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االنتخابات اللبنانية: مواقع التواصل تسابق اإلعالن واإلعالم
بيروت ـ دجى داود

للمرة األولــى في لبنان، ستقام انتخابات 
ــيــــة وســــــــط ســـــطـــــوة كــــبــــيــــرة ملــــواقــــع  ــابــ ــيــ نــ
تسع سنوات،  فقبل  االجتماعي.  التواصل 
تــاريــخ إجــــراء آخـــر انــتــخــابــات نــيــابــّيــة، لم 
لآلراء  االجتماعّية منّصاٍت  الشبكات  تكن 
السياسّية ورفع الصوت، بل كانت تقتصر 
ــل بــــن األصــــــدقــــــاء واألهــــــل  ــواصــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
حـــدود استخدامها  تــتــعــّدى  املــقــّربــن، وال 

الدردشة ونشر الصور الشخصّية. 
يــســتــخــدم الــلــبــنــانــّيــون مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــم والـــســـخـــريـــة بــشــكــٍل  ــهــ لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
االجتماعّية  الشبكات  وساهمت  أســاســي. 
فـــي الـــدعـــوة لــلــتــظــاهــرات الــشــعــبــّيــة ونــشــر 
بــارز بعد  املــدنــي« بشكٍل  رسالة »املجتمع 
التمديد للمجلس النيابي عام 2013، وبعد 
ــة الــنــفــايــات الــتــي خــرجــت عــلــى إثــرهــا  أزمــ
تـــظـــاهـــرات »طــلــعــت ريـــحـــتـــكـــم«، وأنـــشـــأت، 
ــريــن في 

ّ
بــالــتــالــي، »كـــــوادر« أصــبــحــوا مــؤث

الخطاب السياسي في البالد. بعض هؤالء 
مــرشــحــون الـــيـــوم لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وهـــو مـــا دفـــع الــبــعــض إلـــى الـــقـــول ســاخــرًا 
إعــجــاب على  »كــل مــن يحصل على مئتي 

 للترشح«.
ً
فيسبوك يصبح مؤهال

عام 2009، لم تُكن مواقع التواصل منّصات 
ســيــاســّيــة بــالــشــكــل الـــذي هــي عليه الــيــوم. 
 

ٌ
 املــشــهــد بــعــد تــســع ســـنـــوات، مختلف

ّ
لــكــن

 ما 
ّ

تــمــامــا: مـــواقـــع الــتــواصــل الـــيـــوم، )بـــكـــل
يــحــمــلــه الــتــعــبــيــر مـــن كــلــيــشــيــهــّيــة( بــاتــت 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن جـــمـــيـــعـــا، بــمــخــتــلــف  ــاحــ ســ
فــئــاتــهــم وتــوّجــهــاتــهــم وآرائـــهـــم ومــيــولــهــم. 
رون ويدعون للتغيير، بالرغم 

ّ
عليها، ينظ

دفن هناك.
ُ
 تصريحاتهم قد تولد وت

ّ
من أن

اإلعالم واإلعالن
يشهد لبنان تجييشا واسعا من األحــزاب 
مايو/  في  املرتقبة  البرملانّية  لالنتخابات 
أيــــــار املـــقـــبـــل، جــعــلــت لـــلـــظـــهـــور اإلعـــالمـــي 
أطلقت  أكبر.   

ً
أهمية اإلعالنّية  واملساحات 

الــتــقــلــيــدّيــة شــعــاراتــهــا، فاعتمد  األحــــــزاب 
ــنــــي«، بــيــنــمــا  ــبــ »حـــــــزب الــــلــــه« »نـــحـــمـــي ونــ
ــار »نــحــنــا  ــعـ ــيــــار املــســتــقــبــل« شـ ــتــــار »تــ اخــ
الــــخــــرزة الـــــزرقـــــا«، واعـــتـــمـــدت حـــركـــة أمـــل 
ــك أمـــل«، بينما اخــتــار حزب 

َ
شــعــار »صــوت

ــبـــض«،  الــكــتــائــب شـــعـــار »عـــنـــا الـــحـــل« و»نـ
واخـــتـــار »حــــزب ســبــعــة« شــعــار »ابــتــســامــة 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« اعتمد  وطــــن«، فــيــمــا »الـ
فــي إعــالنــاتــه شعار »صــار بـــدا«، و»التيار 
الوطني الحر« اعتمد »التيار القوي للبنان 
رة« بتلك 

ّ
القوي«. وتنتشر اإلعالنات »املبش

ــوارع، وهــي  ــشــ األحــــــزاب وبــرامــجــهــا فـــي الــ
الــتــي ُيــحــّددهــا قــانــون االنــتــخــاب الــجــديــد 
 مادة أو نشرة ترويجّية لجهة مرشحة 

ّ
بكل

يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مالي ضمن 
الوقفات واملساحات املخصصة لإلعالنات 
التجارية لدى مؤسسات اإلعالم واإلعالن.

 
ّ
املرشحون ببث بدأ  أيضا،  الشاشات  على 

وبرامجهم  منّصاتهم  واختيار  إعالناتهم 
لع 

ّ
لــلــظــهــور اإلعـــالمـــي. ويــقــول مــصــدر مط

على أسعار الباقات اإلعالمّية التي تقّدمها 
 قناة »إم تي في« 

ّ
التلفزيونات اللبنانّية أن

طلبت من املرشحن مبلغ 250 ألــف دوالر 
مقابل الظهور اإلعالمي على شاشتها في 
برنامج صباحي وبرنامج بعد الظهر وفي 
الــبــرامــج املــســائــيــة الــتــرفــيــهــّيــة والــحــوارّيــة 
ــي الـــنـــشـــرة  ــ ــر فـ ــاريــ ــقــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى 3 تــ
قــنــاة »إل بــي سي  املــســائــّيــة، بينما طلبت 
آي« مبلغ 200 ألف دوالر. هذا فيما تحدثت 
معلومات عن حصول قناة »الجديد« على 
مبلغ 45 ألف دوالر مقابل مقابلة أجرتها 
مع أمن عام حزب »سبعة«، جاد داغر، في 
ــبـــوع فــي ســاعــة« الــحــواري  بــرنــامــج »األسـ

املسائي الذي يقدمه جورج صليبي.
أمــا فــي مــا يخّص اإلعــالنــات فطلبت قناة 
ألـــف دوالر  »إم تــي فـــي« وحــدهــا مبلغ 55 
ــراٍت فــي األســبــوع،   4 مــ

ّ
مــقــابــل إعــــالٍن يــبــث

خــارج أوقـــات الـــذروة، مــع تقرير واحــد في 
النشرة املسائّية. كما طلبت 25 ألف دوالر 

 مــبــاشــر مـــّدتـــه ربــــع ســـاعـــة. وُيـــحـــّدد 
ّ
لـــبـــث

قـــانـــون االنـــتـــخـــاب الــلــبــنــانــي الـــصـــادر في 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة بـــتـــاريـــخ 17 يــونــيــو/
حـــزيـــران2017، اإلعـــالم االنــتــخــابــي بــاملــواد 
اإلعالمية كاألخبار والتحاليل والتصاريح 
ــــالت واملــــــنــــــاظــــــرات والـــــــحـــــــوارات  ــابــ ــ ــقــ ــ واملــ
ــرات الــصــحــافــيــة  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ والـــتـــحـــقـــيـــقـــات واملـ
والــــلــــقــــاءات الـــتـــي تــتــعــلــق بـــاالنـــتـــخـــابـــات 
مــــبــــاشــــرة،  غــــيــــر  أو  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ بـــــــصـــــــورٍة 
مــــقــــابــــل ضــمــن  مـــــن دون  ــا  ــهـ ــثـ بـ ويـــــجـــــري 

ملؤسسة  االستثنائية  أو  العادية  البرامج 
ــا الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة، فهي،  إعــالمــّيــة. أمـ
الجهات  ببرامج  مـــادة تتعلق   

ّ
كــل قــانــونــا، 

ومواقفها  االنتخابّية  حمالتها  املرشحة 
مسّجلة  وتــكــون  والسياسية،  االنتخابية 
ــات مـــؤســـســـة اإلعـــــــــالم أو  ــوهــ ــديــ ــتــ ــــي اســ فـ
خارجها وترغب الجهة املرشحة أن تتوجه 
ــهــا لحسابها 

ّ
بــهــا إلــــى الــنــاخــبــن عــبــر بــث

الــخــاص ضــمــن بــرامــج مــؤســســات اإلعـــالم 
املخصصة لتلك الغاية ومقابل بدٍل مادي. 

 األخير 
ّ
 هــذا مــوجــود فــي الــقــانــون. لــكــن

ّ
كــل

األكبر  الساحة  التواصل،  مواقع  يلحظ  ال 
ــحــن والــنــاخــبــن عــلــى حــــّد ســــواء. 

ّ
لــلــمــرش

فيحدد الــنــّص الــقــانــونــي، وســائــل اإلعــالم 
أو خاصة  إعــالمــّيــة رسمية  »كــل وسيلة  بـــ
مرئية أو مطبوعة أو مقروءة أو إلكترونية 
ه ال يتحدث عن 

ّ
مهما كانت تقنيتها«. لكن

مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي )وهــــو حــال 
جميع قوانن االنتخاب في العالم(. وتتيح 
محددة  ملجموعاٍت  إعالناٍت  نشر  األخيرة 
 تركيز املرشح/الالئحة بأسعار 

ّ
تكون محل

 بــكــثــيــر مــمــا تــطــلــبــه وســـائـــل اإلعــــالم 
ّ

أقـــــل
وشركات اإلعالنات. وفيما ال يمكن نكران 
أهــمــيــة دور اإلعـــــالم فـــي الـــتـــرويـــج ملــرشــٍح 
»فــيــســبــوك« بــالــتــحــديــد دوًرا  ــا، يـــبـــدو لـــ مــ
الــدعــايــات، خــاصــة املوّجهة   

ّ
كبيًرا فــي بــث

ــات على  ــالنــ ــار اإلعــ ــعـ ــدأ أسـ ــبـ لــلــشــبــاب. وتـ
»فــيــســبــوك« مــن دوالٍر واحـــد وهــو مفتوح 
الوصول  املستخدم  يريد  َمن  بحسب عدد 
إلــيــهــم وعــلــى مـــدى كــم يـــوم. كــمــا يستطيع 
ـــعـــلـــن اســـتـــهـــداف شـــريـــحـــٍة مــعــّيــنــة بــحــّد 

ُ
امل

ذاتــهــا والـــوصـــول إلـــى َمـــن يــريــدهــم بشكٍل 
محدد، ويستطيع قياس نسبة َمن وصلهم 
اإلعــــالن بــوتــيــرة آنــيــة وأســــرع مــن شــركــات 
اإلحــصــاء فــي اإلعــالنــات. وحــتــى إن أرادت 
ــراف عــلــى اإلنــتــخــابــات مــراقــبــة  ــ هــيــئــة اإلشـ
الصرف على مواقع التواصل، لن تستطيع 
فيمكن ألي   .

ً
أصـــال اإلنــفــاق  على  السيطرة 

شــخــص أن يــنــشــئ حــســابــا وهــمــيــا بــاســم 
يــدفــع مبالغ مالية مقابل  مــا، وأن  مــرشــٍح 
إعالناٍت ترويجية له أو لالئحته، من دون 
أن يكون هناك إثبات على دور املرشح في 
ــار، تعّد  ــ اإلنـــفـــاق اإلعـــالنـــي. وفـــي هـــذا اإلطـ
املبالغ املالّية التي يتيح القانون للمرشح 
صــرفــهــا خــيــالــّيــة. فــُيــحــّدد الــقــانــون سقف 
اإلنفاق االنتخابي الثابت بمئة ألف دوالر 
لــلــمــرشــح نــفــســه، ومــبــلــغ مــئــة ألــــف دوالر 
أخــرى لالئحة عــن املــرشــح، بــاإلضــافــة إلى 
لبنانية  ليرة  سقف متحّرك قيمته 5 آالف 
 مرشح )الــدوالر يساوي 1500 ليرة 

ّ
عن كل

ح، أي 
ّ

 شخص في دائرة املرش
ّ

لبنانية( لكل
 املبلغ يساوي عدد الناخبن )ضرب( 5 

ّ
إن

للصرف  األدنـــى  الحد   
ّ
أن يعني  مما  آالف، 

 مـــرشـــح هـــو 600 ألــف 
ّ

املـــتـــاح قــانــونــا لـــكـــل
إلــى 900  دوالر ويصل في بعض الحاالت 
املــبــالــغ  تــلــك   

ّ
أن مـــن  ألــــف دوالر. وبـــالـــرغـــم 

ي لجهة إنفاق املرشحن، إذ 
ّ
صعبة التخط

 القانون نفسه ال يلحظ 
ّ
ها مرتفعة، إال أن

ّ
إن

االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  اإلنفاق 
لــن تتمكن هيئة اإلشــــراف على  وبــالــتــالــي 

االنتخابات من تحديد وجود مخالفات.

السخرية والتجييش
بــيــنــمــا تــنــتــشــر »لـــجـــان إلـــكـــتـــرونـــيـــة« من 
ــلــــى الـــشـــبـــكـــات  ــّن عــ ــ ــعـ ــ مـــــؤيـــــدي حـــــــــزٍب مـ
ــّد الـــعـــصـــب لــه  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــحــــاول شـ
 
ً
أصــال )القليلة  السياسية  رسالته  ونشر 
فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات(، تــبــدو الــســخــريــة 
ــا.  ــ ــــضـ ــــم أيـ ــر هـــــــــذا املـــــــوســـ ــبـــــ الــــــــرابــــــــح األكـــــ
يرقصون  »مــن  بـــ املــعــروفــون  فاللبنانيون 
رغــم األحـــزان« يلجؤون للضحك لتوجيه 
 تلك 

ّ
رســائــل ضــّد نوابهم ووزرائـــهـــم. لــكــن

السخرية قد تلعب دورًا معاكسا، فتتحول 
إلى ترويٍج لصالح مرشح أو الئحة. هكذا، 
من  السخرية  املثال، ساهمت  على سبيل 
حــزب »سبعة« وإنــشــاء صفحات ساخرة 
 
ً
»ســـتـــة« و»خـــمـــســـة« وغـــيـــرهـــا )إضـــافـــة كــــ
طبعا إلى حمالت الحزب الجديد وأمواله 
الــطــائــلــة( بــنــشــر دعـــايـــاتـــه وأفــــكــــاره. كما 
ســاهــم »الــــســــاركــــازم« بــنــشــر دعـــايـــة تــيــار 
املــســتــقــبــل، عــن غــيــر قــصــد، فــي مــا يخّص 
»الخرزة الزرقا«، ليتسبب بالتالي بنجاح 
 اإلعــالمــي« و»الــتــريــنــد« الـــذي كان 

ّ
»بــاز الـــ

 .
ً
أصــال الدعائّية  الحملة  مــعــّدو  لــه  يهدف 

كـــذلـــك تــســّبــبــت الـــســـخـــريـــة )الــــضــــروريــــة( 
مــن مــنــشــورات صــفــحــة »نــحــمــي ونــبــنــي« 
ــــه« )وتــســمــيــتــهــا  ــلـ ــ ـــ »حـــــــزب الـ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الفيديو  مقاطع  بانتشار  ولــبــنــة(،  لحمة 

)الفكاهية( على صعيد أوسع.

ال يلحظ قانون 
االنتخاب دور مواقع 

التواصل في اإلعالن

التواصل  برلمانًا جديدًا، ما تدخل فيه مواقع  المقبل  لبنان في مايو/أيار  ينتخب  التمديد،  بعد تسع سنوات من 
االجتماعي كالعٍب أساسي في اإلعالن واإلعالم والدعاية، للمرة األولى

في ضوء ما تعّرضت له االنتخابات الرئاسّية األميركّية عام 
2016 من اختراق عبر متصّيدين )ترولز( تابعني للكرملني 
ــي، أنـــشـــأوا حـــســـابـــاٍت وهــمــّيــة بــأســمــاء أمــيــركــيــني  ــــروســ ال
ر 

ّ
ونشروا أخبارًا كاذبة وعملوا على تأجيج االنقسام والتوت

ــه أّدى 
ّ
أن بــني األميركيني، وهــو مــا يعتقد على نــطــاٍق واســع 

إلى التأثير على نتائج االنتخابات وفوز الجمهوري دونالد 
متعّددة حول   

ٌ
أسئلة طرح 

ُ
ت األبيض،  البيت  بكرسي  ترامب 

دور تلك الشبكات في لبنان هذه املرة.
وغــالــبــا مــا تــكــون األخـــبـــار الــكــاذبــة املــنــتــشــرة عــلــى مــواقــع 
 بأحداث سياسّية في الخارج، 

ً
التواصل في لبنان مرتبطة

االنتشار. وقد  العاطفة من أجل  أو بمنشوراٍت تستجدي 
األنباء  انتشار  عــدم  البلد سببا في  يكون صغر مساحة 
هــذا ال يعني  أّن  إال  نــحــٍو واســـع،  الــزائــفــة على  أو  لة 

ّ
املضل

بأّن  اإليحاء  يكون عبر  قد  نفسه  التضليل  عدم وجودها. 

حزبا ما يحصد الكثير من التفاعل على »تويتر« ويتصّدر 
التفاعالت  تلك  تكون  ، في حني 

ً
ــداوال تـ األكثر  حتى  الئحة 

التابع للحزب أو املرشح أو الالئحة من  أو استخدام الوسم 
قبل حساباٍت وهمية )bots(، وبالتالي تشجيع مستخدمني 
حقيقيني على التفاعل مع حملٍة ما. هذا عدا عن التجاوزات 
لالئحٍة  الحشد  مقابل  بالرشاوى  بالوعود  ل 

ّ
تتمث قد  التي 

معّينة، أو حتى تهديد مؤيدي مجموعٍة ما باإليذاء في حال 
القانون  يلحظ  وال  املــثــال.  سبيل  على  لها  لتقترع  خرجت 
الـــرشـــاوى االنــتــخــابــيــة إال فــي حـــال وجـــود دلــيــل بالصوت 
والصورة، أو ما يشبه اإليصال. وستقوم الجمعية اللبنانية 
لــديــمــقــراطــيــة االنــتــخــابــات )LADE( بــالــعــمــل عــلــى مــراقــبــة 
في  الوحيدة  لتكون  الشبكات،  استخدام  وكيفية  املحتوى 
لبنان التي تنظر إلى احتمال التالعب بتلك املواقع وبالتالي 

التأثير على نتائج االنتخابات ونزاهتها.

مراقبة المحتوى

MEDIA
منوعات

فيسبوك 
يرضخ

إلسرائيل

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة الـــعـــالقـــات مـــع الــحــكــومــات  اســتــجــابــت مــســؤول
فــي شــركــة »فــيــســبــوك« الــعــاملــيــة، يــرديــنــا كوتلر، 
ــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـ ــارجـ لــطــلــب نـــائـــبـــة وزيــــــر الـــخـ
الرسمية  خريطتها  وعدلت  حوطيبلي،  تسيبي 
لـــدولـــة االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي ومــديــنــة الـــقـــدس، 
الكيان  التي أقامها  لتشمل األحياء االستيطانية 

 ،1967 عــام  بعد  املحتلة،  القدس  في  الصهيوني 
مثل »حي التلة الفرنسية« و«غيلو« و«بيسجات 

زئيف« و«هار حوما« و«نافيه يعقوب« وغيرها.
وأفادت صحيفة »يسرائيل هيوم« بأن حوطيبلي 
»شكاوى«  تلقيها  بعد  الشركة،  أخيرًا،  راسلت، 
ــم ال يــــــرون عــلــى  ــهـ ــهــــود، ألنـ مــــن مــســتــوطــنــني يــ
ــات تــجــاريــة  صــفــحــاتــهــم فـــي »فــيــســبــوك« إعـــالنـ
لشركات إسرائيلية.  وتبني أن موقعا إسرائيليا 

اســمــه »املــكــان األكــثــر ســخــونــة فــي جــهــنــم« كــان 
الرغم من  أنه على  تواصل مع حوطيبلي، مبينا 
إال  لـ«فيسبوك«،  مدفوعا  تجاريا  إعــالنــا  نشره 
أن الشركة لم تنشر اإلعالن في الصفحات التي 
في  االستيطانية  األحــيــاء  فــي  أصحابها  يقطن 
القدس املحتلة، ألنها ال ترد في الخرائط الرسمية 

ضمن »دولة إسرائيل«.
ــيــــة بـــهـــذا  وحـــوطـــيـــبـــلـــي وجــــهــــت رســـــالـــــة رســــمــ

الــخــصــوص لـــ«فــيــســبــوك«، زعــمــت فيها »أنـــه من 
املعقول أن تقوم شركة )فيسبوك( بعملية  غير 
من خريطة  الشرقية  القدس  في  إقصاء ألحياء 
إســرائــيــل ضــمــن أدواتـــهـــا اإلعــالنــيــة لــلــشــركــة«، 
التي تعرضها  للخريطة  »وفقا  أنه  واشتكت من 
)فيسبوك( )قبل تعديلها(، فإن أحياء استيطانية 
مــثــل غــيــلــو والــتــلــة الــفــرنــســيــة وبــســجــات زئــيــف 

وغيرها ال تظهر كجزء من خريطة إسرائيل«. 

مّدد المجلس النيابي اللبناني مدة واليته عام 2013 )بالل طرباي/باركروفت ميديا(
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الفنية اللبنانية، خبر زواج الفنانة اللبنانية 
ي يوسف حــرب، 

ّ
الفن املتعهد  مــن  كــرم  نجوى 

برفقة  كــنــدا  إلـــى  مــنــزل عائلتها  ومــغــادرتــهــا 
حرب. الخبر نزل كالصاعقة على عائلة كرم، 
التي لم تكن على علم بالعالقة التي ربطت بني 
ابنتها ويوسف حرب. يومها لم تكن صفحات 
أو مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــد أنشئت، 
لكن خبر زواج نجوى كرم ظل ألكثر من عامني 
التي  والتداعيات  الفعل  وردود  للجدل  مثيرًا 

ارتباطها برجل من غير دينها، حتى  أعقبت 
طــالقــهــا مــنــه بــعــد وقـــت بــســريــة تــامــة. فــقــررت 
االعتراف بذلك في تصريح هــادئ ومقتضب 
مــن نــجــوى كـــرم نفسها بــأنــهــا أصــبــحــت غير 

متزوجة.

نانسي عجرم 
طبيب  بزوجها  عجرم  نانسي  الفنانة  التقت 
ــان الــلــبــنــانــي فــــادي هــاشــم عــــام 2005.  ــنـ األسـ

كريستين أبيض

بـــــــني الـــــــعـــــــام والـــــــــخـــــــــاص، حـــــــدود 
يــحــتــار بــشــأنــهــا مــعــظــم املــشــاهــيــر 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، أو فــي العالم. 
الــضــوء، ونشر  االبــتــعــاد عــن  بعضهم يفضل 
أخبار تتعلق بحياته وعالقاته الخاصة. لكن 
وامليديا  التواصل،  تنامي وسائل  اليوم ومع 
الــحــديــثــة، لــم يــعــد بــاإلمــكــان إخــفــاء الحقيقة، 
يــقــوم به  الـــذي  الفعل  الــشــأن أو  مهما اختلف 
ــة  الــفــنــانــون، هــنــاك مـــن يــريــد أن يـــعـــرف، وثــمَّ
آخــر ربما ال يبالي. ال يــزال خبر زواج الفنان 
كاظم الساهر يشغل الرأي العام، كما بالنسبة 
ــــن عـــاصـــي  لـــلـــمـــتـــابـــعـــني. وزمـــــــــالء الــــســــاهــــر مـ
مواقع  استغلوا  الــذيــن  زيــن  وملحم  الحالني 
التواصل االجتماعي، وباركوا له خطوته عبر 
ــشــر عــلــى »تــويــتــر«. لــم يــكــن الــســاهــر 

ُ
فــيــديــو ن

ارتباطه  أخــفــى  الـــذي  الوحيد  العربي  الفنان 
الفنانني  معظم  يعيش   

ْ
إذ تونسية،  بــعــروس 

ارتباطًا أسرًيا أو عاطفيًا بعيدًا عن األضواء.

نجوى كرم 
قبل حــوالــي 18 عــاًمــا، أعلنت إحـــدى املجالت 

أتت المبادرة كرّد 
فعل على تغييب 

النساء من المنصات

أخفت رويدا عطيّة خبر 
زواجها من المغني عبد 

الكريم حمدان

يحاول الفريق 
جمع التبّرعات لألطفال 

السوريين في لبنان
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ظلت عالقتها بالطبيب املعروف في األوساط 
ــة، حــتــى أعــلــنــت فـــجـــأة زواجـــهـــا  ــريـ الــفــنــيــة سـ
منه 2008، فــي حفل اقتصر على األهــل فقط، 
بعيدًا عن االستعراض. نانسي عجرم اختارت 
زواجــــــًا مـــدنـــًيـــا تـــوافـــق مـــع تــطــلــعــات الـــــزوج، 
ــمــت عــلــى الـــعـــالقـــة الـــتـــي ربــطــتــهــا 

َّ
لــكــنــهــا تــكــت

بطبيب أسنان كانت تقصده معظم الفنانات، 
املفاجئ  الخبر  ليخرج  به،  الفوز  واستطاعت 
مـــن دائـــــرة املــــزايــــدات. وتــبــقــي نــانــســي عــجــرم 

واألضـــواء،  التجاذبات  دائـــرة  خــارج  عائلتها 
فــي مــحــاولــة للحفاظ على أســرتــهــا بعد عقد 

من زواج اعتبر نجاحًا.

وائل كفوري
عــلــى الــرغــم مــن تكتمه الــشــديــد حـــول حياته 
الخاصة، رضخ الفنان وائل كفوري عام 2010 
واعــتــرف بــزواجــه من أنجيال بــشــارة، وأنجب 
منها طفلتني. زواج كفوري، ظل أيضًا خارج 
التجاذبات بسبب رفضه الحديث عن عائلته، 
ولـــم يــؤثــر عــلــى شعبية الــفــنــان الــتــي بإمكان 
انــخــفــاضــهــا  فــــي  املـــســـاهـــمـــة  الـــفـــنـــانـــني  زواج 
ألســــبــــاب كـــثـــيـــرة، بـــحـــســـب مــــا يــــؤكــــد مــعــظــم 
بعدها عدد   

ّ
يقل  

ْ
إذ تــزوجــوا،  الــذيــن  الفنانني 

املعجبات.
  

تامر ُحسني
ــنـــان  ــفـ الـ زواج  خــــبــــر  ــــشــــر 

ُ
ن  ،2012 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 

املــصــري تــامــر حــســنــي مــن الــطــالــبــة املغربية 
بوسيل.  أكاديمي« بسمة  برنامج »ستار  في 
الــخــبــر أحــــدث ضــجــة فـــي الـــوســـط الــصــحــافــي 
ــنــــي، خـــصـــوصـــًا أن تــــامــــر حـــســـنـــي لــقــب  ــفــ والــ
ــازب. لــكــن مــا ُكشف  لــســنــوات بــأشــهــر فــنــان عــ
مــن تفاصيل حــول ارتــبــاطــه، أكــد بــأن حسني 
فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن عــالقــتــه ببسمة التي 
التقاها في البرنامج، وحاول بشتى الوسائل 
مــســاعــدتــهــا، بــعــد زيــارتــهــا الــقــاهــرة. فعّرفها 
بداية على املنتج محسن جابر، بعد تخرجها 
من برنامج املواهب »ستاراك«، ثم بنى قصة 
 فــي إخــفــائــهــا حــتــى عن 

ً
حـــب، لــم يفلح طــويــال

عائلته التي ُصدمت بعقد قرانه في الواليات 
يومها  وكـــان  بسمة،  على  األميركية  املتحدة 

في جولة فنية.

ميريام فارس
قــبــل ثــــالث ســـنـــوات، كــشــفــت الــفــنــانــة مــيــريــام 
فـــارس عــن زواجــهــا مــن رجـــل أعــمــال لبناني، 
لــم تنشر  الــيــوم  ، لكن حتى 

ً
أنجبت منه طــفــال

مــيــريــام فــــارس أي صــــورة فـــي الــصــحــافــة أو 
حــتــى عــلــى صــفــحــاتــهــا الـــخـــاصـــة فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل. وتــتــفــادى الــظــهــور مــع زوجــهــا في 
املتطفلني.  عيون  من  هرًبا  أو  العامة  األماكن 
وتــعــلــل أســـبـــاب ذلــــك، بــــأن حــيــاتــهــا الــخــاصــة 
يجب أن تكون بعيدة عن الصحافة واإلعــالم 
وهــو ما نجحت به فــارس، حتى الــيــوم. فيما 
يصر بعضهم على التعّرف أو مطالبة ميريام 
فارس بنشر صور لزوجها، ويرى آخرون أنه 

يحق لها ما تريده.
 

رويدا عطية
الــســوريــة رويـــدا عطية،  وكــذلــك فعلت املغنية 
عــنــدمــا خــبــأت خــبــر ارتــبــاطــهــا بــاملــشــتــرك في 
بــرنــامــج »آرب ايــــــدول« عــبــد الــكــريــم حــمــدان 
ــم نــفــي الــخــبــر، اســتــطــاعــت بعض  2013. ورغــ
عطية،  زواج  وثيقة  نشر  اإللكترونية  املــواقــع 
وإثبات زواجها الشرعي الــذي تم في بيروت 
ــدان. ورغـــــم ذلــــك ظــلــت رويــــــدا عطية  ــمــ مـــن حــ
على  والتهجم  الخبر،  نفي  مــن  موقفها  على 
فــي حياتها  تتدخل  أنــهــا  بــاب  مــن  الصحافة 
الخاصة واألسرية. لكن الزواج لم يدم أكثر من 
ثمانية أشهر، غادر بعدها عبد الكريم حمدان 

إلى دبي، واستقر هناك ليبدأ مشواره الفني.

تيم حسن 
مقدمة البرامج املصرية وفاء الكيالني أعلنت 
قــبــل عــــام عـــن ارتـــبـــاطـــهـــا بــاملــمــثــل الـــســـوري 
تــيــم حــســن. الــكــيــالنــي أم لــطــفــلــتــني مـــن زوج 
عــامــًا. خبر  مــن 14  أكثر  لبناني عاشت معه 
الــزواج شكل مفاجأة سبقت عــرض مسلسل 
دور  تيم حسن  لعب ضمنه  الـــذي  »الــهــيــبــة« 
للتعرف  املتابعني  انتظار  من  وزادت  البطل. 

إلى شخصيته.

A A

بيروت ـ العربي الجديد

 MBC لـــم ُيــكــشــف بــعــد مـــا إذا كــانــت مــحــطــة
ــتــــاج بــرنــامــج  الـــســـعـــوديـــة ســتــســاهــم فــــي إنــ
)مغامرة( جديد للممثل املصري رامز جالل، 
له عالقة بسلسلة مغامرات جالل، وما ُيسمى 
»بــرامــج املــقــالــب« الــتــي تنشط خـــالل شهر  بـــ

الصوم كل سنة.
أزمــــة MBC املــالــيــة، واإلداريـــــــة، واالتــهــامــات 
بالفساد ال زالت حاضرة بني إداريي الشركة 
ومــالــك املــجــمــوعــة ورئــيــس مــجــلــس إدارتــهــا 
ولــيــد اإلبـــراهـــيـــم. لــكــن الـــواضـــح أن مــيــزانــيــة 
املحطة السعودية لرمضان املقبل تضاءلت، 
مـــع عــــدم اإلعــــــالن واملـــشـــاركـــة فـــي إنــتــاجــات 
درامــيــة أو مــنــوعــات تــكــون وجــبــة الــقــنــاة في 
املوسم األقوى للعرض. على اعتبار أن أعلى 
املــحــطــات فــي شهر  نسبة مــشــاهــدة تحققها 
عد وال تحصى االنتقادات التي 

ُ
رمضان. ال ت

 
ً
طـــاولـــت بـــرامـــج »الــكــامــيــرا الــخــفــيــة«، فــضــال

 الـــجـــامـــات مــفــتــوحــة ويــمــكــن ألي 
ّ
غـــريـــب، ألن

املــشــاركــة، وفــي كثير مــن األحــيــان،  موسيقّي 
الـــعـــزف ضــمــن مــنــظــومــة الـــجـــام يــحــتــاج إلــى 
شجاعة كثيرة، سواء للرجل أو املرأة، ونظرتي 
هــــي أن مــجــتــمــعــا مــهــيــمــنــا مــــن قـــبـــل الـــرجـــل، 
قوتهم  بإظهار  ا 

ً
أيض املوسيقّيون  فيه  يرغب 

في  يرغنب  ال  النساء  من  والكثير  املوسيقّية، 
ا مــن هــذه اللعبة، كما أن الكثير   جـــزًء

ّ
أن يكن

منظومة  لــلــعــزف ضــمــن  الــشــجــاعــة  يملكن  ال 
الــجــام املــوســيــقــّي، وهـــذا شــرعــّي تــمــاًمــا، على 
أمل أن منح منصة للنساء فقط، سوف يعمل 
باالنضمام  للموسيقّيات  أكثر  تشجيع  على 

للعزف الجماعّي«. 
أقـــيـــم أّول »فـــيـــم جــــــام«، فـــي كـــانـــون الــثــانــي/

ومن  دومينيكا،  مــن  بمبادرة  املــاضــّي،  يناير 
ـــا مــوســيــقــًيــا في 

ً
ثــــم، قـــّدمـــت املــجــمــوعــة عـــرض

أفريقّية، ميريام  الجنوب  املغنية  حفل تكريم 
أعلنت  فقد  بــرلــني،  فــي   )2008-1932( ماكيبا 
ــام املــوســيــقــّي  ــّيـــات عــــن مـــوعـــد الــــجــ املـــوســـيـــقـ
الــثــانــي، حــيــث تــفــاجــأت املــجــمــوعــة مــن ردود 
الــفــعــل اإليــجــابــّيــة إزاء الــفــكــرة، كــمــا الحضور 
املتنوع للنساء املوسيقّيات في اللقاء الثانّي.

بـــدأ »فــيــم جـــام« الــثــانــي بــعــروض موسيقّية 
واملكّونة  املؤسسات؛  املوسيقّيات  ملجموعة 

برلين ـ رشا حلوة

أقيم،  برلني،  في  »أرتيستانيا«  استوديو  في 
فــي الــعــاشــر مــن آذار/مـــــــارس، جـــام موسيقّي 
 ،»Fem Jam نــســائــّي، يحمل االســـم »فــيــم جــام
أنــثــى  أي   ،»Female« اخـــتـــصـــار  هــــي  وفــــيــــم 
باإلنجليزّية، وهو بمثابة أّول جام موسيقّي 
يــخــصــص لـــلـــمـــوســـيـــقـــّيـــات الــــنــــســــاء، ويــمــنــح 

مساحة وأفضلية لهن.
لقاء غير  بمثابة  املوسيقّي هو  الجام  بــدايــة، 
رســـمـــّي بـــني مــوســيــقــّيــني يــعــزفــون عــلــى آالت 
متنوعة، وفي كثير من األحيان تكون اللقاءات 
نظم الجامات املوسيقّية 

ُ
تلقائّية، لكن مؤخًرا ت

ــاءات ومـــقـــاه وبـــــــارات ومــهــرجــانــات  فـــي فــــضــ
عــديــدة فــي الــعــالــم، ويــكــون الــعــزف املوسيقّي 
الجماعّي مبنيًا على بناء موسيقّي ارتجالّي 
مشترك، فيه آالت موسيقّية وأصوات بشرّية، 
ستخدم تقنّية الجام 

ُ
وفي كثير من األحيان ت

املوسيقّي من قبل فرق موسيقّية للعمل على 
مقطوعات موسيقّية أو أغان.

م 
ّ
في برلني، كما في مدن عديدة بالعالم، تنظ

املشهد  هــو  يمّيزها  مما  موسيقّية،  جــامــات 
قافّي في املدينة املبني على حضور 

ّ
الفنّي والث

ثقافات متنوعة فيها، هذا يضيف على الجام 
ا 

ً
املوسيقّي أنواعا موسيقّية كثيرة. لكن، وفق

ــإن مــشــهــد الــجــام  ــام«، فــ ــ لــلــمــجــمــوعــة »فـــيـــم جــ
املــوســيــقــّي الــبــرلــيــنــّي، يــطــغــى عــلــيــه حــضــور 
الرجال من موسيقّيني مع غياب املوسيقّيات 
دومينيكا،  املوسيقّية،  تقول  هذا  عن  النساء. 
واملعروفة باسم Zaby، وهي عازفة ترومبيت 
وإحدى مؤّسسات مجموعة »فيم جام«: »كنت 
التي تعزف  الوحيدة  املــرأة  أجد نفسي دائًما 
فـــي الــعــديــد مـــن الــجــامــات املــوســيــقــّيــة، وهـــذا 

تمرير  بشأن  االتفاقيات  بعض  تسريب  عــن 
دفع 

ُ
ت الــتــي  إلــى األجـــور  الفنانني،  مــع  املقلب 

اإلهــانــات  ورغـــم  إلــى ضحية،  الفنان  لتحّول 
يّدعيها  التي  والــرعــب  والشتم  السب  وكمية 
ــلـــب، تــنــشــط املــاكــيــنــات  ــقـ ــاركــــون فــــي املـ املــــشــ
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الترويج 
يرفع  مــا  ترفيهي،  ــه 

ّ
بــأن ــاء  واالّدعــ للبرنامج، 

منسوب  ارتــفــاع  فــي  ويسهم  النقد،  منسوب 
ــه املـــجـــانـــي  ــيـ ــرفـ ــتـ ــلـــى قــــاعــــدة الـ ــدة عـ ــاهــ ــشــ املــ

املضحك. 
الــســنــة املـــاضـــيـــة، كــشــف اإلعــــالمــــي الــلــبــنــانــي 
طــونــي خليفة، فــي مــا اعــتــبــره »ســكــوب«، عن 
مــقــالــب جــــالل 2017. وتــــحــــّدث خــلــيــفــة الئــمــًا 
رامــز  مشاركته  على  نيشان  اإلعــالمــي  زميله 
جـــالل فـــي مــقــالــبــه، واتـــخـــاذ صــفــة مــنــســق في 
إقناع الضيوف بالحضور إلجراء مقابلة فنية 
ظــن خليفة  مقلبه.  بتنفيذ  جـــالل  لــيــبــدأ  لــهــم، 
أو  الــذي نشره، سيقلل من أهمية  الفيديو  أن 
متابعة الناس لرامز جالل في شهر رمضان، 
الظل  دائــــرة  فــي  فبقي خليفة  ُيــفــلــح،  لــم  لكنه 
مشروعهما،  ونيشان  جــالل  وأكــمــل  والسبق. 
ــتـــراض  اعـ ــاول  ــ ملــــن حــ تـــأثـــيـــر ســلــبــي  دون أي 
العكس، املوسم املاضي حقق  طريقهما. على 
الـــبـــرنـــامـــج نــســبــة مـــشـــاهـــدة غـــيـــر عــــاديــــة، ملــا 

حملته املقالب من تقنيات عالية.
عشرات الفيديوهات التي انتشرت من املقالب 
بني االتفاق الضمني بني الشخصية ومقدم 

ُ
ت

الــبــرنــامــج، إضــافــة إلـــى بــعــض األخـــطـــاء التي 
كـــان بــاإلمــكــان تــفــاديــهــا، وغــيــرهــا مــن األمـــور 
الــتــي تــعــكــس رؤيــــة خـــادعـــة لــكــل مـــا يحصل، 
فــي وقــت يــأتــي الـــرد مــن املحطة أن الجمهور 
ــو يــحــقــق أعـــلـــى نسبة  يــتــابــع الـــبـــرنـــامـــج، وهــ
مــشــاهــدة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ويــعــود عليها 

بــوفــرة اإلعـــالنـــات. الــيــوم، بـــدأت التحضيرات 
ملـــوســـم آخــــر مـــن مــقــالــب رامـــــز جـــــالل، ملــوســم 
بــرامــج رمــضــان. جـــالل لــم يــأبــه بــاالنــتــقــادات، 
وال بــالــهــجــوم وكــشــف تــعــاونــه مــع الــضــيــوف 
قــبــل الـــتـــصـــويـــر. املـــعـــلـــومـــات تـــقـــول إن جــالل 
ــارة الــبــيــضــاء هــــذه الـــســـنـــة، تحت  ــقــ اخـــتـــار الــ
عــنــوان »رامــــز تــحــت الــثــلــج«، ويــســتــعــني هــذه 

الــلــبــنــانــيــة رزان مــغــربــي  الــســنــة بــاإلعــالمــيــة 
أيــام  الــقــاهــرة. مغربي نشرت قبل  فــي  املقيمة 
صورة لها على إنستغرام، وهي ترتدي الزّي 
مفاجأة  انتظرونا  وتــقــول  الشعبي،  الــروســي 
قريبًا. وعلم أن MBC لم تعط أية موافقة على 
الــبــرنــامــج. فيما تحدثت  أو عـــرض  املــشــاركــة 
ببرنامج  الخاصة  امليزانية  أن  عن  معلومات 

جــــالل هــــذه الــســنــة بــســيــطــة، لـــذلـــك سيحضر 
مــجــمــوعــة مـــن فــنــانــي الــصــف الــثــانــي ولــيــس 
ــادة. ويــســتــعــني جــالل  ــعــ األول كــمــا درجـــــت الــ
أيــضــًا ببعض الــضــيــوف مــن لــبــنــان وســوريــة 
الذين سيتواجدون في موسكو قريبًا إلتمام 
أسماء  ذكــر  دون  املرتقبة،  الحلقات  وتصوير 

املحطات التي ستشتري البرنامج.  

ــيـــت(، مـــيـــريـــام ديــر  ــبـ مــــن: دومــيــنــيــكــا )تـــرومـ
فــراو يوديث )بــاص(، كارولني  )ساكسفون(، 
فيبر )درامـــز( ورشــا نّحاس )غناء وغيتار(، 
ــيـــرة، اعـــتـــلـــت املــنــصــة  وبـــعـــد اســـتـــراحـــة قـــصـ
مــوســيــقــّيــات عـــديـــدات، مـــن أمـــاكـــن وثــقــافــات 
في العالم، قّدمن موسيقى وأغاني متنوعة، 
مــن جـــاز، بــلــوز، بــرازيــلــّيــة، روك وغــيــرهــا، مع 
الرجال،  املوسيقّيني  قبل بعض  مشاركة من 
 أمام املشاركة النسائّية، 

ً
لكن كان عددهم قليال

حيث أشارت دومينيكا، في بداية الجام، إلى 
أنـــه مــن املــهــم الــحــفــاظ عــلــى عـــدد مــتــســاٍو من 
املوسيقّيني واملوسيقّيات على املنصة خالل 
عن  للنساء.  األفضلية  مع  املتنوعة،  الفقرات 
 هو 

ّ
هـــذا تــقــول دومــيــنــيــكــا: »ال أرى أن الــحــل

والــنــســاء،  لــلــرجــال  متفرقة  مــســاحــات  بخلق 
لــكــن مــن املــهــم بــدايــة مــنــح مــســاحــات خــاّصــة 
للنساء كي يشعرن باالحترام والقبول فيها 
سيرورة  إلــى  يحتاج  وهــذا  بالنفس،  والثقة 
املزيد  الفضاء  أن يمنح هــذا  أمــل  بــنــاء، على 
 جام 

ّ
كــل للنساء للمشاركة في  الشجاعة  من 

موسيقّي«. 
خالل األمسية، تمت اإلشارة إلى أن في معظم 
الجامات املوسيقّية، يكون الحضور النسائّي 
ــــن خــــــالل الــــغــــنــــاء، ظـــاهـــرة  ــو بـــــاألســـــاس مـ ــ هـ
مـــوجـــودة فــي أغــلــب الــفــرق املــوســيــقــّيــة، حيث 
يوظف الغناء للنساء والعزف للرجال، فتأتي 
هذه املبادرة لتشير إلى الحضور النسائّي في 
تغّيبهن عن  املــقــابــل،  املوسيقّي، وفــي  الــعــزف 
الفلسطينّية  الفنانة  تقول  هــذا  عن  املنصات. 
ــــاس، املـــقـــيـــمـــة فــــي بــــرلــــني، وإحـــــدى  ــّحـ ــ رشـــــا نـ
عضوات »فيم جــام«: »أشعر بــأن العزف على 
آلـــة والــقــفــز عــلــى مــنــصــة، فــيــه حــالــة مــن تحرر 

.»
ً

الجسد، سواء كانت امرأة أو كان رجال

رزان مع رامز جالل... جنون الثلج»فيم جام«... ارتجال جماعّي موسيقّي للنساء في برلين
على الرغم من األزمات 

التي تسيطر على 
محطات التلفزة العربية 

والنقد الالذع لبرامج 
»الكاميرا الخفية«، يستعد 

رامز جالل لمغامرة 
جديدة تعرض في 

رمضان

باريس ـ كنده يوسف

سيقف في الخامس والعشرين من هذا الشهر على 
الــصــايــغ،  قــمــة جــبــل كليمنجارو األفــريــقــيــة، نــعــوم 
ــات ســـوري.  ــ ــــب دراجــ مــبــرمــج ومــتــســلــق جــبــال وراكـ
مغامرته  عن  الجديد«،  »العربي  لـ  الصايغ،  تحّدث 
: »سببان 

ً
املقبلة واألسباب التي دفعته إليها، قائال

األول  كليمنجارو،  مغامرة  إلــى  دفعاني  أساسيان 
هو حبي للرياضة واالستكشاف، والثاني هو جمع 
السوريني  األطفال  تعليم  في  للمساعدة  التبرعات 

الالجئني في لبنان«.
بدأ الشاب السوري مغامراته الرياضية في سورية، 
من خالل رحالت الكشافة والتخييم. واستمرت بعد 
انتقاله للدراسة في لبنان. »انضممت إلى جمعية 
النشاطات  التي تقوم بتشجيع وتنظيم   polyliban
كــركــوب   outdoor activities الــخــارجــيــة  الــريــاضــيــة 
بتسلق  قيامنا  بعد  والتسلق.  والركض  الــدراجــات 
القرنة السوداء، وهي أعلى قمة في بالد الشام عن 
طريق مجموعة من النشاطات الرياضية املتتابعة، 
خالل أربع وعشرين ساعة، بدأت بتركيز اهتمامي 

على التسلق«.
الثالثيني جبل  القرنة السوداء، تسلق الشاب  بعد 
أرارات، ووصـــل إلــى قمته، وهــو األعــلــى فــي تركيا. 
تطور أدائه ولياقته دفعاه للتوجه إلى أوروبا للبدء 
بمغامرة إلبورس، وهي أعلى قمة في جبال القفقاز 
وروســيــا وأوروبـــــا، إال أن أمـــرًا آخـــر بـــدأ يــجــول في 
خاطره. »في طريقي إلى إلبورس قررت أال يقتصر 

ذلك  في  ومتعة شخصية.  بناء مجد  على  التسلق 
الوقت، كانت أوضاع الالجئني السوريني في لبنان 
مــتــأزمــة، وكــونــي ســوريــا مقيما فــي لــبــنــان، فاألمر 

يمّسني بصورة مباشرة، على فعل شيء ما«.
اختار نعوم جمعية »بسمة وزيتونة« لدعمها أثناء 
صعوده إلى إلبورس. تفضيله لهذه الجمعية ُبني 
على أساس دعمها للمشاريع الصغيرة املستدامة، 
والــتــي بـــدورهـــا تــســاعــد الــالجــئــني الــســوريــني على 

تحصيل دخل وعمل مستدام وتطوير األفكار.
إلى  التي رســا عليها بنجاح، دفعته  إلــبــروس  قمة 
ــق أعــلــى قــمــة فــي أفريقيا، 

ّ
فــكــرة جــديــدة وهـــي تــســل

جبل كليمنجارو. »بعد نجاح حملة جمع التبرعات 
األولــى، وتمكننا من دعم مشروع صغير ملجموعة 
من األشخاص، قررت االستمرار في تكريس شغفي 
بالتسلق لدعم املزيد من األشخاص، لهذا تواصلت 
مع جمعية »سوا« للتنمية واإلغاثة، وقررت تكريس 
ونشر  التبرعات  لجمع  كليمنجارو  إلــى  صــعــودي 
»ســوا« تحت عنوان  الــتــوعــيــة، بــهــدف دعــم حملة لـــ
أساسي  بشكل  منها  يهدفون   ،dreamers الحاملني 

إلى تعليم األطفال السوريني الالجئني في لبنان«. 
الــجــبــال ليست اعــتــيــاديــة، يشرح  صــعــوبــات تسلق 
اآللية تعتمد  الجديد«،  »العربي  لـ  الجبال،  متسلق 
عــلــى ثــالثــة عــنــاصــر رئــيــســيــة، الــعــنــصــر األول هو 
التمرن قبل الصعود لتهيئة الجسد بشكل صحيح، 
في  التأني  هــو  الثاني  املطلوبة.  اللياقة  واكتساب 
ألف  يصعد  فاملتسلق  املستمر،  والهبوط  الصعود 
متر ويهبط خمسمائة، ليتواءم الجسد مع تغيرات 
الــضــغــط الـــجـــوي والــــهــــواء. والــعــنــصــر الــثــالــث هو 
أثناء  والنفسية  الجسدية  الــحــالــة  ضبط  مــحــاولــة 
حالة  أحيانًا  يسبب  األوكسجني  فنقص  الصعود، 
غريبة مــن الــتــعــب. رحــلــة نــعــوم ستبدأ فــي التاسع 
عشر من هذا الشهر حتى الثامن والعشرين، خالل 
هــــذه املـــــدة يـــحـــاول نـــعـــوم وجــمــعــيــة »ســــــوا« جمع 
الــتــبــرعــات لــتــعــلــيــم األطـــفـــال الــالجــئــني فـــي لــبــنــان، 
الــتــبــرع، كما  الــبــقــاع. عملية  خــصــوصــًا فــي منطقة 
يشرح منسق قسم اإلعالم والتواصل في الجمعية، 
عبد الــلــه الــجــاجــة، بسيطة جـــدًا، »عــن طــريــق رابــط 
خاص باملبادرة، يستطيع أي شخص املساهمة في 
التبرع  أو  كــامــال،  أو شهرا  كاملة  تعليم طفل سنة 
ــدة مــعــيــنــة. الــهــدف  ــأي مــبــلــغ مـــن دون تــحــديــد مــ بــ
التعليمي في  القسم  الرئيسي من الحملة هو دعم 
الجمعية، والذي يقوم على تهيئة األطفال الالجئني 
الذين توقفوا عن الدراسة، ودفع أطفال آخرين إلى 
التأكيد  إلــى  باإلضافة  التعليم،  عــن  االنقطاع  عــدم 
ــال الـــالجـــئـــني لـــيـــســـوا عــبــئــًا عـــلـــى الـــدولـــة  ــفــ أن األطــ

اللبنانية«.

نجوم أخفوا زواجهم عن الجمهور العريض

رزان مغربي شريكة رامز جالل )ابراهيم رمضان/االناضول(

بدأ نعوم الصايغ 
مغامراته 
الرياضيّة في 
سورية )العربي 
الجديد(

رشا نّحاس )فيسبوك(

يخفي بعض الفنانين خبر زواجهم من أجل المعجبين ) أنور عمرو/ فرانس برس(

تشغل حياة الفنانين الخاصة اهتمام الناس تمامًا كما أعمالهم الفنية. بعض النجوم في العالم 
العربي فضلوا حماية تفاصيل حياتهم الخاصة، األسرية والعاطفية، من عطش الصحافة

زيجات الفنانين

نعوم الصايغ إلى كليمنجارو

فنون وكوكتيل
مشاهير

حول العالم

تلفزيونفعاليّة

لم تخِف الفنانة أصالة 
قصة عشقها لزوجها 
الحالي المخرج، طارق 

العريان. 12 عامًا قضتها 
صاحبة »سامحتك« مع 
العريان، بعد زواج سريع، 

وتزامن ذلك وقضيَّة 
طالقها من زوجها 
األول، أيمن الذهبي. 

لتعلن أصالة نصري عام 
2006 زواجها من طارق 
العريان، واستقرارها في 

القاهرة، إلى جانب ولديها 
من الذهبي شام وخالد، 

وتعود فتنجب من العريان 
توأمها آدم وعلي. وال 

تتوانى أصالة في المناسبات 
عن التغزُّل بزوجها، 

ووصف حالة الحب التي 
تعيشها.

أصالة والعريان
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