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#محمد_بن_سلمان_وليا_
للعهد: مبايعة وانتقاد

رئيس »أوبر« ترافيس كاالنيك 
يستقيل من منصبه

لندن ـ العربي الجديد

 تــغــطــيــة اإلعـــــام الــبــريــطــانــي 
ّ

ال يــــزال مــلــف
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، والـــغـــربـــي بــشــكــٍل 
التي  واإلرهابّية  العنصرية  للجريمة  عام، 
وقعت أمام مسجد »فينسبري بارك« شمال 
اإلثنني  فجر  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 
املاضي، ُيثير الجدل ويشغل املغّردين على 

مواقع التواصل حول العالم، منذ 3 أيام.
ــــن مــســجــد  ــــون خــــــارجــــــون مــ

ّ
وكـــــــــان مــــصــــل

ــــي شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة  فـــيـــنـــســـبـــري بــــــــارك فـ
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، قـــد تـــعـــّرضـــوا العــتــداء 
ــي، بــعــدمــا  ــاضــ عـــنـــصـــري، فـــجـــر اإلثــــنــــني املــ
قــام رجــل يبلغ مــن العمر 43 عــامــا، ويقود 
ــيــــضــــاء، بــــدهــــس مـــصـــلـــني لـــدى  شـــاحـــنـــة بــ
مـــغـــادرتـــهـــم، مــــا أدى إلـــــى ســـقـــوط قــتــيــل، 

وإصابة عشرة آخرين، بحسب الشرطة. 
التي  واإلســامــوفــوبــيــا  العنصرية  فكمّية 
ــّيــــزت« بـــهـــا الــتــغــطــيــة، خـــصـــوصـــا فــي  »تــــمــ
الــلــحــظــات األولــــــى لـــوقـــوع الــجــريــمــة فجر 

اإلثنني، أثارت غضبا واسعا حول العالم.
وفـــي هـــذا اإلطــــار، نــشــر مــديــر قــســم اإلعـــام 
األوروبـــــــي فـــي مــنــظــمــة »هـــيـــومـــان رايــتــس 
 
ً
ووتـــــــــش«، أنــــــــدرو ســـتـــرويـــلـــهـــني، تـــغـــريـــدة
عـــلـــى مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«، ظـــهـــر فـــيـــهـــا عــــددًا 
مـــن الــصــفــحــات األولــــــى لــبــعــض الــصــحــف 
الــبــريــطــانــّيــة، وبــيــنــهــا »ذا صـــن« و»دايــلــي 
ــي مــــايــــل« و»ســــتــــار«  ــ ــلــ ــ ــبــــرس« و»دايــ ــســ إكــ
ــن تـــلـــك الــصــحــف،  ــاويـ ــنـ وغــــيــــرهــــا. وبـــــني عـ
املسلمني  على  تحريضيا  منها  كثير  كــان 
ــا. وقــــــال أحــــدهــــا »خــطــة  ــويــ ــوبــ وإســــامــــوفــ
مسلمة لقتل البابا«، وآخر »اآلن، املسلمون 
يــقــولــون لــنــا كــيــف نــديــر مــدارســنــا أيــضــا«، 
قانونا بحسب  يطلبون  »املسلمون  وثالث 
ــى »املـــســـلـــمـــون  ــ ــة إلــ ــافــ الــــشــــريــــعــــة«. بــــاإلضــ
يــحــصــلــون عــلــى قــوانــيــنــهــم الـــخـــاصـــة في 
الطعام  يأكلون  و»املــايــني  اآلن«  بريطانيا 
ــّر البيتزا  الــحــال مــن دون أن يــــدروا« و»سـ
الـــحـــال« و»مــســلــمــو بــريــطــانــيــا يــســاعــدون 
الــجــهــاديــني« و»املــســلــمــون لــلــبــريــطــانــيــني: 

م«، وغيرها.
ّ
اذهبوا إلى جهن

وتساءل سترويلهني »ماذا يمكن أن يكون 
ذ 

ّ
قد جعله راديكاليا؟«، في إشــارٍة إلى منف

ني، فجر اإلثنني. وتابع 
ّ
االعتداء على املصل

ــه العنصر الوحيد. 
ّ
»بالطبع أنــا ال أقــول إن

كثيرة.  أوجــه  دة ولها 
ّ
الراديكالّية معق  

ّ
لكن

بالكراهّية  املتاجرة  انتشار   
ّ
فــإن وبالطبع 

يلعب دورًا«.
ــارت صــحــيــفــة »ذا  ــ وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، أثــ
واسعة  غضب  مــوجــة  البريطانية  تــايــمــز« 
بــســبــب طــريــقــة تــعــاطــيــهــا مـــع خــبــر دهــس 
املتابعون  انتظر فيه  إذ في وقــت  ني. 

ّ
املصل

تــغــطــيــة مــشــابــهــة لـــاعـــتـــداءات اإلرهـــابـــّيـــة 
الــســابــقــة فـــي الـــغـــرب والــتــعــامــل مـــع املنفذ 

منوعات

B

ــارت الــصــحــيــفــة  ــتــ بــمــســتــوى جــريــمــتــه، اخــ
توجها أكثر تعاطفا مع القاتل. 

ونشرت الصحيفة تقريرًا عن منفذ عملية 
الـــدهـــس واصـــفـــة إيـــــاه أنــــه »ذئـــــب مــنــفــرد« 
و»عــاطــل عــن العمل« و»أب ألربــعــة أبــنــاء«، 
وقــالــت إنــه »يعاني مــن مــرض نفسي«، ما 
دفـــع املــتــابــعــني إلـــى اعــتــبــارهــا مــحــاولــة من 
ــارة الــتــعــاطــف مـــع الــجــانــي  ــ الــصــحــيــفــة إلثــ

ومــعــامــلــتــه كــضــحــيــة. ورغــــــم أن الــشــرطــة 
ــابـــي  تــعــامــلــت مــــع الــــحــــادث »كـــهـــجـــوم إرهـ
الحكومة  رئيسة  أعلنت  ما  وفق  محتمل«، 
مع  تعاملت  الصحافة  أن  إال  مـــاي،  تيريزا 
ــار  ــا أثـ ــادي، مـ ــ ــادث عــ ــ ــه حـ الـــهـــجـــوم عــلــى أنــ
الغضب. وتناقل املغّردون منشورات عّبروا 
فيها عن غضبهم من كون اإلعام والشرطة 
 املستهدفني 

ّ
»حادثة« ألن يصفان االعتداء كـ

 
ً
ــعــتــدي كــان رجــا

ُ
كــانــوا مسلمني، بينما امل

أبـــيـــض. وقـــالـــوا »املـــعـــتـــدي مــســلــم، إذًا هو 
ــي. املـــعـــتـــدي أســــــود، إذًا هي  ــابــ ــادث إرهــ حـــ
جريمة. املعتدي أبيض، إذًا االعتداء حادث 
طوا الضوء على »ازدواجّية 

ّ
عادي«. كما سل

ــّيــــة  ــيـــر« حـــــول االعــــــتــــــداءات اإلرهــــابــ ــايـ ــعـ املـ
والعنصرّية. 

كــــمــــا أثــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »دايـــــــلـــــــي مــــايــــل« 
ــة، واملـــــعـــــروفـــــة بـــعـــنـــاويـــنـــهـــا  ــ ــّي ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الغضب.  اليمينّية،  وآرائـــهـــا  االســتــفــزازّيــة 
فــقــد نــشــرت مـــقـــااًل بــعــنــوان »املــعــتــدي كــان 
 أبيض حالقا لحيته«. وفي مقال آخر، 

ً
رجا

عنونت الصحيفة ذاتها »10 أصيبوا على 
ــل بــعــدمــا قـــام رجـــل أبــيــض فــي شاحنة  األقـ
ــني كــانــوا يخرجون 

ّ
صــغــيــرة بــدهــس مــصــل

بالكراهية  ــســم 
ّ
املــت الــشــيــخ  قـــام  مــن مسجد 

أبو حمزة بإلقاء خطاٍب ديني فيه سابقا«. 
وبــعــد انــتــشــار الغضب الــواســع مــن املــقــال، 
العنوان إلى »10 أصيبوا على األقل  بّدلت 
بعدما قام رجل أبيض في شاحنة صغيرة 
ني كانوا يخرجون من مسجد 

ّ
بدهس مصل

في اعتداء إرهابي جديد في لندن«.
أمــا عــنــوان »مــيــرور« فــأثــار الغضب أيضا، 
إذا  »لــومــا للشاحنة«.  املــغــّردون  اعتبره  ملــا 
عنونت الصحيفة »فينسبري بارك: اعتقال 
ــات بـــعـــد إصـــابـــة  ــ ــابـ ــ ــل وعــــــدد مــــن اإلصـ ــ رجـ
املسجد  كانوا يخرجون من  شاحنة ملشاٍة 
بعد الصاة«. وقارن املغّردون تلك العناوين 
قال  »مــيــرور« سابقا،  نشرته  آخــر  بعنوان 
»ســائــق مسلم صعد إلــى الرصيف وصــدم 
5 رجـــــــال بـــعـــدمـــا غـــضـــب بـــســـبـــب إهــــانــــات 
معتبرين  رمــضــان«،  شهر  خــال  عنصرّية 
ه دليل واضح على اختاف التغطية في 

ّ
أن

 أبيض. 
ً
حــال كــان املعتدي مسلما أو رجــا

كما نشر املغردون صورًا لعناوين »بي بي 
سي« و»سكاي نيوز« و»دايلي إكسبرس«، 
ـــه 

ّ
ــت الــخــبــر فـــي الــبــدايــة عــلــى أن

ّ
والـــتـــي غــط

حادث صدم عادي على الطريق. 
وقـــال تيز »هـــذا ليس حــادثــا، ليس دهسا، 
ـــه إرهــــاب. وعــلــى اإلعــام 

ّ
ولــيــس انتقاما. إن

ــلـــى صــــورة  ــذا االســــــــم«. وعـ أن يــســّمــيــه بـــهـ
ملــقــال نــشــرتــه »دايـــلـــي مـــايـــل«، يــتــحــّدث عن 
 أبــــيــــض نــظــيــفــا 

ً
ــان »رجــــــــا ــ  املـــعـــتـــدي كــ

ّ
أن

يــاســني »ال تقلقوا.  لــه لحية«، كتب  ولــيــس 
 أبــيــض نــظــيــفــا... يــا له 

ً
ــا لــقــد كـــان فــقــط رجـ

مـــن مـــقـــاٍل مـــخـــٍز«. وكــتــبــت جــيــنــا »إرهـــابـــي 
ــاء بــأســمــائــهــا يا  ــيــ تـــم اعـــتـــقـــالـــه. ســــّم األشــ
دايـــلـــي فـــشـــل«. وقـــالـــت نــيــكــولــيــت »عــزيــزي 
ــة مــعــايــيــرك  ــ ــّي ــــام الــبــريــطــانــي، ازدواجــ اإلعـ
كـــان إرهــابــيــا.  اعـــتـــداء فينسبري  تــقــرفــنــي. 
بول  وكتب  بــهــا«.  مرحبا  ليس  عنصرّيتك 
جيمس »أقــرف الزدواجــّيــة معايير اإلعــام 
ــاعــــري وصــــلــــواتــــي مــع  ــانــــي. مــــشــ ــبــــريــــطــ الــ

ضحايا هذا االعتداء اإلرهابي«.

تغطية تحريضية 
على المسلمين في 

اإلعالم البريطاني

أعلن املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
ــيـــس كــــاالنــــيــــك، اســتــقــالــتــه  ــرافـ »أوبــــــــــر«، تـ
مـــن مــنــصــبــه، بــحــســب مـــا نــقــلــت صحيفة 

»نيويورك تايمز«، األربعاء.
وأتــــت اســتــقــالــة كــاالنــيــك بــعــد اســتــقــاالت 
ــــرد، شــهــدتــهــا الــشــركــة على  وعــمــلــيــات طـ
صــعــيــد مــــــدراء ورؤســــــــاء، عــقــب فضيحة 

التحرش الجنسي في الشركة. 
 مستثمرين كبارًا في 

ّ
وذكرت الصحيفة أن

»أوبـــر«، العاملة في ســيــارات األجــرة عبر 
تطبيق، طالبوا مؤخرًا باستقالة كاالنيك، 
والـــذي كــان يغيب عــن الــشــركــة بعد وفــاة 

والدته.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــي  ــ فـ ــك  ــيــ ــاالنــ كــ ــقـــى  ــبـ ــيـ وسـ

الشركة.
وعـــلـــى الـــفـــور، تــفــاعــل مــــغــــّردون مـــع خبر 
 هذا 

ّ
مغادرة كاالنيك منصبه، معتبرين أن

دليل كاٍف على ما يمكن أن يحدث عندما 
يتحدث املوظفون عن اإلساءة لهم.

وقــــال آخـــر »اســتــقــالــة كــاالنــيــك تــأتــي بعد 
تعرضه لتمرد كبير ومطالبات قاسية من 
جيس  وكتبت  باستقالته«.  املستثمرين 
»هــذه االستقالة مــهــداة إلــى ســـوزان فولر 
التي فتحت الباب في هذا املوضوع على 

مصراعيه. أحسنِت يا فتاة«.
وأعــلــنــت املــهــنــدســة الــســابــقــة فــي الــشــركــة، 

ــــوزان فـــولـــر، عـــن تــعــّرضــهــا وزمــيــاتــهــا  سـ
 فـــي الـــشـــركـــة لـــتـــحـــّرش من 

ّ
خــــال عــمــلــهــن

أحــد املديرين، وعــدم سعي مكتب شؤون 
املوظفني إلى معالجة املوضوع، أو اتخاذ 
أي قـــرار بــحــق املــديــر، فــي فــبــرايــر/شــبــاط 

املاضي.
 أحــد 

ّ
وأوضـــحـــت فــولــر فـــي تــدويــنــتــهــا أن

يــوم عمل  أول  املديرين تواصل معها في 
 جــنــســيــة، فــأبــلــغــت 

ً
لـــهـــا لـــيـــوصـــل رســــالــــة

ــه لم 
ّ
شــؤون املوظفني عن املــوضــوع، إال أن

تتم معالجة املــوضــوع أو اتــخــاذ أي قــرار 
بحق املدير.

 زمــيــات 
ّ
واكــتــشــفــت املــهــنــدســة الحـــقـــا أن

ــدات لــهــا تــعــّرضــن لــلــنــوع نــفــســه من  ــديـ عـ
، ولم تتخذ اإلدارة 

ّ
التحرش خال عملهن
قرارًا ملعالجة القضّية.

 »أوبر« 
ّ
وقال كاالنيك، في بيان حينها إن

« فــي 
ً
ــا عــــــاجــــــا ــقـ ــيـ ــقـ ــــري »تـــحـ ــــجـ ســـــــوف تـ

ادعاءات التحرش الجنسي فيها، مضيفا 
الــســلــوك، أو  »أي شخص يسلك مثل هــذا 
يعتقد أن هذا أمر ال غضاضة فيه، سوف 

يطرد على الفور«.
املستخدمون  أعــاد  املعطيات،  هــذه  وبعد 
 ،deleteuber# أوبــر«  »احــذف  إحياء حملة 
ــذف الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن عــلــى  ــ ــ ــى حـ ــ ــ داعــــــــني إلـ
الـــهـــواتـــف، لــعــدم اتـــخـــاذ الــشــركــة أي قـــرار 

عن  والــتــغــاضــي  فيها  املــوظــفــات  لحماية 
ــتـــحـــرش الــجــنــســي فـــيـــهـــا. ولـــــم تــكــشــف  الـ
»أوبر« أي أرقام بشأن التنوع بني العاملني 
فيها، على نقيض ما تفعله شركات أخرى، 
ــبـــوك«.  ــيـــسـ  مـــثـــل »غـــــوغـــــل«، و»أبــــــــــل«، و»فـ
وسمعة الشركة حول معاملة النساء فيها 
لطاملا أحدثت جــداًل. وتثير هــذه القضية 
ــرأة في  ــ الــقــلــق بـــشـــأن الــعــنــصــريــة ضـــد املــ

سيليكون فالي. 
)العربي الجديد(

)دانيل ليل أوليفاس/فرانس برس(

)توبياس هايس/فرانس برس(

شغلت األوامــــر امللكّية الــســعــوديــة، أمــس مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وتحديدًا 
»تــويــتــر«. وتــم صباح أمــس األربــعــاء تعيني محمد بــن سلمان وليا لعهد اململكة 
العربية السعودية، وإعفاء محمد بن نايف، من والية العهد ومنصبي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزارة الداخلية، وذلك بعد شهر حافل من التطورات الهامة في 
منطقة الخليج بدأت بزيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب للرياض، وحضوره 
قمة الرياض في 21 مايو/أيار املاضي، ثم إعان الحملة اإلماراتية السعودية ضد 

قطر، في الرابع والعشرين من نفس الشهر. 
امللكيه« و»#محمد_ »#اوامر_ملكيه« و»االوامــر  املغردون وسوم وعبارات  وأطلق 
و»#محمد_ و»#ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد«  بن_سلمان_وليا_للعهد« 
بن_نايف« و»#شكرا_محمد_نايف« و»صاحب السمو امللكي االمير« للتغريد عن 

املوضوع، باإلضافة إلى وسم »#انقاب_محمد_بن_سلمان«.
واعتبر قسم كبير من السعوديني املبايعة لنب سلمان واجبا، فقال أحدهم »املبايعة 
واجب شرعي قبل ان تكون واجبا وطني. وهذا الشاب باذن الله انه سيأخذ الباد 
الي التطوير والنجاح وفقه الله«. وكتب ابراهيم آل مرعي »#محمد_بن_سلمان_
الله خــادم  وفــق  واملــكــره.  املنشط  فــي  والطاعة  السمع  نبايعك على   .. وليا_للعهد 

الحرمني الشريفني ونائبه ملا فيه خير الباد والعباد«.
وعلى املقلب اآلخر، اعتبر مغّردون أن ما حصل انقاب من محمد بن سلمان. وكتب 
أحد املغردين »هــذا الرجل الــذي كان سيجمع الصف الخليج ف عزلوة } في هذا 
#اعفاء_محمد_بن_ #انقاب_محمد_بن_سلمان   } يــزال  الحق  مع  كــان  من  الوقت 
ه كان أّول من تحدث عن 

ّ
نايف«.  ومن جهته، أشار حساب »العهد الجديد« إلى أن

هذا التعيني، في 26 مايو/أيار املاضي. وقال الحساب »حساب العهد الجديد هو 
أول من سرب خبر #انقاب_محمد_سلمان وإقالة بن نايف، وقلنا حينها أن األخير 
نايف  بن  »قبول  #اوامر_ملكيه«. وأضــاف  مالية عماقة  لقاء صفقة  التنحي  قبل 
التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عماق، 100 مليار دوالر نقدًا 

ومثلها أصول في داخل وخارج البلد #اوامر_ملكيه«.
)العربي الجديد(

تحريض اإلعالم البريطاني ضد المسلمين... تاريخ طويل

تطبيقات 
الشمس

 الصيف، فصل االستمتاع بأشعة الشمس 
ّ

حل
البنفسجية  فــوق  األشــعــة  لكن  الــشــواطــئ،  على 
يــتــراوح  للجلد  بــضــرر  تتسبب  وقـــد  تــرحــم  ال 
بــن الـــحـــروق والـــســـرطـــان، لـــذا إلــيــكــم مجموعة 
تطبيقات ستمنحكم الحماية الالزمة من أشعة 

الشمس الضارة دون إفساد متعتكم:
من  بتمويل  التطبيق  هــذا  ُصنع   :SunZapp  ■
املــعــهــد األمــيــركــي لــلــســرطــان، وهـــو عــبــارة عن 

تــطــبــيــق يــعــتــمــد عــلــى املــعــلــومــات الــتــي تــوفــرهــا 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في 
أمــيــركــا عــلــى رأس كــل ســاعــة مــن أجـــل توفير 
الــشــمــس. ويعتمد  للجلد مــن  املــثــالــيــة  الــحــمــايــة 
لالستمتاع  األمثل  املواقيت  يحدد  مؤقت  على 
بالشمس ومدى ضرورة وضع واق من الشمس 

حسب مكان تواجدكم.
هــذا  تصميم  تــم   :Lancaster Sun Timer  ■

الــتــطــبــيــق مـــن قــبــل شــركــة »النــكــســتــر بــيــوتــي« 
لــلــواقــيــات مــن الــشــمــس، وعــبــره يــكــفــي تحديد 
الـــدرجـــة الــتــي تـــريـــدون الــحــصــول عليها ونــوع 
الواقي الذي تضعونه على جسدكم، ثم استلقوا 
تحت أشعة الشمس. فور وصولكم إلى الدرجة 
ــة ســــوف يــشــرع  ــعــ املــنــاســبــة مـــن الـــلـــون واألشــ
التطبيق في الطنن من أجل تحذيركم من عدم 

تجاوز هذا التوقيت. 

 :Wolfram Alpha Sun Exposure App  ■
يمكن لهذا التطبيق أن يتنبأ بدرجة األشعة فوق 
الــذي ســوف تقصدونه.  املكان  البنفسجية في 
وهو ما سيسمح لكم بالتوجه إلى املكان الذي 
تنخفظ فيه احتماالت حدوث حروق. كما يمكن 
بــنــاًء على  الــنــصــح والــبــيــانــات  تــقــديــم  للتطبيق 

بشرتكم ودرجة الواقي الذي تضعونه.
)العربي الجديد(

الغضب  بإثارة  المسجد،  من  يخرجون  مسلمين  ضد  لندن،  في  بارك  فينسبري  العتداء  البريطاني  اإلعالم  تغطية  تستمّر 
والجدل على مواقع التواصل لليوم الثالث على التوالي
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كنت خائفا من 
»الحصان األسود« 

واألكشن يحمل 
الكثير من الصعوبة

أنشأ النظام السوري 
حديقة في دمشق باسم 

رئيس كوريا الشمالية

تنزع الدراما العربية 
الصفة السياسية عن 

الالجئين السوريين

كل عمل مصري 
محترم هو إضافة 

للفن المصري

2223
منوعات

له رصيٌد جماهيريٌّ  فنان مصري 
ــــد مـــــن أوائــــــــــل نـــجـــوم  ــعـ ــ ــيــــر، ويـ ــبــ كــ
الــســيــنــمــا املــصــريــة، تــحــديــدًا، منذ 
ــدارة  ــ   صـ

َّ
الــتــســعــيــنــيــات حـــتـــى اآلن. احــــتــــل

 مـــطـــلـــقـــا. ولـــطـــاملـــا 
ً
عــــشــــرات األعـــــمـــــال بــــطــــا

استعان في أفامه بنجوم كبار مثل محمود 
عبد العزيز وحسني فهمي ومحمود ياسني. 
ــمــــد الــــســــقــــا، الـــــــذي خـــاض  ــان، أحــ ــنــ ــفــ ــه الــ ــ إنــ
الــرمــضــانــي بمسلسل »الــحــصــان  املـــاراثـــون 
ــاع مـــن خـــالـــه أن ينقل  ــطـ ــتـ األســــــــود«، واسـ
السينمائية  واملــغــامــرات  »األكــشــن«  مشاهد 
إلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. »الــعــربــي الجديد« 

التقت أحمد السقا في هذا الحوار.
■ كـــيـــف جـــــاء الـــعـــمـــل فــــي مــســلــســل »الـــحـــصـــان 

األسود« وكيف كانت فكرته؟
ـــف، مــحــمــد ســلــيــمــان عــبــد املـــالـــك، عمل 

ّ
املـــؤل

عــلــى فــكــرة شــخــص يــصــاب بــحــاالت إغــمــاء، 
وعندما يعود إلى وعيه يتورط في جريمة 
قتل ال يعرف هل بالفعل ارتكبها أم ال، كونه 
فقدان  لحالة  اإلغــمــاء  حـــاالت  بعد  يتعرض 

ذاكرة. وبعد عدة أزمات نفسية واجتماعية 
عليه،  تآمر  مــن  هناك  أن  يكتشف  بها،  يمر 
ــد خـــالـــد  ــمــ والــــفــــكــــرة أعـــجـــبـــت املـــــخـــــرج، أحــ
موسى، وتحدث معي عنها والحمد لله كان 

مشروعا ونجح.
■ هل كنت خائفًا من تجربة هذا املسلسل؟

أعـــــتـــــرف أنــــــي كـــنـــت أخــــــــاف مـــنـــهـــا، فــفــكــرة 
أنــنــا نــقــدم أكــشــن ومـــغـــامـــرات فـــي مسلسل 
اجــتــمــاعــي ســيــدخــل كــل الــبــيــوت وفـــي إطــار 
أن  فــي 30 حلقة مــن دون  يـــدور  تليفزيوني 
ا، فهذا ملن لديه معلومات 

ّ
يهرب اإليقاع من

الكثير  عن األكشن السينمائي شيء يحمل 
التوليفة  هـــذه  بالطبع  لــكــن  الــصــعــوبــة.  مــن 
املــؤلــف  بــشــكــل الئـــق  اســتــطــاع أن يصيغها 

محمد سليمان.

■ ماذا عن صعوبات شخصية فارس رشدي؟
بــصــدق شـــديـــد، الــشــخــصــيــة لــيــســت ســهــلــة، 
ــا عــلــى عــقــب.  ــ فــفــيــهــا تـــحـــوالت درامـــيـــة رأسـ
فأجسد ضمن األحداث شخصا يدعى فارس 

رشدي، كان إيجابيا للغاية، وفجأة يتحول 
إلى شخصية سلبية وشريرة أحيانا كثيرة 
بسبب تعرضه ألزمات سواء عاطفية أو في 
 كــان 

ً
الــعــمــل. فكما يــقــال فـــإن املسلسل فــعــا

أبــدًا للخطأ في أي من تفاصيله.  غير قابل 
كله  العمل  فريق  الصعوبة على  فكانت  لــذا 

ولست أنا وحدي.

■ كــيــف كـــان اطــالعــك عــلــى الــجــزء الــقــانــونــي في 
العمل خاصة وأنك تجسد شخصية محاٍم؟

ــــي، هــــو مـــحـــاٍم  ــقـــرب لـ اســتــعــنــت بـــصـــديـــق مـ

ــه فــــي أي تــفــاصــيــل  ــألــ مـــخـــضـــرم وكـــنـــت أســ
تخص املهنة، فكان مرجعا عظيما. وبالفعل، 
أفادني جدًا، كما أني قرأت في القانون كثيرا 

ألجمع معالم الشخصية.

على  للمسلسل  الحصري  العرض  بخصوص   ■
ــر بــالــعــمــل مــن نــاحــيــة نسب  قــنــاة واحــــدة هــل أضـ

املشاهدة؟
هــذا شــيء يسأل فيه املنتج. ولكن في رأيي 
يـــفـــرض نفسه  الــجــيــد  الــعــمــل  الــــخــــاص، أن 
ــلـــى الـــجـــمـــهـــور، والـــجـــمـــهـــور يـــبـــحـــث عــن  عـ

مشاهدة الفنان الــذي يحب أعماله على أي 
من القنوات، كما أن الكثير من القنوات اآلن 
لها باقة من القنوات األخرى. ولنا أن نلفت 

النظر إلى أن اليوتيوب له جمهوره اآلن.

■ استطاع الفنان صبري فــواز الــذي شاركك في 
املسلسل أن يلفت األنظار فما تقييمك له؟

ــوال أن أقــّيــم  ــ ال يمكنني بـــأي حـــال مــن األحـ
ــبـــري، فهو   وفـــنـــانـــا عــظــيــمــا مــثــل صـ

ً
مــمــثــا

صديقي وعشرة عمر، وكان معي في معهد 
أتمنى  نفسي  عن  وكنت  املسرحية،  الفنون 

الــعــمــل مــعــه مــنــذ ســنــوات. لــكــن النصيب لم 
يكن موجودًا بعد، والحمد لله أني تقابلت 
مــعــه فـــي هــــذا الـــعـــمـــل. فــأســتــطــيــع أن أقـــول 
عــن هـــذا الــفــنــان إنـــه املــمــثــل الــســهــل املمتنع 
فيقدم مشاهد في غاية الصعوبة بقمة في 

الساسة والسهولة.

الذين قد ال يتدخلون  القالئل  الفنانن  أنــت من   ■
في اختيار الفنانن املشاركن معك فلماذا؟

ألني مؤمن جدا بمبدأ التخصص، فكل فرد 
فــي الــعــمــل لــه مــســؤولــيــتــه، وأنـــا دوري أنــي 
ــز فــي الشخصية  أمــثــل فــقــط، وعــلــّي أن أركــ
التي سأقدمها، ولكن قد يكون رأيي مجرد 
استشاري فقط، فيسألني املؤلف أو املخرج 
ــذا املــمــثــل  ــ  فــــي هــ

ً
واملـــنـــتـــج عــــن رأيـــــــي مــــثــــا

ليجسد شخصية مــا، فأبدي لهم رأيــي من 
دون أن أفرضه، فاحترام التخّصصات شيء 

ال بد منه.

الصباح  صـــادق  املنتج  مــع  تعمل  الثانية  للمرة   ■
فهل ننتظر تجربة ثالثة؟

 
ً
إن شــاء الله، وأتمنى ذلــك ألنــي أشعر فعا

الفنية  لــه رؤيــتــه  بــارتــيــاح شديد معه، فهو 
وليس مجرد منتج ينفق أمــوااًل فقط، فكما 
نــقــول فــي مهنتنا هــو »مــنــتــج فــاهــم شغله 

صح«.

■ هل تابعت أّيا من األعمال التليفزيونية في شهر 
رمضان؟

لـــم أشـــاهـــد أي عــمــل بــشــكــل كـــامـــل. لــكــن إن 
شـــاء الــلــه فــي الــعــرض الــثــانــي أو مــن خــال 
الــيــوتــيــوب ســأحــرص على مــشــاهــدة بعض 
العابرة  األعــمــال، ألنــي مــن خــال متابعتي 
هناك  أن  أرى  ميديا  السوشيال  وتعليقات 
املــشــاهــدة، وأتمنى  أعــمــااًل عــديــدة تستحق 
هو  محترم  عمل  كــل  ألن  للجميع،  التوفيق 

في النهاية إضافة للفن املصري.

ــــى الــســيــنــمــا، مــــاذا تــقــول عـــن فيلمك  ■ نــنــتــقــل إل
املنتظر عرضه »هروب اضطراري«؟

إن شاء الله سيعرض الفيلم في عيد الفطر، 

وهــــو عــمــل أزعـــــم أنــــه ســيــكــون جـــيـــدًا. فهو 
مــخــتــلــف والــشــخــصــيــة الــتــي أقــدمــهــا أيــضــا 

مختلفة.

الــذي  ــرارة  كـ أمــيــر  بالفنان  الفيلم  فــي  استعنت   ■
 من بطوالته الخاصة حاليًا فكيف جاء 

ً
يقدم أعماال
العمل معه؟

كــــــرارة صـــديـــقـــي، وأحـــــب أعـــمـــالـــه وأتـــابـــعـــه، 
ــر ويــحــقــق  ــنـــظـ ــهـــو اســــتــــطــــاع أن يـــلـــفـــت الـ فـ
نــجــاحــات فــي الــســنــوات املــاضــيــة مــن خــال 
أعماله التليفزيونية التي تفوق فيها وبكل 
مــصــداقــيــة، فــأمــيــر لــم يــعــتــرض عــلــى أي من 
الــدور. وشهادة لله فهو  تفاصيل العمل أو 
الفيلم من دون  وافــق على أن يشاركني في 
أي تفاصيل، فهو  فــي  الحديث  أو  تــردد  أي 

يثق بي للغاية.

عــديــدة،  وتليفزيونية  سينمائية   
ً
أعــمــاال قــدمــت   ■

وقدمت عشرات الشخصيات فهل هناك شخصية 
ما ال تزال تتطلع لتقديمها؟

أتمنى جدًا أن أقدم شخصية مليئة بالشر، 
ــًدا الــنــمــاذج الــشــريــرة درامــيــا،  فــأنــا أحـــب جــ
أن مثل هذه الشخصيات تستطيع  وأعتقد 

أن تخرج من الفنان طاقات جديدة.

■ ما سبب »اللوك« الذي تظهر به في الفيلم؟
العمل، ألنه، بكل  ستعرفون حينما يعرض 
تأكيد، »اللوك« يتناسب مع الشخصية التي 

أقدمها في الفيلم.

■ ما مالمح شخصيتك في الفيلم؟
كل ما أستطيع قوله في هذا الصدد أني أقدم 
بذلنا  بالفعل  والــعــمــل  مــهــنــدس،  شخصية 
فيه مجهودا كبيرًا جدًا وقدمنا مشاهد في 
أنها  أرى  لله  الحمد  ولكن  الصعوبة،  غاية 
خرجت بمصداقية شديدة وأتمنى أن تصل 

هذه املصداقية إلى الجمهور.

كــبــار مثل  أفــالمــك بنجوم  فــي بعض  ■ استعنت 
محمود عبد العزيز ومحمود ياسن وغيرهما فما 

السبب؟
ــم مـــدارســـنـــا الـــتـــي تــعــلــمــنــا فــيــهــا  هــــــؤالء هــ
معنى الفن، وتربينا عليها. وهم بكل تأكيد 
أضافوا لي وتعلمت منهم الكثير، وأنا أقف 
أمامهم. وحتى اآلن أنا ال أصدق وال أتخيل 
أن محمود عبد العزيز رحــل ولــم نعد نــراه 
ــــاص كــنــت  ــهـــذا الــــرجــــل بــشــكــل خـ مــــجــــددًا، فـ
أرتــبــط بــه روحــيــا، ولــكــن ال يغلى عــلــى الله 

سبحانه وتعالى.

D D

عمر بقبوق

العديد  اختار  املاضية،  الست  السنوات  في 
أنفسهم  يحّيدوا  أن  السوريني  الفنانني  من 
ــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة، حــتــى ال تــؤثــر  عـــن مـ
الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة املــرتــبــطــة 
بالثورة على مسيرتهم الفنية واملهنية؛ ومن 
أبــرزهــم املــخــرج الــســوري ســامــر الــبــرقــاوي، 
يــــن الــــرابــــع  ــذي لـــجـــأ إلـــــى إخــــــــراج الــــجــــزء ــ ــ الـ
والخامس من املسلسل السعودي »هوامير 
الصحراء« سنتي 2012 و2013، ومن بعدها 
ــدأ بــــإخــــراج مــســلــســات عــربــيــة مــشــتــركــة،  بــ
ــلـــى الـــجـــمـــع بــــني مــمــثــلــني  تــــقــــوم بــنــيــتــهــا عـ
عـــرب، معظمهم ســوريــون ولــبــنــانــيــون، في 
سياق درامــي ال يراعي اختاف الجنسيات 

واللهجات في معظم األحيان.
ــلــــســــات الــــعــــربــــيــــة املــــشــــتــــركــــة الـــتـــي  ــســ واملــ
من  حكايتها  تستمد  الــبــرقــاوي،  أخــرجــهــا 
ــنـــخـــرط فــيــهــا  أفــــــام أجــنــبــيــة مـــعـــروفـــة، ويـ
بعاقات  والسوريون  اللبنانيون  املمثلون 
قـــرابـــة وصـــداقـــة وكــأنــهــم أبـــنـــاء بــلــد واحـــد، 
ــا عــن  ــعـــدهـ ــبـ ــتــــوي عـــلـــى مــــفــــارقــــات تـ ــحــ وتــ
الـــواقـــعـــيـــة، فــفــي مــســلــســل »تــشــيــلــو« تجد 
مـــحـــامـــيـــا ســــوريــــا يـــنـــشـــط فــــي لـــبـــنـــان، مــن 
والقوانني  الــواقــع  البرقاوي  يراعي  أن  دون 
املهن  من  النوع  هــذا  تقصر  التي  اللبنانية 
باقي  يمثل  فــي حــني  فقط؛  اللبنانيني  على 
العرب بلدانهم، فتجّسد في نفس املسلسل، 
املصرية،  املخرجة  شخصية  اللوزي،  يسرا 
ويجسد شخصيات التونسيني في مسلسل 

»نص يوم« ممثلون من تونس. 
وفي هذه السنة، يشارك البرقاوي في املوسم 
الــرمــضــانــي مـــن خـــال مــســلــســل »الــهــيــبــة«، 
عالية؛  جــمــاهــيــريــة  بمتابعة  يحظى  الـــذي 
ويحاول البرقاوي في »الهيبة« أن يتوخى 
الواقعية قــدر اإلمــكــان، فــاألحــداث تــدور في 
السورية،  اللبنانية/  الــحــدود  على  ضيعة 
ويبرر للممثلني السوريني محافظتهم على 
املسلسل نوعان:  فالسوريون في  لهجتهم؛ 
األول، سوريون غير الجئني، يتواجدون في 
والــتــزاوج  الــقــربــة  عــاقــات  بسبب  الضيعة 
التي تجمعهم بأقاربهم اللبنانيني، وإليهم 
ــن، »ابــــن  يـــنـــحـــدر بـــطـــل املــســلــســل تـــيـــم حـــسـ
الــشــامــيــة«. والـــنـــوع الــثــانــي هــم الــســوريــون 
السوريني  بعض  يتواجد  حيث  الاجئون، 
فــي املــكــان بسبب ظــروف الــحــرب السورية، 
كــشــخــصــيــة هـــنـــادي الـــتـــي تــؤديــهــا املــمــثــلــة 

السورية الصاعدة يارا عاصم.
وبــالــنــســبــة لــشــخــصــيــة الــاجــئــة الــســوريــة، 
فــإنــهــا تــظــهــر فـــي املــســلــســل بــوصــفــهــا فــتــاة 

كــافــتــتــاح »مــكــتــبــة األســــد« الــوطــنــيــة وإنــشــاء 
»بحيرة األسد« االصطناعية، ليوازي التاريخ 
منجزات بشار األسد التي لم يعهد لها سوى 
بــضــعــة أعــــــوام، فـــي مــحــاولــة لــتــحــويــل الــــرأي 
وتــذكــيــر الــشــعــب بــأفــضــال الــعــائــلــة الحاكمة 

التي يحاولون التمرد والثورة عليها.
وفــيــمــا بــعــد، حــــاول الــنــظــام الـــســـوري إدخـــال 
ــا والــــصــــني وكـــوريـــا  ــيــ ثـــقـــافـــة حـــلـــفـــائـــه، روســ
الـــشـــمـــالـــيـــة، إلــــــى الـــــــــرأي الـــــعـــــام، والـــتـــعـــامـــل 
ــا الــكــبــرى  ــهــ ــداثــ ــع رمــــــوز هـــــذه الــــــــدول وأحــ مــ
ــلـــى الــشــعــب  كـــمـــعـــلـــومـــات بـــديـــهـــيـــة، يـــجـــب عـ
من  البرنامج  اسم  فتغّير  معرفتها،  السوري 
»حـــدث فــي هــذا الــيــوم« إلــى »شخصيات من 
الــصــحــف«، ليحكي بــمــوجــز قــصــيــر عــن أهــم 
وأبــرز السياسيني من الــدول الحليفة يوميا؛ 

نور عويتي

ــقــــرن املــــاضــــي، اعـــتـــادت  مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــ
التلفزيونات العربية أن تبث برنامج »حدث 
ــيـــوم« الــــذي يــرصــد األحــــداث  فـــي مــثــل هـــذا الـ
هذا  مثل  فــي  حــدثــت  الــتــي  املهمة  التاريخية 
األولــى،  العاملية  اليوم منذ سنوات، كالحرب 
وإطاق أول صاروخ فضائي، وموت  ووالدة 
ــالـــني  ــتـ شـــخـــصـــيـــات هــــامــــة كـــأنـــشـــتـــايـــن وسـ
ــــى الــتــذكــيــر  ومــــارلــــني مــــونــــرو، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــداث لــقــيــت صــــدى تــاريــخــيــا وإعــامــيــا  ــأحــ بــ
واسعا، وكان رواد بث هذه البرنامج بنكهات 
واللبناني  املــصــري  الــتــلــفــزيــون  هــم  مختلفة 
والــــــســــــوري. وبــــعــــد ســـــنـــــوات، تـــحـــولـــت هـــذه 
ــــى فــــقــــرات كــاســيــكــيــة  ــج الـــقـــصـــيـــرة إلـ ــرامـ ــبـ الـ
تــقــلــيــديــة فـــي الــتــلــفــزيــونــات الــعــربــيــة، وهــي 
ال تـــزال تــعــرض حتى الــيــوم على الــعــديــد من 

املحطات، ومنها القناة الفضائية السورية.
ومنذ بداية الثورة السورية، وتغّير السياسة 
السوري،  للنظام  التابعة  للقنوات  اإلعامية 
بدأ البرنامج يتسّيس ويأخذ طابعا مختلفا. 
ــامـــج يـــرصـــد فــقــط  ــرنـ ــبـ ــة، بـــــدأ الـ ــدايــ ــبــ فـــفـــي الــ
التاريخية،  الــرئــيــس حــافــظ األســـد  مــنــجــزات 

تــعــمــل بـــالـــدعـــارة، وتــبــرر الــفــعــل بــالــظــروف 
وبسبب  عاشتها،  التي  الصعبة  اإلنسانية 
ــروف مــفــتــعــلــة فــصــلــتــهــا عــــن أهـــلـــهـــا فــي  ــ ظــ
ــى تــركــيــا،  ــافـــرت مــعــهــم إلــ أوروبــــــــا، فــهــي سـ
الدعارة،  إلى لبنان لتمارس  ولكنها عــادت 

ألنها خافت من »البلم«! 
وهــنــا يــبــدو الــســؤال مــشــروعــا: ملـــاذا اخــتــار 

ــبـــرقـــاوي ألول شــخــصــيــة الجـــئـــة ســوريــة  الـ
بــالــدعــارة؟  تعمل  أن  مسلساته  فــي  تظهر 
الــســوريــات يمارسن  الــاجــئــات  نعم بعض 
ــكـــن عـــنـــدمـــا يــقــتــصــر حــضــور  الـــــدعـــــارة، ولـ
الــاجــئــني الــســوريــني فــي أعــمــال الــبــرقــاوي 
على املــشــاركــة فــي الجريمة والـــدعـــارة، فإن 
ذلك يرسخ صورة مسيئة لاجئ السوري، 
ال تــنــاقــض الـــواقـــع رغـــم افــتــعــالــهــا، ولكنها 

تختزل الواقع بطريقة مسيئة. 
تساهم  السنة  هــذه  التلفزيونية  فــالــدرامــا 
فــــي تـــرســـيـــخ الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــاجــئــني 
السوريني، حيث يبدو الاجئون على أنهم 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر يـــلـــجـــؤون لــلــجــريــمــة 
واملــمــنــوعــات بــســبــب الــفــقــر؛ وحــتــى عندما 
تحاول الدراما أن تقدم بعض االستثناءات 
ــرمــــني، فـــإنـــهـــا تــخــتــار  لـــاجـــئـــني غـــيـــر مــــجــ

الفنانني واملثقفني لتعفيهم من هذه التهمة، 
كما حدث في مسلسل »كــان في كل زمــان«، 
إذ يــبــدو الـــاجـــئ الـــســـوري، الــــذي يجسده 
ــاإلرهــــاب،  قـــيـــس الـــشـــيـــخ نـــجـــيـــب، مــتــهــمــا بــ
ولــكــن الـــحـــوار يــبــرئــه مـــن هــــذه الــتــهــمــة من 
خال اإلشادة بالفنان الاجئ، فاستخدمت 
الفنان عن  ترفع  التي  العبارات  من  العديد 
الــاجــئ الـــســـوري املــتــهــم بــالــجــريــمــة دائــمــا، 
فــيــقــال: »الـــلـــي بــيــحــمــل كــامــيــرا مـــا بيحمل 
ي 

ّ
ســاح«؛ ليبدو أن طريق الاجئني لتخط

تهمة الجريمة واإلرهاب هو اللجوء للفن. 
في املحصلة، نحن أمام دراما تنزع الصفة 
الــســيــاســّيــة عــن الــاجــئ الـــســـوري، وتصفه 
»هارب من الحرب«، من دون التطّرق إلى  كـ
الدقيق  ة، وموقفهم  السياسيَّ الاجئني  آراء 

مما يجري في بادهم.

الخارجية  املتحدثة باسم  كماريا زاخــاروفــا، 
الدبلوماسي  بيسكوف  وديمتري  الروسية، 
الــــروســــي، وشــــي جـــني بــيــنــغ رئـــيـــس الــصــني، 
وكــيــم جــونــغ أون رئــيــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
والــــــــذي لــــم يـــكـــتـــف الـــنـــظـــام فـــقـــط بــالــتــحــدث 
عــنــه إعــامــيــا، بــل قـــام بــإنــشــاء حــديــقــة وســط 
العاصمة دمشق تحمل اسمه، باإلضافة إلى 
الروسي فاديمير بوتني. وفي هذه  الرئيس 
الفقرة يتم التأكيد على مواقف رموز الحلفاء 
لــســوريــة ولحكومتها  الــداعــمــة  الــســيــاســيــني، 

خال العقود الفائتة.
ومـــــؤخـــــرًا، خـــصـــصـــت الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة 
فــقــرة يــومــيــة جـــديـــدة، تــذكــر فــيــهــا اســمــا من 
أســمــاء أحـــد ضــحــايــاهــا فــي الــجــيــش العربي 
 إلــــى مــلــخــص صــغــيــر عن 

ً
ــة ــافــ الــــســــوري، إضــ

حــيــاتــهــم وكــيــفــيــة تــطــوعــهــم لــلــقــتــال مـــن أجــل 
وطنهم، في محاولة لتشجيع الشباب للقتال 
إلــــى جـــانـــب صـــفـــوف جــيــش الـــنـــظـــام، وجــعــل 
في  فتستعرض  الــتــاريــخ،  يــذكــرهــا  أسمائهم 
كل يوم اسما مختلفا ينتمي ملنطقة مختلفة 
من سورية. ويبدو واضحا أن كتابة التاريخ 
بــاتــت ممنهجة بشكل  فــي ســـوريـــة،  الــجــديــد 

يتوافق مع سياسة النظام الحاكم.

»في مثل هذا اليوم« لخدمة النظام

»لمين« أغنية جديدة 
لفيروز بعد غياب

صورة الالجئين السوريين في المسلسالت العربيّة

أحمد السقا

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

قضيّةألبوم

بيروت ـ العربي الجديد

 جديدة، منتصف ليل اليوم األربعاء، بعنوان 
ً
 فردّية

ً
أطلقت السيدة فيروز أغنية

»ملـــني«، وهــي مــن ألــبــوم »بــبــالــي« املــتــوقــع أن يــصــدر فــي سبتمبر/أيلول املقبل. 
 Pour« واألغنية التي صدرت في ذكرى رحيل عاصي الرحباني، مبنّية على أغنية
qui veille l›étoile »)ملن تسهر النجمة( التي كتبها بيار ديانو ولّحنها لويس 

أمادي وجيلبير بيكو. 
مه ستيف سايدويل، بينما كتبت الكلمات الجديدة، ابنة فيروز 

ّ
ها عمل نظ

ّ
كما أن

وعاصي، ريما الرحباني، بحسب ما أعلنت هي بنفسها على »فيسبوك«. وتقول 
األغنية الجديدة »ملني، بتسهر النجمة، ملني؟ لي بتخلص العتمة/ إلك أو إلي، أو 
مش لشي، مش لشي، وال أيا شي/ ملني بيبكي الحور؟ ملني؟ لي األرض بتدور؟/ 
إلك أو إلي، أو مش لشي، مش لشي، وال أيا شي/ وال أي شي«. وأصدرت األغنية 
على  بكثافة  وانتشرت  بيروت،  بتوقيت  الليل  »أنغامي«، منتصف  تطبيق  على 
مواقع التواصل االجتماعي.  وسيصدر ألبوم »ببالي«، من إنتاج ريما الرحباني، 

في 22 سبتمبر/أيلول املقبل.
وكانت املخرجة، ريما الرحباني، تنشر فيديوهات، من كواليس تسجيل األغنية 
قــامــت بنشر عــدة فيديوهات جــديــدة.  فــيــروز، حيث  الــســيــدة  الــجــديــدة لوالدتها 
مع  وتتناقش  كعادتها،  ومتألقة  متوهجة  الفيديوهات  في  بدت  فيروز  السيدة 

ريما في تفاصيل األغنية وكلماتها. 
التعليقات على الفيديوهات التي تنشرها ريما، كانت تعكس اشتياق الجمهور 
طل من خالها الفنانة فيروز على جمهورها في كل 

ُ
للمفاجأة الجديدة التي ست

الوطن العربي، بعد فترة من الغياب.
ولكن، تضاربت ردود األفعال حول أغنية فيروز الجديدة، منهم من رآها تخريبا 
ملسيرة فيروز التاريخّية واملؤثرة في الوعي اللبناني والعربي، ومنهم من أعجب 

باألغنّية مع اإلشادة باستثنائّية فيروز وفرادتها.

بعد مسلسله »الحصان األسود« الذي دخل السباق الرمضاني، وانتهاء تصوير فيلمه »هروب 
اضطراري« الذي سُيْعَرض في عيد الفطر المقبل، التقت »العربي الجديد« الممثل المصري، 

أحمد السقا، وأجرت معه الحوار التالي، حول تجاربه الدراميّة والسينمائية، وتفاصيل شخصيّته 
الجديدة في الفيلم المقبل، وآرائه في الدراما المصرية الحالية وزمالئه الفنانين

عادل إمام 
واالهتمام بالالجئين 

ـــــه املــمــثــل املـــصـــري عـــــادل إمــــام،  وجَّ
شــكــره لـــلـــدور الــــذي تــقــوم بـــه األمـــم 
املـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا فــــي رعـــايـــة 
وقــال  الــعــربــي.  العالم  فــي  الاجئني 
إمـــــام خــــال كــلــمــة أثـــنـــاء االحــتــفــال 
باليوم العاملي لاجئني، إنه فوجئ 
أثناء زيارته لليمن بالوضع املزري 
الــذي يعيش فيه املهجرون، مشيرًا 
إلــى أن املــزيــد مــن الجهود يجب أن 
تــبــذل مــن أجــل توفير حــيــاة كريمة 

لاجئني حول العالم العربي.

نداء شرارة عاتبة 
على شيرين

ــزة فـــــي بــــرنــــامــــج »ذا  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ قــــالــــت الـ
فـــويـــس«، نــــداء شــــــرارة، إن الــفــنــانــة 
ت عنها، بعدما وعدتها 

ّ
شيرين تخل

بــاملــســاعــدة أثـــنـــاء فــتــرة الــبــرنــامــج. 
وقالت شرارة إنها حاولت االتصال 
مـــــرارًا بــشــيــريــن مـــن أجــــل الــصــداقــة 
التي جمعت بينهما، والوقوف عند 
رأيها في بعض األعمال الفنية، لكن 
شــرارة  مـــرارًا.  تعتذر  كانت  شيرين 
ــدة فــــي بــــيــــروت، تــتــحــضــر  ــواجــ ــتــ املــ
ـــصـــدرهـــا قــريــبــا 

ُ
ألغـــنـــيـــة جــــديــــدة، ت

تحت إشراف املنتج املوسيقي جان 
ماري رياشي.

خالد الصاوي 
في »األصليين«

الصاوي،  املصري خالد  املمثل  أكــد 
يطرح  السينمائي ســوف  فيلمه  أن 
بــمــوســم عــيــد الــفــطــر تــحــت عــنــوان 
»األصليني«.  وقال في تغريدة على 
صــفــحــتــه الــخــاصــة بــمــوقــع تــويــتــر: 
»)األصــلــيــني( فــي الــعــيــد بـــإذن الــلــه، 
والعيد فرحة، يعني اللي ما راحش 
ــارك فــي  ــنـــا«. يــــشــ آخـــــر فــيــلــم يـــشـــرفـ
بــطــولــة الفيلم مــنــة شــلــبــي، ومــاجــد 
الــكــدوانــي. ُيــذكــر أن خــالــد الــصــاوي 
ــاق مـــســـلـــســـات  ــ ــبـ ــ ــــن سـ انــــســــحــــب مــ
رمـــضـــان بــعــد املـــشـــاكـــل اإلنــتــاجــيــة 

التي لحقت بمسلسله »فوبيا«.

عابد فهد 
يتمنى العودة

إنه  الــســوري عابد فهد،  املمثل  قــال 
يتمنى العودة إلى الدراما والسينما 

املــصــريــة، بــعــد انــســحــابــه مـــن فيلم 
»يــوم من األيــام« الــذي كان سيلعب 
بطولته، واستبدل بالفنان محمود 
حميدة، وذلك بسبب ارتباطات فهد 
بــبــعــض األعـــمـــال الــســوريــة، ومنها 
مــســلــســل »أوركــــيــــديــــا« الــتــاريــخــي 
الــذي ُيعرض حاليا. عابد فهد قال 
ــه يــســتــعــد لــتــصــويــر فــيــلــم »لــســت  إنـ
« قــريــبــا، ويــتــمــنــى 

ً
 كـــامـــا

ً
ــا ــ  رجـ

ّ
إال

أن يــكــون مــشــاركــا فــي املــهــرجــانــات 
العاملية.

الجسمي في 
»أنا واحد بين ماليين«

ر الـــفـــنـــان اإلمـــــاراتـــــي حــســني  يــــصــــوِّ
الجسمي، أغنيته املصرية الجديدة 
»أنــــــا واحــــــد بــــني مــــايــــني«، كــلــمــات 

ــري عـــمـــرو  ــ ــــصـ ــان املـ ــنــ ــفــ ــان الــ ــ ــحــ ــ وألــ
بمناسبة  احــتــفــاء  وذلـــك  مصطفى، 
أن  وعــــلــــم  ــران.  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ ــو/  ــيــ ــونــ يــ  30
الــجــســمــي أعـــجـــب بــالــلــحــن كــثــيــرًا، 
وطــلــب تصوير األغــنــيــة إهـــداء منه 
للشعب املــصــري فــي هـــذه الــذكــرى، 
ــنــــوات أغــنــيــة  ــرح قـــبـــل ســ ــ بـــعـــدمـــا طـ
ا في 

ً
»بشرة خير« والقت رواجا الفت

القاهرة والعالم العربي.
 
ً
ُيــــذَكــــر أن الــجــســمــي يــحــيــي حــفــا
واحدًا في الرياض، بعد حلول عيد 
الفطر بيوم واحـــد، وذلــك فــي مركز 

فهد الثقافي بالرياض.

أخبار

يمثل تيم حسن دور البطولة في مسلسل »الهيبة« )فيسبوك(

فالديمير 
)Getty( بوتين

)Getty( من المتوقع أن يصدر ألبوم »ببالي« في سبتمبر/أيلول المقبل

أجرتها 
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العمل 
الجيد 

يفرض 
نفسه على 

الجمهور 
)فيسبوك(

أنا مؤمن جدًا بمبدأ التخصص )فيسبوك(

أتمنى جدًا أن أقدم شخصية مليئة بالشر )فيسبوك(


