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اإلعالم الفرنسي والعالمي في قلب االستحقاق
باريس ـ أحمد عيساوي

أمــام مفترق خطير جدًا  الــيــوم  تقف فرنسا 
ها األكثر 

ّ
في انتخابات يرى فيها كثيرون أن

تــعــقــيــدًا فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة 
ــة الـــشـــعـــبـــويـــة يــمــيــنــا  لــجــهــة صـــعـــود املــــوجــ
ويسارًا، واالتهامات املتبادلة بني املرشحني 
حول الشفافية والنزاهة والوظائف الوهمية 
والــفــضــائــح الــتــي لـــم تــنــتــه حــتــى الــســاعــات 
األخيرة من الحمالت االنتخابية. وال يبدو 
 الفرنسيني اليوم، يعيرون اهتماما كبيرًا 

ّ
أن

ح 
ّ

الستطالعات الــرأي التي ترّجح كفة مرش
ــلــون ذلــــك بــالــصــدمــة الــتــي 

ّ
عــلــى آخــــر، ويــعــل

والبريكست  األميركية  االنتخابات  دتها 
ّ
ول

البريطاني. 
للمرشحني  اإلنــتــخــابــيــة  الــحــمــالت  حــظــيــت 
زادت  قياسية  إعالمية  بتغطية  الرئيسيني 
املئة عــن االنتخابات  فــي  الــــ60  نسبتها عــن 
األخـــيـــرة ســنــة 2012 )حــســب الــتــقــريــر الــذي 
أصــــــــدره املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــإعــــالم املـــرئـــي 
واملــــســــمــــوع(. ونـــــال مـــوضـــوع »الــفــضــائــح« 
ــيـــة  الـــحـــصـــة األكــــبــــر مــــن الـــتـــغـــطـــيـــة اإلعـــالمـ
تـــحـــديـــدًا لــــدى مـــرشـــح الــيــمــني الــجــمــهــوري 
الوطنية  الجبهة  ومــرشــحــة  فــيــون  فــرنــســوا 
ــان.  وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر نــفــســه  ــ ــوبـ ــ مــــاريــــن لـ
 إيــمــانــويــل مــاكــرون هــو املــرشــح األكــثــر 

ّ
فـــإن

تــعــرضــا لــحــمــالت دعـــائـــيـــة تـــهـــدف إلــــى بث 
الــكــاذبــة حـــول حــيــاتــه الشخصية.  األخـــبـــار 
 عمليات القرصنة الروسية 

ّ
وذكر التقرير أن

ملواقع حــزب En Marche بلغت ذروتــهــا في 
شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر املـــاضـــي. كــمــا تــنــاول 
ــعـــة  اإلعـــــــالم الـــفـــرنـــســـي طــيــلــة األشــــهــــر األربـ
وتــصــّدر  الوطنية  الجبهة  املــاضــيــة صــعــود 
مــرشــحــتــه اســـتـــطـــالعـــات الـــــــرأي، ولــــم تــنــَس 
املـــيـــديـــا املـــكـــتـــوبـــة تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
لتحليل برامج املرشحني مع تسخير منابر 
ألكــاديــمــيــني وجــامــعــيــني ومــفــّكــريــن لــشــرح 
وجــهــات نظرهم حــول املــرشــح الـــذي يرونه 

األكفأ على الوصول إلى اإلليزيه. 
وإذا مــا أردنـــا طــرح تــســاؤل عــن أثــر وسائل 
ــمــــالت اإلنـــتـــخـــابـــيـــة  ــحــ ــي تـــلـــك الــ ــ اإلعـــــــــالم فـ
ح 

ّ
وقدرتها على تشكيل رأي عام مؤيد ملرش

أو معاد آلخر، ال بد من العودة إلى الخلفية 
اإليــديــولــوجــيــة/الــحــزبــيــة لــوســائــل اإلعـــالم 
بها  تقوم  التي  التغطية  فتختلف  املحلية، 
»لـــوفـــيـــغـــارو« يــمــيــنــيــة الـــهـــوى واملــقــربــة من 
حـــزب »الــجــمــهــوريــون« )LR( عــن تــلــك التي 
الــيــســاريــة املقربة  تــقــوم بها »لــيــبــراســيــون« 
ــحــــزب االشــــتــــراكــــي، الـــتـــي خــّصــصــت  ــن الــ مــ
عــدد األســبــوع الفائت مــن مجلتها الــدوريــة 
على  ومساعدتهم  اليسار  لناخبي  للتوّجه 
اختيار مرشحهم: بونوا هامون، جان ــ لوك 

ميالنشون وإيمانويل ماكرون. 
بدورها، أسبوعية »لو بوان« اهتمت بعرض 
التي تجمع وتــفــّرق كــل مــن ماكرون  النقاط 
وفــــيــــون، وطـــرحـــت تــــســــاؤالت عـــن األكــثــريــة 
حال  فــي  املتناول  فــي  تبدو  التي  البرملانية 
وصل فيون إلى اإلليزيه في حني سيضطّر 
مـــاكـــرون إلـــى عــقــد تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة مع 
الــحــزب االشــتــراكــي وتــيــار الــوســط )فرنسوا 
بايرو( تفضي إلى تكريس أكثرية برملانية 
تجعله قادرا على حكم البالد لسنوات خمس 
مقبلة.  ومن بني كل املفاجآت اإلعالمية التي 
شهدتها الحملة االنتخابية، تبقى صحيفة 
»لـــو كـــانـــار أنــشــيــنــيــه« عــلــى رأس الصحف 
الواحدة  الضربات  إلــى توجيه  التي عمدت 
»سكوب« ملرشح  تلو األخرى عبر سياسة الـ
ــيـــمـــني الـــجـــمـــهـــوري فـــرنـــســـوا فــــيــــون، مــن  الـ
الوظيفة الوهمية لزوجته، مرورًا بالوظائف 
املــالبــس  فــضــيــحــة  إلــــى  الــوهــمــيــة ألوالده، 
رجل  مع  املشبوهة  والعالقة  الثمن،  باهظة 
األعـــمـــال الــلــبــنــانــي فــــؤاد مــخــزومــي والــلــقــاء 
ــدفــــوع مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر  املــ

بوتني.
الــتــي عـــّودت  الــعــريــقــة،  انــســاقــت الصحيفة 
الــفــرنــســيــني عــلــى نــبــش املــلــفــات فـــي الــوقــت 
املــنــاســب، عــلــى رد االتـــهـــامـــات الــتــي كالها 
فــــيــــون إلدارتـــــهـــــا بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع فـــرنـــســـوا 
هــوالنــد واالشــتــراكــيــني ملنعه مــن الــوصــول 

ــه، وكـــشـــفـــت فــــي ثـــالثـــة أعـــــداد  ــزيــ ــيــ إلـــــى اإللــ
وآذار/ شباط/فبراير  شهري  بني  متتالية 

مارس عن وثائق وأدلة تدين مرشح اليمني 
الذي وعد باالنسحاب من السباق الرئاسي 
لــم يفعل  التحقيق مــعــه، لكنه  تــم  فــي حـــال 
مع  والتحقيق  ومكتبه  منزله  مداهمة  رغــم 
زوجته بينيلوب.  قبل الدخول في الصمت 
الــذي يمنع اإلدالء بأي تصريح  االنتخابي 
صحافية،  مقابالت  في  والظهور  انتخابي 
كــان مقررًا  »لــومــونــد« مقابلة  ألــغــت يومية 

إجــراؤهــا مــع فرنسوا فــيــون بسبب إصــرار 
ــة بــــوضــــع األســـئـــلـــة  ــاركــ ــلـــى املــــشــ األخــــيــــر عـ
أي ســـــؤال متعلق  عــلــى  ــة  ــابــ اإلجــ ورفـــضـــه 
بــالــفــضــائــح األخــــيــــرة. عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، 
ـــ لـــوك مــيــالنــشــون فــي انتهاج  اســتــمــر جـــان ـ
نبرة عالية وعنيفة ضد الصحافيني. الحدث 
األخير كان توجيهه شتائم لصحافي يعمل 
على قناة فرانس 5، كان يغطي املسيرة من 
أجل الجمهورية السادسة في باريس، على 
خلفية سؤال الصحافي مليالنشون اذا كان 

ــدور الــثــانــي دون  ــ بــمــقــدوره الــعــبــور إلـــى الـ
انــســحــاب بــونــوا هــامــون. طــلــب ميالنشون 
مــن أحــد مرافقيه »طـــرد الــصــحــافــي« وعــدم 
فــتــح املــجــال ألســئــلــة اعــتــبــرهــا »مــســتــفــزة«. 
العالقة املتشنجة مع فرانس 5 تعود لشهر 
 C مـــارس املــاضــي، حــني شـــارك فــي بــرنــامــج
ــــ صوفي البيكس وغـــّرد في  à Vous مــع آن 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر بــعــد انــتــهــاء الــحــلــقــة 
»بــرنــامــج عالى هيئة فــخ لــه رائــحــة جميلة 

فيما قالبه ننت«. 

الصحافة العالمية
منتظرة«،  وغــيــر  مفاجئة  اعــتــيــاديــة،  »غــيــر 
ـــقـــت آن- ســـيـــلـــفـــان شـــاســـانـــي فــي 

ّ
هـــكـــذا عـــل

»الــفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« فـــي الـــيـــوم األخــيــر 
ــّمـــت بــالــحــديــث  ــتـ لــلــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة واهـ
ــا ومستقبلها فــي حــال فــوز أحد  عــن أوروبــ
مــرشــحــي املــوجــة الــشــعــبــويــة: مــاريــن لــوبــان 
مرشحة اليمني املتطرف التي تريد الخروج 
ــ لوك  مباشرة من االتحاد األوروبـــي وجــان 
ميالنشون، مرشح جبهة اليسار الذي يريد 
الخروج من منطقة اليورو كتمهيد ملناقشة 
كل املعاهدة األوروبية لالنسحاب تدريجيا 
بشكل أحادي الجانب من االتحاد األوروبي. 
وفــــــــــي نـــــفـــــس الــــــســــــيــــــاق رّكــــــــــــز ســـتـــيـــفـــانـــو 
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ مـــونـــتـــيـــفـــيـــوري فـــــي الــــيــــومــــيــــة االيـ
ــلــــى املـــســـألـــة  »كـــــوريـــــيـــــري ديـــــــال ســـــيـــــرا« عــ
أو  ــان  ــوبــ لــ ــار  ــتـــصـ انـ فــــي  ــة ورأى  ــ ــيــ ــ األوروبــ
مــيــالنــشــون »عــــــودة إلــــى أوروبـــــــا الـــحـــروب 
والنزاعات«. أما مارك باسيتس الذي يغطي 
بايس«  »أل  الرئاسي لصحيفة  االستحقاق 
اإلسبانية، فقد رأى في االنتخابات الحالية 
استفتاء غير مباشر على موقف الفرنسيني 
 ماكرون وهامون هما 

ّ
من أوروبا »ال شك أن

الــدفــاع  الــلــذان يخوضان معركة  الــوحــيــدان 
عن أوروبا في حني يبدو فيون أوروبيا غير 
الــوحــدة األوروبــيــة وأهمية  مقتنع بــرمــزيــة 
تدعيمها في السنوات الخمس املقبلة دون 
أن يكون من دعاة الـFrexit كمارين لوبان أو 
من أصحاب الدعوة ألوروبا جديدة ال تكون 
فــيــهــا أملــانــيــا املــســتــفــيــد األول مــن املــشــاريــع 

املشتركة كجان ــ لوك ميالنشون«. 
صــــــــوفــــــــي بـــــــيـــــــديـــــــر، مـــــــــديـــــــــرة مـــــكـــــتـــــب الـــــــ 
»إيكونوميست« في باريس كتبت في امللف 
 العالم اليوم بعد 

ّ
الفرنسي مادة، رأت فيها أن

انتخاب ترامب والبريكست أصبح مقسوما 
إلــى فــريــقــني: األول يــريــد عــاملــا مفتوحا في 
كـــل املـــجـــاالن مـــن االقــتــصــاد والـــتـــجـــارة إلــى 
الالجئني، والثاني يريد إغالق الحدود كأول 
عناوين حماية فرنسا وتحقيق مصالحها. 
 مــاكــرون 

ّ
تجمع الــصــحــف الــعــاملــيــة عــلــى أن

ــا نـــجـــح فــي  ــ يــــكــــون مـــحـــظـــوظـــا جــــــدا اذا مـ
أن يــصــبــح رئـــيـــســـا لـــفـــرنـــســـا. وتـــعـــيـــد تــلــك 
ــر  ــ الــــــــدوريــــــــات األمـــــــــر إلـــــــى اســـــتـــــفـــــادة وزيــ
االقتصاد األسبق من ضعف حكم الرئيس 
هــوالنــد وتــشــتــت الــيــســار وانــقــســام الــحــزب 
االشتراكي، إضافة إلى نجاح فرنسوا فيون 
في الفوز في االنتخابات التمهيدية ألحزاب 
أمــام منافس شرس  الــوســط  اليمني ويمني 
ديــر شبيغل في  آالن جوبيه. وتقول  اسمه 
هــذا السياق »لــو كــان جوبيه اليوم مرشح 
فعمدة  الوضع مختلفا،  لكان  الجمهوريني 
بــــــوردو الــــقــــادم مـــن خــلــفــيــة شــيــراكــيــة غير 
مــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــا، ال يــشــبــه فـــيـــون في 
وتلك  الكاثوليكية  املجموعات  مع  عالقاته 
املثليني وال يشاركه نفس  املعادية لحقوق 
ــا والعالقة  املــواقــف فــي املــنــظــور إلــى أوروبــ
مع فالديمير بوتني، عدا عن الفضائح التي 
عصفت بفيون وجعلته محل ثقة لدى عدد 
بانتظار  الجمهوريني«.  محازبي  من  كبير 
موعد اإلعالن عن اسمي املرشحني الفائزين 
في املرحلة األولــى من السباق الرئاسي، ال 
يمكن الحديث اليوم- وقد تكون املرة األولى 
اسم  عــن  الخامسة-  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
مرشح أكيد في الدور الثاني فتبدو حظوظ 
املــرشــحــني األربـــعـــة فــيــون، لـــوبـــان، مــاكــرون 
بونوا  يــحــاول  فيما  متقاربة  ومــيــالنــشــون 
ــقـــاذ تـــاريـــخ الـــحـــزب االشــتــراكــي  هـــامـــون إنـ

وتجاوز عتبة الـ10 في املئة.

عالقة متشنّجة 
بين جان ـ لوك ميالنشون 

وقناة فرانس 5

اليوم يتوّجه الفرنسيون إلى صناديق االقتراع الختيار رئيسهم الجديد خلفًا لفرنسوا هوالند. كيف قرأت الصحافة 
الفرنسية التطورات األخيرة؟ وكيف ترى الصحافة األوروبية واألميركية هذا الحدث؟

أثارت عبارات أطلقها مرشح الرئاسة الفرنسي، فرانسوا 
ــرأي الـــعـــام بــعــد اعــتــبــارهــا  ــ ــ فـــيـــون، غــضــب املــتــابــعــن وال
عنصرية وتمييزية ضد املــرأة، إذ قال لصحافية كانت 
تحاوره خالل برنامج سياسي على التلفزيون الفرنسي 
لم تقم بعملها جيدًا كصحافية، والسبب في ذلك  إنها 

هو إجازة األمومة التي أخذتها.
الرئاسيات  برنامج خــاص عن  في  استضافته  وخــالل 
ــريــــن عــلــى شـــاشـــة الــقــنــاة  إلــــى جـــانـــب املـــرشـــحـــن اآلخــ
على  سالمة،  ليا  الصحافية،  طرحت  الفرنسية،  الثانية 
 يتعلق ببرنامجه الخاص 

ً
املرشح فرانسوا فيون سؤاال

بالضمان االجتماعي، فأجابها على السؤال مشيرًا إلى 
أنها ما كان عليها أن تطرح هذا السؤال لوال أنها كانت 

مستغرقة في إجازة األمومة.
وجـــاء عــلــى لــســان فــيــون خـــالل بــث الــحــلــقــة »أنـــا أتفهم 

ــك كــنــت غــائــبــة لبعض  ــؤال، ألنـ ســبــب طــرحــك لــهــذا الـــسـ
الوقت، واسمحي لي بأن أهنئك باملناسبة )على وضعها 
ملولودها(، لكنني قد أجبت على هذا السؤال 20 مرة في 

هذا االستوديو«.
وقد أثار هذا التعليق غضبًا واسعًا على موقع »تويتر«، 
إذ اتهمه املغردون بممارسة التمييز على أساس الجنس، 
بينما  والكفاءة،  الحمل  بن  فيون  ربط  وانتقد مغردون 
غضب آخــرون من تدخل السياسي مباشرة في حياة 

الصحافية خالل البرنامج. 
التذكير  الفرنسية  فــي نسخته  »بــازفــيــد«  مــوقــع  وأعـــاد 
بأنها ليست املــرة األولــى التي يقوم فيها فيون بإطالق 
تصريحات توصف بالتمييزية ضد املرأة، إذ سبق وقال 
وزيــرة  تكوني  »لــن  كوسكويسكو:  ناتالي  للسياسية، 

ألنك حامل« قبل أن يعتذر بعدها.

فرانسوا فيون والتمييز الجندري

MEDIA
منوعات

كسب 
األموال

ال ينافس تطبيق »سناب تشات« مواقع التواصل 
االجتماعي األخرى بعدد املستخدمن فقط، بل 
باإلمكانيات التي يتيحها لجني املال من خالله. 
ــن املــــواقــــع املــتــخــصــصــة  ونــــشــــرت مــجــمــوعــة مــ
»سناب«  الـ  لتحويل  املؤثرون  يستخدمها  طرقًا 
البنكي،  الــحــســاب  فــي  إلـــى عملة  »ســـتـــوري«  والــــ

إليكم أهم هذه التقنيات:
طلق »سناب كــاش« كخدمة 

ُ
أ 1. سناب كــاش: 

لنقل األموال داخل »سناب تشات«، لكنه يمكن 
أن يستخدم في البيع والشراء، إذ يكفي نشر 
صــــورة أو مــقــطــع فــيــديــو عـــن مــنــتــج مـــا، ولــن 
يبقى أمام الجمهورر سوى استخدام التقنية 
الجديدة من أجل الشراء مباشرة عبر »سناب 

تشات«.
2. التعاون مع العالمات التجارية: إحدى سلبيات 
الذهبية  الفرصة  هي  تكون  قد  تشات«  »سناب 

لجني املال منه، فمشكلته أن العالمات التجارية 
باستخدام   

ّ
إال لنفسها  للترويج  وسيلة  تجد  ال 

حسابات أخــرى، لذا يمكن للمستخدم أن يروج 
مــنــتــجــات لــلــعــالمــات الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة مقابل 

عمولة.
3. استخدام »ستوريز«: يمكن الترويج ملنتوج ما 
عن طريق استخدام الـ »ستوريز« العاملية الكبيرة، 
ويــقــدم مــوقــع »ســمــارت كومباني« مــثــال مدونة 

لألزياء The Zoe Report التي قامت باستخدام 
شريط قصص New York story للترويج ألحد 

عروض إطالق سلسلة أحذية جديدة.
التطبيق  هـــذا  يــســاعــد   :Emoticode تطبيق   .4
بـــكـــم فــي  ــاص  ــخــ ــ ال لـــلـــمـــوقـــع  عـــلـــى إدراج رابــــــط 
الــســتــوريــز. وتــعــمــل الــخــدمــة فــي»إنــســتــاغــرام« 

و»سناب تشات«.
)العربي الجديد(

إيمانويل ماكرون في آخر مقابالته اإلعالمية )مارتن بورو/فرانس برس(
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أذوب عشقًا 
في الشعر العربي

وأتمنى الغناء 
باللهجة المصرية

يحرص السياح 
على زيارة قرية التماسيح 

في أسوان

قّررت رين الميلع أن
يكون مشروعها اإلنساني 

قهوة في دمشق

الحظ حالفني ألن 
الشعوب األوروبية تحب 

سماع أغاٍن عربية

2223
منوعات

ــة األنـــدلـــســـيـــة  ــ ــدرسـ ــ تــعــلــمــت فــــي املـ
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، وألنــــــهــــــا مــــــن أســــــرة 
تتجه  أن  أسرتها  رفضت  محافظة 
لــغــنــاء »الـــــــراي« الـــحـــديـــث، وإن كــانــت نفس 
األسرة دعمتها فنًيا وشجعتها على اتخاذ 
خطوة الغناء األولى، أثناء العشرية السوداء 
الــتــي شــهــدهــا بــلــد املــلــيــون ونــصــف املــلــيــون 

شهيد.
القبائل،  منطقة  من  وأصلها  ماسي،  سعاد 
مولودة في 23 أغسطس/آب 1972، في حي 
باب الواد الشعبي بقلب الجزائر العاصمة، 
وسط عائلة تعشق املوسيقى، وهو ما أتاح 

لها التعرف على أنواع كثيرة من املوسيقى، 
مثل الشعبي العاصمي والروك والكاونتري، 
والفادو البرتغالي، وهو األمر الذي جعلها 
تصبح مغنية وعازفة غيتار وكاتبة أغــاٍن،، 
وســــعــــاد مــــاســــي الــــتــــي تـــتـــواجـــد فــــي مــصــر 
حـــالـــًيـــا، عـــقـــدت مــؤتــمــرًا صــحــافــيــا ملــنــاســبــة 
حفلها الغنائي الذي أحيته مع فرقة »كايرو 
ســتــبــس« الــخــمــيــس املـــاضـــي، وعــلــى هامش 

الحفلة واملؤتمر التقتها »ألعربي الجديد«.

■ ماذا تمثل لِك زيارتك إلى مصر؟
ليست الــزيــارة األولـــى ولكني كــل مــرة أرى 

الــقــاهــرة، شــيــئــا مختلفا وتــآلــفــا كبيرًا  فــي 
ا من استقبال الشعب املصري، لي، هذه  بدًء
املــديــنــة يسكنها الــــدفء والــحــب، وأنـــا أثــق 
املوسيقى  يتذوق  الــذي  الشعب  هــذا  بقدرة 
 في أن يتجاوز املحن واألزمــات التي 

ّ
والفن

العربية  النهاية كل الشعوب  بــه، وفــي  تمر 
تعيش اليوم في ظل أزمات كبيرة.

وهـــــذا مـــا ُيــظــهــر مـــعـــادن الـــشـــعـــوب ومـــدى 
صبرها في الحفاظ  على األرض وتمسكها 
بــأوطــانــهــا، تــجــتــاحــنــا حــــروب كــثــيــرة، في 
املنطقة العربية، ومن خالل الصمود، اتمنى 
معّدل  وارتــفــاع  الــعــربــيــة،  للشعوب  النصر 

االجتماعي  والــوعــي  داخلنا  في  اإلنسانية 
والثقافي.

■ ملاذا لم تغّن سعاد ماسي حتى اليوم باللهجة 
املصرية؟

أتمنى اإلقبال على هذه الخطوة، في أقرب 
فــرصــة مــمــكــنــة، هــنــاك مـــشـــروع جــــدّي جـــاٍر 
اإلعداد له أتمنى أن ُيبصر النور قريبا، لكن 
حتى  اآلن،  تفاصيله  فــي  نتحدث  ال  دعينا 

نبدأ بالتسجيل أقله.

■ من املعروف أن مطربي الجزائر ال تخلو أعمالهم 

املوسيقية من نمط وموسيقى »الراي« عدا سعاد 
ماسي ملاذا؟

ــراي« القديم  أنــا أمــيــل، بشكل كبير إلــى »الــ
ولــيــس »الــــراي« الــحــديــث، املــوجــود اآلن مع 
الــذيــن يــؤدونــه  كــامــل احــتــرامــي للمطربني 
ولكن الــراي القديم محتفظ بالتقاليد وهو 
أول من  كــانــت  أحــبــه، ولــلــعــلــم فعائلتي  مــا 
سيقف ضـــّدي لــو كــنــت أقــبــلــت عــلــى خطوة 
غناء »الراي« الحديث، ألنها عائلة متحفظة، 
وتــريــدنــي أن أحقق ذاتـــي. قبل الــدخــول في 
 والــشــهــرة والـــغـــنـــاء،  اشــتــرطــوا 

ّ
عــالــم الـــفـــن

علّي قبل دخولي الوسط الغنائي أن أكمل 

دراستي أواًل، ثم أدرس املوسيقى كما أريد، 
انهم كانوا  مــا حــدث بالفعل، وأعتقد  وهــو 
يــريــدون وأنــا  مــا  لــذا قمت بتنفيذ  محقني، 
ملصلحتي،  أرادوه  بــمــا  تــــام،  اقــتــنــاع  عــلــى 
هـــذا ولــلــعــلــم فـــإن أســرتــي كـــان بــهــا مــواهــب 
األداء والصوت،  لها ثقلها في حسن  فنّية، 
والغناء، خالي وشقيقي، من أمهر العازفني، 
على البيانو والغيتار، ولهم باع طويل في 
املــوســيــقــى والــفــن والــغــنــاء، وهــمــا دعماني 
كثيرًا، بعد اكتشافهما ملوهبتي في الغناء، 
وأحـــب أن أوضـــح أن الــجــزائــر، فيها أنـــواع 
عديدة جدا من املوسيقى وليس الراي فقط، 
لــكــن كـــان لـــلـــراي حــصــة األســــد فـــي الــشــهــرة 
بسبب احتراف عدد من املغنني الجزائريني، 

هذا الخط.

■ في حفلك األخير في القاهرة، قررِت الغناء مع 
الــفــرقــة املــصــريــة األملــانــيــة »كــايــرو اســتــبــس« وهي 

تجربة جديدة عليِك كيف وجدتها؟
ــا أن أغـــنـــي مـــع فــرقــتــي أو  ــا إمــ ــ ــتـــدت دومـ اعـ
برفقة غيتاري فقط، لكن التجربة بالتأكيد 
ــــدم شيئا  ــا أحــــب أن أقـ ــ ــا دومـ ــ مــخــتــلــفــة، وأنـ
جديدًا لم يرني الجمهور فيه من قبل، ولدّي 
حفالن آخران مع هذه الفرقة قريبا في مصر 

أيضا.

■ ال تــقــتــصــر شــهــرتــك عــلــى الــعــالــم الــعــربــي بل 
وصلت إلى أوروبــا، فكيف لفنان عربي أن يصل 

إلى العاملية في رأيك؟
أو خلطة سحرية،  لــيــس وصــفــة  املــوضــوع 
فالحظ حالفني ألن الــدول األوروبــيــة تحب 
ــاٍن عــربــيــة، خــاصــة أن أي مطربة  ســمــاع أغــ
عربية تواجه مشاكل وعراقيل لتصل إلى ما 
تريد، لذا نــادرًا، ما كانت هذه الدول تلتقي 
في  أحيي حفالت  بفنانات عربيات، وحــني 
األجنبي  الجمهور  باندماج  أفاجأ  أوروبـــا 
ــذا شـــيء يــســعــدنــي بــشــكــل كبير،  مــعــي، وهــ
فاملوسيقى حتى من دون كلمات تصل إليهم 
رغـــم اخــتــالف الــلــهــجــات ألنــهــا تعتمد على 
الروح وليس اللغة، كما أن األجانب يحبون 

الغناء واالســتــمــاع إلــى املغني وهــو يعزف 
وأنــا افعل ذلــك على »غــيــتــاري«، وأتــذكــر أن 
أول انطالقة لي في الغناء في أوروبا كانت 
في فرنسا، وفوجئت بردود أفعال الجمهور 
واندماجهم معي، وال أنسى في حياتي هذا 
اليوم حتى اآلن على الرغم من أنه كان في 
عـــام 1999 فــي يـــوم احــتــفــال فــرنــســا بــاملــرأة 
ــة، وغــنــيــت فـــي هــــذا الـــيـــوم وأنـــا  ــريـ ــزائـ الـــجـ
الــحــرب األهــلــيــة في  خائفة ومليئة بــجــراح 
الجزائر، وكنا نمر كشعب بأقسى فترة من 
املمكن أن تمر على أي من الشعوب، وكنت 
أرفض السفر حتى أقنعتني أمي بأن أجرب 
حــظــي، خــاصــة أنـــي كــنــت ال أغــنــي فــي هــذه 
مكتب هندسي ألن  في  أعمل  وكنت  الفترة 

ظروف الحرب كتمت صوتي.

■ ملاذا تحرصني على غناء الشعر العربي للمتنبي 
وأبي القاسم الشابي وغيرهما؟

هـــؤالء، وأرى نفسي  فــي  أذوب عشقا  ألنــي 
أتنفس وأنا أغني الشعر، فال بد من التمسك 
أقيم بشكل شبه  بلغتنا وجــذورنــا، وألنــي 
دائـــم فــي فرنسا، أحــب مــن خــالل غنائي أن 
إليهم،  العربية واإلسالمية  ثقافتنا  أوصــل 
وأقرب الطرق إليصال أي رسالة وأسرعها 

هي الفن واملوسيقى.

■ موهبتك ال تقتصر على الغناء فقط بل تكتبني 
بــعــض أغــانــيــِك أيــضــا فــهــل هــي كــمــا قــيــل تــجــارب 

شخصية لِك؟
لــيــســت كــلــهــا بــالــتــأكــيــد تـــجـــارب شخصية 
لي، فأنا أعيش وسط مجتمع يفرز كل يوم 
أشــيــاء جــديــدة ومــواقــف حياتية تــولــد فــّي 
ــدرة عــلــى الــكــتــابــة والــتــعــبــيــر على  طــاقــة وقــ

الورق.

■ هل ترين أن الفنان ال بد أن يكون مثقفا؟
أي إنــســان على وجــه هــذه األرض يجب أن 
يكون مثقفا وأال يتوقف عن التعلم، فالتعلم 
واالطــــــــالع لـــيـــس لــهــمــا نـــهـــايـــة أبـــــــدًا، ولــكــن 
الفنان بوجه خاص عليه أن يكون حريصا 
جدا على أن يكون مثقفا، وأنا منذ أن كنت 
طفلة وأنا أحب القراءة جدا خاصة في كتب 
الشعر العربي، وال أقرأ مجرد الكلمات فقط 
بل أتبّحر في معانيها وأقرأ السير الذاتية 
فيهم  أثــرت  التي  العوامل  ملعرفة  للشعراء، 
سواء نفسية أو اجتماعية أو أسرية وأتعلم 
ا كبيرا للغاية في  منهم، فالشعر شكل جزء
حــيــاتــي وحــتــى اآلن أحــــرص عــلــى االطـــالع 
ولن أتوقف حتى نهاية آخر يوم في عمري.

نور عويتي

فــي نــهــايــة الــعــام املــاضــي، شــاركــت اإلعــالمــيــة 
السورية رين امليلع، التي عملت خالل سنوات 
النظام، ضمن  إعــالم  السورية لصالح  الثورة 
بــرنــامــج »املـــلـــكـــة«. وقـــدمـــت ضــمــن الــبــرنــامــج 
واالجتماعية  اإلنسانية  باملبادرات  املختص 
ــادرة  ــبــ ــنــــوان »أكــــــشــــــن«، وهــــــي مــ مـــــبـــــادرة بــــعــ
ــارات املــهــنــيــة  ــهــ اجــتــمــاعــيــة هــدفــهــا تــنــمــيــة املــ
الــشــبــاب ليكونوا مــبــادريــن ويـــدًا عاملة  لــدى 
الرغم من  املجتمع. وعلى  وفاعلة في مسيرة 
للفوز،  امليلع   مــشــروع  لــم يختر  البرنامج  أن 
مقر  على  تحصل  أن  استطاعت  امليلع  أن  إال 
وتمويل  دمــشــق،  العاصمة  وســط  ملشروعها 

لتنطلق بمشروعها من جهات مجهولة.
الشخصيات  امليلع، فهي من  لرين  وبالنسبة 
التي حاول النظام السوري أن يسلط الضوء 
عليها  في الفترة األخيرة، بوصفها نموذجا 
ــة يـــحـــتـــذى بـــه،  ــيـ ــانـ لــلــفــتــاة الـــوطـــنـــيـــة واإلنـــسـ
فـــشـــارك الــفــنــانــون املـــوالـــون لــلــنــظــام بدعمها 
ــد لـــحـــام، وقــصــي  ــ ــتـــرويـــج لــهــا أمـــثـــال: دريـ والـ
فيديو  التي صــورت  ونسرين طافش  خولي، 
أنــه سبق  لها، كما  لتعبر عن دعمها  سيلفي 
لــلــنــظــام أن روج الســمــهــا بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
أبطال لقب »غينيس« الــذي حــازت عليه قناة 

»تالقي«.
ومــنــذ قــرابــة األســبــوع، انطلق مــشــروع امليلع 
منذ  أعلنت  حيث  رسمي،  بشكل  »اإلنساني« 
أيام بأنها افتتحت.... قهوة )كافيه( في وسط 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، بـــاســـم »آكـــشـــن بــيــكــري«، 
وادعـــــــت بـــأنـــهـــا حــصــلــت عـــلـــى تــمــويــلــهــا مــن 
املــتــبــرعــني، عــلــى اعــتــبــار أن الــقــهــوة مــشــروع 
ــاريـــب  ــن املـــشـ ــمـ ــــي، وأن ثـ ــــحـ ــر ربـ ــيـ ــــري، غـ ــيـ ــ خـ
واملـــــأكـــــوالت الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا مـــن الـــزبـــائـــن، 
ســتــســتــثــمــر فــــي مـــشـــاريـــع إنـــســـانـــيـــة جـــديـــدة 
تخدم املجتمع املدني. وذلك ألن امليلع بحسب 
ادعائها ترغب بأن تمول املشاريع اإلنسانية 
ذاتيا. فكتبت على صفحة املشروع الرسمية: 
»محظوظون بجمع أول 1000 متابع للصفحة، 
»آكــشــن كــافــيــه« حيث كــل كــوب قــهــوة وقطعة 
خبز، تعني مساعدة وابتسامة لشخص ما«.

وروجــــت املــيــلــع إلـــى أن الــقــهــوة تــحــتــوي على 
قاعة إضافية مخصصة لتدريب املستفيدين 
وتـــنـــمـــيـــة مـــهـــاراتـــهـــم، لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى ســيــاق 
املــشــروع الــذي تم تمويله قــدر اإلمــكــان. ولكن 
أسوأ ما في األمر، أن امليلع عملت على تسييس 
تدعيه، حيث تصدرت  الــذي  اإلنساني  الفعل 
األسد،  لبشار  كبيرة  الخيرية صــورة  الكافيه 
كما أنها حرصت في الفيديوهات الترويجية 
التي نشرتها قبيل افتتاح القهوة على إظهار 

التماسيح تبدأ باصطياد األحجام الصغيرة 
مــنــهــا مـــن نــهــر الــنــيــل، بــطــرق مــعــيــنــة، ويــتــم 
وضعها في صندوق حديدي مع غطاء آمن 
والحرص على تهوية الحوض ونظافة املاء، 
التمساح،  التعليمات مهمة لصحة  ألن هذه 
وتـــقـــدم لــلــتــمــســاح كـــل يـــوم األســـمـــاك وبــقــايــا 
التمساح  املذبوح، وعندما يتضخم  الدجاج 
يقومون بالتخلص منه وتحنيطه وتعليقه 
عــلــى واجــهــات الــبــيــوت، ويــؤكــد أنـــه يشترط 
نظافة  التنظيف، ألن  ســهــل  حـــوض  اخــتــيــار 
الحوض مهمة جدا، وال بد من الحرص على 
نقاء املاء، وتغيير املاء مرتني إلى 3 مرات كل 
أســبــوع، ويفضل وضــع صــخــرة كبيرة لكي 
بالبيئة  شبيهة  بيئة  فــي  الــتــمــســاح  يعيش 
التي اعتاد عليها.  ويشير إلى أن الصناديق 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات مــن شــمــال الــســّد 
ــرب ســهــيــل« الــنــوبــيــة  ــ الـــعـــالـــي تــقــع قـــريـــة »غـ
بــمــحــافــظــة أســــــــوان، أقـــصـــى جـــنـــوب مــصــر، 
لجوء  بعد  التماسيح،  بقرية  أشتهرت  التي 
منازلهم  في  التماسيح  تربية  إلــى  قاطنيها 
لجذب السائحني إليها. أهالي القرية اعتبروا 
الــتــمــاســيــح مـــصـــدر الـــــــرزق األســــاســــي لــهــم، 
ــدءًا مــن طــرق   بــعــد جــيــل، بـ

ً
وتــوارثــوهــا جــيــال

اصطيادها من النيل ونهاية بتحنيطها بعد 
نفوقها لتعليقها على مدخل املنزل. »العربي 
ملعرفة  بالقرية،  البيوت  أحــد  زارت  الجديد« 
طـــرق اصــطــيــاد الــتــمــســاح، وكــيــفــيــة تربيته، 

وسط األسرة.
ــــد مـــربـــي الــتــمــاســيــح بـــقـــريـــة غـــرب  ــقـــول أحـ يـ
ســـهـــيـــل، إن تـــربـــيـــة الــتــمــاســيــح تــعــتــبــر إرث 
األجداد لفترة ما قبل بناء السد العالي، الذي 
تسبب في اختفائها من الشواطئ واملحميات 
الــنــوبــيــني لتربيتها في  الــطــبــيــعــيــة، مــا دفـــع 
املــــنــــازل، مــوضــحــا أنــــه مـــع دخــــول الــســيــاحــة 
إلـــى مصدر  تــحــولــت  التسعينيات  فــتــرة  فــي 
للحصول على املال. ويضيف أن عملية تربية 

الرئيس، وهــي تتكلم  العلم السوري وصــورة 
عن أهمية األفعال اإلنسانية، لتحاول بصورة 
هــزلــيــة أن تــــروج لــلــنــظــام الـــســـوري بــاعــتــبــاره 
الـــراعـــي الــرســمــي لــلــفــعــل اإلنـــســـانـــي، ولتلمع 

صورته من خالل مشروعها املزعوم.
وجــديــر بــالــذكــر أن الــنــظــام الــســوري عــمــل في 
استيعاب  على  مكثف  بشكل  األخــيــرة  الفترة 
أنــشــطــة املــجــتــمــع املـــدنـــي، فـــحـــاول االســتــفــادة 

الخارج  القادمة من  اإلنسانية  املساعدات  من 
لــيــبــدو شــريــكــا إنــســانــيــا، ولــيــحــاول أن يثبت 
والعلمانية  لإلنسانية  الرسمي  الــراعــي  بأنه 
ــه الــقــوة الــعــســكــريــة الــداعــمــة  فــي ســـوريـــة، وأنــ
للتقدم والتحضر والرادعة لإلرهابيني أعداء 
اإلنسانية. وذلك ما دفع بشار األسد لوصف 
فــريــق »الــخــوذ البيضاء« بــأنــه فــريــق إرهــابــي 
أن  الــيــوم  الــواضــح  النصرة! فمن  يمثل جبهة 
للتركيز على  األســـد وإعــالمــه يسعيان  نــظــام 
األنــشــطــة اإلنــســانــيــة املــزعــومــة، لــيــبــرروا بقاء 
ــاء  ــذي هـــزتـــه دمـ ــ ــد عــلــى عــــرش الــحــكــم الـ ــ األسـ

السوريني، من خالل غطاء اإلنسانية.
وبينما يسعى الفنانون والشخصيات العامة 
إلـــى تليمع صــورتــه بصفته  الــداعــمــة لــأســد 
اإلنــســانــيــة«  األعـــمـــال  و»أب  الـــســـوريـــني«  »أب 
مــقــابــل شــيــطــنــة املــنــظــمــات الـــداعـــمـــة لــلــثــورة 

بينما  آخــر،  اتجاه  في  العالم  جه 
ّ
يت السورية 

تــبــقــى مــــحــــاوالت مـــنـــاصـــري األســــــد مــحــلــيــة. 
وآخر اعتراف دولي بجهود منظمات اإلغاثة 
ــة كـــانـــت مــــع اخـــتـــيـــار مــجــلــة »تـــايـــم«  الـــســـوريـ
رائد  الــســوري،  املدني  الدفاع  مدير  األميركية 
الــصــالــح، مــن بــني أكــثــر مئة شخصية مؤثرة 
ــتــــي تـــضـــم قــــادة  ــام 2017، والــ ــعـ لـ الـــعـــالـــم  فــــي 
وفنانني،  أعمال  ورواد  وملهمني  وسياسيني 
مـــن دون تــرتــيــب. ويـــــرأس الــصــالــح مــؤســســة 
الدفاع املدني السوري، التي نشأت كاستجابة 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق املـ
لعمليات القصف التي بدأ النظام بشنها مع 
تفاقم االحتجاجات الشعبية ضده، وتوسعت 
لــتــتــحــول بــعــد 6 ســـنـــوات مـــن بـــدايـــة الـــثـــورة 
السورية إلى شبكة متطوعني تضم أكثر من 

3 آالف متطوع ومتطوعة.

حديدية مثبتة في األرض عند مدخل املنزل، 
وتـــتـــم مـــراعـــاة بــعــض االشـــتـــراطـــات لــتــوفــيــر 
البيئة املناسبة للتمساح، وكذلك توفير قدر 

من األمان لسكان املنزل.
كــمــا يـــؤكـــد أن تــربــيــة الــتــمــاســيــح ال تــوجــد 
فيها صعوبة عندما يكون التمساح صغير 
الــحــجــم، ويــنــمــو الــتــمــســاح بـــدرجـــة ســريــعــة، 
فهو ينمو قــدمــا كــل ســنــة. مــن جــانــبــه، يقول 
أحد املرشدين السياحيني بأسوان إن الوفود 
تـــزور أســــوان تــحــرص على  الــتــي  السياحية 
ــارة قــريــة الــتــمــاســيــح. ويــضــيــف أن بعض  زيــ
ــن عـــدم  ــــب يـــنـــدهـــشـــون مــ ــانـ ــ الـــســـائـــحـــني األجـ
وجود تماسيح في نهر النيل، لذلك يسعدون 
عندما يشاهدونها داخل البيوت في بعض 
يقومون  األهــالــي  أن  النوبية، مضيفا  القرى 
الطعام  وتقديم  نظيفة  أمــاكــن  فــي  بوضعها 

لها بانتظام. 
ويــشــيــر إلـــى أن الــســائــحــني يــحــرصــون على 
ــــوار هـــذه  ــــجـ ــة بـ ــاريــ ــذكــ ــتــ ــــور الــ ــــصـ ــقــــاط الـ ــتــ الــ
 وجدت 

ْ
التماسيح، موضحا أن التماسيح إن

فـــي الــنــيــل تــكــون صــغــيــرة الــحــجــم وال تمثل 
خـــطـــورة بـــخـــالف الــتــمــاســيــح املــــوجــــودة في 

بحيرة ناصر.

تربية التماسيح... تفتح أبواب الرزق

مريم عقل 
الحجارة من وادي قانا

»كافيه« رين الميلع: »اإلنسانية« برعاية بشار األسد

سعاد 
ماسي

فنون وكوكتيل

مهنة

مقابلة

رصدمواهب

سما حسن

من  أنــواع مختلفة  وباستخدام  والقماش  الــورق  على  ترسم  فنانة شابة ومميزة، 
األلــوان، وكذلك فهي تهوى التصوير ولها تجارب مميزة من وراء عدسة الكاميرا، 
الصدفة قادتها إلى مكان أحدث تحوال في توجهها الفني، فقد قامت بزيارة لوادي 
قانا، وهناك الحظت أن مياة الوادي تزخر بالحجارة الصغيرة امللونة واملصقولة، 
فبدأت بجمعها مع رفيقاتها على سبيل املرح وحملتها معها إلى البيت بعد رحلة 
الـــوادي حيث ينابيعه الكثيرة، وفــي البيت تأملت عن قــرب هذه  ممتعة في ربــوع 
الحجارة الجميلة واكتشفت انها تستطيع أن تمارس هواية الرسم عليها ومن هنا 
كانت البداية لطريق جديد في الفن. الفنانة الشابة مريم عقل من قرية دير استيا 
الواقعة بني نابلس وسلفيت بالضفة الغربية، والتي يعتمد سكانها على الزراعة 
وتـــروي مزروعاتها مــن وادي قانا الــذي يعتبر مــن أهــم أوديـــة فلسطني ألنــه دائــم 
الــوادي بحرفية كبيرة  العام، وقد استطاعت ان ترسم على حجارة  الجريان طول 

وبجمال لفت أنظار كل من رأى إبداعها، واستحوذ فنها املميز على اإلعجاب .
الــحــجــارة مما علق بها مــن أتــربــة وطــحــالــب، ثم  تــقــوم مــريــم أواًل بغسل وتنظيف 
تــقــوم بـــرش الــحــجــارة بــعــد تنظيفها وتجفيفها بــمــادة المــعــة، وذلـــك لــكــي تضفي 
عليها ملعانا ثم تبدأ بالرسم عليها، وكانت املهمة ليست سهلة ولكن التجريب كان 
طريقها للوصول للجودة حيث أنها كانت تختار الحجارة بعناية مرة بعد مرة، 
ولكنها تحرص على املحافظة على اللون الطبيعي للحجارة وغالبا ما ترسم فوقها 

رسومات من الطبيعة مثل الشجر واملاء والتراب الفلسطيني. 
تختلف ألوان حجارة وادي قانا من األبيض واألحمر واألخضر وحسب لونها فهي 
الخط  فــي  تبرع  أنها  لوحاتها خاصة  فوقها  ترسم  لكي  أرضــيــة  لتكون  تختارها 
العربي وفنونه، وترى أنها تستغرق وقتا في االختيار من حيث األلــوان والحجم 
التي تشبه  األلــوان  وحيث تختار الحجارة الصغيرة واملتوسطة، وتعمد الختيار 

الطبيعة الفلسطينية.

منذ  خصيصًا  أعدتها  أجندة  وفق  وتعمل  الثقافة،  على  ماسي  سعاد  الجزائرية  تساوم  ال 
للشعر ولعلها من  الحياة األخرى. قارئة جيدة  الفن والعلم، وفنون  بين  لتساوي  طفولتها، 

عواصم  في  الحفالت  من  عددًا  ماسي  قدمت  العربي.  بالشعر  إعجابًا  العرب  المغنيات  أكثر 
أوروبية، واستطاعت أن تقرن اسمها بدائرة ووصلت الى جميع انحاء العالم

الخطة »ب« لرامز جالل

تـــتـــوقـــف مـــحـــطـــة MBC مــصــر  لــــن 
املصري  املمثل  برنامج  إنتاج  عن 
ــقـــالـــب،  ــــاص بـــاملـ ــخـ ــ رامــــــــز جــــــالل الـ
ــالـــت مــعــلــومــات إن املــســؤولــني  وقـ
عـــن الــبــرنــامــج ســيــنــفــذون الــخــطــة 
»ب« والتي وضعت، بعدما حاول 
مقدم البرامج طوني خليفة القيام 
ما  عبر  البرنامج  لنسف  بانقالب 
والتي  املــقــالــب«،  »بفضيحة  ُسمي 
وجد نفسه ضمنها زميله نيشان، 
اســتــنــفــرت   MBC إدارة  أن  وُعـــلـــم 
ــل طـــاقـــاتـــهـــا لــتــنــفــيــذ الــبــرنــامــج  كــ
عبر دعــوة عــدد قليل مــن الفنانني 
ملتابعة التصوير، في وقت انتهى 
الفريق نفسه من إعداد أكثر من 17 

حلقة هي في مرحلة املونتاج.

مايا دياب ترد
دياب  مايا  اللبنانية  الفنانة  ردت 
على كل املنتقدين ألسعار بطاقات 
دخــــول حفلها فــي مــســرح املــديــنــة 
بيروت/الحمرا، وقالت دياب لست 
على علم بسعر البطاقات الخاصة 
ــلــــى املــنــتــقــديــن  ــهــــذا الــــحــــفــــل، وعــ بــ
التوجه إلى املسؤولني عن املسرح 
ديــاب  أن  يذكر  األمـــر.  واستيضاح 
ســتــغــنــي فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن 
نفسه،  املــســرح  على  املقبل  الشهر 
إلــى جــانــب فــقــرة يقدمها الــراقــص 

ألسكندر بوليكفيتش.

أصالة ومخيمات 
السوريين

كــشــفــت الــفــنــانــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
منع مــن زيــارات 

ُ
نــصــري، أنها لــم ت

في  الــســوريــني  الالجئني  مخيمات 
تتحّمل  أن  منها  طلب  لكن  لبنان، 
مسؤولية نفسها في حــال أصرت 
على زيارة مواطنيها في مخيمات 
لــبــنــان، وربــمــا بسبب الــتــجــاذبــات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان، 
وقالت أصالة »ال أعلم ملــاذا كبروا 
ــة  ــاديـ ــهـ ــشـ ــتـ ــة وكــــأنــــنــــي اسـ ــقــــصــ الــ

ستدخل هذه املخيمات«.

كريستيان ديور الياباني
الــفــرنــســيــة  األزيــــــــــار  دار  عــــرضــــت 
»ديــــــــــور« مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
فــي أحــد أكــبــر مـــوالت الــيــابــان قبل 
يــومــني، وقــدمــت املـــديـــرة الــجــديــدة 
لديور ماريا شيوري مجموعة من 
أبرز التصاميم التي تؤرخ  ملراحل 
 ،1953 للعام  تعود  ماضية  زمنية 
وهـــي مــســتــوحــاة مــن شــجــر الــكــرز 

واأللوان الهادئة.

مهرجانات األرز اللبنانية

األرز  ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ مــ ــة  ــنـ لـــجـ ــلــــقــــت  أطــ
الــلــبــنــانــيــة بــرنــامــجــهــا الــفــنــي لــهــذا 
ــي بـــيـــروت،  الـــصـــيـــف قـــبـــل يـــومـــني فــ
ــج اإلعــــــــــالن عــن  ــامــ ــرنــ ــبــ وتــــضــــمــــن الــ
أوبريت األرز ويشارك فيها مجموعة 
من الفنانني اللبنانيني، وليد توفيق 
ونــجــوى كـــرم مــعــني شــريــف وملحم 
زيــــن وزيـــــن الــعــمــر وتـــانـــيـــا قسيس 
وجــــــــوزف عــطــيــة ونـــانـــســـي عـــجـــرم، 
على أن تبدأ في الخامس والعشرين 
ــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو وتــســتــمــر حــتــى  مــ

الخامس من آب/أغسطس.

أفيخاي أدرعي وأحالم
ــم جـــيـــش  ــ ــاســ ــ عـــــــــــاود املـــــتـــــحـــــدث بــ
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي أفـــيـــخـــاي  ــتـ ــ االحـ
ــفـــزازي في  ــتـ أدرعـــــي أســلــوبــه االسـ
إثـــــــارة ســـخـــط الـــجـــمـــهـــور الــعــربــي 
على وسائل التواصل االجتماعي، 
وذلـــك بــعــد أن قـــام بــتــوجــيــه تحية 
على  ردًا  أحــالم  االماراتية  للفنانة 

تغريدة نشرتها قبل يومني.
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