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األطفال واإلنترنت: »ليسوا وحدهم«
عمر قصقص

غــدا امــتــاك األطــفــال واملــراهــقــن هاتفًا ذكيًا 
م استخدام 

ّ
أمرًا طبيعيًا، إذ بات الطفل يتعل

النطق والقراءة، وأصبح  م 
ّ
الهاتف قبل تعل

ــمــــاس مـــــراهـــــق فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــغــ انــ
االجتماعي واأللعاب والتطبيقات املتنوعة، 
حــتــمــيــًا. هــــذا األمـــــر خــلــق تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
ــال مــن  ــ ــفـ ــ ومــــتــــســــارعــــة، فـــبـــن تـــخـــويـــف األطـ
لساعات  إهمالهم  وبــن  اإلنــتــرنــت،  »ُبعبع« 
أّي  دون  ــــن  مـ شـــاشـــاتـــهـــم  أمــــــــام  ــديــــن  ــيــ وحــ
مراقبة، تواجه شريحة واسعة من العائات 
حــول سامة  فعلّية  وعــي  مشكلة  اللبنانية 

األطفال على الشبكة.
وأمــــام هـــذا الــواقــع الـــذي أفــضــى إلـــى تفشي 
قامت  باإلنترنت«،  األطفال  »اتصال  ظاهرة 
الـــجـــامـــعـــة األنـــطـــونـــيـــة بــصــفــتــهــا الـــشـــريـــك 
األكـــاديـــمـــي الــبــحــثــي فـــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للوقاية من مخاطر اإلنترنت على املراهقن 
الــتــربــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة  لـــبـــنـــان،  فـــي 
والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجتماعية 
واملجلس األعلى للطفولة وبرعاية املجلس 
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي. بـــإجـــراء دراســــة حــول 
»اســـتـــخـــدام املــراهــقــن واألطـــفـــال لــإنــتــرنــت 
 
ّ
أن إلـــى  الــتــي خلصت نتائجها  لــبــنــان«  فــي 

لبنان،  فــي  املراهقن  مــن  الساحقة  األغلبّية 
اإلنترنت من  رقــابــة على  يتعرضون ألي  ال 
قبل أهلهم، ال لناحية املضمون، وال لناحية 
ــرنــــت. وعــــــدد مــن  ــتــ ــات اســــتــــخــــدام اإلنــ ــاعــ ســ
هؤالء املراهقن يتلقون أو يتبادلون صورا 
وفيديوهات متعلقة بالعنف والتطّرف. كما 
 أغلبهم على اتصال وتواصل مع شخص 

ّ
أن

غريب يتبادلون معه معلومات خاصة.
مراهقًا   1891 التي طاولت  الدراسة  ظهر 

ُ
وت

املــدارس وخارجها،  في  لبنانين،  ومراهقة 
أن 97 بــاملــئــة مــن املــراهــقــن )11 و18 عــامــا( 
ومواقع  االلكترونية  املــواقــع  على  يدخلون 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــــال الــهــاتــف  الـ
الــخــلــيــوي والــكــومــبــيــوتــر الـــخـــاص بــهــم من 
إلــى 5 ساعات يوميا وأغلبيتهم من  ساعة 

دون مراقبة األهل.
كــمــا يــتــواصــل 66 بــاملــئــة فـــي املـــــدارس على 
اإلنترنت مع شخص غريب، و73 باملئة من 
املــــدراس، متصلون بغريب.  األطــفــال خـــارج 
ــة أيــضــًا إلـــى أن 19 باملئة  الـــدراسـ وأشـــــارت 
مــن األطــفــال واملــراهــقــن فــي املــــدارس تلقوا 
رســالــة مــن مــجــمــوعــة مــتــطــرفــة، و16 باملئة 
في امليدان تلقوا رسائل مشابهة. وأشار 16 
هم يعرفون 

ّ
باملئة من طــاب املــدارس إلــى أن

حن  في  املتطرفون،  يستخدمها  تطبيقات 
ارتــفــعــت الــنــســبــة إلـــى 50 بــاملــئــة مـــن خـــارج 
ــــدارس. وتــبــن الـــدراســـة أن 10 بــاملــئــة من  املــ
املــدارس متصلون بشبكات متطرفة،  طاب 
ــــدارس  ــــارج املـ فـــي حـــن أن 28 بــاملــئــة مـــن خـ

متصلون بشبكات مماثلة.
مــن  ــئــــة  ــاملــ بــ  42 أن  الـــــــدراســـــــة  ــر  ــهـ ــظـ تـ ــا  ــمــ كــ
اإلنترنت  يستخدمون  املــدارس  في  األطفال 
لأللعاب العنيفة، و33 باملئة خارج املدارس 
هذا  نفسها.  العنيفة  األلــعــاب  يستخدمون 
ولم يكترث 65 في املئة من األهل عند معرفة 

حقيقة تواصل ابنهم.
ــقــــول األســــتــــاذة  ــن أهــــــــداف الــــــدراســــــة، تــ ــ وعــ
املــحــاضــرة فــي كلية اإلعـــام والــتــواصــل في 
الــجــامــعــة األنــطــونــيــة جــيــنــي مــشــنــتــف، في 
»الــدراســة  إن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
ــي األهــــــل ومـــقـــّدمـــي  ــ ــى قـــيـــاس وعـ ــ تـــهـــدف إلـ
الرعاية حول كيفية حماية األطفال أوناين، 
وإلى معرفة طبيعة املخاطر التي تواجههم 
للمحتويات  الــتــعــّرض  لــنــاحــيــة  خــصــوصــا 
لاستمالة  والــتــعــّرض  واملــتــطــّرفــة،  العنيفة 

والتجنيد من قبل الجماعات املتطّرفة«.
وعن املصاعب التي واجهتهم خال الدراسة 
تضيف: »الصعوبة التي واجهتنا هي بلقاء 
املعلومات  يعطونا  وأن  واملراهقن  األطفال 
ــردد، كما  ــ تــ أو  الــصــحــيــحــة مـــن دون خــــوف 
امــتــنــع الــعــديــد مــن األطـــفـــال واملــراهــقــن في 
ــابـــة عــلــى بــعــض األســئــلــة  ــدارس مـــن اإلجـ ــ املــ

التي طرحت عليهم«.
وعن الخطوات العملية بعد األرقام املخيفة 

C

التي توصلت اليها الدراسة، تؤكد مشنتف 
ــل لـــهـــذه املـــخـــاطـــر،  ــ ــه »يـــجـــب تـــوعـــيـــة األهــ ــ أنـ
ورش  طــريــق  عــن  الحماية  طــرق  وتعليمهم 
األطفال  وتوعية  تدريبية،  ونشاطات  عمل 
واملراهقن في املدارس من املخاطر التي قد 
يواجهونها، الى جانب التواصل والشفافية 
ــلء وقــت  ــل واألوالد، كــمــا يــجــب مــ ــ بـــن األهـ
إدمان االلعاب واإلنترنت ومواقع التواصل 

بنشاطات ترفيهية وثقافية«.
تزامنًا مع هذه الدراسة، قام املجلس األعلى 

الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  لــلــطــفــولــة فـــي وزارة 
بالتعاون مع »املجلس الثقافي البريطاني« 
وعــــدد مـــن الـــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــمـــات تـــوعـــيـــة واســـعـــة  املــعــنــيــة بــتــنــظــيــم حـ
النطاق حول سامة األطفال على اإلنترنت، 
 17 انطلقت في  أونــايــن«  »انتبهوا  بعنوان 

آذار/مارس املاضي.  
أبــرزهــا،  أنشطة  عــّدة  الحملة تضمنت  هــذه 
مؤتمر في قصر »األونيسكو« حضره أكثر 
مـــن 200 طــفــل مـــع أهــلــهــم، تــضــمــن جلسات 

لــألهــل حــــول تــجــنــيــد الــجــمــاعــات املــتــطــّرفــة 
لــألطــفــال عــلــى اإلنــتــرنــت فــي لــبــنــان، وحــول 
ــاب الــعــنــيــفــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، وســبــل  ــعــ األلــ
ــتــــرونــــي، ووســـائـــل  ــكــ مـــكـــافـــحـــة الـــتـــنـــّمـــر اإللــ
التبليغ املعتمدة عند تعّرض األطفال لألذى 
على اإلنترنت. كما جال األطفال املشاركون 
ألــعــابــا وبــرامــج  على »ســتــانــدات« تضّمنت 
توعية حول كيفية حماية أنفسهم أوناين، 
ــب اإلدمـــــان عــلــى اإلنــتــرنــت مــن خــال 

ّ
وتــجــن

وسائل ترفيه بديلة مثل التلوين، والزراعة، 
وعلم الفلك، والروبوت. 

وإلى جانب املؤتمر، انطلقت حملة إعانية 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وقــنــاة  
تلك  ملواجهة  الــنــاس  تثقيف  هدفها   ،LBCI
ابنك/ »إذا  شعار  تحت  لبنان  فــي  املخاطر 

ــه/ا، مــا  ــالــ ــحــ بــنــتــك لــــحــــالــــه/ا مــــش يــعــنــي لــ
بتعرفوا اإلنترنت لوين بياخد والدكن«.

ــبـــهـــوا أونــــايــــن«  ــتـ كـــمـــا نـــشـــرت صــفــحــة »انـ
التوعوية والصور  الفيديوهات  العديد من 
الــتــي تــظــهــر حــجــم الــخــطــر عــلــى األوالد في 

املنازل واملدارس. 
ــعــــرض األطـــــفـــــال لـــخـــطـــر الـــتـــطـــرف،  وعــــــن تــ
باملجلس  والشراكات  البرامج  مديرة  تقول 
ــم، فــي  ــ ــيـ ــ ــا وكـ ــ ــــورمـ ــانـــي نـ ــطـ ــريـ ــبـ ــي الـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
إن »األطــفــال  الــجــديــد«،  مقابلة مــع »العربي 
ــعـــرضـــون لـــشـــتـــى أنــــــــواع املــــخــــاطــــر مــثــل  ــتـ يـ
املحتوى غير املائم لعمرهم أو الذي يحمل 
لــلــتــنــمــر ال سيما  يــتــعــرضــون  قـــد  أو  عــنــفــًا 
الـــذي قد  الــتــواصــل االجتماعي  على مــواقــع 
يــؤدي إلــى استغال جنسي أو إلــى تجنيد 
في مجموعات إرهابية أو أصولية وغيرها 
من املخاطر املتعلقة بانتهاك خصوصيتهم 
األماكن  ضمنها  من  الشخصية  وبياناتهم 
الــتــي يــرتــادونــهــا وصـــوال إلـــى عـــدم وعيهم 
ال سيما  يتركونها  التي  الرقمية  بالبصمة 

إذا كان سلوكهم غير مائم«.
أما عن هدف الحملة، فتؤكد وكيم أن »الهدف 
الــرئــيــســي لــلــحــمــلــة هـــو تــوعــيــة ومــســاعــدة 
ا واألكثر عرضة للمخاطر 

ّ
الشباب األقل حظ

 عن 
ً
الخــتــيــار طــــرق إيــجــابــيــة بــديــلــة فـــضـــا

االنــــجــــراف خــلــف حـــركـــات مــتــطــرفــة، ورفـــع 
يواجهها  التي  املخاطر  األهــل حــول  توعية 
أطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت، وتـــقـــديـــم حــلــول 
التوعية  ورفــع  املخاطر،  تلك  تذليل  لكيفّية 
حول الطرق اإليجابية الستخدام اإلنترنت«. 
كما شــددت واكيم على أهمية دور املدرسة 
ــار، والــحــاجــة إلـــى رفـــع الــوعــي  ــ فــي هـــذا اإلطـ
على صعيد وطني لوضع الخطط والقوانن 
الضرورية لحماية األطفال أوناين من كافة 

املخاطر، وخصوصًا خطر التطرف.
ــقـــســـم املــــشــــاركــــون فــي  ــر، انـ ــمــ ــؤتــ وخـــــــال املــ
الورشة إلى ثاث مجموعات: مجموعة لرفع 
ومجموعة  التقني،  املجتمع  إلــى  توصيات 
ومجموعة  القرار  لصانعي  توصيات  لرفع 
لــرفــع تــوصــيــات لـــإعـــام، وبــعــد مــداوالتــهــا 
خرجت املجموعات بالعديد من التوصيات 
أبرزها، إعداد مناهج تربوية جديدة تواكب 
مــخــاطــر اإلنـــتـــرنـــت وضـــــــرورات اســتــخــدامــه 
للتعامل مع  آلــيــة  السليم واآلمــــن. وتــطــويــر 
ومن  األطفال  على  الواقعة  اإلنترنت  جرائم 
ــز مــتــخــصــص  ــركــ ضــمــنــهــا خــــط ســـاخـــن ومــ
ــيــــف جـــــهـــــاز قـــضـــائـــي  ــلــ ــكــ لــــلــــمــــســــاعــــدة. وتــ
على  الواقعة  اإلنترنت  بجرائم  متخّصص 
األطفال. وتخصيص بند في املوازنة العامة 

لدعم خطوات حماية األطفال.
ــه يـــجـــب تــفــعــيــل  ــ ــــدت املـــجـــمـــوعـــات أنـ كـــمـــا أكــ
والـــوزارات  الخدمات  مـــزودي  بــن  التنسيق 
وطني  صعيد  عــلــى  التشريعية  والــهــيــئــات 
مـــن خــــال تــشــكــيــل فــريــق مــشــتــرك مـــن كــافــة 
أصــــحــــاب املـــصـــلـــحـــة، لــلــعــمــل عـــلـــى مـــســـودة 
سياسة تعتمدها وزارة االتصاالت لحماية 
األطــــفــــال. وتــوفــيــر Wi-Fi آمــــن فـــي األمــاكــن 
العامة. وإفراد مساحات واسعة في وسائل 
األطفال  التوعية حــول حقوق  لرفع  اإلعـــام 
وتشجيع  حمايتهم،  وسبل  اإلنترنت  على 
املحتوى  عــن  التبليغ  عــلــى  واألوالد  األهـــل 
املتضّمن تنّمرا أو أذى مباشرا عبر وسائل 
الــشــكــاوى املــدفــوعــة مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي. 

أغلب األطفال 
يتواصلون مع غرباء 

على اإلنترنت

أظهرت دراسة لبنانيّة استخدام المراهقين واألطفال لإلنترنت، أّن أغلبيّة األطفال يتواصلون مع غرباء على اإلنترنت، 
وأّن 38 بالمئة منهم يتّصلون بمجموعات متطرّفة

ليست  املتطّرفة  التنظيمات  مع  األطفال  تواصل  مخاوف 
من فراغ. فقد استخدم مناصرو تنظيم »داعش« تطبيقات 
التراسل في التواصل قبل تنفيذ اعتداءات في دول غربّية. 
وبينما لم ُيعرف مضمون تلك املراسالت، إال أّن السلطات 
ــل صــراعــا على 

ّ
ــطــالــب بإمكانّية الــولــوج إلــيــهــا، مــا ُيــشــك

ُ
ت

إنفاذ  وجهات  التكنولوجّية  الشركات  بني  الخصوصّية 
القانون في تلك الدول.

ــارت تــقــاريــر بــريــطــانــّيــة إلـــى أّن منفذ اعـــتـــداء لــنــدن،  ــ وأشـ
يــوم األربــعــاء املــاضــي، خــالــد مسعود، كــان يتحدث عبر 
أدى  الـــذي  الهجوم  تنفيذه  مــن  دقيقتني  قبل  »واتـــســـاب«، 
البريطاني في  البرملان  إلى مقتل 4، بينهم شرطي، قرب 
ويستمنستر. ولم ُيعرف، على وجه التحديد، ما إذا كان 
»واتساب«،  عبر  رسائل  ى 

ّ
َيتلق أو  ُيرسل،  َيقرأ،  مسعود 

لكن ُعرف أنه كان ناشطا على التطبيق. 

الــعــروســي  ــيـــو/حـــزيـــران 2016، طــعــن عــبــدالــلــه  يـــونـ فـــي 
غرب  مانيانفيل،  في  وزوجــتــه  الفرنسية  بالشرطة  قائدًا 
ــة اإلســالمــيــة  ــدولـ الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، وأعـــلـــن تــنــظــيــم الـ
 طويلة 

ً
)داعش( مسؤوليته عنها. ووّجه العروسي رسالة

ا، 
ً
على »فيسبوك« مدتها 13 دقيقة يرّجح أنها معّدة سلف

داعــش(،  تنظيم  )زعيم  البغدادي  بكر  أبــو  بمبايعة  بدأها 
ودعـــا فيها إلـــى قــتــل رجـــال الــشــرطــة وحــــّراس السجون 

ي الراب الذين عّدد بعض أسمائهم.
ّ
والصحافيني ومغن

كما اكتشف املحققون في اعتداءات باريس في ديسمبر/
عبر  يتواصلون  كــانــوا  املعتدين  أّن   ،2015 األول  كــانــون 
»واتساب« و»تيليغرام« لتنسيق الهجوم. وقال املحققون 
حينها إّن املنفذين كانوا يستخدمون تطبيقات التراسل 
للتواصل في ما بينهم، لفترة معّينة قبل تنفيذ االعتداء، 

من دون معرفة مضمون تلك الرسائل.

تطبيقات لالعتداءات

MEDIA
منوعات

نشر تنظيم الدولة اإلسالمية تغريد
)داعش( مئات مقاطع الفيديو 

على »يوتيوب« منذ اعتداء لندن، 
يوم األربعاء الماضي، بهدف تجنيد 

مقاتلين، غلبت عليها عمليات قطع 
رؤوس ومشاهد عنيفة جدًا يظهر 

فيها أطفال، وتشير أغلبها إلى خالد 
مسعود، منفذ اعتداء لندن.

أعرب ناشطون مصريّون عن 
سخطهم وغضبهم بعد انتشار 

خبٍر عن اغتصاب رجل يبلغ 35 عامًا 
لطفلة تبلغ من العمر سنتين وخبرًا 

عن وفاتها، فأطلقوا وسمي 
»#إعدام_مغتصب_الرضيعة« 

و»#طفلة_البامبرز« اللذين تصدرا 
الئحة األكثر تداوًال في البالد.

تعرضت شركة »يونايتد« األميركيّة 
للطيران لحملة انتقادات على 

مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
حظرها على 3 فتيات ركوب طائرة 

بسبب مالبسهن. وكانت الفتيات 
يرتدين »سراويل ضيقة«، عندما تم 

منعهّن من ركوب الطائرة قبل تبديل 
مالبسهّن، ما أدى لغضب واسع.

فضيحة جديدة لألذرع اإللكترونيّة 
التابعة للرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي حصلت أول من أمس، 
عندما اكتشف ناشطون وسمًا تحاول 

األذرع الترويج له، هو »#هنستحمل_
مع_السيسي«، كّل من غرّد عليه 

حسابات وهمية، لها أرقام تسلسليّة، 
وكتبت نفس التغريدة.

)Getty/آرني ديديرت(
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بـــجـــديـــد. لــكــن األزمــــــة الـــســـوريـــة فــتــحــت كل 
الــجــبــهــات، وربــمــا زادت مــن حــضــور بعض 
ــلـــت إلــــى درجـــة  الــفــنــانــن الـــســـوريـــن، ووصـ
القانون  وتنفيذ  الــرقــابــي،  بالتشدد  الطلب 
املــتــعــلــق بــكــل فــنــان غــيــر لــبــنــانــي. لـــو عــدنــا 
، لوجدنا أن الفنانة الراحلة، 

ً
بالتاريخ قليال

سعاد محمد، هي من أصول سورية، وكذلك 
زميلتها الراحلة، فايزة أحمد. وقد اختارتا 
الــعــيــش فـــي لــبــنــان، وكـــذلـــك الــفــنــان، جـــورج 

وســـوف. كما تــواجــد فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــــأس بــــه مــــن الـــفـــنـــانـــن الـــســـوريـــن  ــدٌد ال بـ ــ عــ
رويـــدة عطية، ومحمد  بــيــروت، ومنهم  فــي 
ــدا، ومــحــمــد املـــجـــذوب،  ــرمـ خـــيـــري، وشــهــد بـ
ونــاصــيــف زيـــتـــون، وحــــازم الــشــريــف وعلي 
وحـــســـن الـــديـــك، وغــيــرهــم الــكــثــيــر. ويــعــمــل 
عدد كبير من العازفن السورين في الفرق 
فارس  ومنهم  لبنانين  لفنانن  املوسيقية 
كرم، وعاصي الحالني، وآخرون. هذا التنوع 

ربيع فران

قـــبـــل أســـبـــوعـــن، تـــوجـــهـــت نــقــابــة 
الــفــنــانــن املــحــتــرفــن فـــي لــبــنــان، 
اللبناني  الــعــام  األمـــن  إلـــى  بطلب 
لجهة  القانون  تطبيق  في  التشّدد  بضرورة 
خضوع بعض الفنانن األجانب املتواجدين 
الخاصة  املالية  املستحقات  لدفع  لبنان  فــي 
باألمن العام، كما لنقابة الفنانن املحترفن.

لــكــن الــســؤال الـــذي ُيــطــرح، هــو ملـــاذا إصـــرار 
نقابة الفنانن املحترفن في لبنان في هذا 
الوقت بالذات على تطبيق القانون الخاص، 
ــة بـــعـــض الــــعــــازفــــن والـــفـــنـــانـــن  ومــــــا عــــالقــ
ــزوح  ــنــ ــــك؟ وهــــــل تـــســـبـــب الــ ــذلـ ــ الــــســــوريــــن بـ
السوري في تفاقم هذه األزمة والضرر الذي 
 الــنــقــابــة بــحــق الــفــنــانــن 

ُ
ــيـــان يــحــكــي عــنــه بـ

اللبنانين؟
منذ ثالث سنوات تحديدًا، بدأت هذه األزمة، 
السورين  الفنانن  مــن  عــدد  ر  تهجَّ بعدما 
لبنان، ومنهم عازفون ومغنون. ودون  إلى 
ــتـــقـــارب الـــجـــغـــرافـــي بـــن لــبــنــان  شــــك، فــــإن الـ
ــة كــــان عــلــى مـــــدار ســـنـــوات محطة  ــوريــ وســ
لــلــتــبــادل الــفــنــي بـــن الــبــلــديــن وهـــــذا ليس 

ال تزال هناك قطع 
من جدار برلين الذي 

أسقط عام 1989

بدأت هذه األزمة، بعدما 
تهّجر عدد من الفنانين 

السوريين إلى لبنان

ارتفاع أسعار الذهب 
أدى إلى أزمة عند الشباب 

الراغب بالزواج

2223
منوعات

الــفــنــي بـــن الـــبـــلـــديـــن، لـــم يــكــن يـــومـــًا سببًا 
فــي الــتــفــرقــة، عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا، استطاع 
أن يــقــدم صــــورة جــيــدة عـــن الــتــبــادل الفني 
الــثــورة  إلــى أن حلت  الــبــلــديــن،  الثقافي بــن 
السورية، سنة 2011، وبدأت مالمح األزمات 
تتضح، حتى وصلت إلى حرب مباشرة بن 
نــقــابــة الــفــنــانــن وبــعــض الــفــنــانــن األجــانــب 

الذين يسميهم البيان األخير.
ــة  ــأن األزمــ يـــؤكـــد مـــصـــدر مــتــابــع لــلــقــضــيــة، بــ

إلــى جمعية  املنتسبن  الحقيقية بن بعض 
الفنانن املحترفن في لبنان، وبن مجموعة 
لبنان،  فــي  السورين  املغنن والــعــازفــن  مــن 
تعود إلى دخول هؤالء على الخط اللبناني، 
وتــعــزيــز تــواجــدهــم. ويــلــفــت املــصــدر إلـــى أن 
معظم الــفــنــانــن الــســوريــن الـــذي عــمــلــوا في 
النقابة،  لـــقـــرارات  بــدايــة  يتنبهوا  لــم  لــبــنــان، 
بــســبــب بــعــض املــتــعــهــديــن، ودون شــــك، فــإن 
ــاهــــرة املـــغـــنـــي عـــلـــي الــــديــــك فــــي بــرنــامــجــه  ظــ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي »غــنــيــلــلــي تــغــنــيــلــك« ونـــجـــاح 
من  بسرعة صاروخية  الديك  شقيقه حسن 
بيروت، هو ما فتح أبواب األزمة. يقول هيثم 
ي لبناني، لـ »العربي 

ّ
عاليلي، وهو متعهد فن

الــجــديــد«: »عــنــدمــا بــدأ الــفــنــان حسن الديك 
لنفسه  أن يحجز  استطاع  لبنان،  في  الغناء 
موقعًا ثابتًا على الخارطة الغنائية، وسوق 
الديك  أن حسن  العاليلي  َيــذكــر  الــحــفــالت«. 
 بــمــدة زمنية 

ً
أحــيــى أكــثــر مــن عــشــريــن حــفــال

قصيرة، وهذا ما فتح، عيون املتعهدين على 
إلــى املطالبة  الــيــوم  الفنية، ووصـــل  الــســاحــة 
ــــن قــبــل  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــانــــون مـ ــدد عـ ــتـــشـ ــالـ بـ
الفنانن اللبنانين، األمر الذي تنّبه له الديك 
املتوجبة عليه  املستحقات  وقــام بدفع كامل 

لدائرة األمن العام ونقابة الفنانن.
بأنه  لبنان،  في  املطاعم  أحــد أصحاب  يؤكد 
يستوفي كــامــل الــشــروط الــخــاصــة بــاألجــراء 
ــديـــدًا ألي جــنــســيــة انـــتـــمـــوا.  ــنـــانـــن تـــحـ ــفـ والـ
ويــقــول: »لــســت ضــد قــانــون دفــع املستحقات 
الواجبة للدولة اللبنانية، ونحن ال نفرق بن 
فنان أو مغن سوري أو لبناني. على العكس 
ــورة مــتــكــامــلــة في  ــم أن نــقــدم صــ تــمــامــًا، األهــ
هوية  فال  الغناء،  وحتى  واملوسيقى  العزف 

في اعتقادي للموسيقى«.
وسألت »العربي الجديد«، بعض املتعهدين 
حــــول هــــذا املــــوضــــوع، فــأكــد أحــمــد رمــضــان، 
 لفنانن 

ً
بأنه أقام في لبنان أكثر من 12 حفال

الشروط  تستوفي  جميعها  كانت  ســوريــن، 
الحفالت.  بــهــذه  الخاصة  والــضــرائــب  املالية 
يــقــول: »تــعــهــدُت عــددًا مــن الحفالت الخاصة 
لــشــيــوخ الـــطـــرب مـــن حــلــب فـــي مــســرح قصر 
اليونيسكو ومسرح املدينة في بيروت. ومن 
كافة  بتنفيذ  قمت  الحفل،  لقرار  األول  اليوم 
اإلجـــــراءات والـــشـــروط الــواجــبــة لــأمــن الــعــام 
الــلــبــنــانــي، ونــقــابــة الــفــنــانــن، واالســتــحــصــال 

على تراخيص خاصة بهذه الحفالت«.
كــمــا يــؤكــد مـــســـؤول قــســم الـــبـــرامـــج فـــي أحــد 
املــحــطــة تقوم  إدارة   

ّ
أن الــلــبــنــانــيــة،  املــحــطــات 

بكافة اإلجراءات املالية الخاصة باستضافة 
ــانـــب. ويـــقـــول: »ال أريــــد حصر  الــفــنــانــن األجـ
إجابتي هنا فيما يتعلق باألخوة السورين 
ــعــــروف أن معظم  ــازفــــن. واملــ مـــن مــغــنــن وعــ
املــحــطــات الــلــبــنــانــيــة لــديــهــا مـــنـــدوب خــاص 
لــتــخــلــيــص هـــــذه األمـــــــــور، خـــصـــوصـــًا أثـــنـــاء 
املــنــوعــات،  بــرامــج  أو  الصيفية،  املــهــرجــانــات 
جدًا،  مرتفعة  مالية  ميزانيات  تتطلب  وهــي 
ويدخل ضمنها »التخليص« املتعلق باألمن 
الخاصة  والضرائب  الفنانن،  ونقابة  العام 

بوزارة املالية اللبنانية«.
لبنان  فــي  واملطاعم  الليلية  املــالهــي  صنف 

ُ
ت

بدرجات تختلف بن مطعم أو ملهى وآخر. 
ــًا بــنــجــمــتــن عــلــى  ــفـ ـ

َّ
ــن ــان املــــكــــان ُمـــصـ ــ ــلـــو كــ فـ

صاحبه دفع مبلغ ُيقدر بـ 163 دوالرًا أميركيًا 
للدولة اللبنانية واألمن العام اللبناني الذي 
املحترفن.  الفنانن  نقابة  مــع  ذلــك  يتقاسم 
التصنيف  ذلــك بحسب  على  القيمة  ــزداد  وتـ
السياحي للمكان، أما املجموع العام، فيمكن 
أجانب  فنانن  يستقبل  أن  امللهى  لصاحب 
في مطعمه وأن يدفع 1100 دوالر شهريًا بدل 
ضرائب عن هؤالء، وألي جنسية انتموا، فيما 
ال ينطبق األمر أبدًا على الفنانن اللبنانين، 
وتتجه القضية إلى مزيد من التساؤل حول 

العالقة السياسية بهذا الشأن.

A A

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

لم يكن ُممكنًا دخول املياه عند شاطئ الجية 
جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، قبل إبعاد 
املـــاء. تجتذب  الــظــاهــرة على سطح  الــقــنــاديــل 
مــيــاه الــربــيــع الـــبـــاردة قــنــاديــل الــبــحــر الــالذعــة 
إلى الشاطئ اللبناني، وهو ما ُيعيق مرتاديه 
االقـــتـــراب من  مــجــرد  الــذيــن يخشى معظمهم 
الشاطئ  رواد  يكن  لــم  اللزجة.  الكائنات  هــذه 
ُكثرًا على أي حال. بعض العبي كرة املضرب، 
واألكــاديــمــيــة،  الــنــاشــطــة  وســـيـــدات جمعتهن 
حــلــيــمــة الــقــعــقــور، فـــي نــشــاط ريـــاضـــي مــائــي 
ــادة بـــعـــض ثــقــتــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــمـــكـــن املــــــــــرأة، واسـ
بنفسها. خافت السيدات من وجود القناديل، 
وسط  بيديها  منهما  اثنن  حليمة  فسحبت 
اإلمــســاك  على  قدرتها  مــن  دهــشــة صديقاتها 
بالقنديل. تنحدر الدكتورة حليمة من محافظة 
الشاطئ. تسبح في  لكنها تحب  لبنان،  جبل 
أنــهــا تسبح برفقة  الــفــصــول، وحــتــى  ُمختلف 
حــصــان كــلــمــا ســمــحــت الــفــرصــة بـــذلـــك. وبـــات 
مـــرتـــادو الــشــاطــئ مــعــتــاديــن عــلــى نشاطاتها 

متحف »بيرجامون« و»املتحف اإلسالمي« 
ــــي الـــحـــديـــث«  ــانــ ــ ــتــــحــــف الــــتــــاريــــخ األملــ و»مــ
ــم«  ــديــ ــقــ ــانـــــــي الــ ــــف الـــــتـــــاريـــــخ األملـــــ ــــحـ ــتـ ــ و»مـ
و»املـــعـــرض الــوطــنــي الــقــديــم«. فــي املتحف 
ــتـــى،  ، نــــجــــد قــــصــــر املـــشـ

ً
اإلســـــــالمـــــــي، مـــــثـــــال

والــذي يعد واحــدًا من أجمل إبــداعــات الفن 
اإلسالمي التي يعود بناؤها إلى منتصف 

القرن الثامن. 
وتكمن مفاجأة هذه الواجهة في أنها كانت 
عبارة عن هدية شخصية من آخر السالطن 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــن، الــــســــلــــطــــان عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد، 
للقيصر األملاني فيلهام الثاني. وقد شكلت 
هـــذه الــهــديــة نــــواة أحـــد أهـــم مــتــاحــف الــفــن 
اإلسالمي في أوروبــا. كما نجد في متحف 
»بيرجامون« بوابة بابل، أو بوابة عشتار، 
وهــــي اكــتــشــفــت مـــن قــبــل اآلثــــــاري األملـــانـــي، 
كــولــدفــاي، بــدايــة الــقــرن املــاضــي، فــي موقع 
بــغــداد(، ونقلت  )65 كيلومترًا جنوب  بابل 
بــصــنــاديــق إلـــى مــتــحــف بـــرلـــن، وهـــي على 

شكل حجارة مكسرة. 
كــمــا نــجــد فـــي »جـــزيـــرة املـــتـــاحـــف« متحف 
ــا يـــســـّمـــى بــمــتــحــف  ــّيـــة أو مــ ــا الـــشـــرقـ ــيـ أملـــانـ
أساسي  بشكل  املتحف  هــذا  يــرصــُد   .DDR
أنماط الحياة التي كانت سائدة في أملانيا 

برلين ـ العربي الجديد

ة   العاصمة األملانيَّ
ُ
ز عّدة أموٍر أساسّية تميِّ

بــرلــن عــن غيرها مــن الــعــواصــم األوروبــّيــة 
 
ّ
أّواًل، رخص األسعار، إذ إن األخــرى، منها، 

العواصم األوروبّية  برلن تعدُّ من أرخص 
 الــبــقــاء فــيــهــا، فعليًا، 

ُ
ــــالق، وكــلــفــة عــلــى اإلطـ

ال تــقــارن بــعــواصــم أخــــرى مــثــل بــاريــس أو 
بيروت  مثل  عربّية  ى عواصم 

ّ
أو حت لندن، 
أو الدوحة. 

ثانيًا، تعدد الثقافات واالنفتاح، إذ يندر أن 
 ذا هوّية سكانّية 

ً
تجد في برلن حيًا كامال

ــدة، كــمــا هــو فــي بــاريــس أو لــنــدن، فال  ــ واحـ
ــلـــعـــرب، أو أحـــيـــاء  ــيــــاء خــــاّصــــة لـ ــد أحــ تـــوجـ
يعيش فيها املــســلــمــون فــقــط، وبــالــتــالــي ال 
»غــيــتــوهــات« مــغــلــقــة يــشــعــر فــيــهــا الــســائــح 
بأنه خرج من أملانيا. في حي »نوي كولن« 
، تـــجـــد الــــعــــرب واملــســلــمــن 

ً
الـــشـــهـــيـــر مــــثــــال

في  يعيشون  والسياح  والفنانن  والطالب 
الحي نفسه! 

الكبير  والــحــضــاري  الــثــقــافــي  اإلرث  ثــالــثــًا، 
املــــوجــــود فــــي املـــديـــنـــة، والـــــــذي يــفــشــي عــن 
تاريخ عريق وصراعات وحــروب وعذابات 
مّرت بها هذه املدينة، وخصوصًا في فترة 
الــحــكــم الـــنـــازي وصــعــود أدولــــف هتلر إلــى 
الحكم. هنا، نضع أهّم املعالم واألمكنة التي 
يجب على زائر مدينة برلن أن يمّر عليها، 
كي يأخذ فكرة كافّية عن املدينة وتاريخها، 

ويستمتع بإقامته هنا. 

جزيرة المتاحف
فــي »جــزيــرة املــتــاحــف«، تــجــُد أهــم املتاحف 
األســاســّيــة املـــوجـــودة فــي املــديــنــة، وأهــّمــهــا 

الرياضية، وأيضًا على مساهماتها في كشف 
حــجــم الــتــلــوث البيئي الــنــاتــج عــن اســتــحــداث 
مكبات النفايات العشوائية شمالي وجنوبي 

العاصمة بيروت. 
ــد املـــاضـــي، كــان  الــنــشــاط املــقــصــود، يـــوم األحــ
صديقات  مجموعة  اجتماع  ببساطة  بسيطًا 
ــــوح بــحــجــم  ــمـ ــ ــــي يــــــوم عـــطـــلـــة مـــشـــمـــس، وطـ فـ
تـــوصـــيـــات األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة بـــاملـــرأة، 
والــتــي صــــدرت بــمــنــاســبــة يـــوم املــــرأة الــعــاملــي 
في 21 مـــارس/آذار. تستند القعقور إلى هذه 
في  الرياضة  أهمية  عن  للحديث  التوصيات 
»تقليص  وفـــي  بنفسها«،  املــــرأة  ثــقــة  »تــعــزيــز 
التمييز القائم بن السيدات والرجال«. تتأخر 
املياه،  داخــل  بزميالتها  االلتحاق  عــن  قعقور 
لتؤكد على وصول رسالتها للمجتمع: »املرأة 
النشاطات،  كافة  ممارسة  على  وقـــادرة  قوية 
ونــأمــل بــاملــزيــد مــن املـــبـــادرات الــتــي تــعــزز ثقة 
تباعًا  السيدات  وصلت  بقدراتها«.  اللبنانية 
ــحــدد. حوالي 

ُ
وتــأخــر معظمهن عــن املــوعــد امل

ــيـــدة مــــن ُمــخــتــلــف الــخــلــفــيــات حــضــرن  20 سـ
إلـــى الــشــاطــئ. تــقــول املـــدربـــة الــريــاضــيــة التي 
النشاط  عــلــى جــديــة  للتأكيد  اســتــقــدامــهــا  تــم 
ــادي«، وإن املــهــم هــو »الــتــزام  ــ إن الــتــأخــيــر »عــ
الـــســـيـــدات بـــــأداء الــتــمــاريــن بــشــكــل صــحــيــح«. 
الـــــبـــــاردة مــــن صـــعـــوبـــة تــحــريــك  ــاه  ــيــ املــ زادت 
ــاه، لــكــن حليمة  ــيـ الــيــديــن والــقــدمــن داخــــل املـ
أكدت للجميع أن الجسم سيتأقلم مع البرودة 
سريعًا، وسيصبح التمرين أكثر إمتاعًا. وهو 
االستهجان  . تحولت صيحات 

ً
ما حدث فعال

مـــن بــــرود املـــيـــاه إلــــى تــرحــيــب بــالــطــاقــة الــتــي 
منحتها املياه والرياضة ألجساد السيدات. 

ســــاعــــة كــــامــــلــــة فـــــي املـــــيـــــاه قـــضـــتـــهـــا حــلــيــمــة 
وصديقاتها، مستمعات إلى إرشادات املدربة 

إليهن مجموعة حركات رياضية  التي قدمت 
الخاصة  التمارين  أو  جيم«  »أكوا  بالـ خاصة 
ــرافـــق  ـــل املــــيــــاه. وتـ ــ بـــمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة داخـ
خروجهن مــن املــيــاه الــبــاردة مــع االتــفــاق على 
ضـــــرورة تــحــديــد مـــوعـــد ثــــان وقـــريـــب لــتــكــرار 
الــســيــدات على  الــريــاضــي. كما أكـــدت  النشاط 

الشعور  بسبب  للمشاركة  صديقاتهن  دعــوة 
ــاء. وأكـــدت  ــ اإليــجــابــي الــــذي خــرجــن بـــه مـــن املـ
ــــن الــحــيــاة  الـــســـيـــدات أن »الـــنـــشـــاط كــســر روتـ
الــيــومــيــة لــلــمــرأة الــعــامــلــة أو املــتــزوجــة، وقــدم 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــة ملــــمــــارســــة هــــــذا الـ مـــســـاحـــة خــــاصــ
الرياضة«.  ويأتي هذا النشاط على بعد أيام 

قليلة من يوم املرأة العاملي الذي أحيته سيدات 
لــبــنــان عــبــر مــســيــرة حـــاشـــدة رددن خــاللــهــا 
املشاركة  فــي  الحق  أبــرزهــا  مطالب  مجموعة 
السياسية عبر نــظــام »الــكــوتــا«، ومــنــح املــرأة 
اللبنانية الجنسية ألبنائها، إضافة إلى إلغاء 

كافة أشكال التمييز القائمة بن الجنسن.

الشرقية بعد تقسيم برلن بن املعسكرين 
االشــتــراكــي والــرأســمــالــي فــي فــتــرة الــحــرب 
الـــبـــاردة، وكــانــت بــرلــن الــشــرقــيــة خاضعة 
لحكم النظام السوفييتي، إذ نجد كل أدوات 
حكم األنظمة البوليسية، من غرف التحقيق 
إلى أدوات التعذيب إلى زنازين االعتقال إلى 
والوشاية  والصمت  الخوف  ثقافة  انتشار 
واإلخـــبـــار فــي املــجــتــمــع. متحف DDR مهم 
الـــدول العربّية بسبب تشابه  ألي قــادم مــن 
ظروف برلن الشرقّية مع الظروف الحالية 

لكثير من الدول العربية. 

معرض »هامبورغر بانهوف«
وهـــو مــن أهـــم املـــعـــارض الــعــاملــيــة املستمرة 
والدائمة للفنون املعاصرة والحديثة، ويقّدم 
أعـــمـــاأل مـــن إنـــتـــاج أنــــدي وارول وجــوزيــف 
يتمُّ  ثــابــت  قسم  قسمان،  للمعرض  بــويــس. 
فيه عرض األعمال التاريخّية وقسم متغّير، 

تة للفنانن الشباب. 
ّ
يضم معارض مؤق

جدار برلين
زيـــارة جــدار برلن واجــب أســاســي على كل 
مــن يــدخــل املــديــنــة. تــوجــد قــطــع مــن الــجــدار 
ة أمــكــنــٍة من  ــدَّ الـــذي أســقــط عـــام 1989 فــي عـ

املدينة. 
 النقطة الــســيــاحــيــة األهـــم هــي أجـــزاء 

ّ
ولــكــن

املــوجــودة بالقرب مــن نقطة »تشك  الــجــدار 
 كــانــت حــاجــزًا مــروريــًا 

ْ
بوينت شــارلــي«، إذ

الشرقية  ٍة بن برلن  تفتيٍش رسميَّ ونقطة 
ــرات الـــنـــاس  ــ ــشـ ــ ــة. قـــتـــل عـ ــيــ ــربــ ــغــ ــــن الــ ــرلـ ــ وبـ
وهـــم يــحــاولــون الــعــبــور والــهــرب مــن برلن 
الغربّية هربًا من نظام  إلى برلن  الشرقية 

االستخبارات.

تمكين المرأة اللبنانية... نشاط لُكل الفصولأمكنة يجب أن تزورها في برلين
في شاطئ الجية جنوبي 
العاصمة اللبنانية بيروت، 

وبمناسبة عيد المرأة، 
نظمت الناشطة، حليمة 
القعقور، نشاطًا رياضيًا، 

وذلك »لتعزيز ثقة المرأة 
بنفسها«

القاهرة ـ محمد كريم

فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، انــتــشــرت ســالســل محالت 
شــعــبــيــة، كــــان هــدفــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة تــوفــيــر سلع 
استهالكية للمصرين بأسعار في متناول الطبقة 
ــة. كـــانـــت تــلــك املـــحـــالت ال تـــعـــرف طــبــقــات  ــادحـ ــكـ الـ
ــتــــادوا الــتــســوق من  ــــرى مـــن الـــزبـــائـــن الـــذيـــن اعــ أخـ
املوالت الكبيرة واملحالت ذات العالمات التجارية 
ــع تــغــيــر األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــهــــورة. ومـ املــــشــ
أصبح من الالفت جدًا للجميع في اآلونة األخيرة 
املحالت  الزبائن على  من  األخــيــرة  النوعية  توافد 
الــبــســيــطــة، بــل وشــكــواهــم مــن األســـعـــار. لــم تتغير 
ســيــاســة الــبــيــع، ولـــكـــن ارتـــفـــاع األســـعـــار بــطــريــقــة 
جنونية رفع املحالت ذات البضائع الرخيصة إلى 

مصاف األسواق السياحية.
ــــط الـــقـــاهـــرة بـــعـــيـــدًا عــــن تـــلـــك املـــوجـــة  لــــم يـــكـــن وسـ
املنفلتة بال رقيب وال حسيب؛ فأن تجد  السعرية 
»دكــــانــــًا« أو حــتــى مــوطــئ قــــدم عــلــى أحــــد أرصــفــة 
شـــــــوارع الـــقـــاهـــرة الـــقـــديـــمـــة أو اإلســـالمـــيـــة تــبــيــع 
فــيــه أي شـــيء، فــمــن املــمــكــن أن ينقلك إلـــى مصاف 
مزدحم  فاملكان  قليلة.  أشهر  غضون  في  األغنياء 
ــام. كــان  ــعــ بـــالـــزبـــائـــن طـــــوال الـــيـــوم وعـــلـــى مـــــدار الــ
التجار يتقاتلون على شوارع مثل الغورية واملعز 
الــحــواري واألزقـــة املتفرعة من  والــصــاغــة وجميع 
والــحــمــزاوي والتربيعة  األزهــر والعطارين  شــارع 
وغيرها من أماكن بيع املنتجات االستهالكية. هنا 

تصدق عبارة »دوام الحال من املحال«، فال يصدق 
من يسير في األزهــر نفسه من منظر التجار وهم 
يجلسون دون بيع، يضعون رؤوسهم على أيديهم 
من هّم الكساد، الذي يسمونه »وقف الحال«، فقد 
الزبائن وهم يعاينون البضائع ثم  أصبح مشهد 
بل  عــاديــًا  أمــرًا  السعر،  معرفة  بمجرد  ينسحبون 

هو دأب الناس وديدنهم طوال النهار.
أحـــد تــّجــار الــعــاديــات والــتــحــف، وهـــو مــن قــدامــى 
ــز، جــلــس يــضــحــك مــمــا يــحــدث،  ــعـ تـــجـــار شـــــارع املـ
ا بكف، ويــقــول: »منذ عــام فقط لم 

ّ
وهــو يضرب كف

أكن أستطيع مجاراة الزبائن وال طلباتهم بسبب 
ضيق املكان وكثرة املشترين. كان عدد عمال املحل 
أكثر من مساحته باألمتار، واآلن أجلس مع ابني 
نتفرج على )الرايح والجاي(، وال أحد يفكر حتى 

بمعاينة البضاعة«.
يــحــاول ابـــن الــبــائــع أن يلفت نــظــر الــزبــائــن ملحله، 
ــراح  ــ مــســتــخــدمــًا طــبــلــة كـــالـــتـــي تــســتــعــمــل فــــي األفــ
والحفالت، يقول: »ربما كان الزبائن ال يرون املحل 

أو أن هناك من وضع لنا تعويذة تخفينا عن أعن 
الناس«.

 بـــائـــعـــون آخــــــــرون يـــطـــلـــقـــون الـــبـــخـــور ويــــديــــرون 
الزبائن  العطرية لجذب  الــروائــح  إطــالق  ماكينات 
املنتظرين لحل أزمــات التجار، وقد شوهد بعض 
البيع والــشــراء وهم  مــن  العاطلون  املــحــالت  عمال 
يتراقصون ويــدورون في حلقة أمام أحد املحالت 
على إيقاع الطبلة كأنهم يصنعون »زار« من أجل 
أحدهم  يقولون، وقد تحدث  كما  »النحس«،  كسر 
ــّم  ــن الــــحــــال: »هـــــّم يــضــّحــك وهـ ضــاحــكــًا مـــتـــنـــدرًا مـ
يبكي«. باعة الذهب أصبحوا يضعون مشغوالت 
املخلوطة  والفضة  الرخيص  الصيني  الذهب  من 
لتوفير سلعة في  األخــــرى  واملـــعـــادن  بــاألملــيــنــيــوم 
متناول الشباب الراغب في الزواج بعد أن ارتفعت 

أسعار الذهب إلى أرقام فلكية.
في  التجارية  املحال  في  العاملن  من  العديد  قد 

َ
ف

بعد  أعمالهم  واألزهـــر  والحسن  الصاغة  مناطق 
التجارة،  وركــود  املبيعات  لقلة  غني عنهم 

ُ
است أن 

بينما أصبحت الوفود الذاهبة لوسط البلد هدفها 
لم  معروضات  بمشاهدة  والتندر  الفسحة  األكبر 
تعد تجد من يشتريها، فقد أصبحت املستلزمات 
ــة لـــلـــحـــيـــاة تـــلـــتـــهـــم كـــــل دخـــــــل األســـــــرة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
املتوسطة، وال فائض لشراء شيء آخر. كما أصبح 
معيار الزواج عند كثير من الشباب والتفاضل بن 
الفتيات بمقدار ما تستغني عنه العروس وأهلها 

من طلبات الزواج ومظاهر الفرح. 

هذه شروط غناء السوريين في لبنان

حوالي 20 سيدة من ُمختلف الخلفيات حضرن إلى الشاطئ )العربي الجديد(

انفلتت األسعار 
في أسواق 
القاهرة بال رقيب 
أو حسيب )العربي 
الجديد(

)Getty( »حاجز »تشك بوينت شارلي

أطلقت بيروت مغنيًا سوريًا أثبت حضورًا عربيًا هو ناصيف زيتون )جوزف عيد/ فرانس برس(

رًة تطالب بضرورة  في منتصف الشهر الحالي، أصدرَت نقابة الفنانين الُمحترفين في لبنان ُمذَكّ
التشديد في تطبيق القانون المتعلق بشروط غناء الفنانين غير اللبنانيين

بأمر النقابة

أسواق القاهرة

فنون وكوكتيل
قضية

حول العالم

فعاليةسفر

سرَّعت القضَيّة التي تعَرّضت 
لها الفنانة، سيرين عبد النور، 
وقرار نقيب الفنانين السوريين 

زهير رمضان )الصورة( 
بمنعها من دخول سورية 
لتصوير مسلسل رمضاني، 

ثم اعتذاره، في إشعال 
فتيل األزمة بين البلدين 

على صعيد النقابات الفنية. 
وقالت مصادر إن قرار نقابة 
الموسيقيين اللبنانيين بشأن 
د على دخول الفنان  التشدُّ
األجنبي جاء، من باب الرّد 
غير المباشر، على القضية، 

فيما  التزمت نقابة الممثلين 
اللبنانية الصمت، بعد 

السماح لعبد النور بالسفر إلى 
سورية.

بين
نقابتين
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