبــوك( 
ــراق الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــا الخـ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ـــخـــتـــاريـــن وتــحــويــلــهــا إلــى 

ُ
لـــألشـــخـــاص امل

جهاز تجسس محمول«. 
ــــون مــن  ــــومـ ــــدعـ واســــتــــخــــدم الــــقــــراصــــنــــة املـ
اسم  عليهم  التقرير  معدو  وأطلق  الدولة، 
»دارك كاراكال« أو )السنور األسود( نسبة 
إلــى قــط بــري يعيش فــي الــشــرق األوســـط، 

منوعات

»هــجــمــات الــتــصــيــد« وغــيــرهــا مـــن الحيل 
إلغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة 
من تطبيقات الرسائل املشفرة، مما يتيح 
للمهاجمن السيطرة الكاملة على أجهزة 

املستخدمن. 
ــــب األزمـــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة أو  ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قـــد تــنــتــج عـــن كشف 
هذه العملية، يطرح نجم أسئلة عن مدى 

قــانــونــيــة هــــذه الــخــطــوة فـــي داخــــل لــبــنــان 
ويـــســـأل أيــضــا عـــن »حـــصـــول جــهــاز األمـــن 
إطــالق هكذا  إذن قضائي قبل  الــعــام على 

عملية«. 
ــســتــهــدفــة أمــيــركــا 

ُ
وتــشــمــل قــائــمــة الــــدول امل

الــشــمــالــيــة وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــا والـــشـــرق 
األوسط وأجزاء من آسيا، ومن بن الدول: 
تحدة، السعودية، قطر. 

ُ
أملانيا، الواليات امل

وكشف تقرير الشركتن أن »آالف الضحايا 
وقعوا في فخ تحميل البرمجيات الخبيثة 
عــلــى هــواتــفــهــم الــعــامــلــة بــنــظــام التشغيل 
)أنــــــدرويــــــد(، بــيــنــمــا لــــم ُيـــســـجـــل أي خـــرق 
للهواتف العاملة وفق نظام )آي أو أس( من 
إنتاج شركة )آبــل(، وهو ما يظهر شعبية 
هــواتــف )أنـــدرويـــد( فــي الــشــرق األوســــط«. 
وفي مؤشر على قيام جهة ُمنظمة بعملية 
الشركتن  الــهــواتــف، كشف تقرير  اخــتــراق 
عــن »وجــــود مـــؤشـــرات حــســيــة عــلــى لجوء 
الـــبـــرامـــج الخبيثة  إلــــى تــنــزيــل  الــقــراصــنــة 
ــواتــــف الــضــحــايــا  بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى هــ
البرامج  إقناعهم بتنزيل  وليس من خالل 

بأنفسهم فقط«. 
وشملت قائمة املواد التي تم خرقها »أكثر 
ألــف  نــصــيــة، و264  ألــــف رســـالـــة  مـــن 480 
مــلــف و150 ألـــف اتــصــال ُمــســّجــل، ومــئــات 
ــاريـــة داخــــل  ــتـــجـ املـــعـــامـــالت املـــصـــرفـــيـــة والـ
ــه«. وتـــم كــشــف الـــخـــرق من  لــبــنــان وخــــارجــ
خــــالل »إهـــمـــال قــراصــنــة اإلنـــتـــرنـــت الــذيــن 
يــعــمــلــون لــحــســاب األمـــــن الـــعـــام مـــا سمح 
املعلومات  من  بايتس  الغيغا  مئات  بترك 
على شبكة اإلنترنت، وهو ما سمح لخبراء 
ــن الــرقــمــي فـــي تــتــبــع شــبــكــة اإلنــتــرنــت  األمــ
ستخدمة إلى أحد مقرات األمن العام في 

ُ
امل

بيروت«.  
وأوضـــــــح الـــبـــاحـــث األمــــنــــي الـــرئـــيـــســـي فــي 
فــرونــتــيــر«، مــايــكــل فلوسمان  »إلــكــتــرونــك 
»رويـــتـــرز«، أن »املــؤســســة وشــركــة »لــوك  ـــ لـ
مـــجـــمـــوعـــة  ــل  ــشــ فــ ــن  ــ مــ اســــتــــفــــادتــــا  آوت« 
التجسس اإللكتروني في لبنان في تأمن 
خــــوادم الــقــيــادة والــتــحــكــم الــخــاّصــة بهما، 
العامة  باملديرية  لربطهم  فرصة  فتح  مما 
لــألمــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان«، مـــركـــزًا عــلــى أنــه 
الــتــي سجلت ذلــك،  الــخــوادم  إلــى  »بالنظر 
وبــاالقــتــران مــع الــقــدرة على الــتــعــرف على 
ذلك  أعطانا  للضحايا:  املــســروق  املحتوى 
إشــارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا 

يعملون«.
وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن خـــبـــراء فـــي أمــن 
املعلومات كشفوا قبل أعوام قيام جمهورية 
ملا  مشابهة  تجسس  بعملية  كازاخستان 
قام به جهاز األمن العام اللبناني، ويبدو 
أن قــراصــنــة الــجــهــاز الــلــبــنــانــي لــم يكونوا 
الكازاخستانين  نظرائهم  مــن  دهــاء  أكثر 
ــمــــاء 4 مــنــهــم فــي  ــر أســ ــشـ فـــتـــم كــشــفــهــم ونـ

التقرير املطّول الذي نشرته الشركتان. 
وأثــــــار كــشــف عــمــلــيــة الــتــجــســس ســخــريــة 
الــلــبــنــانــيــن الــــذي عـــبـــروا عـــن اســتــغــرابــهــم 
ــزة األمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهــ مـــن امـــتـــالك األجــ
لقدرات تجسس، في حن يعاني البلد من 
ُمــخــتــلــف األصــعــدة  تــراجــع تصنيفه عــلــى 
في  خصوصا  والخدماتية  التكنولوجية 

مجال اإلنترنت واألمن الرقمي. 

اخترق األمن العام 
اللبناني أكثر من 480 ألف 

رسالة نصية 

جالل بكور

أنحاء  كافة  فــي  اإلنــتــرنــت  انخفضت سرعة 
الثالثة  األيــام  سورية بشكل ملحوظ خــالل 
املاضية، األمــر الــذي أثــار حفيظة املواطنن 
القابعن في مناطق سيطرة النظام السوري، 

حول تلك املشكلة املتكررة وحقيقتها.
ــادر إن ســـرعـــة االنــــتــــرنــــت فــي  ــالــــت مــــصــ وقــ
سورية انخفضت بنسبة 85 في املائة، وذلك 
ــاب الــكــابــل الــبــحــري اآلتــي  نتيجة عــطــل أصـ
من مصر، فيما لم يحدد تماما سبب العطل 
وموقعه بعد. ونقلت مصادر إعالمية مقربة 
مــن الــنــظــام الــســوري عــن وزارة االتــصــاالت 
والـــتـــقـــانـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام أن الــكــابــل 
الــبــحــري املــرتــبــط بمصر تــعــرض لعطل في 
مــنــطــقــة مـــا مـــن الــبــحــر، وأن الــســفــيــنــة الــتــي 
الــكــابــل تعرضت لعاصفة  خــرجــت إلصـــالح 

أجبرتها على التراجع.
االتــــصــــاالت  وزارة   

ّ
أن املــــصــــادر  وأضــــافــــت 

الـــســـوريـــة تـــعـــّول فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي على 
العطل،  أسباب  لتحديد  القبرصي  الجانب 
إلى وجــوب االنتظار حتى انحسار  مشيرة 

العاصفة البحرية إلصالح الكابل املصري.
وقــالــت مــصــادر أخـــرى إن انــخــفــاض سرعة 
اإلنـــتـــرنـــت ســبــبــه إجـــــــراء عــمــلــيــات إصــــالح 
عـــلـــى الـــخـــطـــوط فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 

البحرية،  العاصفة  قــدوم  مــع  تزامنا  الــبــالد 
مشيرة إلى أن سرعة اإلنترنت ستعود إلى 
الــثــانــي والــعــشــريــن من  يـــوم  فـــي  طبيعتها 
شهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، وذلــك 

بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ــات أمـــر انــقــطــاع اإلنــتــرنــت أو انــخــفــاض  وبــ
ــيــــاء الـــتـــي تـــــؤرق وبــشــكــل  ســرعــتــه مـــن األشــ
مــســتــمــر الـــســـوريـــن الــقــابــعــن فـــي مــنــاطــق 
ــام الــــــســــــوري، وســــــط عــجــز  ــظــ ــنــ ســـيـــطـــرة الــ
واضــــح مــن وزارة االتـــصـــاالت الــتــي تــتــذرع 
يصل  الــذي  البحري  الكابل  بانقطاع  دائما 

باإلنترنت إلى سورية.
املـــقـــرب من  ـــق مـــوقـــع »دمـــشـــق اآلن« 

ّ
وعـــل

النظام السوري على انقطاع اإلنترنت بأن 
»االنــقــطــاعــات املــتــكــررة لــخــدمــة اإلنــتــرنــت 
والتصريحات الوهمية بخصوص حلها 
أصبحتا العنوان الجديد الذي يستوجب 
، إما بإقرار العجز أو باملصارحة، فهل 

ً
حال

من مبال؟«.
كما صدرت تحذيرات روسية من أن السفن 
رمايات  بتنفيذ  تقوم  قد  الروسية  الحربية 
ــاه الــــدولــــيــــة املـــقـــابـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــي املـ صــــاروخــــيــــة فـ
البحر األبيض  الــســوري في شــرق  للساحل 
ــك فـــي هـــذه الــفــتــرة حــتــى 20  املــتــوســط، وذلــ
يناير/كانون الثاني الحالي، وفق ما نقلته 
وسائل إعالم روسية، ما يشير إلى احتمالية 

ــــالح الــعــطــل املـــزعـــوم.  ــدم الــتــمــكــن مـــن إصـ عــ
وأتــى ذلك بالتزامن مع زيــارة أجراها وزير 
حادّية، 

ّ
ــصــاالت واإلعــالم في روسيا االت

ّ
االت

نــيــكــوالي نــيــكــيــفــوروف، إلـــى ســوريــة التقى 
ـــقـــانـــة في 

ّ
ــاالت والـــت ــ ــــصـ ـ

ّ
فــيــهــا مـــع وزيـــــر االت

ــر، حــيــث  ــيــ ــفــ ــ
ّ
ــظ ــوري، عــــلــــي الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ

»الجبهة  بـ أسماه  عما  نيكيفوروف  تحدث 
التي تشكلها روسيا والنظام  املعلوماتّية« 
التواصل  فــي مواجهة اإلرهـــاب عبر مــواقــع 

االجتماعي والشبكات اإللكترونية.

لم يُسجل أي خرق لهواتف »آيفون« )غاري واترز(

)Getty( %85 انخفضت سرعة اإلنترنت بنسبة

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلن موقع تبادل املقاطع »يوتيوب« عبر مدونته الرسمية عن زيادة شروط قبول 
القنوات املؤهلة لكسب املال من اإلعالنات التي يتم عرضها مع مقاطع الفيديو 
وفي أثنائها. ورفع املوقع العتبة إلى 4 آالف ساعة من املشاهدة خالل الـ 12 شهرًا 
املستخدمون قاسية،  اعتبرها  الــقــنــاة، وهــي شـــروط  فــي  وألـــف مشترك  املــاضــيــة 

خصوصا على من هم في أول الطريق.
وبــّرر »يوتيوب« هــذه الشروط بالقول »ســوف تسمح لنا بتحسن قدرتنا على 
في  إيجابي  الذين يساهمون بشكل  املحتوى  على منشئي  كبير  التعرف بشكل 
مجتمعنا ويساعدون في تحقيق املزيد من العائدات اإلعالنية بعيدًا عن الجهات 
املسيئة. وستساعدنا هذه املعايير العالية أيضا في منع مقاطع الفيديو التي قد 

تكون غير مالئمة في تحقيق الدخل مما قد يضر باإليرادات«.
وهو خبر سيئ للقنوات األصغر حجما والتي ال تمتلك جمهورًا كبيرًا، خصوصا 
بــاعــتــبــارهــا الــضــربــة الــثــانــيــة بــعــد أخـــرى فــي إبــريــل/نــيــســان 2017، عــنــدمــا شــرع 
»يوتيوب« في اشتراط ما ال يقل عن 10 آالف مشاهدة للتأهل لبرنامج كسب املال.

إذ  الخطوة،  ونقل موقع »ذا نيكست ويــب« عن منتجي محتوى قلقهم من هــذه 
كانوا يعتمدون على مداخيل املشاهدات من أجل تغطية تكلفة اإلنتاج على األقل، 

وها هم اليوم مضطرون لترك بعض املشاريع على الرف. 
ولكن القرار، وفق ذات املوقع، يتعلق »باهتمام يوتيوب بمصالحه الخاصة«، إذ 
لطاملا استضافت منصته الكثير من املحتويات املثيرة للقلق في العام املاضي، 
كما فقد مــاليــن الــــدوالرات مــن الــعــائــدات عندما رفــضــت عــالمــات تجارية كبرى 

تشغيل إعالناتها إلى جانب املحتوى العنصري وكراهية املثلين. 
واعتبر املوقع أن هذه السياسة الجديدة تعاقب املبدعن األصغر دون محاصرة 
كــل املجرمن الــذيــن »يمتلكون الــقــدرة على االنـــزالق مــن خــالل الــشــقــوق«، ويدعو 
الخبراء الشركة إلى طرق أكثر ذكاًء للتعامل مع املحتوى املسيء، وسط تساؤالت 

حول دور الذكاء االصطناعي في هذه العملية. 

لبنان يتجّسس على العالم... صمت رسمي وازدراء شعبي

حمل 
القاصرات

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــارت تــقــاريــر إخــبــاريــة عــن مــوجــة مــن حــاالت  أثـ
غضبًا  تركيا  في  القانونية  السن  دون  الحمل 
 واسعني على مواقع التواصل االجتماعي، 

ً
وجدال

حيث رفض املغردون انتهاك حقوق األطفال، عبر 
 115ÇocuğaİstismarıÖrtemezsin# وســم 
االنتهاكات بحق 115  التستر على  )ال يمكنك 

طفلة(. وأشارت تقارير إخبارية سابقة إلى أن 
مستشفى واحــدًا في إسطنبول استقبل 115 
لفتيات، 39 منهن من ســوريــة، في  حالة حمل 
أقــل مــن 5 أشــهــر. وأفـــادت صحيفة »حرييت« 
التركية أن حــاالت الحمل شملت 38 فتاة دون 
فــتــاة قاربن  الــعــمــر، و77  الخامسة عــشــرة مــن 
على بلوغ سن 18 عامًا، الفتة إلى أن املستشفى 
يــخــضــع حــالــيــًا لــلــمــســاءلــة. ُيــشــار إلـــى أن سن 

الــرشــد فــي تركيا تبلغ 18 عــامــًا، وتعد حــاالت 
األطــفــال«.  »اعــتــداء على  عــامــًا  الحمل دون 15 
وضجت مواقع التواصل االجتماعي في تركيا، 
بعد انتشار هذه التقارير، إذ عبر املغردون عبر 
الوسم املذكور، عن غضبهم من انتهاك حقوق 
ــال، رافــضــني الــتــســتــر عــلــى االنــتــهــاكــات.  ــفـ األطـ
وحاز الوسم عشرات آالف املشاركات، وتفاعلت 
 أوسع شمل النقاش حول 

ً
القصة وأثارت جدال

التحرش الجنسي وحقوق املرأة. وحاول بعض 
النساء  مشاكل  على  الضوء  تسليط  املغردين 
والفتيات السوريات في تركيا. كما برز نقاش 
حــاد بــني املــغــرديــن مــن الــتــيــار الــديــنــي املحافظ 
الكاتب  وشـــارك  العلماني.  التيار  مــن  وآخــريــن 
التركي البارز أوميت كيفانش في الجدل الدائر 
عبر تويتر ودعـــا الــبــاد إلــى الــتــوحــد فــي وجه 

مسألة اإلساءة لألطفال.

تلتزم السلطات اللبنانية الصمت إزاء تقرير اتهمها بالتجسس على أشخاص محددين، في أكثر من 21 بلدًا حول العالم، وسط مخاوف 
شعبية على الخصوصية والحريات

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018
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النجومية ولم 

أشاهد كّل أجزاء 
»ستار وورز«

تقرر تحويل فيلم 
»الصعود إلى الهاوية« 

إلى مسلسل

تؤّدي الموسيقى 
إلى زيادة إفراز ماّدة 

الدوبامين في الدماغ

يجب أال تكون أدوار 
الفنانات مبنيَّة دوًما 

على مفاتنهّن

2223
منوعات

ــــي، نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة  ــــدلـ ديــــــزي ريـ
بــــريــــطــــانــــيــــة  ســـــــنـــــــة(،   25( شــــــابــــــة 
الــجــنــســيــة، وهـــولـــيـــووديـــة اإلقـــامـــة 
الختامّية من  املشاهد  فــي  والــشــهــرة. ظــهــرت 
فيلم »ستار وورز 7: استيقاظ القوة«، قبل أن 
الجزء  في  املطلقة  النسائية  البطولة  تتولى 
الثامن »ستار وورز: آخر الجيداي«، إلى جوار 
ــفـــر، والــراحــلــة كــاري  مــــارك هــامــيــل وآدم درايـ
املجموعة،  األولــى من  الحلقات  فيشر، نجمة 
والتي عادت إلى الظهور في الجزأين السابع 
والــثــامــن، ثــم رحلت فــي أثــنــاء تصوير الفيلم 
األخير. ظهرت ديــزي ريدلي، أيضا، في فيلم 

»جريمة في األورينت إكسبريس« من إخراج 
ــهــا بطلة »ســتــار وورز 

ّ
أن كينيث بــرانــاه، كما 

9« املبرمج نزوله إلى األسواق في عام 2019. 
غير أنها منذ أن صارت نجمة حلقات »ستار 
م العروض 

ُّ
 عن تسل

ّ
وورز« الجديدة، لم تكف

السينمائّية متعددة األشكال واأللوان، والتي 
ــــال الــســيــنــمــائــيــة  ــمـ ــ ال تـــخـــص فـــقـــط فـــئـــة األعـ
الــخــيــالــيــة املــســتــقــبــلــيــة. بــمــعــنــى، أن األفــــالم 
لألنفاس،  الكاتمة  والبوليسية  الرومانسية 
ممكن أيضا أن تكون من نصيبها. األمر الذي 
ممثالت  غيرة  تثير  متكاملة،  فنانة  يجعلها 
جــيــلــهــا. حــضــرت ديـــزي ريــدلــي إلـــى بــاريــس، 

الــجــيــداي«،  لــتــرّوج لفيلم »ســتــار وورز: آخــر 
فالتقتها »العربي الجديد« وحاورتها.

 كـــل مـــا تــؤكــديــنــه فـــي فيلم 
ً
¶ هـــل تــصــدقــني فـــعـــا

»ستار وورز: آخر الجيداي« على لسان شخصيتك 
السكان  مــايــني  فــي شــأن وجـــود  راي،  السينمائية 

فوق الكواكب املختلفة في الكون؟
ــــدور ألنــنــي أؤمــــن بــأنــنــا لسنا  ربــمــا أديــــت الـ
الــكــون، وأن هناك كائنات تسكن  وحــدنــا فــي 
ــرى، وهــي قـــادرة على التدخل  الــكــواكــب األخــ
في حياتنا. أو من ناحية ثانية، أديته ملجرد 
أنني ممثلة، وأن التمثيل هو عملي مهما كان 

اللون السينمائي الذي أشارك فيه، خصوصا 
تنتمي  الـــذي  املستقبلي  الــخــيــالــي  الــلــون  أن 
تتطلب  »ســتــار وورز«، ال  أفــالم  إليه سلسلة 

النقاش حول مضمونها الروائي البحت.

التي يجلبها لك  الـــدوالرات  ¶ وربما بفضل مايني 
الدور؟

ال يمكنني االعتراض على وجهة النظر هذه.

¶ يعوُد أْصــل أفــام »ستار وورز« إلى عام 1977، 
وأنـــت عــمــرك اآلن 25 ســنــة. فــهــل شــاهــدت األجـــزاء 

القديمة منها قبل توليك بطولة الجزء األخير؟

لم أشاهد سوى الجزء األول، أي األصلي، ثم 
األفالم الثالثة األخيرة فقط.

¶ ماذا عن اللقطات العنيفة التي تؤدينها في »ستار 
وورز: آخر الجيداي« والتي تتطلب مهارات رياضية 

كبيرة؟
اضطررت إلى التدريب الشاق على السباحة 
والقفز والــرمــي بــاألســهــم، طــوال ستة شهور 
كاملة، قبل بدء التصوير، وذلك تلبية لطلب 
الــشــركــة املــنــتــجــة، واملـــخـــرج ريــــان جــونــســون. 
األمر الذي أدى إلى إصابتي بجروح طفيفة. 
ــة فـــي شكل  ـ ــذريَّ ـــراٌت جـ ـــا تـــغـــيُّ

ً
وحــصــلــت أيـــض

جسمي، وظهرت عضالت، لم أكن حتى على 
ــة بـــوجـــودهـــا. وبــالــتــالــي، صــــرُت أنــصــح  ــ درايـ
الـــالزم،  مــن  أكــثــر  بــعــدم مضايقتي  املعجبن 
ــاع عـــن نــفــســي، حــال  ــدفـ ألنــنــي قـــــادرة عــلــى الـ
أي رجــــل شــهــم مـــن ذوي الــعــضــالت الـــبـــارزة 

)تضحك(.

¶ أنـــت غــّيــرت فــي مــظــهــرك مــن أجـــل أن تــــؤّدي هــذا 
الدور، باملقارنة مع شكلك الظاهري في فيلم »جريمة 
فــي األوريـــنـــت إكــســبــريــس«، فــهــل ضــايــقــك عنصر 

التضحية، إلى حد ما، بجاذبيتك؟
على العكس، أنا مسرورة جدًا، ألنني ضحيت 
بــهــذه الـــصـــورة الــتــي تتكلم أنـــت عــنــهــا. فأنا 
مــمــثــلــة، وهــــذا، فــي رأيــــي، يــعــنــي أنــنــي قـــادرة 
على أداء كل أنواع الشخصيات، جميلة كانت 
أم بشعة، طيبة أم شريرة، عاقلة أم مجنونة. 

أليس  فــي مهنتك،  مــا يخدمك  عـــادة  لكن جمالك   ¶
كذلك؟

باملمثالت،  يحلم  أن  يحب  فالجمهور  طبعا، 
ــال وفـــــي قــمــة  ــنــ  مــســتــحــيــالت املــ

َّ
وأن يــــراهــــن

ــر  يــمــنــع هـــــذا األمــ يـــجـــب أن  الـــجـــاذبـــيـــة. وال 
 الفنية في أدوار 

ّ
الفنانات من إثبات قدراتهن

 .
ّ
مفاتنهن على  مبنية  دائــمــا  ليست  متنوعة 

إذا نــظــرنــا إلـــى غــريــتــا غــاربــو وإيــفــا غــاردنــر 
ومـــارلـــن ديــتــريــش وريـــتـــا هـــيـــوارث، سنجُد 
 أجـــمـــل نـــســـاء الـــكـــون، لــكــنــنــا ال ننسى 

ّ
ـــهـــن

ّ
أن

 فــنــانــات قـــديـــرات أيـــضـــا، وقــبــل كل 
ّ
 كـــن

ّ
أنـــهـــن

شــيء. وربــمــا تكون مــارلــن مــونــرو الوحيدة 
موهبتها،  على  يطغى  مظهرها  تركت  التي 
ممثلة جيدة  كانت  بأنها  العالم  يعترف  فلم 
ــا كانت على قيد الحياة، 

َّ
إال بعد رحيلها. ومل

أقــل، وهذا  أكثر وال  اعتبروها دمية حلوة ال 
شيٌء ال شّك في أنه شارك في القضاء عليها 

قبل أوانها.

¶ فــي مناسبة الــكــام عــن الــجــمــال، كــنــت عــارضــة 
أزياء. كيف عشت هذه املهنة من الداخل؟

ت 
َ

مارست مهنة »تــوب مــوديــل«، ألنها ُعرض
ــرارة نفسي،  عــلــي، ال أكــثــر وال أقـــل. أمـــا فــي قــ
فلم أكن أحلم إال بشيء واحــد: وهو ممارسة 

التمثيل. وحدث ذلك في السنوات األولى من 
مراهقتي، وبالتالي، لم أكن على دراية فعليا 
بما كــان يــحــدث لــي، فكنت أعــيــش حلم آالف 
الــدرامــا، وال  هــو  بقي حلمي  بينما  الفتيات، 

شيء سوى ذلك. 

¶ نشاهدك منذ سنة تجلسني في الصف األمامي 
ــوار الــشــخــصــيــات املــرمــوقــة فـــي الــكــثــيــر من  إلـــى جــ
عــــروض األزيـــــاء، فــهــل يــعــنــي املـــوضـــوع أنـــك تحبني 

الثياب الراقية مهما كان األمر؟
نــعــم، والــفــرجــة تعجبني ألـــف مـــرة أكــثــر من 
الــســيــر فـــوق املـــســـرح مــرتــديــة مـــوديـــالت هــذا 

املبتكر أو ذاك.

¶ وماذا ترتدين أنت في حياتك اليومية؟
أقتنيها  لــهــا ببعضها،  عــالقــة  ــاء ال  أزيــ أريـــد 
من عالمات مختلفة، وأصنع منها تركيبتي 
الشخصية على مزاجي. وللسهرات الرسمية 
يعيرونني  وهــم  الكبار،  املصممن  إلــى  ألجأ 
أفــضــل مــوديــالتــهــم، مثلما يفعلون عـــادة مع 

كل النجمات.

¶ أنت تحبني النجومية إذًا؟
ما أحلى طعم النجومية.

¶ وهل تتأقلم نجوميتك مع حياتك الشخصية؟
أنـــا أبــــذل قـــصـــارى جــهــدي مـــن أجـــل أن أرغـــم 
في  وأنجح  التأقلم،  على  ة  الشخصيَّ حياتي 
أغلب األحيان في تحقيق املعادلة، بالرغم من 
الصعوبات التي تعترض طريق أي فنانة في 
هذا املجال، مثل السفر والبقاء فترات طويلة 
فــي الـــخـــارج بــســبــب تــصــويــر األفـــــالم. لكنني 
امرأة معاصرة، وبالتالي، شجاعة وصامدة، 
ــقـــات، وال أمـــــام تــحــّمــل  ــع أمـــــام املـــشـ ــراجــ ال أتــ

نتائجها. 

الحلقات  كـــاري فيشر، بطلة  أخــيــر حــول  ¶ ســـؤال 
األولــــى مــن املــســلــســل، والــتــي تــشــاركــك بــطــولــة هــذا 
تقّمص شخصية  إلــى  عـــادت  بعدما  الثامن  الــجــزء 
الــجــزء السابع، كيف كــان العمل  األمــيــرة »لــيــا« منذ 

إلى جوارها؟
شاركتها القليل من املشاهد في الفيلم، لكننا 
ارتــبــطــنــا خــــارج أوقــــات الــعــمــل بــعــالقــة وديــة 
وحــمــيــمــة، األمــــر الــــذي جــعــلــنــي حــزيــنــة جــدًا 
عندما رحلت فجأة. وأعــرف أن هواة سلسلة 
كبيرة  أصيبوا بصدمة  »ســتــار وورز«  أفــالم 
إثــــر نــشــر خــبــر وفـــاتـــهـــا، وذلــــك ألنــهــا دخــلــت 
البطولة  عــبــر توليها  تــاريــخ هــولــيــوود  إلـــى 

األصلية للمجموعة منذ السبعينيات.

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

البدن،  فــي  حــن يصاب اإلنــســان بقشعريرة 
يستمع  وهــو  اإلوزة«،  »جــلــد  يسمى  بما  أو 
ـــة، أو أغـــنـــيـــة مــعــيــنــة  إلـــــى قــطــعــة مـــوســـيـــقـــيَّ
ومــــؤثــــرة، فــــإن ردة الــفــعــل الـــــالإراديـــــة هــذه 
»الـــخـــوف« الـــســـار. هـــذا مــا توصل  تــرتــبــط بــــ
الــدمــاغ وردة فعله،  إليه باحثون في خاليا 
الثقافية »ضيف مع  بحسب ما بثته املجلة 
سورن هوس« في اإلذاعة الدنماركية، وذلك 
فــي حـــوارهـــا مــع الــبــاحــثــن أنــفــســهــم، مساء 

األربعاء املاضي.
الــدمــاغ، وامللحن في الوقت نفسه في  خبير 
كتاب  مؤلف  للموسيقى،  امللكية  األكاديمية 
ــور بــيــتــر  ــروفـــسـ ــبـ »املـــوســـيـــقـــى فــــي املـــــــخ«، الـ
 »هناك 

َّ
د أن فوست، من جامعة »آرهوس«، أكَّ

مكانا محددًا في املخ مسؤول دائما عن تلك 
إلى  نستمع  حن  تصيبنا  التي  القشعريرة 
موسيقية  فرقة   Beatles( للبيتلز،  إسطوانة 
اشــتــهــرت فـــي الــســبــعــيــنــيــات، وقــتــل بــإطــالق 
االنكليزي جون لينون، 1980،  النار قائدها 
وظلت سيرة الفرقة مستمرة(، مثال من ألبوم 
أو حــن نستمع   ،Abbey Road »آبــي روود« 
إلــى )بـــول( ماككارتني فــي غــولــدن سلمبرز 
تيتانيك،  فيلم  فــي   My heart will go on أو 
فإن هذا املكان هو املسؤول عن املشاعر التي 
ترتفع فيه القشعريرة التي تسري في نظام 

مشاعرنا«، بحسب فوست.
بل يرى فوست بعد سلسلة من البحوث على 
القشعريرة،  )فــي  الفعل  »ردة  البشر  أدمــغــة 
أو مــا يــقــال شعبيا »اقــشــعــرار الــبــدن«( هي 
ــوات، بحيث  ــ األصــ تنقله  انــعــكــاٌس عــصــبــيٌّ 
الـــذي يــصــدره املغني،  نشعر مــع الــشــخــص 
ــــي تــلــك  فـــنـــحـــّس بـــتـــوحـــد هــــويــــاتــــي مـــعـــه فـ

اللحظة تحديدًا«.
املــســألــة بــالــنــســبــة لــلــبــروفــســور فـــي الــدمــاغ 
ــلـــحـــن املـــــرمـــــوق، هــــي عــــوامــــل شــخــصــيــة  واملـ
وعــاملــيــة وثــقــافــيــة تــلــعــب دورًا فـــي »وقــــوف 
شعر ذراعينا حن نستمع إلى قطعة معينة. 
 يصعب على الدنماركين أن يشعروا 

ً
فمثال

بـــقـــشـــعـــريـــرة حــــن يــســتــمــعــون لــلــمــوســيــقــى 
مــطــلــعــا  ــعــــض  ــبــ الــ كـــــــان  إذا  إال  الــــعــــربــــيــــة، 
عــلــيــهــا، ويــعــرف أنــمــاط املــوســيــقــى العربية 
ومــدلــوالتــهــا«، كما يصف فــوســت. يــبــدو أن 
الــدمــاغ لــديــه قـــدرة تــفــاعــل فــائــقــة ومشتركة 
بن الناس »بتركيز سمعنا ومسح محيطنا 
ما  توقعاتنا،  غير  على  األنــمــاط  ومتغيرات 
ــذه الــقــشــعــريــرة واالســتــمــتــاع  ــــؤدي إلــــى هــ يـ

بالخوف الذي تبثه فينا«.
ــــو »إرســـــــال  ــــي املــــــخ هـ ــّيـــا فـ ــجــــري عـــمـــلـ ــا يــ ــ مـ

ل  فطن عبد الوهاب. لتدور السنوات، ويتحوَّ
الفيلم مــن جــديــد إلـــى مــســلــســٍل، تـــّم الــبــدء في 
تصويره فعلّيا منذ يومن، لُيعَرض في شهر 
الكاتب،  في بطولته  القادم. ويشارك  رمضان 
له،  حقيقّية  تجربة  أّول  فــي  عيسى،  ابــراهــيــم 
بعدما سبق وظهر كضيف شرف في فيلمن 
محمود  ومحمد  العزيز  عبد  ودالل  قبل،  مــن 
عبد العزيز واملطربة الشعبية بوسي، وإنتاج 
»العدل غروب«. املسلسل سيناريو أحمد عبد 

الله، وإخراج سامح عبد العزيز.
ــد مــــــن األفــــــــالم  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وقــــــــد ســــبــــق تــــحــــويــــل الـ
الــســيــنــمــائــيــة إلــــى مــســلــســالت ُعـــرضـــت خــالل 
ــوة  ــ الــســنــوات املــاضــيــة، مــثــل »الـــعـــار« و»اإلخـ
األعـــــداء« و»الــبــاطــنــيــة« و»ســـمـــاره«، وغيرها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

على الرغم من االنتقادات الشديدة التي تواجه 
ـــاع األعـــمـــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة الـــذيـــن قــامــوا 

َّ
ُصـــن

القديمة  السينمائية  األفـــالم  بعض  بتحويل 
ــم بــاالســتــســهــال  ــهـ ــامـ ــهـ إلـــــى مـــســـلـــســـالت، واتـ
ومــحــاولــة الــنــجــاح على أكــتــاف فناني زمــان، 
ــيـــســـت فــي  ووضــــــــع أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــــقــــارنــــة لـ
، حالّيا،  صالحهم، إال أن أحدًا لم يتعلم. ويتمُّ
وكانا  سبق  مسلسلن،  على  العمل  مواصلة 
ــــي حـــقـــبـــة الــســتــيــنــيــات  فـــيـــلـــمـــن شـــهـــيـــريـــن فـ

والسبعينيات.
للفنانن،  الــنــفــاق«  »أرض  هــو  األول،  الــفــيــلــم 
ــّم تــحــويــلــه  ــ  تـ

ْ
ــؤاد املـــهـــنـــدس وشــــويــــكــــار، إذ ــ فــ

محمد  الــفــنــان،  ببطولته  يــقــوم  مسلسل  إلـــى 
هنيدي، بعد غياب سبع سنوات عن الدراما. 
ة »مسعود  فال أحد يستطيُع نسيان شخصيَّ
أبــو الــســعــود« الــتــي قدمها املــهــنــدس فــي هذا 
 
ّ
ــذي أنــتــج عـــام 1968. والـــغـــريـــب، أن الــفــيــلــم الــ

نــِتــج 
ُ
 أ

ً
هـــذا الفيلم كـــان فــي األســــاس ُمــســلــســال

عــام 1950، تحت اســم »أخــالق للبيع«، وتّمت 
إعــادة إنتاجه باسم »أرض النفاق« للمخرج، 

إشــــــــــــــارات عـــصـــبـــيـــة تــــســــمــــى الـــــدوبـــــامـــــن، 
من  كنوع  الــدمــاغ  يفرزها  بــمــادة  واملرتبطة 
دائــمــا نوعا من  املــكــافــأة. فاملوسيقى تخلق 
التوقعات أثناء اإلنصات، وملا سيحدث في 
الــثــانــيــة الــتــالــيــة، مــا يـــؤدي إلـــى تــزايــد مــادة 
الـــدوبـــامـــن«. يــــرى هــــذا الــخــبــيــر فـــي مــجــال 
يربط  البعض  أن  الــدمــاغ،  وطــب  املوسيقى 

الــقــشــعــريــرة بــشــيء إيــجــابــي، فــي حــن أنها 
فـــي الــحــقــيــقــة فــعــل فــيــه خــــوف، »تــشــبــه تلك 
التي نراها عند الحيوان الذي ينتفخ ليكّبر 
ُيــفــَرز   

ْ
الــواقــعــة، إذ نفسه دفــاعــا للهروب مــن 

الدوبامن واألدريــنــالــن. وهــي تشبه  لدينا 
ردة الــفــعــل الــتــي نــعــيــشــهــا حـــن نــــرى فيلم 
املرتفعة في  الـــدوارة  اللعبة  أو نركب  رعــب، 
التيفولي«. فوست يرى، أيضا، أن املوسيقى 
تجعلنا على تواصل مع مشاعرنا الحزينة، 
وحن  سلبية،  بأشياء  الــحــزن  نربط  »نحن 
نستمع إلى موسيقى فهي في الواقع تدفع 
تــلــك الــســلــبــيــة بــعــيــدًا. وتـــربـــط املــشــاعــر من 
الدماغ  خاليا  تجريها  التي  العملية  خــالل 
ال  تجعلنا  وبالتالي  إيجابية،  بأحاسيس 
يعمل  فــاملــخ  الــحــزن،  لشعور  بسلبّية  ننظر 

أيضا على تهدئة مشاعر الخطر«. ونشَرت 
ـــة، عــام  صــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــيـــل« الـــبـــريـــطـــانـــيَّ
2013، دراسة جديدة تشير إلى أن االستماع 
مــوزارت  العاملي  املوسيقار  مقطوعات  إلــى 
ــلـــى الـــتـــركـــيـــز،  ــقـــل عـ ــعـ ــد الـ ــاعـ يـــمـــكـــن أن تـــسـ
والقهوة  الشاي  من  أفضل  قــدراتــه  وتطوير 
 
ّ
أو أي موسيقى أخرى. ووجدت الدراسة أن
االســتــمــاع إلـــى املــقــطــوعــة الــراقــصــة الــهــادئــة 
ــوزارت،  ــ الــتــي تــعــرف بــاســم »املــيــنــيــويــت« ملـ
ــدرات مــجــمــوعــة مـــن صــغــار وكــبــار  ــ رفــعــت قـ
التركيز إلنهاء  العقلية، ومكنتهم من  السن 
مــهــمــة مـــحـــددة بــالــشــكــل الــصــحــيــح. ويــقــول 
الــعــلــمــاء إن هـــذه االكــتــشــافــات تــســاعــد على 
إثبات الدور الحيوي الذي تلعبه املوسيقى 

في تطور العقل البشري.

من األعمال. وكان آخُرها مسلسل »الطوفان« 
ــرًا، وقامت ببطولته 

ّ
الــذي انتهى عرضه ُمــؤخ

فيلم  تحويل  كذلك  تقرر  عامر.  وفــاء  الفنانة، 
»الــصــعــود إلـــى الـــهـــاويـــة« إلـــى مــســلــســل، وقــد 
ســبــق وقـــــام بــبــطــولــة الــعــمــل ســيــنــمــائــّيــا كل 
مــن الــفــنــانــن مــحــمــود يــاســن ومــديــحــة كامل 
وجميل راتـــب وإيــمــان ســركــســيــان، وقـــدم عام 
1978. والفيلم كان حول عميلة مصرية اسمها 
املخابرات  قبل  مــن  تجنيدها  يتم  كامل  عبلة 
ــتــــرة حــــــرب االســــتــــنــــزاف  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي فــ
لتتجسس عــلــى مــصــر، وهــنــا يــبــرز الــصــراع 
الــكــبــيــر بـــن املـــخـــابـــرات املـــصـــريـــة واملـــوســـاد 
أو  الجواسيس  تجنيد  فترة  فــي  اإلسرائيلي 
الكشف عنهم. قصة العمل مأخوذة عن رواية 
لـــصـــالـــح مــــرســــي، ويــــقــــوم بــبــطــولــة املــســلــســل 
الــفــنــانــون آســـر يــاســن وزيـــنـــة ومــحــمــد فـــراج 
والفنانة السورية، ميسون أبو أسعد، وإنتاج 
ــراج خالد مــرعــي. وعلى الرغم  »املــاســة«، وإخـ
الرمضاني  الــســبــاق  مــن  املسلسل  مــن خـــروج 
الــتــحــضــيــر له  يـــجـــري  مـــشـــروع  ــه  أنــ 2018 إال 
بــقــوة. وقــد يــعــرض فــي مــوســم درامـــي آخــر أو 
يتم تأجيله إلى شهر رمضان من العام القادم.

موجة تحويل األفالم لمسلسالت

ابنة وودي آلن تكشف 
تفاصيل تحرّشه بها

باحث في خبايا الدماغ يفسر قشعريرة الموسيقى

ديزي 
ريدلي

فنون وكوكتيل

دراما

حوار

حول العالمقضيّة

روت ديالن فارو، بنبرة واثقة، كيف تحّرش بها جنسيا والدها بالتبني املخرج 
األمــيــركــي وودي آلــن، مـــرارًا، فــي طفولتها.  وتــحــّدثــت إلــى شبكة »ســي بــي أس« 
كــان يتم تهميشها  إنــه  فـــارو  الشهير. وقــالــت  املــخــرج  عــن تفاصيل قصتها مــع 
التحرش بها عندما كانت في  الحديث عن  فيها  مــرة تحاول  وإسكاتها في كل 
التي تكشف عن  العاملية  املــوجــة  مــن  الــيــوم  لكنها تستفيد  مــن عمرها،  السابعة 

عمليات التحّرش، لتعود وتذّكر بقصتها.
ــــى، إلـــى قــبــو فــي الــبــيــت الــصــيــفــي في   آلـــن أخـــذهـــا، فــي املـــرة األولـ

ّ
وروت فـــارو أن

كونيتيكت وطلب منها النوم على بطنها واللعب بقطار أخيها، ثّم قام بالتحّرش 
بها جنسيا، في أغسطس/ آب عام 1992. وأكــدت أنه بعد هذه الحادثة حصلت 
إلى  أنــام  أن  دائــمــا، ويطلب مني  »كــان يلمسني  عمليات تحرش بشكل مستمر 
فقط«. وحينما ُعرض  الداخلية  فيها مالبسه  يرتدي  كــان  مــرة  كل  وفــي  جانبه، 
عــلــيــهــا مــقــطــع مــســجــل عـــام 1992 فـــي بــرنــامــج »60 دقــيــقــة«، نــفــى فــيــه آلـــن هــذه 
االتــهــامــات، ردت بــأنــه »يــكــذب، ومــضــى وقــت طــويــل على كــذبــه«، وأضــافــت: »من 
الصعب علّي رؤيته أو سماع صوته«. وكانت فارو تحدثت عن التحرش الجنسي 
سابقا، في مقابلة مع مجلة »فانيتي فاير« عام 2013، كما كتبت رسالة مفتوحة 
نشرتها صحيفة »نيويورك تايمز« في 2014، لكن تصريحاتها التلفزيونية، يوم 
الخميس املاضي، شكلت سابقة لجهة التفاصيل التي روتها. وتعود القضية إلى 
عــام 1992، حينما كانت ديــالن في السابعة من عمرها، خــالل معركة الحضانة 
بن ميا فارو ووودي آلن، وهما والداها بالتبني. وزعم آلن حينها أن ميا فارو 
دفعت ابنتها إلى الكذب، بعدما اكتشفت عالقته الغرامية بابنتهما املتبناة سون 
يي بريفن. ونفى آلن هذه االتهامات، مؤكدًا في بيان، أنها كلها باطلة، »وهو ما 
أكدته التحقيقات التي بدأت قبل 25 سنة«. واعتبر أن عائلة فارو تستغل حملة 
#MeToo )أنا أيضا( ومبادرة Time’s Up )ولى زمن التحرش( لتكرار هذه املزاعم.
)العربي الجديد(

أثناء وجودها في باريس من أجل الترويج لفيلمها الجديد »ستار وورز: آخر الجيداي«، التقت 
»العربي الجديد«، الممثلة الشابّة، بريطانية الجنسيَّة، ديزي ريدلي، إْذ تتولّى بطولة الجزء الثامن 

الجديدة،  لشخصيتها  أدائها  تفاصيل  عن  ريدلي  تحّدثت  الشهيرة.  وورز«  »ستار  سلسلة  من 
والتغييرات الجسديَّة التي فرضها الدور، وعالقتها مع النجوميّة، وتجربتها في عالم األزياء

مغنّي راب ألماني يُقتل 
في سورية

ــتــل مغني راب أملــانــي انــضــم إلــى 
ُ
ق

تنظيم »داعش« اإلرهابي في غارة 
جوية على سورية، بحسب موقع 
تقارير  األميركي. وتقول  »سايت« 
إن ديــنــيــس كـــوســـبـــيـــرت، الــشــهــيــر 
تــزوج مترجمة  باسم ديسو دوغ، 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
ُكلفت  التي  آي(  بي  )إف  األميركي 
بالتجسس عليه، وكان أحد أشهر 
املــقــاتــلــن األجـــانـــب فـــي »داعـــــش«، 
وظهر في عــدة تسجيالت دعائية 
كــــــــان فــــــي أحــــــدهــــــا يــــحــــمــــل رأســــــا 
املولود  مقطوعا. وقتل كوسبيرت 
فـــي أملــانــيــا مـــن أصــــول غــانــيــة، في 

ــة، األربـــــعـــــاء املـــاضـــي،  ــويــ غــــــارة جــ
عــلــى بـــلـــدة غـــرانـــيـــج فـــي مــحــافــظــة 
ديـــر الــــزور )شــمــال غـــرب ســوريــة(، 
 عن 

ً
بــحــســب مــوقــع »ســـايـــت« نــقــال

»داعـــش«.   ـــ مــصــدر إعــالمــي مــــوال لـ
ثماني صور  نفسه  املصدر  ونشر 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »تـــــلـــــغـــــرام« تــظــهــر 
فــيــهــا جــثــة مــضــرجــة بــالــدمــاء قــال 
مصادر  وكــانــت  لكوسبيرت.  إنها 
كــوســبــيــرت، من  أعلنت مقتل  عــدة 
األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  بــيــنــهــا 
)الــبــنــتــاغــون(، الــتــي قــالــت إنــه قتل 
ــارة جــويــة عــلــى ســـوريـــة في  فـــي غــ
أكتوبر/تشرين األول 2015 قبل أن 
تعلن الحقا أنه ربما يكون نجا من 
تلك الغارة. وتشير وثائق قضائية 
أمــيــركــيــة إلــــى أن دانـــيـــيـــال غــريــن، 
املــتــرجــمــة الــفــيــدرالــيــة الــتــي تحمل 
ــا، تــســلــلــت  ــيـ ــالـ تــصــريــحــا أمـــنـــيـــا عـ
إلـــى ســـوريـــة فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
أن  بعد  كوسبيرت  لتتزوج   ،2014

انجذبت إليه.

بريجيت باردو تعارض 
فضح التحّرش

بريجيت  الفرنسية  املمثلة  أعلنت 
ــه مــعــهــا  ــ ـــرتـ ــي حــــــــوار أجــ ــ بـــــــــاردو فـ
صحيفة »باري ماتش« معارضتها 
لفضح التحرش في أوساط ممثالت 
السينما الفرنسية. ووصفت باردو 
»الـــخـــبـــيـــثـــة واملـــثـــيـــرة  الـــشـــكـــاوى بــــ
للسخرية وغير املفيدة«. وأضافت 
النجمة التي تبلغ الـ83 من عمرها: 
»فــي مــا يتعلق بــاملــمــثــالت، وليس 
النساء عموما، يبدو ذلك في معظم 
الــحــاالت خبيثا ومــوضــع سخرية 
ــفــــيــــد. واالهـــــتـــــمـــــام بـــذلـــك  وغــــيــــر مــ
يشغل مكان املواضيع املهمة التي 
املمثلة  وأكـــدت  مناقشتها«.  يمكن 
الــشــهــيــرة أنــهــا لـــم تــعــان يــومــا من 
الــتــحــرش الــجــنــســي. وأشـــــارت إلــى 
أن الغزل هو ثناء جميل! واعتبرت 
أن الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــمـــثـــالت يــعــمــلــن 
املنتجن من أجل  التقرب من  على 
ذلك  وبعد  مــا،  دور  على  الحصول 

يقلن إنهن تعرضن للتحرش.

مصطفى خاطر: 
خالد دياب حذف 

مشاهدي الكوميديّة

قال املمثل املصري مصطفى خاطر، 
بأنه جسد شخصية طبيب يدعى 
»ســـعـــيـــد النـــــشـــــون«، خـــــالل أحــــدث 
فيلم »طــلــق صــنــاعــي«، وأنـــه يعتز 
بــمــشــاركــتــه فـــي الــعــمــل مـــع جميع 
صناعه. وأكد خاطر أنه وافق على 
الــســيــنــاريــو عــنــدمــا عـــرضـــه عليه 
املــخــرج خــالــد ديـــاب، رغــم أن حجم 
ــة الـــــــدور لــيــســا كــبــيــريــن،  ومـــســـاحـ
لــه وقتها  »قــلــت  مــهــمــان.  ولكنهما 
إنــنــي معجب بــالــعــمــل، وســأشــارك 
فيه بسبب مشهد معن، وفوجئت 
بعدها أنه تم حذفه، ولم يصور من 
األساس، ولم أكن أعلم بهذا األمر«.

أخبار

يصعب على الدنماركيين أن يشعروا بقشعريرة حين يستمعون للموسيقى العربية )العربي الجديد(

آسر ياسين 
)Getty(

)Getty( وودي آلن نفى هذه االتهامات، مؤكدًا في بيان أنها كلها باطلة

أجراه نبيل مسعد

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018

)Getty( أحاوُل أن أخلق التوازن بين حياتي الشخصيَّة وعالم النجوميَّة

  )Getty( يحبُّ الجمهور أن يحلم بالممثالت، وأن يراهنَّ مستحيالت المنال


