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هل يحمي االتحاد األوروبي انتخاباته من التضليل؟

غوغل وهواوي: المستخدمون يدفعون الثمن 

برلين ـ شادي عاكوم

قــرابــة 400 مليون مــواطــن أوروبــي  يتوّجه 
من 28 بلدًا يتحدثون 24 لغة مختلفة إلى 
مراكز االقتراع، األحد املقبل، النتخاب 751 
ــي  ــ نــائــبــا يــمــثــلــونــهــم فـــي الـــبـــرملـــان األوروبــ
 األخـــبـــار الــكــاذبــة 

ّ
فــي ســتــراســبــورغ. إال أن

ــيـــان مـــــن أكـــثـــر  ــقـ ــبـ ــيـــل الـــنـــاخـــبـــن يـ ــلـ وتـــضـ
األحــزاب والجمهور  التي تعتري  املخاوف 

معا.
التواصل  أن منصات  عــن  املــزاعــم  وتــتــكــّرر 
االجـــتـــمـــاعـــي ال تـــحـــارب الـــدعـــايـــة الــكــاذبــة 
ــم فــــي بــعــض  ــتـ ــة الـــكـــافـــيـــة، مــــا حـ ــالـــســـرعـ بـ
العالم  مستوى  على  االنتخابية  الحمالت 
 فــي أمــيــركــا أو الــبــرازيــل أو استفتاء 

ً
)مــثــال

ــدى تـــأثـــيـــرهـــا  ــمــ بـــريـــطـــانـــيـــا( الـــتـــشـــكـــيـــك بــ
الــســلــبــي عــلــى تــوجــهــات الــنــاخــبــن، مـــا قد 
وقد  االقــتــراع.  فــي صناديق  املعادلة  يقلب 
ينسحب ذلــك على االنــتــخــابــات األوروبــيــة 
ـــارات أوروبـــــــا  ــيـ ــخــ ــد مـــفـــصـــلـــّيـــة لــ ــعـ ــتــــي تـ الــ
اليمينية  ــزاب  ــ تــمــدد األحــ مـــع  املــســتــقــبــلــيــة 
لالتحاد،  املناهضة  والشعبوية  املتطرفة 
والتي عمدت إلى توحيد صفوفها للمنازلة 
الكبرى يوم 26 مايو/أيار الحالي. هذا األمر 
حاول تبديده املدير في »فيسبوك«، مارتن 
أوت، خالل نقاشات في البوندستاغ، الفتا 
ــيـــة اعــتــبــارات   لــالنــتــخــابــات األوروبـ

ّ
إلـــى أن

خاصة ولها أولوية مطلقة.
فـــي أوروبـــــــا األصـــــوات  ازدادت  ذلـــــك،  رغــــم 
قبل  األمـــر،  لــهــذا  التنّبه  بــضــرورة  املطالبة 
أن يــتــجــّرأ أحــد على الــقــول فــي مــا بعد إنه 
فوجئ بمحاوالت التأثير على الرأي العام. 
لغاية اللحظة، يقول املعنيون واملسؤولون 
فيسبوك  وبــيــنــهــا  الـــتـــواصـــل،  مــنــصــات   

ّ
إن

ــغــــرام«،  ــتــ الـــتـــي تــمــلــك »واتــــــســــــاب« و»إنــــســ
اتـــخـــذت الــتــدابــيــر واالحــتــيــاطــات الـــالزمـــة، 
ومــــن بــيــنــهــا تـــرّصـــد أصـــحـــاب الــحــســابــات 
املــزيــفــة لــكــي تــوقــع بــأولــئــك الــذيــن يــريــدون 
ــابـــات األوروبـــــيـــــة مــن  ــتـــخـ الـــتـــأثـــيـــر فــــي االنـ
ــيــــق بـــهـــا،  ــدقــ ــتــ ــة، والــ ــنـ ــيـ ــعـ ــــالل مـــــزاعـــــم مـ ــ خـ
واملــعــلــومــات املــضــلــلــة، وهـــي عــلــى تنسيق 
 وكــالــة 

ّ
ــام مـــع مــكــاتــب بــروكــســل. عــلــمــا أن تـ

 أجــهــزة 
ّ
ــــرت أخـــيـــرًا أن األنـــبـــاء األملـــانـــيـــة ذكـ

اســتــخــبــارات أوروبـــيـــة رصـــدت جــهــودًا من 
ــائـــل  قـــبـــل بـــعـــض شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل ووسـ
اإلعالم املناهضة لفكرة االتحاد األوروبي، 

منوعات
انخفاض 

األخبار 
الكاذبة

لندن ـ العربي الجديد

ــراء انــتــخــابــات االتـــحـــاد  ــ مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد إجــ
األوروبي، ركز الباحثون على الدور الذي تلعبه 
ــدوا مبدئيًا  مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ووجــ

انخفاضًا في سوء االستخدام.
ووجدت األبحاث التي أجراها »معهد أكسفورد 
 junk »لإلنترنت« أن »األخبار غير املرغوب فيها

أقل انتشارًا على موقعي »فيسبوك« و»تويتر« 
لكنها  املــوثــوقــة،  املــصــادر  مــن  مقارنة باألخبار 
النوع من األخبار سيبرز على  أن هــذا  رجحت 

»فيسبوك« أكثر.
ــة الــبــريــطــانــيــة«  ــ وبــــّن بــحــث أعــدتــه »هــيــئــة اإلذاعـ
)بــي بــي ســي( ارتــفــاعــًا فــي تأسيس حسابات 
الحالي.  مايو/أيار  بداية  في  »تويتر«،  على  آلية 
باستفتاء  مرتبطة  تغريدات  بعضها  ونــشــرت 

انفصال اململكة املتحدة عن أوروبا )بريكست( 
»تويتر«  أن منصة  إلــى  لفت  لكنه  املـــرات.  آالف 
الحسابات  اكتشاف  في  فعالية  أكثر  أصبحت 

التي تخالف قواعدها، وإغالقها.
وفي سياق متصل، وجدت دراسة »أكسفورد« 
أن أقـــل مــن 4 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي القصص 
فيها«،  مرغوب  »غير  مصادرها  »تويتر«  على 
أي املنصات التي تنشر عمدًا معلومات مضللة 

النسبة  هــذه  لكن  أو غير صحيحة.  خــادعــة  أو 
ارتفعت إلى 21 في املائة في بولندا.

في املقابل، كانت مصادر »األخبار غير املرغوب 
فيها« أكثر بــروزًا على »فيسبوك«، وأكثر جذبًا 
إخبارية  قصة  حصلت  إذ  هناك.  للمستخدمن 
غــيــر مــرغــوب فــيــهــا، بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، عــلــى 4 
ــاعـــالت، كــمــعــدل  ــفـ ــتـ ــات« والـ ــابــ ــجــ أضـــعـــاف »اإلعــ
وسطي، مقارنة باألخبار املهنية موثوقة املصادر.

واملقربة من روسيا، تسعى ملحاولة التأثير 
على جيل الشباب بوجه خاّص، والتشكيك 
بأهمية التكتل والتصويت في االنتخابات 
البرملانية األوروبية، ما ُيبرهن الصعوبات 
ــتـــي تــعــانــيــهــا تـــلـــك األجــــهــــزة لــكــبــح دور  الـ
تـــلـــك املـــنـــتـــديـــات عـــلـــى فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر. 
 من 

ّ
ووفــقــا لــتــقــاريــر صحافية ســابــقــة، فـــإن

فــي هذا  تأثيرها  لها  التي  املؤسسات  بــن 
املــضــمــار، جــهــاز األمــــن الــفــدرالــي الــروســي 
إلى  والعسكرية  الداخلية  واالســتــخــبــارات 
وكالة أبحاث اإلنترنت في سان بطرسبرغ.

ــي عـــلـــم  ــ ــ ــراء فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي املــــــقــــــابــــــل، يــــعــــتــــبــــر خـ ــ ــ فـ
التأثير  مخاطر   

ّ
أن الرقمية  التكنولوجيا 

باتت  األوروبية  االنتخابات  على  الروسي 

التي  اليقظة  بينها  عـــدة،  العــتــبــارات  أقـــل، 
استجّدت في العالم الرقمي عّما كان عليه 
الــوضــع قــبــل عــامــن. وذلـــك بــعــد أن انكبت 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ الـــشـــركـــات عـــلـــى مــكــافــحــة هـ
الجريمة ورصد وتتبع مطلقيها وكشفهم، 
ــيـــة،  ــقـــامـ ــتـ إلـــــــى الـــــخـــــوف مـــــن إجـــــــــــــراءات انـ
الــروســي، مذّكرين  الجانب  وخصوصا من 
بــمــا حــصــل عــنــد مـــحـــاولـــة تــســمــيــم عميل 
روســـي مــــزدوج فــي روســيــا نــتــج عــنــه طــرد 
املتحدة وعدد  الــواليــات  من  لدبلوماسين 
مــن الــــدول األوروبـــيـــة. نــاهــيــك عــن القناعة 
 الــســيــطــرة عــلــى هــــذا الــنــوع 

ّ
ــة أن ــراســـخـ الـ

مــن »الــبــوتــات« )حــســابــات آلــيــة( بــات أكثر 
املتبعة،  التقنيات  بفعل  قبل  عما  سهولة 
والنتيجة ستكون فقط خسارة الكثير من 
 
ّ
األموال، مبرزين الرد الروسي على ذلك، بأن
االنتخابات  في  التدخل  تعتزم  ال  موسكو 

األوروبية أو أي انتخابات أخرى.
»فيسبوك«  بّينت شــركــة  أخـــرى،  مــن جهة 
ــر الـــغـــمـــايـــنـــه  ــورتــ ــفــ ــكــ ــرانــ ــرًا، وفــــــق »فــ ــ ــيــ ــ أخــ
 لتضييق 

ً
تسايتونغ«، إنها تسعى جاهدة

التي  األخــطــاء  مــن  والتعلم  املشكلة  نــطــاق 
ــرة  ــديــ ــا. واعــــتــــبــــرت املــ ــقــ ــابــ ــت بـــهـــا ســ ــعــ وقــ
فـــي فــيــســبــوك، تــيــســا لــيــونــز، الـــتـــي تــرعــى 
العامن  الشركة حققت خــالل   

ّ
أن األخــبــار، 

املــاضــيــن خــطــوات كبيرة فــي هــذا املــجــال. 
إذ تـــم حــــذف 750 مــلــيــون حــســاب مــزيــف، 
املــوظــفــن املشاركن  زيـــادة عــدد  كما تمت 
فــي تــأمــن األمـــان والــســالمــة على الشبكة، 
ومــن املــتــوقــع بحلول نهاية هــذا الــعــام أن 
يصل عددهم إلى 30 ألفا. وكإجراء إضافي 
قــاعــدة بياناتها  ــًرا،  ــيـ الــشــركــة، أخـ حــّدثــت 
ــا، وهــــو ما  ــ ــ لـــإعـــالن الــســيــاســي فـــي أوروبـ
يقف  مــن  معرفة  مــن  املستخدمن  سُيمّكن 
وراء اإلعالنات السياسية، ومقدار األموال 
التي ينفقها املعلنون، وأي فئة من السكان 
يــتــم تــوجــيــه اإلعـــــالن إلــيــهــا. وبــخــصــوص 
»واتــســاب«، فلم يعد يتمكن املستخدم من 
إعادة توزيع الرسائل سوى خمس مرات، 
فيما يتم اإلشارة إليها بأنها رسائل معاد 
تتحقق  »فـــيـــســـبـــوك«   

ّ
أن كــمــا  تــوجــيــهــهــا. 

حاليا من صحة املنشورات من قبل شركة 
كوركتيف ووكــالــة األنــبــاء األملــانــيــة، وهما 
الشركتان الناشطتان من ضمن 40 شركة 
يتم التعاون معهم في أوروبا للتحقق من 

دقة املحتوى املعروض على الشبكة.

مخاطر التأثير 
الروسي على االنتخابات 

األوروبية باتت أقل

المستخدمون يواجهون 
خطر توقف أنظمة 

أندرويد على أجهزتهم

واشنطن ـ العربي الجديد

ــفــهــا إعــالن 
ّ
بلبلة كــبــيــرة حـــول الــعــالــم خــل

ــل« األمــــيــــركــــّيــــة عـــــن قــطــع  ــ ــوغــ ــ شــــركــــة »غــ
ــواوي«  عالقاتها الــتــجــاريــة مــع شــركــة »هـ
يتسّرب  الخبر  بــدأ  األحـــد،  ليل  الصينّية. 
ــــي، قـــبـــل أن يـــؤّكـــد  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي اإلعـــــــــالم األمـ فـ
ــنــــن، وذلـــك  مـــن قــبــل الـــشـــركـــة صـــبـــاح اإلثــ
بهذا  األميركّية  اإلدارة  لــقــرارات  انصياعا 
س 

ّ
تنف الثالثاء،  صباح  ومــع  الخصوص. 

املــســتــخــدمــون الــصــعــداء مـــع إعــــالن وقــف 
تنفيذ القرار إلى ما بعد 90 يوما.

وأعـــلـــن تـــرامـــب األســـبـــوع املـــاضـــي »حــالــة 
طوارئ وطنية« تمكنه من معاقبة شركات 
يرى أنها تشكل »خطًرا غير مقبول على 
األمن القومي للواليات املتحدة«. وأعلنت 
وزارة التجارة األميركية في الوقت نفسه 
حظًرا على تعامل الشركات األميركية مع 
ــواوي ونــقــل التقنية إلــيــهــا، ثــم أرجـــأت  هــ
الــقــرار ملـــدة 90 يــومــا، عــلــى أن يتم  تنفيذ 

تطبيقه في منتصف آب/ أغسطس.
 الــســلــطــات لــن تطّبق 

ّ
وأضــــاف الــبــيــان أن

ــاء هـــــواوي  ــطــ الـــحـــظـــر مـــــدة 90 يـــومـــا إلعــ
ــــت »لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــوقـ ــ وشــــركــــائــــهــــا الـ
الــشــبــكــات واملـــعـــدات املـــوجـــودة والــعــامــلــة 
التحديثات  ذلــك  فــي  بما  ودعمها،  حاليا 
ــة الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــعـــقـــود  ــمــــ عـــــلـــــى األنــــــظــــ
عة قبل 

ّ
امللزمة املوق القانونية  واالتفاقات 

16 أيار/ مايو 2019 ضمنا«.
وستتأثر شركة »هواوي« بشكٍل كبير إثر 
ــر عــلــى قــدرتــهــا على 

ّ
الـــقـــرار، الـــذي قــد يــؤث

جــذب مستخدمن جـــدد. وبــاعــت هــواوي 
نحو 203 مالين هاتف العام املاضي، كما 
باعت 59 مليون جهاز محمول في الربع 
»غارتنر«  شركة  بحسب   ،2019 من  األول 

ملــتــابــعــة الــبــيــانــات. كــذلــك ســتــتــأثــر شركة 
»غوغل« نفسها، والتي ساعد االستخدام 
الواسع لخدماتها من »مابس« و»جيميل« 
وغـــيـــرهـــمـــا عـــلـــى احــــتــــالل مــــوقــــع ريـــــادي 
فـــي الـــســـوق مـــن خــــالل نـــظـــام »أنــــدرويــــد« 
ح 

ّ
تصف مــجــال  فـــي  هيمنتها  جــانــب  إلـــى 

اإلنترنت. لكن عبر حظرها لهواوي، باتت 
تدّر  التي  البيانات  من  مهددة بحرمانها 
عائدات من جميع أصحاب هذه الهواتف 
حول العالم، بحسب »فرانس برس«.= إال 

والــواليــات  الصن  أن   خبراء يعتقدون 
ّ
أن

املـــتـــحـــدة ســـتـــتـــوصـــالن فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
اتــفــاق تــجــاري، وهــو مــا سيسمح لغوغل 
بــاســتــئــنــاف تــرتــيــبــاتــهــا لــلــتــرخــيــص مع 
هواوي. وفي هذه الحالة، فإن مستخدمي 
هــواتــف هـــواوي حــول العالم لــن يتأثروا، 
بحسب ما نقلته شركة »سي إن بي سي«.

 القرار سيؤثر 
ّ
وبالرغم من التأجيل، إال أن

على مئات املالين من املستخدمن حول 
العالم، والذين وجــدوا أنفسهم في صلب 

حــــرٍب تــجــارّيــة بـــن واشــنــطــن وبــكــن من 
دون أن يدروا، ما قد يجبرهم على التوقف 
ــيــــزات مــعــّيــنــة أو حــتــى  عــــن اســـتـــخـــدام مــ
استبدال أجهزتهم. ويواجه املستخدمون 
خــطــر خــســارة الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلــى 
تحديثات مهمة لنظام أندرويد تصدرها 
، رغم أن هواوي ستواصل 

ً
غوغل مستقبال

أمنية، بحسب ما قالت.  تقديم تحديثات 
وفــــي الـــصـــن، حــيــث »غــــوغــــل« مــحــظــورة 
ــبـــت عــلــى  ــثـ ونـــــظـــــام »أنــــــــدرويــــــــد« غــــيــــر مـ
كباقي  املستخدمون  يتأثر  لــن  الــهــواتــف، 

دول العالم.
وبــحــســب »فـــرانـــس بـــــرس«، يــعــنــي الــقــرار 
 أنـــه لــن يــعــود بــمــقــدور مستخدمي 

ً
بـــدايـــة

إلــــى خـــدمـــات تملكها  ــول  الــــوصــ هــــــواوي 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــلـــى غـــــــرار الـــبـــريـــد اإللـ غــــوغــــل عـ
»جيميل« وخرائط »غوغل مابس«، بينما 
سيحرمون من تحميل أي تحديثات مقبلة 
لــنــظــام أنـــدرويـــد عــلــى هــواتــفــهــم. وال يــزال 
بإمكان هــواوي استخدام نسخة أندرويد 
مفتوحة املصدر )AOSP(، لكنها لن تكون 
وتطبيقات  خدمات  استخدام  على  قــادرة 
رئيسية توفرها غوغل، مثل متجر »غوغل 
بــالي« و»جــي ميل« و»يــوتــيــوب«، بحسب 
شبكة »سي إن بي سي« األميركية. وأعلنت 
الــذيــن يستخدمون  غــوغــل أن األشــخــاص 
أجهزة هــواوي في الوقت الحالي سيبقى 
ــدام تـــطـــبـــيـــقـــات غــوغــل  ــخــ ــتــ بـــوســـعـــهـــم اســ
وتحميل الــتــحــديــثــات لــهــا. لــكــن لــن يكون 
بإمكان الشركة الصينية إال الوصول إلى 
مقتطفات برمجية وتوزيعها من املشروع 
مــفــتــوح املــصــدر الــتــابــع ألنـــدرويـــد، ال إلــى 
بها،  غــوغــل وتــحــتــفــظ  مــعــلــومــات تملكها 
وهـــو مـــا يــعــنــي أن تــطــبــيــقــات هـــــواوي قد 

تصبح غير قابلة لالستخدام.

751 نائبًا سُينتخبون األحد )فريديريك فلورين/فرانس برس(

)NurPhoto /تأجيل تنفيذ القرار إلى منتصف أغسطس المقبل )ياب آريينز

على  الكاذبة  واألخبار  التضليل  وتحديدًا  اإلنترنت،  تأثير  من  مخاوف  ظّل  في  يُمثّلهم،  جديدًا  برلمانًا  مايو   26 في  األوروبيون  ينتخب 
منصات التواصل، والنفوذ الخارجي، عليها. ويأتي ذلك في ظّل تطميناٍت عدة من »فيسبوك«
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¶ هل عدم إتاحة مشاهدة املسلسل على يوتيوب 
ر على نسب املشاهدة؟

ّ
أث

أن يحقق عمله  بالتأكيد، فكل فنان يتمنى 
أعلى نسب مشاهدات وإتاحة املسلسل على 
أكثر من موقع للفيديوهات، لكني في الوقت 
نفسه أحترم قرار الشركة املنتجة، وبالتأكيد 

هي أدرى الجهات بمصلحة العمل.

على  املسلسل  بــعــرض  املنتجة  الشركة  قــرار   ¶
وهي  بها،  الخاصة  اإللكترونية  املنصات  إحــدى 

»ووتش إن« هل كان في صالح العمل؟
طبعا؛ إذ إن أي شركة إنتاج ال تهوى الخسارة 
لنفسها، ومن حق أي شركة منتجة أن تكون 
لــهــا منصتها الــخــاصــة بــأعــمــالــهــا. هـــذا ليس 

اتجاها جديدًا.

ــــى نــوعــيــة الـــســـيـــكـــودرامـــا؛ فهل  ¶ الــعــمــل يــنــتــمــي إل
استعنت بطبيب نفسي؟

ــاء الــنــفــســيــن.  ــبــ ال، لـــم أســـتـــِعـــن بــــأي مـــن األطــ
وجدت أن املعلومات املوجودة في السيناريو 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اســتــطــاعــت أعــمــال املــمــثــل املــصــري 
ــانـــي ســـالمـــة أن تــحــقــق نــجــاحــا  هـ
كــــــبــــــيــــــرًا ســــــــــــــواء عــــــلــــــى الـــــنـــــطـــــاق 
املستوين  على  السينمائي،  أو  التلفزيوني 
التوالي،  على  الثالث  للعام  والعربي.  املحلي 
الرمضاني  الدرامي  املاراثون  الفنان  يخوض 
ــــالل تــجــســيــده لــشــخــصــيــة هــــــادي أبـــو  مــــن خـ
املكارم في مسلسل »قمر هــادي«، الــذي يدور 
فــي إطـــار الــســيــكــودرامــا، واســتــطــاع العمل أن 
يثير جداًل، كونه يحمل في حلقاته الكثير من 
األلــغــاز واإلثــــارة والــتــشــويــق. التقت »العربي 

الجديد« هاني سالمة في هذا الحوار:

اآلن  تلقيتها حتى  التي  الفعل  ¶ ما رأيــك في ردود 
بعد انتصاف شهر رمضان حول املسلسل؟

كــانــت ردودًا إيــجــابــيــة، أكــــدت لـــي أنـــي وكــكــل 
الــعــمــل، كنا نسير في  القائمن على  مــن  فــرد 
األولية،  التحضيرات  منذ  الصحيح،  االتجاه 
حتى التصوير الــذي ال يــزال أمامنا عدة أيام 
لالنتهاء منه، إذ بقيت بعض املشاهد. ال ننكر 

أن آراء الجمهور ضاعفت طاقتنا اإليجابية.

القطاع السينمائي 
الصيني دفع ضرائب 

تتجاوز الـ 1.7 مليار دوالر

لم أتابع أي من مسلسالت 
الموسم الحالي 

النشغالي بالتصوير

يعمل فارس كرم 
على إصدار أغنية جديدة 

خاصة بالصيف

2223
منوعات

قد  كنت  ولــو  التفاصيل،  بكافة  لــإملــام  كافية 
شعرت بأن األمر في حاجة إلى زيارته لكنت 

بالتأكيد فعلت ذلك.

¶ الحظ الجمهور استعانتكم بآية من القرآن الكريم 
مع كل حلقة من املسلسل فما السبب؟

بها طيلة  ا 
ّ
استعن التي  القرآنية  اآليــات  كافة 

الحلقات من ســورة »القمر«، ولها مدلول في 
الحلقات نفسها، يستطيع املشاهد فهمها من 

خالل سياق كل حلقة.

¶ كنت قــد قــررت عــدم خــوض السباق الرمضاني 
هذا العام والتركيز في السينما. ما الذي غّير رأيك؟

بالفعل كنت قد قررت ذلك، لكن كل شيء تغير 
بــعــدمــا قــــرأت الــقــصــة والــســيــنــاريــو والــحــوار 
للعمل، وحرصت على قراءة عدد من الحلقات 
قـــراري صحيحا ومــدروســا. وملا  حتى يكون 
ــا مــن املتعة والــتــشــويــق لي  قـــرأت، وجـــدت كــّمً
شــخــصــيــا، مـــا دفــعــنــي إلــــى أن أقـــــرأ حــلــقــات 
أكثر ألعــرف مــاذا سيحدث، وهــذا كــان كافيا 
للموافقة على العودة عن قراري، ووجدت أن 
شخصية هـــادي أبــو املــكــارم جــديــدة عــلــّي لم 

أجّسدها من قبل.

الـــذي كــنــت ســتــعــود بــه للسينما بعد  ¶ مــا الــفــيــلــم 
غياب؟

فيلم اســمــه »شــر الــحــلــيــم«، لكن ال أعـــرف هل 
ال، وهل  أم  الفيلم  هــذا  على  العمل  سيستمر 
ستكون العودة بالفعل من خالل هذا العمل، 
أم هناك عمل آخر ستكون عودتي من خالله.

¶ بالعودة إلى الحديث عن املنافسة الدرامية الحالية، 
ما رأيك فيها؟ وخصوصًا أن نجومًا كثيرين غائبون.

لــأســف الــشــديــد لــم أتــابــع ولـــو حلقة واحـــدة 
مــن أي عــمــل يــعــرض حــالــيــا، ذلـــك النشغالي 
بتصوير املسلسل حتى اآلن، ولكن بشكل عام 
األعــمــال املعروضة،  فــي  أن هــنــاك تنوعا  أرى 
الثاني  العرض  ومــع  التصوير  انتهاء  وبعد 
لــأعــمــال ســأشــاهــدهــا، أمـــا عــن غــيــاب بعض 
الفنانن، فبالتأكيد سيعوضون هذا الغياب 
افتقدهم هذا  القادمة ألن الجمهور  السنوات 

العام.

¶ مــؤلــف الــعــمــل، إســـالم حــافــظ، ليست لــه تــجــارب 
تلفزيونية من قبل، أال تعتبرها مغامرة باستعانتك 

به؟
ال بــد أن نــجــدد الـــدمـــاء فــي الـــدرامـــا املــصــريــة 
ونمنح الفرص للشباب لالنطالق، ونعطيهم 
ــدت مــن  ــ ــــي وجــ ــم، فــــال أنـــســـى أنـ ــ ــدعـ ــ الـــثـــقـــة والـ
ــم يــكــن  ــم فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــ يــمــنــحــنــي الــــدعــ
يــعــرفــنــي فــيــه أحــــد، وال بــد أن أقــــوم بـــرد ذلــك 
الجميل. لم أندم، إذ إن املؤلف »صاحب دماغ« 
في طريقة كتابته، وكافة الفنانن استمتعوا 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو، كـــمـــا اســتــمــتــعــنــا بــــاإلخــــراج 
لــــرؤوف عــبــد الــعــزيــز، فاملسلسل بــشــكــل عــام 

كانت كواليسه مريحة نفسيا.

¶ للعام الثالث تستعن باملخرج رؤوف عبد العزيز. 
ملاذا؟

ألن هناك كيمياء وارتياحا بيننا في التعامل، 
كما أن تفكيرنا متقارب إلى حد كبير، وهذا 
مهم للغاية. ال يختلف اثنان على هذا املخرج؛ 
فــهــو مــمــتــلــك ألدواتـــــــه بــشــكــل كــبــيــر، ويــهــتــم 

بالتفاصيل الصغيرة بشكل كبير للغاية.

¶ هل تدخلت معه في اختيار فريق عمل املسلسل؟
لــم أتـــدخـــل، فــأنــا فــي الــنــهــايــة مــمــثــل، ومهمة 
االخــتــيــار تــكــون خــاصــة بــاملــخــرج؛ ألنـــه يــرى 
أدوارهــــم،  فــي  املمثلن  شكل  مختلفة  بنظرة 

وأنا دوري في ذلك قد يكون استشاريا فقط.

التصنيف  شــعــار  حملت  املسلسالت  مــن  كثير   ¶
الــعــمــري، لكن لــم يــحــدث ذلــك فــي »قــمــر هـــادي«. هل 

قصدتم ذلك أثناء التصوير؟
ال لـــم نــقــصــد، لــكــن بــشــكــل عــــام فــاملــســلــســل ال 
يــحــتــوي عــلــى أي مـــن املـــشـــاهـــد الــعــنــيــفــة أو 
الــالئــقــة، وأنـــا سعيد بذلك  املــوضــوعــات غير 
ألنـــه يــهــمــنــي وصــــول الــعــمــل إلـــى كـــل الــفــئــات 
العمرية. دعونا نتفق أن ما يقدم على الشاشة 
السينمائية ال يجدي أن نقدمه في التلفزيون، 
فال بد من احترام كافة أفــراد األســرة وتقديم 
أنهم يغيرون املحطة  ما يليق بهم، وخاصة 

فيجدوننا داخل بيوتهم.

عدنان حمدان

ــة فــي  ــراكـ لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل أن تـــتـــكـــرر الـــشـ
ـــاب 

ّ
الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي، خـــصـــوصـــا بــــن الـــكـــت

الشباب، إال أن اإلصرار كان عنوان الشراكة 
واملمثل  علي وجيه  السينمائي  الناقد  بن 
عنها نص حمل  نتج  التي  الحجلي،  يامن 
عــنــوان »هـــوا أصــفــر«. ورغـــم تأجيل عرضه 
، إال أن املسلسل حجز حصة من 

ً
عاما كامال

الــعــرض هـــذا املــوســم عــلــى قــنــاة »الــجــديــد« 
اللبنانية.

تنطلق الحكاية من تلوث األفكار واملشاعر 
الــــذي يــنــتــاب املــنــطــقــة فــي مــحــاولــة لتقديم 
ــا بــطــابــع مــشــتــرك ضــمــن ســيــاق مــبــرر،  درامــ
ــيــــس مـــقـــحـــمـــا، فــــاملــــنــــاخ الــــعــــام لــلــفــســاد  ولــ
واالســتــغــالل واحـــد، ســـواء كــان فــي سورية 
 عن رجــال األعمال واملافيا 

ً
أو لبنان، فضال

ــتــــجــــار الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــــن الـــبـــلـــديـــن،  والــ
ويتنقلون في ثرواتهم بن بيروت ودمشق.

»كازينو  داخـــل  مــن  الحكاية  تنطلق  بــذلــك، 
رئيسيا  مسرحا  تحويله  دون  مــن  لبنان«، 
لأحداث، لكنه نقطة انطالق للشخصيات، 

ــــرى. ــا مــــن جـــهـــة أخـ ــدهـ الــصــيــنــي الـــحـــاكـــم ضـ
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، عــادت 
إلـــى الــظــهــور، بــعــد مــوافــقــتــهــا عــلــى دفـــع نحو 
غير  الضرائب  من  أميركي  دوالر  مليون   129
املــدفــوعــة والـــغـــرامـــات وتــقــديــم اعـــتـــذار علني 

شديد للحكومة.
واختفاء فان بينغ بينغ أثار عالمات استفهام 
ــدة، وســلــط الـــضـــوء عــلــى تـــداخـــل الــســيــاســة  عــ
ــاء بعد  وصــنــاعــة الــتــرفــيــه فـــي الـــصـــن. إذ جــ
عامن من تشديد الحزب الشيوعي الصيني 

قبضته على وسائل اإلعالم والترفيه.
»تــايــم« لقبت بينغ بينغ، عام  أن مجلة  يذكر 
كما وصلت  األكثر شــهــرة«.  »املمثلة  بـ   ،2015
شهرتها إلى هوليوود حيث شاركت في أفالم 

عدة بينها »إكس ِمن« و»أيرون مان«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أفــــــادت وســـائـــل إعـــالم 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  حكومية صينية، 
املاضي، بأن القطاع السينمائي في البالد دفع 
مليار دوالر   1.7 الـــ  قيمتها  تتجاوز  ضــرائــب 
أمــيــركــي. وأشـــار مــوقــع »هــولــيــوود ريبورتر« 
املدفوعة تمثل خمس  الضرائب  أن قيمة  إلــى 
ــرادات شــبــاك الــتــذاكــر فــي الــصــن،  ــ إجــمــالــي إيـ
عــام 2018. وســـّددت الــدفــعــات شــركــات عاملة 
إلــى مشاهير  إضافة  السينمائي،  القطاع  في 

بكين ـ العربي الجديد

في  السريع  التوسع  مــن  عقدًا  الصن  شهدت 
لــكــن منتجي األفــــالم املحلين  ســـوق األفــــالم، 
يواجهون نقصا في التمويل حاليا. وبالتالي، 
تــصــدرت األفـــالم األجنبية شــبــاك الــتــذاكــر في 
الصن، خالل األسبوع املاضي، وعلى رأسها 

»أفنجرز: إندغايم«. 
إذ ضــربــت الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة عــلــى الــتــهــرب 
الضريبي والضغط على نظام الظل املصرفي 
ــَع  وتـــــراجـــــع اإلنـــــفـــــاق االســــتــــهــــالكــــي املــــشــــاريــ
الــجــديــدة. وفــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت صحيفة 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة بـــأن شركة 
اإلنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي األضــــخــــم فــــي الـــصـــن، 
شهدت   ،Huayi Brothers بـــــروذرز«  »هـــوايـــي 
عقد،  منذ  املــربــح  غير  األول  عامها   2018 فــي 
وبــلــغــت قــيــمــة خــســائــرهــا 1.09 مــلــيــار يـــوان 
االنــخــفــاض في  أمــيــركــي(.  )162 مليون دوالر 
التلفزيوني  اإلنـــتـــاج  ــاح طـــاول شــركــات  ــ األربـ
والسينمائي املدرجة كلها في البالد، وعددها 

14، باستثناء ثالث منها، العام املاضي.
في املقابل، قّدر مؤسس مجموعة االستثمار 
 ،CEC Capital كــــابــــيــــتــــال«  ــــي  سـ إيــــــه  »ســــــي 
إلــى  تــدفــقــت  ــــوان  يـ مــلــيــار  أن 180  ــغ،  ــ ران وانــ
400 شـــركـــة عــامــلــة فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــنــمــائــي 
والتلفزيوني، بن عامي 2014 و2018، وفق ما 

نقلت »فايننشال تايمز«.
وشــهــد الـــعـــام املـــاضـــي أيــضــا اخــتــفــاء املمثلة 
ــرًا، فـــان بينغ  ــ ــلـــى أجـ الــصــيــنــيــة األشـــهـــر واألعـ
 1 منذ  األنــظــار  عــن  بينغ  بينغ  اختفت  بينغ. 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، وســط مــزاعــم حول 
التهرب الضريبي من جهة، وإلقاء اللوم على 
الشيوعي  الحزب  شهرتها ونفوذها في قلب 

ــبـــرز الــــصــــراع الــــحــــاد مـــنـــذ الــحــلــقــة  حـــيـــث يـ
األولــى بن »شغف« و»كــريــم«، ليدخل على 
خط الصراع في ما بعد »سوار«، القادم من 
الــقــمــار وينقذ  إلـــى بــيــروت، ليلعب  دمــشــق 

شقيقه »أمير« من حبل اإلعدام.
ــة تــبــرز  ــيـ ــالـ ــمـــل حـــكـــائـــيـــة عـ ــعـ تـــظـــهـــر فــــي الـ
ــم مـــالمـــح مستقلة  جــهــد الــكــاتــبــن فـــي رســ
فــــي بــعــض  تـــقـــاطـــعـــت  لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، وإن 
 
ً
نـــمـــاذجـــهـــا مــــع شـــخـــصـــيـــات ملـــحـــنـــا مــثــيــال

لــهــا فـــي مــســلــســالت املـــافـــيـــا األجـــنـــبـــيـــة، أو 
األعــوام  فــي  الــدرامــا املشتركة  ضمن سياق 
التقليد  مــن  تتحرر  الحكاية   

ّ
لــكــن األخــيــرة. 

حن تبحث عن ارتباطها املكاني من خالل 
طبقات  تمثل  منطقية  لــنــمــاذج  الــتــأســيــس 
متحررة  جــاءت  وإن  املجتمع،  مــن  مختلفة 
وأكـــثـــر اســـتـــقـــالاًل فـــي الــقــســم الــــســــوري من 
جنسية  إلــى  يــعــود  وذلـــك  اللبناني،  القسم 
ــل دمــــشــــق، مــا  ــ الـــكـــاتـــبـــن وحــيــاتــيــهــمــا داخــ
متنوعة  تبدو  السورية  الشخصيات  جعل 
عــلــى صــعــيــد املــــالمــــح، رغــــم وجـــــود ســويــة 
اللبنانين، مع  املمثلن  قبل  أداء عالية من 
صــورة إخراجية تمكنت مــن خــالل توحيد 
خلق  مــن  التلوين  وأســلــوب  اللقطات  نمط 
بيئة واحدة تشمل مشاهد دمشق وبيروت 
بما  للون األصفر  فلتر يميل  لــون  معا، مع 

ينسجم مع اسم العمل وهويته.
العمل الذي يجمع ألول مرة في عمل واحد 
 مــن ســالف فــواخــرجــي ويــوســف الخال 

ً
كــال

ووائــل شــرف، ينجح في عدم سحب بساط 
العمل لصالح نجم منهم دون اآلخرين، أو 
لصالحهم على حساب باقي أبطال العمل. 
أمــاكــنــهــم، وإن جــاءت  أبــطــال فــي  فالجميع 
أنوثة سالف الطاغية وهدوء حضور وائل 

والدور الجديد ليوسف في مسيرته الفنية 
عوامل ساعدت في إظهار املسلسل بصيغة 

املختلف عن السائد.
ــم  ــراكــ ــلــــى تــ ــي الــــقــــصــــة، فـــتـــعـــتـــمـــد عــ ــ أمـــــــا فــ
أحاسيس األبطال، فال مشاهد مبالغ فيها 
مثل النماذج املقدمة في الدراما املرادفة أو 

املنافسة لطبيعة األعمال املشتركة، »الهيبة« 
و»خـــمـــســـة ونــــــص«، فــتــفــوق دفء حــضــور 
املمثلن عــلــى مـــدى قـــوة الـــحـــوارات وغــابــت 

الجمل الرنانة عن مسامع املشاهدين.
ــــل عــن  ــامـ ــ ــنـــــص بـــشـــكـــل كـ ــ قـــــد ال يـــجـــيـــب الـ
الــتــســاؤل؛ ألن حــكــايــاه املــتــعــددة لــم تمنح 

فــكــرة الــتــصــعــيــد لــقــصــة رئــيــســيــة، بـــل جــاء 
الــتــنــوع لــيــرصــد حــالــة عــامــة فـــي املجتمع 
رغم خشية الكاتبن االقتراب من الخطوط 
الــواقــع أكثر  الــعــمــل ليصفع  الــحــمــر، فــجــاء 
ــنـــاعـــة هـــذا  مـــمـــا يـــصـــفـــع املـــســـبـــبـــن فــــي صـ

الواقع املزري.

في املجال. واعتبرت إدارة الضرائب في البالد 
أن »اإلشراف والتصحيح يجديان نفعا«، وفق 

ما نقلت وكالة »شينخوا« الصينية.
ونتيجة التباطؤ االقتصادي في البالد، اتجه 
ــاع األفـــالم إلــى رأس املــال مــن قطاع الظل 

ّ
صــن

املــصــرفــي. والــقــطــاع املـــذكـــور يــضــم مجموعة 
الذين  املصرفين  املــالــيــن غير  الــوســطــاء  مــن 
يقدمون خدمات مماثلة للمصارف التجارية 
الــتــقــلــيــديــة. ويــشــمــل كـــيـــانـــات مــثــل املــحــافــظ 
املــــــال، وأدوات  الـــوقـــائـــيـــة، ومـــحـــافـــظ أســــــواق 
االســـتـــثـــمـــار املــهــيــكــلــة ومـــحـــافـــظ االســتــثــمــار 
االئتمانية، وتبادل األموال املتداولة، ومحافظ 
االئتمان الوقائية، ومحافظ األسهم الخاصة، 
ومــقــدمــي الــتــأمــن عــلــى االئــتــمــان، والــتــوريــق 

وشركات التمويل.
لكن عشرات صناديق األسهم الخاصة أغلقت 
تباطؤ عمليات  مع  املاضي  العام  على خــالل 
الظل املصرفية، مما ألقى بظالله على القطاع 
السينمائي الذي فقد رؤوس األموال الجائلة. 
ــبـــاك الـــتـــذاكـــر فــي  ــد تـــراجـــعـــت إيـــــــــرادات شـ ــ وقـ
الصن بنسبة 9 في املائة على أساس سنوي، 

في الربع األول من العام الحالي.
وعــلــى املـــدى القصير، فــإن انــخــفــاض اإلنــتــاج 
إذ عرض  األجــانــب.  املخرجن  املحلي سيفيد 
نــحــو مـــائـــة فــيــلــم أجــنــبــي فـــي الـــصـــن، الــعــام 
العام الذي  الثلث عن  املاضي، بزيادة حوالي 

سبقه، وفقا لـ »فايننشال تايمز«. 
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن الــصــن تسمح رسميا 
بعرض 38 فيلما أجنبيا في البالد سنويا، لكن، 
شترى حقوقها 

ُ
عمليا، ال تخضع األفالم التي ت

لـــرســـوم مـــشـــددة. وقـــد تــوقــع مــصــرف الــصــن 
ترتفع  أن   China Minsheng Bank مينشنغ 
واردات األفالم بنسبة 30 في املائة هذا العام.

»هوا أصفر«... بيروت ودمشق معًاالسياسات الصينية تحاصر القطاع السينمائي
يخلو مسلسل »هوا 
أصفر« من المبالغة 

في التصعيد الدرامي، 
ويعتمد أكثر على متانة 

النص، وقوة حضور 
الممثلين وأدائهم

بيروت ـ العربي الجديد

 على مجموعة ال بأس 
ٌ

يبدو أن فصل الصيف مقبل
بها من املهرجانات والحفالت الخاصة بالنجوم. 
تتأهب مدرجات بعض املدن العربية، مثل جرش 
وقرطاج، الستقبال مجموعة من األصوات إلحياء 
أسابيع فنية في فترة فصل الصيف. لبنان داخل 
ــاق  ــدادات عـــلـــى قـــــدم وســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا؛ االسـ املـــلـــعـــب أيــــضــ
الستضافة مجموعة من النجوم العرب واألجانب 

ضمن مهرجانات بيت الدين وبعلبك الدولية.
 

أغان جديدة
باستثناء عــاصــي الــحــالنــي وصــابــر الــربــاعــي، ال 
شير 

ُ
إصـــــدارات غنائية جــديــدة فــي عــيــد الــفــطــر. ت

مصادر إلى أن عاصي الحالني يعمل على تسجيل 
ديــزر  مــع شركة  باالتفاق  أغنية جــديــدة يصدرها 
لإنتاج. كذلك، يحضر صابر الرباعي إلى بيروت 
لالنتهاء من تسجيل مجموعة من األغاني. لم يقرر 
صاحب »أتحدى العالم« ما إذا كان سيقدم جديده 

في فترة العيد، أم سينتظر حتى بداية الصيف.
 

موسم حفالت
بدأت الحمالت الدعائية لحفالت عيد الفطر. شركة 
النهوض مجددًا، تعود هذا  التي تحاول  روتــانــا، 
املوسم في حفالت تقدمها ضمن املناسبة، في ظل 
الذين كانوا يقيمون  غياب خليجي ألبــرز املغنن 

حفالت في بــيــروت. تجمع روتــانــا األصـــوات التي 
تــعــاقــدت معها قبل وقـــت، أو أعــادتــهــا إلــى حضن 
ــة ديــــزر  ــة، مـــســـتـــقـــويـــة بـــشـــركـ الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــ
املنّصات  على  األغــانــي  ونشر  للترويج  الفرنسية 
أنفسهم  املغنون  يخالها  رؤيــة  وفــق  اإللكترونية، 
زالــت خجولة االنتشار عربيا،  »عاملية«، لكنها ما 
على  العربي  الجمهور  قبل  من  املتابعة  لتفضيل 

املنصات التقليدية التابعة ملواقع غير رسمية.
ال إصــــــــدارات جـــديـــدة فـــي الــعــيــد املـــقـــبـــل، رغــــم أن 
بــعــض املــغــنــن اعــتــمــدوا فــي الــســابــق عــلــى إطــالق 
أغــانــيــهــم فـــي مــنــاســبــات كـــهـــذه. لــكــن الــخــطــة هــذا 
الصيف اختلفت؛ إذ أصــدرت نجوى كرم أغنيتن 
لتعود  اسمها،  وأطلقت عطرًا حمل  الربيع،  بداية 
مــــجــــددًا وتــســتــثــمــر فــــي األغـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة مــع 
قـــرب مــوســم الــحــفــالت. أصــــدرت كـــرم »مــلــعــون أبــو 
العشق« و»كتير حلو«. وهناك معلومات تحدثت 
إطــالق فيديو كليب خــاص باألغنية  إمكانية  عــن 
الدين،  التي كتبها ولحنها عناد شمس  الجديدة 

لكن لم تصور نجوى كرم الكليب الذي دار حديث 
عن إصــداره. وتجتمع مع عاصي الحالني ونوال 
الزغبي في الليلة الثانية من عيد الفطر في بيروت 

ضمن حفل ضخم تنظمه روتانا.
كــذلــك، ســتــأتــي مــحــاوالت اســتــغــالل نـــوال الزغبي 
ألغاني ألبومها األخير، »كده باي«، بعدما شاركت 
الــذي ُيعرض  فــي تتر مسلسل »بــروفــا«  بصوتها 
حــالــيــا، وهــو مــن بطولة مــاغــي بــو غصن والفنان 
املصري أحمد فهمي، وتصّور، كذلك، فيديو كليب، 
لم يعرف ما إذا كان موعد صدوره في العيد أم في 

فترة الصيف.
في الكويت، يبدو أن مجموعة من الحفالت ستقام 
تزامنا مع ليالي العيد. تلتقي أسماء ملنور وعبد 
وتحيي  الثقافي،  األحــمــد  مركز  فــي  الرويشد  الله 
 هــنــاك، وأصـــدرت خــالل الفترة 

ً
أصــالــة أيضا حفال

الــســابــقــة أغــنــيــة »بــنــت أكــابــر« مــن ألــحــان محمود 
خيامي، ونالت رواجا كبيرًا.

مــن جــهــتــه، يعمل املــغــنــي فـــارس كـــرم عــلــى إصـــدار 
نهاية  في  بالصيف، تصدر  أغنية جديدة خاصة 
زميله  يغيب  بينما  املقبل،  يونيو/ حزيران  شهر 
ــل كـــفـــوري عـــن أي جـــديـــد بــانــتــظــار اســتــكــمــال  ــ وائـ
السنة  نهاية  الكامل  ألبومه  االستعدادات إلطــالق 

الحالية.
املعروف أن وائل كفوري لم يعد منتسبا إلى شركة 
روتــانــا، ولــو أنــه بقي على تماس مع الشركة بعد 

رفضه التفاق لم يراع شعوره وال نجوميته.

تجديد الدماء في الدراما المصرية

فادي إبراهيم ويوسف الخال في لقطة من العمل )المكتب اإلعالمي(

أصدرت نجوى 
كرم أغنيتين في 
موسم الربيع 
)Getty(

اختفاء بينغ بينغ سلّط الضوء على تداخل السياسة والترفيه )مصطفى يالجين/األناضول(

)Getty( »لم يُحسم األمر بعد بخصوص عودته السينمائية في فيلم »شر الحليم

رغم أنّه كان قد قرّر عدم الخوض في السباق الرمضاني لهذا العام، إال أن سيناريو مسلسل 
»قمر هادي« استطاع إقناع الفنان هاني سالمة ليأخذ دور البطولة فيه

هاني سالمة

في انتظار موسم األغاني

فنون وكوكتيل
لقاء

متابعة

مسلسلرصد

يقول هاني سالمة إنه 
لم يقض شهر رمضان 

في السنوات الثالث األخرى 
بشكل تقليدي، وذلك 

بسبب ارتباطه في تصوير 
المسلسالت. وقّدم سالمة 

في عام 2017 مسلسل 
»طاقة نور«، بينما شارك 

العام الماضي في مسلسل 
»فوق السحاب« )الصورة(، 

إلى جانب تصوير عمل 
هذه السنة. لكنه أكد أنه 
لو لم يكن لديه تصوير، 

»لقضيته )رمضان( بين أفراد 
أسرتي، وأكون سعيدًا 

للغاية بأجواء هذا الشهر 
معهم«.

أجواء رمضان
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