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MEDIA

تغريد

ّ
بث رجل يدعى ستيف ستيفنس،
ً
مباشرة على «فيسبوك»
فيديو
وهو يقتل رجًال مسنًا يدعى روبرت
غودوين .وأعلنت شرطة كليفالند
في أوهايو األميركية أنها تبحث عنه.
وانشغلت مواقع التواصل االجتماعي
بقصة ستيفنس إذ نشرت صوره
وتعليقات عن جريمته.

أثار حكم براءة الناشطة المصرية،
آية حجازي ،وزوجها محمد حسنين،
من تهمة اإلتجار بالبشر ،واستخدام
األطفال للتظاهر ضد النظام ،من
خالل مؤسسة جمعية «بالدي» ،ردود
أفعال واسعة على مواقع التواصل
عبر وسم #آية_حجازي الذي وصل
لألكثر تداوًال.

غ ّرد مستخدمو مواقع التواصل
بمناسبة عيد الفصح ،حول العالم،
عبر عدة وسوم بينها «#فصح_
مجيد» و«#عيد_الفصح» و«#عيد_
القيامه» و« ،»HappyEaster#إذ
عايدوا المسيحيين ،وتمنوا أن ينعم
العالم العربي بعام أفضل ،كما نشروا
صور الحلويات وبيض العيد.

21

انتشر اسم المغنية الشابة لورد
على مواقع التواصل االجتماعي
ً
أغنية جديدة
أمس بعدما أطلقت
بعنوان «هوم مايد داينامايت» خالل
تأديتها عرضها الغنائي في مهرجان
«الكوتشيال» في كاليفورنيا األميركية،
تحديدًا ألنه أول غناء على مسرح لها
منذ .2014

تقدم نواب مصريون باقتراحات لفرض رقابة وغرامات على استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وسط أحكام
ّ
بالحبس ومنع استخدام اإلنترنت ،لقمع آراء معارضي النظام

سباق مصري لقمع حرية «فيسبوك» و«تويتر»
القاهرة ـ سمير صالح

رغم تزايد األحكام القضائية القامعة لحرية
التعبير على اإلنترنت التي تصدرها دوائر
قضائية عدة في املحافظات املصرية ،يسارع
ن ــواب مـصــريــون وتـكـتــات سياسية الــزمــن
لتقديم مقترحات بتشريعات جديدة ،لقمع
اآلراء املخالفة لتوجهات النظام السياسي،
عبر شبكات التواصل االجتماعي.
تراوحت املقترحات السياسية التي قدمها
ن ـ ـ ــواب م ـ ـصـ ــريـ ــون ،م ـ ــؤخ ـ ــرا ،بـ ــن ال ـغ ــرام ــة
والـحـبــس وال ــدخ ــول بــالـبـطــاقــة الشخصية
وفــرض رســوم مالية باهظة على َ استخدام
«فيسبوك» و«تويتر» ،وهو ما يلقى تغطية
إع ــام ـي ــة ك ـب ـيــرة ب ــال ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة،
وتسليط األذرع اإلعالمية األضواء على تلك
املفترحات القامعة.
وقضت محكمة جنايات قنا ،جنوب مصر،
األحد ،بالسجن املشدد خمس سنوات إلمام
وخطيب ب ــإدارة أوق ــاف قنا ،بتهم الترويج
ألفكار تدعو للعنف باستعمال القوة لهدم
نظام الدولة عبر صفحته على «فيسبوك».
وت ـعــود الــواقـعــة إل ــى إبــريــل/نـيـســان ،2016
بوصول بالغ إلى أجهزة األمــن يتهم «علي
ا ع» ً 47
عاما ،إمام وخطيب ومدرس بإدارة
أوقـ ــاف ق ـنــا ،بــاس ـت ـخــدام صـفـحــة الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي «ف ـي ـس ـب ــوك» ال ـخ ــاص ــة ب ــه في
تــرويــج األفـكــار واملعتقدات التي تدعو إلى
استخدام العنف لهدم نظام الدولة.
وس ـبــق ذل ــك ال ـعــديــد مــن األح ـك ــام املشابهة
الـتــي استهدفت مـعــارضــن لنظام الرئيس
عبد الفتاح السيسي.
والـسـبــت ،اقـتــرح عضو مجلس ال ـنــواب عن
ح ــزب «امل ـصــريــن األح ـ ــرار» الـنــائــب ريــاض
عبدالستار ،فرض «تسعيرة» على استخدام
«فيسبوك» ،و«تــويـتــر» .وأش ـ ٌـار النائب ،في
تصريحات صحافية ،أنه عاكف بجدية على
إعداد مقترح بتقنني وضع مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ب ــال ـب ــاد ،م ــن خـ ــال أن يـكــون
الدخول على هــذه املواقع باشتراك وتحدد
له تسعيرة من خالل املؤسسات املعنية في
الدولة .زاعما أن مقترحه «سيكون له مردود
إيجابي على أمن البالد واالستقرار فيها»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه حـ ــال ت ـط ـب ـيــق ذلـ ــك االشـ ـت ــراك
الـشـهــري مــن املـمـكــن أن يـصــل لـ ــ 200جنيه،
ويحقق فائدة مزدوجة ،وهي إنعاش خزينة
الدولة ،ومحاربة األفكار الهدامة.
ت ــا ذل ــك ال ـت ـصــريــح ،ت ـصــريــح آخ ــر لعضو
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا لـ ـح ــزب «م ـس ـت ـق ـبــل وط ــن»
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد ع ـ ـم ـ ــارة ،الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،الـ ــذي
اقترح مخاطبة شركات االتـصــاالت الثالث
املـعــروفــة فــي الـبــاد والتنسيق مــع الجهاز
القومي لالتصاالت ،من أجل وضع تسعيرة
مشابهة القتراح النائب عبدالستار ،على أن
تكون تسعيرة ساعة «فيسبوك» بحد أدنى
 30جـنـيـهــا م ــن خ ــال ش ــرك ــات االت ـص ــاالت
واإلن ـت ــرن ــت امل ـس ــؤول ــة ع ــن ت ـقــديــم الـخــدمــة
للمستهلكني.
عضو لجنة الــدفــاع واألمــن القومي النائب
أحمد إسماعيل ،ذكر أيضا ،في حضور عدد
من القيادات األمنية بينهم اللواء مصطفى
ال ـعــدوي مـســاعــد وزي ــر الــداخـلـيــة ،وشــريــف
ه ــاش ــم ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لــأمــن
بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وسيد
هـنــدي ممثل وزارة االت ـص ــاالت ،بــالـبــرملــان،
السبت ،ضرورة سن تشريع يخص الجرائم
اإللكترونية وكيفية حماية تلك املنظومة.
كـمــا طــالــب ال ـنــائــب أح ـمــد ب ــدوي ب ـضــرورة
تعقب كل االتصاالت عبر مواقع التواصل،
قــائــا «الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـســابــات الشخصية
عـلــى تـلــك امل ــواق ــع تمثل خـطــرا بــالـغــا حيث
تستخدمها التنظيمات املتطرفة في أعمالها
اإلرهــابـيــة ،وض ــرورة أن تـكــون هـنــاك رقابة
مشددة على صفحات املــواقــع الشهيرة وال
بد من تعقب مواقع التواصل االجتماعي».
فيما شدد وكيل لجنة الدفاع واألمن القومي
بمجلس النواب اللواء يحيي كدواني ،على
ض ــرورة تقنني اسـتـخــدام مــواقــع الـتــواصــل،
مؤكدا أن هناك حالة من الفوضى واالنفالت

تـعــم م ــواق ــع ال ـتــواصــل واإلن ـت ــرن ــت ،مـشـيــرا
إل ــى أن هـنــاك الـعــديــد مــن الـجــرائــم الـتــي تم
ممارستها عبر مواقع التواصل االجتماعي
بحسب قوله .وأوضح كدواني ،األحد ،خالل
مــداخـلــة هــاتـفـيــة بـبــرنــامــج «ه ــذا الـصـبــاح»
على فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية أنه
قــد تـقــدم بمقترح لـفــرض رس ــوم الستخدام
مواقع التواصل االجتماعي بهدف الرقابة
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وحـ ْـصــر
امل ـس ـت ـخــدمــن .وف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة

«مكافحة اإلرهاب»
يسمح بسجن
مستخدمي النت

األحد ،طالب النائب تادرس قلدس ،بتطبيق
قــانــون ال ـط ــوارئ عـلــى م ـ ّ
ـروج ــي الـشــائـعــات
بمواقع «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»،
وح ـب ـس ـه ــم  5س ـ ـنـ ــوات مـ ــع الـ ـشـ ـغ ــل ،وذلـ ــك
لتنظيم آليات العمل في هذه املواقع ،ومنع
كل من يحاول أن يهدد أمن واستقرار البالد
بحسب قوله.
وهو ما سبقه إليه ،رئيس البرملان علي عبد
الـعــال ،مــؤكــدا ،االثنني املــاضــي« ،أن «قانون
الطوارئ سيستهدف «فيسبوك ويوتيوب»،

سباق لتقنين استخدام مواقع التواصل (خالد دسوقي/فرانس برس)

استغالل قانون مكافحة اإلرهاب

ق ـضــت مـحـكـمــة ج ـنــايــات اإلس ـك ـنــدريــة ي ــوم  12إبــريــل/
نـيـســان ال ـج ــاري بـسـجــن امل ـحــامــي مـحـمــد رم ـض ــان 10
سـنــوات ،يعقبها فــرض اإلقــامــة الجبرية عليه فــي منزله
ملدة  5سنوات ،ومنعه من استخدام اإلنترنت مدة مماثلة،
بموجب قانون مكافحة اإلرهاب شديد القسوة بمجموعة
تهم ذات صياغات غامضة تتعلق بــاألمــن الــوطـنــي ،من
بينها إهانة الرئيس ،وإســاءة استعمال وسائل التواصل
االجتماعي ،والتحريض على العنف ،وبموجب بنود ذات
صياغة غامضة في القانون املصري الخاص بمكافحة
اإلرهاب.
ودان ـ ــت «مـنـظـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة» ال ـح ـكــم ع ـلــى املـحــامــي
الـحـقــوقــي مـحـمــد رم ـضــان بــالـسـجــن عـشــر س ـنــوات و5
سنوات احتجازا بمنزله ،ومنعه من استخدام اإلنترنت
 5سنوات ،بسبب تعليق كتبه على «فيسبوك» ،معتبرة
أن الحكم يكشف عن استغالل قانون مكافحة اإلرهــاب
الجديد في إسكات من يتعرضون للحكومة باالنتقاد.

وقالت مديرة الحمالت لشمال أفريقيا في منظمة العفو
الــدولـيــة نجية بونعيم« ،إنــه أمــر يبعث على أشــد الذهول
أن تفرض السلطات املصرية مثل هــذه العقوبة املشددة
على شخص كان يمارس حقه في حرية التعبير ،فكتابة
التعليقات على «فيسبوك» ليست جريمة جنائية ،وينبغي
أال ُيـسـ َـجــن أح ـ ٌـد لتعبيره عــن رأي ــه حتى لــو كــان آخــرون
يعتبرون تعليقاته مسيئة».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دانـ ــت ال ـش ـب ـكــة ال ـعــرب ـيــة مل ـع ـلــومــات حـقــوق
اإلنسان ،الحكم ،معتبرة في بيان صحافي ،يوم الخميس،
أن الحكم استند إلــى قــانــون مكافحة اإلره ــاب ،الـصــادر
بــرقــم  94لسنة  ،2015وهــو امل ـعــروف بـقــانــون «اإلره ــاب
واألشياء األخــرى» ،حسب وصفها ،ملعاقبة مواطن على
تعبيره السلمي عن رأيه.
ووص ـفــت الشبكة الـحـكــم بــأنــه أه ــدر مـبــدأ الـتـنــاســب بني
الجريمة والعقاب ،وخالف قاعدة حظر العقوبة القاسية،
املتعارف عليها دوليا ،وفق قولها.

وأن القانون ينظم آليات عمل تلك املواقع،
وأي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها
تحت طائلة القانون».
يشار إلى أنه في مــارس/آذار املاضي ،تقدم
ع ــدد م ــن ال ـن ــواب بــاق ـتــراح إلع ـ ــداد مـشــروع
قانون يقضي بإلزام أي شخص للتسجيل
ع ـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» م ــن خ ــال ال ــرق ــم الـقــومــي
وم ـحــل اإلق ــام ــة ،كـمــا طــالــب الـبـعــض وزارة
الــداخـلـيــة بتدشني مــوقــع إلـكـتــرونــي لتلقي
بـ ــاغـ ــات امل ــواطـ ـن ــن ب ـخ ـص ــوص ال ـج ــرائ ــم
اإللكترونية من خالله.
وفي أغسطس/آب  2014أقــام أحد املحامني
دعــوى تطالب بإغالق كل مواقع التواصل،
وجاء في الدعوي التي تحمل رقم ()79798
أن ـ ــه م ـن ــذ ثـ ـ ــورة ال ـخ ــام ــس وال ـع ـش ــري ــن مــن
يناير/كانون الثاني إلى اآلن وتقوم العديد
من أجهزة املخابرات الخارجية باستخدام
مــواقــع ال ـتــواصــل كــ«فـيـسـبــوك» و«تــوي ـتــر»
بــاسـتـغــال الـشـبــاب إلش ـعــال ال ـفــن وإقــامــة
املظاهرات والتحريض على العنف.
وت ـن ـش ــر وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ب ـص ـفــة دوري ـ ــة
ب ـي ــان ــات ع ــن ق ـيــام ـهــا ب ــإغ ــاق ال ـع ــدي ــد مــن
صفحات «فيسبوك» وحـســابــات «تــويـتــر»،
ب ــدع ــوى ت ـه ــدي ــده ــا األمـ ـ ــن امل ـ ـصـ ــري .وإل ــى
جانب قمعها الخشن ملستخدمي التواصل
االجـتـمــاعــي ،وص ــل األم ــر لــاعـتـقــال ،ملجرد
التعليق على منشورات يتم تداولها ،وهو
ما جــرى مساء الخميس  13إبريل/نيسان
 ،2017حـيــث كشفت مـبــاحــث مــركــز أشـمــون
باملنوفية ،عن اعتقال «فني صيانة حاسب
آلي»؛ لقيامه بكتابة ما وصفته بـ«تعليقات
متشددة» على إحــدى الصفحات املحرضة
على العنف.
وت ـن ــص ال ـت ـع ــدي ــات امل ـض ــاف ــة ع ـلــى قــانــون
تنظيم االتصاالت واملعروضة على مجلس
النواب حاليًا للبت فيها ،في املادة  76على
«يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
وبـغــرامــة ال تـقــل عــن مــائـتــي أل ــف جنيه وال
ت ـج ــاوز خـمـسـمــائــة أل ــف جـنـيــه أو بــإحــدى
هاتني العقوبتني كل من استخدم أو ساعد
على استخدام وسائل غير مشروعة إلجراء
ات ـص ــاالت ،تـعـمــد إسـ ــاءة اسـتـعـمــال أجـهــزة
ونظم االتصاالت بغرض إزعاج أو مضايقة
غـ ـي ــره أو بـ ـغ ــرض اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ــأي طــري ـقــة
بأجهزة أو نظم اتصاالت الغير أو تعطيلها
عن أداء وظيفتها ولــو مؤقتا ،حــاز أو ركب
أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات
أو برمجيات تتيح ملستخدمها تغيير هوية
رقم املتصل أو تغيير صوته أو املكان الذي
يتم منه االت ـصــال بقصد تضليل الجهات
الرسمية أو اإلضرار بالغير».
وذلـ ـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ق ــان ــون تـنـظـيــم
االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي م ــادت ــه رقـ ــم  64ن ــص على
تجريم االستخدامات غير املشروعة لوسائل
االتصال بكافة أنواعها السلكية والالسلكية
بما فيه وسائل التواصل االجتماعي .تلك
ال ـت ـح ــرك ــات وال ـت ـش ــري ـع ــات ،ت ـت ـع ــارض مــع
ق ــواع ــد ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،امل ـت ـع ــارف عليها
عامليا ،وهــو مــا أدانـتــه مؤسسات حقوقية،
فــي أوقـ ــات ســاب ـقــة .وه ــو مــا يــؤكــده رئيس
املنظمة املصرية لحقوق اإلنسان حافظ أبو
س ـعــدة ،فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،مــؤخــرا،
ب ـ ــأن «الـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـل ــى ص ـف ـح ــات ال ـت ــواص ــل
االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك واإليميل
محظور بنص الــدسـتــور ،إال بموجب قــرار
نـيــابــة عــامــة أو قــاضــي تحقيق وبمناسبة
تحقيق».
وتنص املــادة  37من قانون  94لسنة 2015
بشأن مكافحة اﻹره ــاب على أن «للمحكمة
ً
فــي أي ــة جــريـمــة إرهــاب ـيــة ف ـضــا عــن الحكم
بالعقوبة املقررة ،أن تقضي بتدابير أخرى
مــن بينها حـظــر اسـتـخــدام وســائــل اتـصــال
ُمعينة ،أو املنع من حيازتها أو إحــرازهــا».
وتـ ـسـ ـم ــح امل ـ ـ ـ ــادة  29مـ ــن قـ ــانـ ــون م ـكــاف ـحــة
اإلره ـ ــاب بــال ـح ـكــم بــال ـس ـجــن م ــدة أقـصــاهــا
ع ـشــر سـ ـن ــوات ع ـقــابــا ع ـلــى إنـ ـش ــاء حـســاب
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ي ــروج
لــأنـشـطــة «اإلره ــاب ـي ــة» أو يـضــر باملصالح
الوطنية.
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منوعات فنون وكوكتيل
سينما

نديم جرجوره

ُ
تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك املـ ـمـ ـثـ ـل ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة،
ن ـي ـك ــول كـ ـي ــدم ــان (ه ــون ــول ــول ــو ـ
ه ــاواي ،)1967 ،فــي ال ــدورة الـ ـ 70
( 17ـ  28مــايــو /أيــار  )2017ملهرجان «كــان»
ّ
ّ
الدولي ،بـ  3أفالم روائية طويلة،
السينمائي
وعمل تلفزيوني واحد (إنتاج عام .)2017
بهذاُ ،يمكن القول ،إن كيدمان ستكون أكثر
املـ ـمـ ـث ــات ح ـ ـضـ ــورًا فـ ــي املـ ـه ــرج ــان الـ ـ ــذي ال
ي ــزال ق ــادرًا على جمع تنويعات سينمائية
مختلفة ،باإلضافة إلى إتاحته فرصًا عديدة
أيضًا ،لتقديم حلقات
أمام أعمال تلفزيونية ّ
منها ،للمرة األولى ،قبل بثها دوليًا .وهذا ما
سينتظره ّ
محبو كيدمان ،ومتابعو أعمالها،
ْ
ُ
إذ لديها مسلسل تلفزيوني جديد ،سيشاهد
جمهور «كان» بعض حلقات موسمه الثاني،
في الدورة املقبلة.
ْ
وإذ ينتمي أحــد األف ــام الـ ـ  ،3وهــو بعنوان
ّ
«كـيــف تـتـحــدث إل ــى الـفـتـيــات فــي الـحـفــات»
( )How To Talk To Girls At Partiesلألميركي
ـرون ميتشل ( ،)1963إلــى النوع
جــون كــامـيـ ُ
ال ـكــوم ـيــدي ،امل ـطـ َّـعــم بــالـخـيــال الـعـلـمــي؛ فــإن

تُشارك نيكول كيدمان في مهرجان «كان» السينمائي ،في دورته المقبلة ،بتمثيلها في 3
أفالم وعمل تلفزيوني ،تُشارك في المسابقة الرسمية ،أو تُعرض خارجها

نيكول كيدمان

كوميديا وخيال علمي وحرب أهلية
الفيلمني اآلخــريــن ،وهما «املـغـشــوش» (The
 )Beguiledلألميركية صوفيا كوبوال (،)1971
و«قـتــل ال ـغــزال امل ـقـ َّـدس» (The Killing Of A
 )Sacred Deerلليوناني يورغوس لنثيموس
( ،)1973يـ ـتـ ـن ــاوالن م ــوض ــوع ــن درامـ ـي ــن،
يعود أحدهما إلى زمن «الحرب األهلية» في
أميركا ،ويختار ثانيهما سبعينيات القرن الـ
حكايته.
 20في لندن ،لسرد ٌ
واملفارقة األخرى كامنة في أن كيدمان تلتقي

اإليــرل ـنــدي كــولــن فــاريــل ( )1976فــي فيلمي
كوبوال ولنثيموس ،واألميركية إيل فانينغ
فيلمي كوبوال (أيضًا) وميتشل.
( )1998في ُ
وفــي مقابل املشاركة في املسابقة الرسمية،
ُ ّ
بفيلمي كــوبــوال ولنثيموس ،تـطــل كيدمان
عـلــى جـمـهــورهــا ،لـكــن خ ــارج ه ــذه املسابقة،
بفيلم ميتشل.
لكن نيكول كيدمان ،التي بدأت مسارًا تمثيليًا
منذ مطلع ثمانينيات القرن الـ  ،20ستحضر

شخصيات واقعية
وخيالية للممثلة
األسترالية في «كان»

ف ــي م ـه ــرج ــان «كـ ـ ــان» ع ـبــر ع ـمــل تـلـفــزيــونــي
أيضًا ،بعنوان «أعلى البحيرة» (Top Of The
 ،)Lakeللسينمائية الـنـيــوزيـلـنــديــة ،جاين
كمبيون ( ،)1954مـخــرجــة  In The Cutعــام
 ،2003الذي أنتجته كيدمان .وهذه األخيرة،
شاركت في إنتاج  Rabbit Holeمليتشل نفسه،
عام .2010
ّ
ّ
بتنوع
يتنوع حضور كيدمان في «كان،
إذًا،
ُ
ّ
ّ
األدوار التي تقدمها ،تمامًا كالتنوع الفني

أفضل
ممثلة
عام  ،1996نالت نيكول
كيدمان جائزة «غولدن
غلوب» كأفضل ممثلة
في فيلم موسيقي أو
كوميدي ،عن دورها في
«الموت ألجلها» لغاس
فان سانت ،وهي الجائزة
نفسها في الفئة نفسها،
التي نالتها عن دورها في
«موالن روج» لباز لورمان،
عام  .2002أما «غولدن
غلوب» أفضل ممثل في
فيلم درامي ،فنالتها عن
دورها في «الساعات»
لستيفن دالدري ،عام .2003
وهو الدور الذي منحها
«أوسكار» أفضل ممثلة،
في العام نفسه.

يتنوّ ع حضور كيدمان في «كان» ،بتنوّ ع األدوار التي ُتقدّ مها ()Getty

مشاهير

هال نيدهام

ميشيل يوه

أصـبـحــت املــال ـيــزيــة مـيـشـيــل (مــوال ـيــد )1962
يــوه مــن أشـهــر الــدوبـلـيــرات منذ الثمانينات.
البديلة الوحيدة التي سمح لها جاكي شان
بالعمل في أفالمه كدوبلير له .عرفت يوه بعد
دورها في فيلم جيمس بوند «غد ال يموت».
اشتهرت بركوبها املثير لإلعجاب للدراجات
النارية في فيلم «سوبر كوب».

دار روبنسون

َّ
العاملية
أحد أشهر الدوبليرات في السينما
ظهر َّ
وأقدمهمَ ،
ألول مرة في فيلم «بابليون»،
ً
بـ ــديـ ــا ل ـل ـم ـم ـثــل س ـت ـي ــف مـ ــاكـ ــويـ ــن .ق ــدرت ــه
ً
وإجــادتــه للعمل قادته للحلول بديال لكثير
مــن املـشــاهـيــر فــي السينما مـثــل كريستوفر
ب ــام ــر وبـ ـي ــرت ريـ ـن ــول ــدز ،وظ ـه ــر ف ــي أف ــام
مثل شــاركــي ماشني والـتــركــي  182وستيك،
باإلضافة إلى املسلسالت الشهيرة املعروفة
بــاســم «ش ــيء ال يـعـقــل» .دار روب ـن ـســون كــان
مــوهــوبــا ج ـدًا ،وصــاحــب أعـلــى أجــر تقاضاه
ممثل بديل ،فكان يتقاضى حوالي  100ألف
دوالر عــن كــل مشهد خـطــر .تحطمت دراجــة
روبنسون النارية أثناء تأدية أحــد املشاهد
الخطرة في فيلم «مليون دوالر» سنة ،1986
َّ
ول ــم يـتـمــكــن املـسـعـفــون م ــن إنـ ـق ــاذه ،إذ مــات
وعمره  39عامًا.

ريكي سيلفستر

أحد بدالء شخصية جيمس بوند ،أيضًا ،ولد
ً
سنة  .1942وقـ َّـدم أحد أفضل العروض بديال

مات الدوبلير
دار روبنسون أثناء تأديته
أحد المشاهد الخطرة
ريكي سيلفيستر أثناء تأديته دورًا لجيمس بوند ()Getty

مسلسالت تعلن تو ّ
قفها
القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تسبب االحتفاالت بأعياد شم النسيم في تعطيل
تصوير بعض املسلسالت املقرر عرضها في شهر
رمضان .ورغم ضيق الوقت ،إال أن القائمني عليها
حـصـلــوا عـلــى إجـ ــازة ،عـلــى أن ي ـعــودوا الستئناف
التصوير بتكثيف املشاهد.
أول الحاصلني على إجازة ،كان الفنان ،عادل إمام،
إذ سافر إلى إحدى القرى السياحية لقضاء يومني
مع أسرته على أن يعود ،يوم األربـعــاء ،الستئناف
ت ـصــويــر م ـش ــاه ــده ف ــي مـسـلـســل «ع ـف ــاري ــت عــدلــي
عـ ــام» ،والـ ــذي يـجـســد ع ــادل م ــن خــالــه شخصية
عدلي عالم» الذي يعمل بهيئة دار الكتب على درجة
وكيل وزارة ،ويقوم بنشر مقاالت بإحدى الصحف
باسم مستعار .ويشارك في بطولة املسلسل بجوار
ع ــادل إم ــام ،كــل مــن الفنانني مــي عمر وغ ــادة عــادل
والقصة من تأليف يوسف معاطي،
وأشــرف زكــي،
ّ
وإخراج رامي إمام .توقف ،أيضًا ،مسلسل «كلبش»
للفنان أمـيــر ك ــرارة ،على أن يـعــود بــدايــة األسـبــوع
القادم ،خاصة وأن املخرج بيتر ميمي كان قد قام
األكشن ،ما تطلب مجهودًا كبيرًا
بتصوير مشاهد
ُ
من أبطال العمل ،لذلك ق ِّر َر منحهم إجازة لعدة أيام
على أن يـعــودوا بتكثيف تصوير املـشــاهــد لتصل
إلى  16ساعة يوميًا ّ
ليتم االنتهاء من العمل تمامًا
قبل حلول شهر رمضان.
مسلسل «كـلـبــش» يـشــارك فــي بطولته أمـيــر كــرارة

وف ــراس سعيد وهــالــة فــاخــر وديـ ــاب ،والـقـصــة من
تأليف باهر دوي ــدار ،وإخــراج بيتر ميمي ،وإنتاج
شركة «فيردي».
وح ـص ـل ــت ،أيـ ـض ــا ،أسـ ـ ــرة م ـس ـل ـســل «ال ـ ـسـ ــر» عـلــى
َّ
إجازة لعدة أيام ،علمًا بأن هذا العمل من املفترض
أن ي ـع ــرض خ ـ ــارج س ـب ــاق املـ ــاراثـ ــون الــرم ـضــانــي.
وامل ـس ـل ـســل ي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل م ــن الـفـنــانــن
حـســن فـهـمــي وم ــاي ــا ن ـصــري ودي ـن ــا ،وم ــن إخ ــراج
محمد حمدي ،ومن إنتاج محمد فوزي.
وبعد أن قامت الفنانة ،سمية الخشاب ،بتصوير
بعض مشاهد مسلسلها «الـحــال» ملــدة  18ساعة
يوميًا طيلة األيام املاضية ،حصلت أسرة املسلسل
على إج ــازة ملــدة ثــاثــة أي ــام على أن يتم استئناف
التصوير آخر األسبوع الجاري.
وت ـق ـ ِّـدم سـمـ َّـيــة مــن خ ــال املـسـلـســل شـخـصـ َّـيــة فتاة
شـعـبـ َّـيــة مـثـلـمــا س ـبــق وقــدم ـت ـهــا م ــن ق ـبــل ف ــي عــدة
أع ـمــال .ويـشــاركـهــا بـطــولــة الـعـمــل كــل مــن الفنانني
دينا فؤاد ويسرا اللوزي ،والقصة من تأليف سماح

تستأنف هيفا وهبي
تصوير مسلسل «الحرباية»
بعد عيد شم النسيم

ال ـحــريــري ،وإخـ ــراج أحـمــد شـفـيــق ،وإن ـت ــاج صــادق
الصباح .وحصلت أسرة مسلسل «طاقة نور» على
إج ــازة مل ــدة يــومــن مــن تـصــويــر الـعـمــل ،واملسلسل
م ــن بـطــولــة هــانــي ســامــة وم ـيــس ح ـم ــدان وحـنــان
مطاوع وصالح عبد الله ،والقصة من تأليف حسان
دهشان ُ ،وإخراج رؤوف عبد العزيز.
وتستأنف الفنانة اللبنانية ،هيفاء وهبي ،تصوير
مسلسلها «الحرباية» عقب إجــازة شم النسيم ،إذ
حصلت هي وكل فريق العمل على إجازة ،ويشارك
هيفاء فــي العمل كــل مــن الفنانني مصطفى خاطر
ومنذر رياحنة ،والقصة من تأليف أكرم مصطفى،
وإخراج مريم أحمدي .توقفت كذلك عدة مسلسالت
أخرى مثل «الدولي» لرانيا يوسف وريم البارودي،
ومسلسل «كـفــر دل ـهــاب» للفنان يــوســف الشريف،
ويتوقف أيضًا لعدة أيام مسلسل «الزيبق» للفنان
كريم عبد العزيز.
وق ــد أوق ـف ــت ال ـف ـنــانــة ،غـ ــادة ع ـبــد ال ـ ــرازق ،تـصــويــر
مـسـلـسـلـهــا «أرض جـ ــو» املـ ـق ــرر ع ــرض ــه ف ــي شـهــر
رم ـضــان .وكــذلــك أوق ـفــت تـصــويــر فيلمها «رؤي ــة»،
وذلك لقضاء إجازة شم النسيم مع ابنتها الوحيدة
روتــانــا .وعلى الرغم من إيقاف تصوير عــدد كبير
من املسلسالت ،إال أن املـخــرج ،سامح عبد العزيز،
رف ــض م ـنــح أسـ ــرة مـسـلـسـلــه «رمـ ـض ــان ك ــري ــم» أي
إجازة ،نظرًا لضيق الوقت ،وأسبقية تعرض العمل
لعدة توقفات .واملسلسل من بطولة روبي ونجالء
بدر وروجينا.

فنانون أتراك يدلون بأصواتهم في االستفتاء الرئاسي
كـ ــان ن ـي ــده ــام ص ــاح ــب س ـم ـعــة ع ــال ـي ــة ،وأج ــر
ـدد ك ـب ـيـ ٍـر من
مــرت ـفــع ج ـ ـدًا .وق ــد شـ ـ َّـارك ف ــي عـ ـ ٍ
األفالم ،وهو يحكي بأنه لم يرفض أبدًا أي دور
س ــواء على حـصــان أو فــي سـيــارة أو بــدراجــة
ن ــاري ــة أو س ـقــوط م ــن ارت ـف ــاع ــات عــال ـيــة ،كــان
أي شــيء دون ت ـ ّ
يفعل ّ
ـردد .شــارك فــي حوالي
 300فيلم و  4500عــرض تلفزيوني .بالطبع،
ُ
ناله من ذلك  56كسرا في عظامه ،وك ِسر ظهره
مــرتــن ،مــع خلع الكتف وثـقــب الــرئــة وتحطم
بعض أسنانه.

ٌ
كثير من املشاهدين يعشقون مشاهد الحركة
وال ـع ـن ــف واملـ ـ ـع ـ ــارك وامل ـ ـ ـنـ ـ ــاورات امل ـج ـنــونــة
ب ــالـ ـسـ ـي ــارات .ل ـك ــن ،ال أحـ ــد ي ـع ــرف ت ـحــدي ـدًا
وراء تـلــك املشاهد
مــن هــو الـبـطــل
الحقيقي ُ
َّ
َ
السينمائية ،ومــن يتولى املـخــاطــرة بنفسه
ل ـح ـم ــاي ــة امل ـم ـث ــل ال ـش ـه ـي ــر الـ ـ ــذي ربـ ـم ــا ك ــان
مــرعــوبــا مــن مـجــرد مـشــاهــدة تـلــك الـحــركــات.
الدوبلير هو البطل الحقيقي لتلك املشاهد،
وليس الفنان املشهور الذي يتألأل اسمه على
األفيش .وللسينما رجال مشهورون بالعمل
عـلــى امل ـخــاطــر ،ال يـعــرفـهــم س ــوى املـخــرجــن
ُّ
وأطقم العمل ،ولكن تظل وجوههم مجهولة
للناس.

دراما

حصلت سمية
الخشاب على
إجازة ثالثة أيام
من مسلسل
«الحالل» ()Getty

حدث

المغامر الذي ال يعرفه الناس
الدوبليرُ ...
محمد كريم

ال ــذي ال ت ــزال تـخـتـبــره فــي حـيــاتـهــا املهنية،
بــن السينما والتلفزيون والـغـنــاء ،علمًا أن
لـهــا أس ـطــوانــة بـعـنـ ّـوان ،Somethin’ Stupid
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع امل ـغ ــن ــي ّال ـب ــري ـط ــان ــي رو ّب ــي
ويليامز ( .)1974فهي غنت في أفــام ،مثلت
فيها أدوار البطولة ،كـ «لـ ّ
ـدي فقط عينان لك
أنت» ،في فيلم «اآلخرين» ( )2001لإلسباني
ال ـت ـش ـي ـل ــي ألـ ـيـ ـخ ــان ــدرو آمـ ـن ــاب ــار (،)1972
باإلضافة إلــى  10أغنيات في «مــوالن روج»
( )2001لألسترالي باز لورمان (.)1962
في تعاونها األول مع صوفيا كوبوالّ ،
تؤدي
نيكول كيدمان دور مارتا فرانسوورث ،التي
ّ
تـتــولــى مسؤولية مــدرســة داخـلـيــة للفتيات
في «فيرجينيا» ( ،)1864والتي تجد نفسها
أم ــام معضلة أخــاقـيــة وإنـســانـيــة :فــرغــم أن
املدرسة تقع في منطقة بعيدة عن «الحرب
األهلية» ،ما يمنح املقيمات فيها نوعًا من
ّ
أمــان وســام وهــدوء ،إال أن وصــول ُالجندي
جــون مــاك بــورنــاي (كــولــن فــاريــل) ،املـصــاب
بـ ـج ــروح م ـخ ـت ـل ـفــة ،س ـ ُـيـ ـب ـ ِّـدل أح ـ ـ ــوال امل ـك ــان
والقاطنات فيه ،رأسًا على عقب.
وم ــع الـيــونــانــي ي ــورغ ــوس لنثيموس الــذي
شــارك في الــدورة ال ـ  13( 68ـ  24مايو /أيار
 )2015مل ـهــرجــان «ك ـ ــان» ،بـفـيـلــم «لــوبـسـتــر»
( )2015م ــع كــولــن ف ــاري ــل أي ـض ــا ،ون ــال عنه
جــائــزة لجنة التحكيم ،ت ـ ّ
ـؤدي كيدمان دور
زوجة الجراح الالمع ستيفن (فاريل) ،الذي
يهتم بمراهقُ ،
ّ
ّ
العائلي ،قبل
فيدخله منزله
ٍ
أن يـبــدأ املــراهــق بــإربــاك الـعــائـلــة ،وحياتها
اليومية ،وأنماط عيشها ،وعالقاتها .وهو،
ُ ِّ
ويشكل تهديدًا،
بهذا ،يزيد من قلق الجميع،
ّ
ْ
وإن م ـبــط ـنــا ف ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان ،لـلـعــالــم
ّ
املتكامل الذي صنعه الجراح وزوجته .غير
ْ
أن َم ّــخــرجــا واح ـ ـ ـدًاُ ،يـمـكـنــه إن ـق ــاذ الـعــائـلــة،
ُ ِّ
فكر بها أحدٌ
يتمثل بممارسة تضحية لم ي
سابقًا.
أمــا الكوميديا ،املنضوية فــي إطــار الخيال
العلمي ،فتضع نيكول كـيــدمــان فــي تجربة
سـيـنـمــائـيــة تـمـنـحـهــا فــرصــة اإلط ــال ــة على
ج ـ ـم ـ ـهـ ــورهـ ــا ،ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــورة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ف ـفــي
سبعينيات القرن الـ  ،20تدور أحداث «كيف
ّ
تتحدث إلى الفتيات في الحفالت» في لندن،
ع ـبــر م ــراه ــق خـ ـج ــول ،ي ـه ــوى مــوس ـي ـقــى الـ ـ
ّ
«بــانــك» ،ويتسلل مــع صديقتيه إلــى حفلة،
يلتقون فيها بنساء غــامـضــات ،ستنكشف
ّ
ح ـق ـي ـق ـت ـهــن ،ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،ق ـب ــل أن ُي ـ ــدرك
ّ
الجميع أنهن كائنات فضائية.
ّ ُ ّ
ف ــي مـقــابــل ه ــذا ك ــل ــه ،ت ـط ــل نـيـكــول كـيــدمــان
فــي دور تـلـفــزيــونــي ،بـ ــإدارة املـخــرجــة جاين
كمبيون (التي أدارتـهــا ،عــام  ،1996في فيلم
 ،)Portrait Of A Ladyوذل ـ ــك ف ــي امل ــوس ــم
ال ـث ــان ــي م ــن «أعـ ـل ــى ال ـب ـح ـي ــرة» ،امل ـع ـن ــون بـ
«فـ ـت ــاة ال ـ ـصـ ــن» .يـ ـ ــروي امل ــوس ــم األول مــن
املسلسل ،الذي ابتكرته كمبيون وكتبته عام
 ،2013بالتعاون مع الكاتب والسيناريست
واملـ ـخ ــرج األس ـت ــرال ــي جـ ـي ــرارد ل ِّــي (،)1951
تـفــاصـيــل تـحـقـيــق ت ـقــوم ب ــه ُمـحــقـقــة شـ ّـابــة،
بحثًا عن فتاة حامل ،في ال ـ  12من عمرها،
تختفي بطريقة غامضة ،في مدينة صغيرة
في نيوزيلندا.
أمـ ــا امل ــوس ــم ال ـث ــان ــي ،ف ـي ـبــدأ بــال ـع ـثــور على
جثة ِّ مرمية على شاطئ أسـتــرالــي ،مــا يدفع
املحققة روبــن غريفن (إليزابيث مــوس) إلى
ّ
مشوقة
خــوض تجربة بوليسية وإنسانية
وخطرة .أما كيدمان ،فقالت ،فور تأكيد خبر
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي امل ــوس ــم ال ـثــانــي ق ـبــل أشـهــر
ع ــدي ــدة ،إن ـه ــا مـتـحـ ّـمـســة جـ ـدًا ل ـل ــذه ــاب إلــى
أسـتــرالـيــا ،بـهــدف لـقــاء صديقتها كمبيون،
ّ
وأحبه كثيرًا» .وأضافت
«التي أحترم عملها،
أنها سعيدة للعمل مع إليزابيث موس أيضًا
ّ
(يبدأ بث حلقات املوسم الثاني قريبًا ،على
شاشات تلفزيونية دولية عديدة).
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عن املمثل ،روجــر مــور ،في َّفيلم «الجاسوس
ُ َ
وي ــذك ــر ب ــأن ــه أدى أح ــد أكـثــر
الـ ــذي أح ـب ـنــي».
املشاهد أسطورية ،عندما قفز من على جرف
إل كابيتان في حديقة «يوسمايت» الوطنية،
ُمـ ـعـ ـت ـ ِـمـ ـدًا عـ ـل ــى م ـظ ـل ــة هـ ـب ــوط (بـ ـ ــاراشـ ـ ــوت)
للوصول لألرض ،في حيلة كلفت األستوديو
فــي ذل ــك الــوقــت حــوالــي  500أل ــف دوالر فقط
اللتقاطها.
كولين فولنويدر

ّ
َ
كــان فــي معظم األف ــام التي ُعـ ِـرضــتُ ،مــؤخـرًا،
ف ــي دور الـ ـع ــرض .وظ ـه ــر ال ــرج ــل ال ـب ــال ــغ من
ال ـع ـم ــر  38ع ــام ــا فـ ــي أف ـ ــام «داي هـ ـ ـ ــارد» و
«إك ــس مــن» و«الــرجــل الـحــديــدي» و«أفــاتــار»
و«تــرانـسـفــورمــرز» و«سـبــايــدر مــان» و«كابنت
ً
أم ـ ـيـ ــركـ ــا» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .وكـ ـ ــان بـ ــديـ ــا ل ـف ـنــانــن
مشاهير مثل ب ــروس ويليس ودان ـيــال كريغ
وشيا البــوف وكيفن بيكون وغيرهم .ال يزال
كولني يعمل حتى اآلن.
الدوبلير عربيًا

بنفس الفارق بني السينما العاملية والسينما
امل ـص ــري ــة إن ـت ــاج ــا وإخـ ــراجـ ــا وإث ـ ـ ـ ــارة ،ي ـكــون
ح ـضــور املـمـثــل ال ـبــديــل ،وأش ـهــر الــدوبـلـيــرات
لدينا كانوا في األســاس العبني في السيرك،
أو ري ــا ّض ـي ــن م ـح ـتــرفــن ،م ـثــل ل ــوي ــزا حكيم
ً
الـتــي مــثـلــت دور ُم ـ ّ
ـروض ــة ثـعــابــن بــديــا عن
الفنانة ّ نبيلة عبيد ،في فيلم «السيرك» ،وهي
ً
التي مثلت مشهد محاولة االنتحار بــدال من
يـســرا فــي فيلم «امـ ــرأة آيـلــة لـلـسـقــوط» ،وهــي
التي تلقت على وجهها عشرين صفعة على
وجهها من املمثل أحمد زكي في فيلم «نزوة»،
مما أدى إلى تورم خديها لعدة أيام.

شارك العديد من الفنانين
األتراك في االستفتاء
األحد .ونشروا حينها
صورهم على مواقع
التواصل االجتماعي،
داعين الشعب التركي إلى
اإلدالء بصوته
اسطنبول ـ العربي الجديد

ُ
ّ
سياسيًا من
حدثًا
ال يترك الفنانون األتــراك ٌ
دون أن ي ـك ــون ل ـهــم م ـش ــارك ــة ف ـيــه ،ويـسـعــى
غالبيتهم للمشاركة في عمليات االنتخاب
واالستفتاء ،كما يــدلــون بآرائهم ومواقفهم
ً
السياسية .في االستفتاء األخير ،مثال ،شارك
العديد منهم وهذه قائمة ببعضهم.
ت ـ َّ
ـوج ــه ال ـف ـن ــان ــان ال ـ ــزوج ـ ــان ،خ ــال ــد أرغ ـن ــج،
الشهير بالعالم العربي باسم «السلطان»،
وه ــي الـشـخـصـ َّـيــة ُال ـتــي َّأداهـ ـ ــا ف ــي مسلسل
َ
َّ
العربية ،رفقة
«حريم السلطان» املدبلج إلى
زوج ـت ــه امل ـم ـث ـلــة ،بـ ــارغـ ــوزار كـ ـ ــورول ،وال ـتــي
ٱشتهرت بدور «شهرزاد» في املسلسل التركي
«ويبقى الحب» ،وأدليا بصوتهما في مركز
االسـتـفـتــاء .ونـشـ َـرت ك ــورول عبر صفحاتها
ً
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ص ــورة
ُ
تضع ورقة االستفتاء داخل
ملشاركتها ،وهي
ال ـص ـن ــدوق ،ومـقـطــع فـيــديــو لـهــا ولــزوج ـهــا،
يستفيتان على الدستور.
وهما
ّ
َ
َّ
التركية ،تويا ،في االستفتاء.
وشاركت املمثلة

َّ
وحثت عبر صفحتها على موقع «إنستغرام»
متابيعيها ،والذين يتجاوز عددهم مليونني
َ
َّ
السياسية.
و 200ألــف متابع ،على املشاركة
ً
ونـ ـش ـ َـرت ت ــوي ــا صـ ـ ــورة ل ـص ـن ــدوق االقـ ـت ـَّـراع
قــائ ـلــة« :ص ـب ــاح ال ـخ ـيــر ،اس ـت ـخــدمــوا حــقـكــم
االنتخابي ،أتمنى لكم يومًا سعيدًا» .يذكر
أن شهرة تويا جاوزت حدود موطنها تركيا.
ويـعــرفـهــا املـتــابـعــون ال ـعــرب بــاســم «ملـيــس»،
وه ــي الـشـخـصـيــة ال ـتــي أدت ـه ــا ف ــي املسلسل
ال ـت ــرك ــي «سـ ـن ــوات ال ـض ـي ــاع» امل ــدب ـل ــج للغة
العربية ،وأدت صوتها فيه الفنانة السورية،
فياض.
أناهيد ّ
ون ـشـ َـر مـغــنــي ال ـبــوب ال ـتــركــي ،ت ــارك ــان ،عبر
حسابه في «إنستغرام» صورة مشاركته في
ً
االستفتاء ،وعلق عليها قائال ملتابعيه الذين
ً
يتجاوز عدد املليون قائال «:صباح الخير».
ُ
ويـ َـعـ ُّـد تــاركــان من أشهر فناني تركيا الذين
َ
َّ
وص ـل ــوا إل ــى ال ـعــاملــيــة ،وب ـيــعــت امل ــاي ــن من
أسطوانته.
ّ
وحــث املطرب الشهير ،إبراهيم تاتليسيس،
عبر َ َحسابه فــي «إنـسـتـغــرام» على
متابعيه ْ
املشاركة ،إذ نشر صورة بطاقته الشخصية
«استخدم
رفقة ورقة االستفتاء وعلق عليها:
ِ
َّ
حقك االنتخابي ،وصـ ّـوت ،وإال ال تشكو بعد
ذلك».
وش ـ ــارك ال ـش ـيــف ال ـت ــركــي ،ن ـصــرت كــوكـشــي،
ّ
َ
الخاصة بنثر امللح،
والــذي
اشتهر بطريقتهِ
في االستفتاء على الدستور الجديدُ ،معتمدًا
حــرك ـتــه ال ـش ـه ـيــرة نـفـسـهــا ف ــي وضـ ــع ورق ــة
َ
ونشر
التصويت داخــل صندوق االستفتاء.
مشاركته تلك في حسابه على «إنستغرام»،
وع ـل ــق ال ـط ـبــاخ الـ ــذي يـتــابـعــه أك ـث ــر م ــن 5.7
ً
ماليني متابع قائال «انتهت العملية».

مغنّي البوب التركي تاركان ()Getty

وكان رئيس الــوزراء التركي ،بن علي يلدرم،
ق ــد اج ـت ـم ــع ،أم ـ ــس ،خـ ــال م ــأدب ــة ع ـش ــاء في
قـصــر «دوملـ ــا بــاه ـت ـشــي» ،إل ــى فـنــانــن أت ــراك
من مغنني وممثلني .وطالب يلدرم الفنانني،
خالل كلمته ،بتقديم الدعم للدستور الجديد
وال ـن ـظــام الــرئــاســي .وأشـ ــار فــي حــديـثــه إلــى

ّ
أن ا ّلـفـنــان ّم ــرآة املـجـتـمــع ال ــذي يـعـيــش فيه،
م ــوض ـح ــا أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن ل ـل ـح ـكــومــة الـتــركـيــة
ّ
التخلي عن هذه املرآة.
وي ــذك ــر ،أن ــه ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة الـســابـعــة من
ص ـب ــاح ال ـب ــارح ــة ب ـتــوق ـيــت ت ــرك ـي ــا ،انـطـلـقــت
عملية الـتـصــويــت عـلــى ســابــع اسـتـفـتــاء في

تاريخ الجمهورية التركية في  32مدينة في
مناطق شرق تركيا ،لتلحق بها املدن األخرى
في تمام الساعة الثامنة.
وق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاز الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،رج ـ ـ ــب ط ـيــب
أردوغ ــان ،بنتائج االستفتاء وحــول بالتالي
النظام التركي من البرملاني إلى الرئاسي.

