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MEDIA

»رحلة مع الالجئين السوريين 
في تركيا«: استعراض؟

تفاصيل اختراق جوليان أسانج 
لحملة هيالري كلينتون

محمد دنكر

ــيـــة،  ــات الـــذكـ ــاعــ ــا نـــتـــحـــّدث عــــن الــــســ ــنـــدمـ عـ
يــتــبــادر لــلــذهــن عــلــى الـــفـــور ســاعــتــا »آبـــل« 
شهرتهما  بسبب  الذكيتان  و«سامسونغ« 
الساعة  لكن  عامليًا.  الواسع  واستعمالهما 
بتطّور  طبعًا  عقود،  منذ  مــوجــودة  الذكية 
ـــرحـــت فــيــه. 

ُ
مــخــتــلــف وفـــقـــًا لــلــزمــن الـــــذي ط

في  كانت  الساعة  تطوير  فأولى محاوالت 
أوائـــــل الــثــمــانــيــنــيــات، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
تفّردت  حيث  الشخصي  الحاسب  انتشار 
شــركــة »ســايــكــو« الــيــابــانــيــة بــالــعــمــل على 
تــطــويــر ســـاعـــة ثـــوريـــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا 
احتساب األرقــام وليس فقط إعطاء الوقت 
الشركة  كانت  »سايكو«  الزمني.  والتاريخ 
التي فتحت آفاق تحويل الساعة ألكثر من 
مجّرد أداة لتحديد الوقت، وأولى تجاربها 
الــنــاجــحــة كــانــت ســاعــة »NL C01«، والــتــي 
لـــ 24 خــانــة تــخــزيــن. بالطبع،  سع 

ّ
كــانــت تت

عملت »سايكو« على تطوير هذا النموذج 
التخزين كساعة  على  قـــدرة  أكــثــر  لــنــمــاذج 
ع بقدرة 

ّ
»UC-2000« عام 1984، والتي تتمت

تخزين تصل أللفي حرف.
استمّرت »سايكو« بالريادة في ما يختّص 
 ،1999 عــام  حتى  الذكية  الساعات  بتطوير 
عندما طــرحــت شــركــة »ســامــســونــغ« ساعة 
أّول ساعة وهاتف  SPH-WP10، والتي هي 
ع الساعة بشاشة من 

ّ
جّوال في آٍن معًا. تتمت

الكريستال السائل مع بطارية قابلة للشحن 
وتــدوم لغاية 60 ساعة. هذا وتقّدم الساعة 
90 دقــيــقــة مـــن الــتــحــّدث املــســتــمــر بــواســطــة 
املايكروفون ومكبر الصوت املدمجني. سعر 

الساعة كان 700 دوالر أميركي.
وتطوير  لصنع  الــشــركــات  تهافتت  بعدها 
ساعاتها، منها شركة »سوني ايريكسون«، 
لكن  وغيرها.  »مايكروسوفت«  »فوّسيل«، 
ختزل 

ُ
ت وأكــثــرهــا مبيعًا  املـــحـــاوالت  أنــجــح 

بثاث وهي: »فيتبيت«، »سامسونغ جير« 
و«آبل ووتش«.

ـــرح 
ُ
بــبــطــاريــة ثـــوريـــة وقــــــدرات مــتــنــّوعــة، ط

ســوار »فيتبيت« منذ سنوات في األســواق 
ــوقــــت، يقيس  ــوار ُيــعــطــي الــ الـــعـــاملـــيـــة. الــــســ
ز على ممارسة 

ّ
القلب والنبض، يحف دقات 

الــريــاضــة وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات. الــســوار 
ــه  ــ ـ

ّ
مــــتــــني، بـــطـــاريـــتـــه تــــــــدوم أليـــــــــام، كـــمـــا أن

يــأتــي بــألــوان مــتــعــدّدة. لكن أبـــرز مــيــزة في 
السوار على االتصال  قــدرة  »فيتبيت« هي 
بـــهـــواتـــف »آنــــــدرويــــــد«، »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
و«iOS«. هذا ما ُيعطي السوار قيمة مضافة 
كونه يعمل مع أي هاتف ذكي موجود في 
األسواق عكس ساعة »آبل«، والتي ال تعمل 

 مع أجهزة »آيفون«. 
ّ

إال
ــــى  ــــن أولـ ــامــــســــونــــغ« مـ ــة »ســ ــركــ ــانـــــت شــ ــ وكـ
الشركات التي طــّورت قدرة الساعة الذكية 

منوعات

B

على التحّول ملساعد للهاتف الذكي. ترجمة 
»سامسونغ  ساعات  الشركة  طرحت  لذلك 
غــيــر«، والــتــي أحــدثــت ثــــورة فــي مــا ُيــعــرف 
بالهاتف  صل 

ّ
تت الساعة  الذكية.  بالساعة 

بشاشة  تأتي  وهــي  البلوتوث،  عبر  الذكي 
1.63 بوصة عالية الدقة مع معالج رئيسي 
وذاكـــرة عشوائية  هرتز  ميغا   800 بسرعة 
رئيسية  وكــامــيــرا   )RAM( ميغابايت   512

»سامسونغ«  أدخلت  إذًا  ميغابيكسل.   1.9
الــكــامــيــرا إلـــى الــســاعــة الــذكــيــة، بــاإلضــافــة 
لــتــطــويــر مــلــحــوظ فــي وظــائــف الــنــشــاطــات 
وقدرة الساعة على مقاومة املياه والغبار. 

وأخيرًا دخلت شركة »آبــل« عالم الساعات 
الــذكــيــة عـــام 2014 بــســاعــة »آبــــل ووتــــش«، 
ــام ونــصــف  والـــتـــي تــحــّولــت فـــي غـــضـــون عــ
بعد  عامليًا  مباعة  أكثر ساعة  لثاني  العام 

ســاعــات »رولــيــكــس« الــفــاخــرة. األمـــر يعود 
الهندسي  الساعة  لعوامل عدة منها شكل 
واألســـــاور املــتــعــددة، وطــبــعــًا تــركــيــز »آبـــل« 
على التحفيز على الحركة، وذلك من خال 
تــطــبــيــقــات مــدمــجــة بــالــســاعــة كــتــنــبــيــهــات 
س 

ّ
الوقوف لدقيقة كاملة كل ساعة، والتنف

ــمــا انــخــفــض 
ّ
بــعــمــق ملــــدة دقــيــقــة كــامــلــة كــل

حرق  على  التحفيز  القلب،  دقــات  مستوى 
مــزيــد مــن الــســعــرات الــحــراريــة عبر الحركة 
والــتــمــاريــن وغــيــرهــا. هــذا بــاإلضــافــة ألمــان 
الـــســـاعـــة وطـــريـــقـــة تــنــبــيــهــهــا الـــفـــريـــدة عــن 

وصول أي رسالة جديدة.
ــاعــــات الـــذكـــيـــة تــنــتــظــر  لـــكـــن كــــل هـــــذه الــــســ
تــــحــــديــــثــــات جـــــديـــــدة مـــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات 
عة لها نهاية هذا العام، فما الجديد 

ّ
املصن

الــذي  الــذي يمكن دمجه فــي الساعات ومــا 
يحتاجه املستخدم؟

الــبــطــاريــة هــو مــا يــهــّم معظم  بالطبع عمر 
الهواتف  شحن  كــثــرة  بسبب  املستخدمني 
الذكية طيلة النهار. لذلك، فإن بطارية تدوم 
ألكــثــر مــن يـــوم ســيــكــون أمـــرًا مــمــّيــزًا فــي أي 
الذكية. أيضًا،  الساعات  نسخة جديدة من 
الساعة على رقاقة SIM من شأنه  احــتــواء 
عن  مستقل  منفرد  لكيان  الــســاعــة  تحويل 
ــوده أو انــتــهــاء  ــ الــهــاتــف فـــي حـــال عـــدم وجـ
ــا ســـتـــطـــرحـــه »آبـــــــل« فــي  ــه. هـــــذا مــ ــتـ ــاريـ بـــطـ
ساعاتها الجديدة بحيث سيمكن االتصال 
ــراء عـــدد كــبــيــر من  ــ مـــن خـــال الــســاعــة وإجــ
 
ً
الوظائف الخاصة بالهاتف الذكي مباشرة
الهاتف  لوجود  الحاجة  الساعة ودون  من 
اإلضــافــة ال خوف  تلك  بالقرب منها. ومــع 
عــلــى املــســتــخــدم فـــي حــــال نـــفـــذت بــطــاريــة 
هاتفه، فسيمكنه االتصال من خال ساعته 
ببرنامج الخرائط الخاص بالساعة والذي 
سيرشده إلى املكان الذي يذهب إليه. أيضًا 
ســيــكــون أمـــرًا مــمــّيــزًا قـــدرة أي ســاعــة ذكية 
ذكي  هاتف  بــأي  التاصال  على  مستقبلية 
بما في ذلك ساعات »آبــل«. فعدد كبير من 
عشاق هواتف »سامسونغ« يحّبون إقتناء 

ساعات »آبل« والعكس صحيح. 
وعن قدرة تحّملها، سيكون من الجيد عدم 
تعّرض شاشات الساعات للخدش السريع، 
وقــدرتــهــا على مقاومة املــيــاه والــغــبــار. أّمــا 
عن إمكانية االتصال تحت املياه، فا فائدة 
 فــي الــتــرويــج لـــقـــدرات غير 

ّ
مــن الــخــدمــة إال

واقعية لتلك الساعة الخارقة.
أّيًا كانت التحديثات الجديدة في الساعات، 
ال ُيــمــكــن الــتــغــاضــي عـــن الــســاعــات الــذكــيــة 
الـــتـــي بــتــنــا نـــراهـــا أكـــثـــر بــســبــب مـــا تــقــّدمــه 
مــن مــزايــا مختلفة إن كانت فــي شكلها أو 
مضمونها التكنولوجي في عالم ذكي ملس 
 على 

ً ّ
كل األجهزة التي نقتنيها وحّولها كا

صل باألجهزة 
ّ
حدة لجهاز ذكي متطّور مت

األخرى لحياة رقمية أفضل وأكثر اتصااًل.

تفّردت »سايكو« 
بالعمل على ساعة ثورية 

في الثمانينيات

واشنطن ــ العربي الجديد

طّور مؤّسس موقع »ويكيليكس«، جوليان 
ـــخـــدمـــت النــتــقــاء 

ُ
ــت ــة اسـ ــيــ أســــانــــج، خــــوارزمــ

رســـــائـــــل الــــبــــريــــد اإللــــكــــتــــرونــــي عـــشـــوائـــيـــًا 
ــابــــات الــســيــاســيــني  ــــن حــــســ وتـــســـريـــبـــهـــا، مـ
واملــوظــفــني فـــي »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، خـــال الــعــام 
املــاضــي. وســاعــدت الــخــوارزمــيــة التي أطلق 
 Stochastic Terminator اســم  أســانــج  عليها 
ــائـــق  املــــوقــــع فــــي نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــوثـ
واالتــــصــــاالت الــداخــلــيــة، وبــيــنــهــا اتــصــاالت 
رئيس حملة املرشحة الديمقراطية هياري 
كــلــيــنــتــون حــيــنــهــا، جــــون بـــوديـــســـتـــا، وفــقــًا 
ملقابلة مطولة نشرتها مجلة »ذا نيويوركر« 
األميركية مع أسانج، أمس اإلثنني. وسعى 
أسانج إلى تطوير الخوارزمية الصعبة كي 
املشكلة،  مع  التكيف  من  الحملة  تتمكن  »ال 
إنــشــاء حل  مــن  ذهــنــيــًا، ومنعها  وتشتيتها 

وقائي«، وفقًا لحديث أسانج.
وشــرحــت املجلة أن الــخــوارزمــيــة ُبنيت على 
»مـــولـــد أعـــــداد عــشــوائــيــة، وُعـــدلـــت بـــــاألوزان 
الرياضية التي عكست نمط دورة األخبار في 
األسبوع العادي«. وقال أسانج »تخيل األمر 
على هــذا املــنــوال؛ خـــزان ويكيليكس يسقط 
على األرض، وال يمكنك الجزم متى يصل إلى 

األرض ومــدى سرعته أو حجمه، ألنــه يملك 
العوامل  أن   خارجيًا خــّداعــًا. يعرفون 

ً
هيكا

الخّداعة موجودة، ألنني أقول ذلك، لكنهم ال 
يــقــدرون على تمييز املــخــادع من الحقيقي... 
أنه  كأنني أشــل تفكيرهم«. واعــتــرف أسانج 
تــعــمــد عـــدم الــشــفــافــيــة إزاء املــعــلــومــات التي 
مقارنًا  نشرها،  قبل  »ويكيليكس«  امتلكها 
تــكــتــيــكــاتــه بــتــكــتــيــكــات عــــمــــاء املـــخـــابـــرات 

البريطانية، خال الحرب العاملية الثانية.
أن »ويكيليكس« لعب  إلــى  تــجــدر اإلشـــارة 
الـــرئـــاســـيـــة  االنــــتــــخــــابــــات  فــــي  بــــــــارزًا  دورًا 
ــائــــل  ــر رســ نــــشــ إذ  األمــــيــــركــــيــــة األخـــــــيـــــــرة، 
ــة مــــن بــــريــــد »الــلــجــنــة  ــربـ ــة مـــسـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
وبريد  اإللكتروني  الديمقراطية«  الوطنية 
االنتخابية،  كلينتون  هياري  حملة  مدير 
ــال املـــرشـــح الــرئــاســي  ــ جــــون بــوديــســتــا. وقـ
الــجــمــهــوري حــيــنــهــا، دونـــالـــد تـــرامـــب، إنــه 
ــــاالت  »يــــحــــّب ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس!«، ووجـــــــدت وكـ
ذت 

ّ
نف أن روســيــا  األميركية  االســتــخــبــارات 

أن روجــر  يــذكــر  املــذكــورة.  القرصنة  عملية 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــــب تـ ــرامـ ــ ــن تـ ــ ــرب مـ ــ ــقـ ــ ســــتــــون املـ
باسم  معروف  إلكتروني  وقرصان  أسانج 
الوثائق  بنشر  بــدأ  الـــذي   »2.0 »غوتشيفر 
 ،2016 عام  يونيو/حزيران   15 في  املسربة 
بعد أسبوع من لقاء دونالد ترامب جونيور 
مــع محامية روســيــة فــي مــديــنــة نــيــويــورك 

غـــارديـــان«  »ذا  وفــقــًا لصحيفة  األمــيــركــيــة، 
البريطانية، في تموز/يوليو املاضي.

كــمــا لــفــت مـــوقـــع »ويــكــيــلــيــكــس« األنـــظـــار، 
بسبب تداخل مصالحه مع مصالح املرشح 
تــرامــب، إذ كتب  الــرئــاســي حينها دونــالــد 
الـــصـــحـــافـــي فــــي مـــوقـــع »ذي إنـــتـــرســـبـــت«، 
مـــوقـــع  »تــــــغــــــريــــــدات  أن  مــــــاكــــــي،  روبــــــــــــرت 
ويكيليكس بدأت بالظهور كأنها تيار من 
شركة أبحاث معارضة تعمل بشكل رئيسي 
على تقويض حملة هياري كلينتون«، في 

أغسطس/آب املاضي.

ترقب لساعة »آبل ووتش« المقبلة )فيليب ميرل/ فرانس برس(

)Getty(

إسطنبول ــ العربي الجديد

أطــلــقــت »الــهــيــئــة الــعــاملــيــة لــإغــاثــة والــتــنــمــيــة« )أنـــصـــر( مــشــروع »رحــلــة إنسانية 
مــع الــاجــئــني الــســوريــني فــي تــركــيــا«، ضمن فعاليات »مــع اإلنـــســـان«، مــن 19 إلى 
23 أغــســطــس/آب الحالي، مما أثــار غضبًا وجـــداًل واســعــني على مــواقــع التواصل 
االجــتــمــاعــي. ودعــــت »أنـــصـــر« الــشــبــاب الــعــرب »املـــؤثـــريـــن« عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي إلى تجربة حياة اللجوء في إحدى القرى الحدودية بني سورية وتركيا.
ويتضمن برنامج الرحلة حفل إفطار جماعي في ساحة عامة، وفعاليات دعم نفسي، 
خصص 

ُ
وزيــارة عائات الجئة. وتبلغ قيمة رســوم االشــتــراك ألــف دوالر أميركي، ت

لصالح الاجئني السوريني، وتتضمن تكاليف اإلقامة والتنقات ووجبات الطعام، 
وفــقــًا للهيئة. لــكــن اإلعــــان أثـــار غضبًا وجــــداًل عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وانقسمت آراء املستخدمني، إذ رأى البعض فيه »نوعًا من ثقافة االستعراض واملوضة 
الــســوري«، بينما  اللجوء  الــســوريــني« و«اســتــغــااًل ملــأســاة  الناشطني  املنتشرة بــني 

اعتبر آخرون أن ال مشكلة في املشروع »طاملا يعود ريعه إلى الاجئني السوريني«.
السوريني«!«.  »الاجئني  على  بالفرجة  وتمتع  معنا  »سافر  الباجي  إبراهيم  وقــال 
بينما قالت جمانة شتيوي »جاي عبالك تعيش حياة الاجئ؟ روح شي مشوار مع 
جماعة املوضة واالستعراض.. وأهم شي آالء حمدان صاحبة العالم الزهري الخلبي.. 
ونور السورية.. الي فورًا انخرطت بهاد العالم الجديد الي حضرتهن عم يخلقوه. 
يا أما هدول ساديني يا نحن ما عاد نفهم شي .. طبعًا عم يتم حظر أي حدا يعلق 

تعليق سلبي.. كونه الي عم يعملوه السادة منافي لألخاق، بس معلش هاملرة«.
البرامج  اعــتــذرت مقدمة  والــتــي شملتها،  تلك  الــواســعــة  االنــتــقــادات  وبــعــد حملة 

السورية، نور حداد، عن املشاركة في املشروع في منشور على »تويتر«.
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن »املــؤثــريــن« املــشــاركــني فــي املــشــروع هــم: عـــادل المــي )العــب 
ســابــق فــي منتخب قــطــر(، آالء حــمــدان )مــخــرجــة فلسطينية(، إحــســان بــن علوش 
)مــدونــة مغربية عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب(، عــبــدالــلــه الــشــريــف )شــاعــر ومــقــّدم بــرامــج 

مصري(، وغيرهم.

الساعات الذكية وخدماتها المنتظرة

أخبار

منذ الثمانينيّات وحتى اليوم، ظهر كثير من الساعات الذكيّة، والتي باتت خالل األعوام األخيرة أحد أبرز ما يلفت المستخدمين حول 
العالم. هذا ما تنتظره تلك الساعات من تغييرات وخدمات
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أطلقت السلطات األلمانية بمطار 
برلين، سراح الناشط اإلعالمي، عبد 

الرحمن عز، بعد توقيفه في 
المطار عدة ساعات. وكان عز قد 
قال إنه فوجئ بتوقيفه من جانب 
السلطات األلمانية بناًء على مذكرة 
تقّدم بها اإلنتربول الدولي، بطلب 

من مصر.

قال الصحافي اليمني محمد 
عايش المقرب من جماعة أنصار 

اهلل )الحوثيين( في اليمن، إن زعيم 
الجماعة، عبد الملك الحوثي، 

وّجه بإطالق سراح الصحافي يحيى 
الجبيحي والذي أصدر الحوثيون ضده 

حكمًا باإلعدام، وكذلك اإلفراج عن 
صحافيين آخرين معتقلين.

أصدرت محكمة إيرانية أمرًا 
بتجميد األصول المحلية ألكثر من 

150 شخصًا على صلة بالخدمة 
الفارسية في »بي بي سي«، في 

أحدث مساعي طهران لوقف النشرات 
اإلخبارية التي تلقى رواجًا، وحظرت 

عليهم »بيع أو شراء عقارات أو 
سيارات أو سلع أخرى«.

تسعى الحكومة األميركية إلى 
الكشف عن كافة زوار موقع 

إلكتروني مناهض للرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، ما يراه المدافعون عن 

الحريات »حملة صيد« غير دستورية 
للمعارضين السياسيين، وتصعيدًا 

بحملة وزارة العدل ضد النشاطات 
المكافحة لترامب.



أرفض المشاهد 
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و»سبايدر مان« 
جعلني مليونيرة

حفالت لمحمد منير 
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دياب وغيرهم

ينشط المنسف 
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الضفة الغربية

كرهت براد بيت طوال 
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مع مصاص الدماء«

2223
منوعات

ــدأت كــيــرســن دانــــســــت )35 ســنــة(  ــ بــ
مسيرتها الفنية في السينما بواسطة 
اإلعـــانـــات واألفــــام الــقــصــيــرة، وهــي 
بعد طفلة فــي الثالثة مــن عــمــرهــا، ثــم صــارت 
خطيبة الرجل العنكبوت »سبايدرمان«، وهو 
دور جــلــب لــهــا 8 مــايــن دوالر عــن كــل واحــد 
من الجزأين اللذين شاركت فيهما. وغير ذلك 
تشارك دانست في أفام شبه هامشية مختلفة 
كــلــيــا عـــن »ســـبـــايـــدرمـــان« ومـــؤثـــراتـــه املــرئــيــة 
والصوتية الضخمة. بينها على سبيل املثال 
»إليزابيثتاون« و»إنتحار العذارى« الذي جلب 
في  ممثلة  أفضل  لجائزة  الترشيح  لكيرسن 

مسابقة »غولدن غلوب«، ثم »ماري أنطوانيت« 
ــتــــاريــــخــــي الــــــــذي تـــقـــمـــصـــت فـــيـــه شــخــصــيــة  الــ
الــســادس عشر.  امللكة الفرنسية زوجــة لويس 
ظــهــرت دانــســت كــذلــك فــي فيلم »ميانكوليا« 
للسينمائي الدنماركي الرس فون تريار، علما 
أن الرجل تسبب في فضيحة أدت إلى طرده من 
« 2011، إثر تصريحه في أثناء 

ّ
مهرجان »كــان

بأنه  فيلمه  لعرض  التابعة  اإلعامية  الــنــدوة 
»يفهم تصرفات هتلر«.  

آخـــــــر أعـــــمـــــال دانـــــســـــت الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــيــلــم 
»املغشوش« The Beguiled من إخراج صوفيا 
كوبوال وتتقاسم بطولته مع كل من نيكول 

كــيــدمــان وإيــلــي فانينغ. وقــد جـــاءت دانست 
إلى باريس للمشاركة في ترويجه، فالتقتها 

»العربي الجديد« وحاورتها.

إدارة  تحت  فيها  تمثلني  الــتــي  الثالثة  املـــرة  إنــهــا   ■
املــخــرجــة صوفيا كــوبــوال، بعد »انــتــحــار الــعــذارى« 
ــاري أنــطــوانــيــت«، فما ســر اخــتــيــارهــا لــك بهذه  و»مــ

الطريقة املستمرة؟
مــن األفــضــل توجيه هــذا الــســؤال إليها بما 
ــا عـــن نفسي  أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــخــتــارنــي. أمــ
فـــأنـــا فـــخـــورة وســـعـــيـــدة بــكــونــهــا تــعــثــر في 
يناسبها  مــا  عــلــى  وفـــي شخصيتي  أدائــــي 

أفامها  من أجل نقل بطات سيناريوهات 
إلــــــى الــــشــــاشــــة. وأنــــــــا أوافـــــــــق فـــــي كـــــل مـــرة 
لــأســبــاب نــفــســهــا، وهـــي أنــهــا تــلــقــي نــظــرة 
ــــذي ال  ــر الـ ــ عــلــى الــشــخــصــيــة الــنــســائــيــة األمـ
ــنـــد املـــخـــرجـــن أو حــتــى  ــثـــرة عـ ــكـ يـــتـــوافـــر بـ
تتميز  وهــي  الحالية،  أيامنا  في  املخرجات 
املرأة  تقدير  من  تمنعها  مرهفة  بحساسية 
الــلــجــوء إلــى مهاجمة الــرجــل حال  مــن دون 
الــعــدد األكــبــر مــن املــخــرجــات، فــا عجب في 
هوليوود  عمالقة  أحــد  إلــى  تنتسب  كونها 
وهو والدها فرانسيس فورد كوبوال. هناك 
من يّدعي أن الفن ال ينتقل بالوراثة، لكنني 

ــق عــلــى هـــذا الـــكـــام وأتـــخـــذ صوفيا  ــ ال أوافـ
 
ً
تــمــامــا. إضــافــة العكس  كــوبــوال كمثال على 
بعاقة صداقة  نرتبط  كوننا أصبحنا  إلــى 
مــمــيــزة أعــتــبــرهــا مــن أحــلــى الــعــاقــات التي 
أعيشها في حياتي على صعيد الصداقات.

■ أنت بطبيعة الحال على علم بأن فيلم »املغشوش« 
كلينت  بــطــولــتــه  وأدى   1971 الـــعـــام  فـــي  ـــذ 

ّ
ـــف

ُ
ن قـــد 

إيستوود. فهل شاهدت هذا الفيلم قبل أن تشاركي 
في إعادته؟

ال، لم أشاهده. ال قبل وال بعد مساهمتي في 
حلته الجديدة على يد صوفيا كوبوال.

الفيلم  د 
ّ
■ صرحت لنا صوفيا كوبوال بأنها لم تقل

املوجود أساسًا، بل نقلت الرواية األصلية إلى الشاشة 
مرة جديدة. هل تحدثت معها عن مثل هذه األمور؟

أعـــتـــقـــد بـــــأن هـــــذه األشــــيــــاء ال تــخــصــنــي فــي 
هو  يعنيني  الـــذي  بينما  كممثلة،  الحقيقة 
الــذي  بالسيناريو  الــخــاص  النوعية  عنصر 
يعرض علي من أجل أن أمثل في الفيلم. وعلى 
الــعــمــوم طــاملــا أن صوفيا كــوبــوال أدلـــت بهذا 

التصريح فا شك في أنه يصف الحقيقة.

■ أنت شاركت نيكول كيدمان بطولة »املغشوش«، 
فكيف تصفني تجربتك الفنية معها؟ 

أعتبر نيكول كيدمان أكبر ممثلة سينمائية 
املسرح  فــوق  رأيتها  وقــد  حاليا.  ومسرحية 
في نيويورك تؤدي بطولة »الغرفة الزرقاء«، 
ــاركــــت مـــنـــذ عـــــام فــي  ــي لـــنـــدن حـــيـــث شــ ــم فــ ثــ
لــك بأنها  مسرحية »الــصــورة 51«، وأعــتــرف 
أدهــشــتــنــي فــي كــل مـــرة، تــمــامــا مثلما فعلت 
»عــيــون مغلقة واســـعـــة« لستانلي  فــيــلــم  فــي 
كــوبــريــك. وتتميز كــيــدمــان بــقــوة تــجــذب بها 
املـــتـــفـــرج وتـــجـــعـــلـــه ال يــــفــــارق الــــحــــدث فـــوق 
الشاشة أو الخشبة قبل ختام العرض. أنها 
عــمــاقــة حــقــيــقــيــة، وهــــي أدهــشــتــنــي إذًا مــرة 
جديدة عندما عملُت إلى جانبها واكتشفت 
الفنية  تلك  تــضــارع  إنسانية  صــفــات  لديها 

التي ذكرتها توًا.

بــدأت وأنــت ال تزالني  التي  ■ كيف عشت نجوميتك 
طفلة؟

أنــــا مـــعـــتـــادة عــلــى الــنــجــومــيــة مــنــذ الــصــبــا، 
انبهرت  بأنني  قائلة  أرد عليك  لن  وبالتالي 
إثر  وعاملية  إضافية  جاءتني شهرة  حينما 
مشاركتي في فيلم »سبايدرمان«، أو بأنني 
عـــثـــرت عــلــى صــعــوبــة مـــا فـــي مــعــايــشــة هــذا 
األمر الذي في النهاية ال ينفصل عن حياتي 
إطاقا. إن كل ما تغير منذ أن مثلت البطولة 
هو  بالتحديد  »ســبــايــدرمــان«  فــي  النسائية 
أجري، بمعنى انني أصبحت مليونيرة بكل 
لــم أكبر  الــعــمــوم  الــكــلــمــة، لكنني عــلــى  معنى 
ــة، فــأنــا كسبت  ــاديـ مــحــرومــة مــن الــنــاحــيــة املـ

لقمتي بنفسي منذ سن الثالثة.

■ هــل معنى ذلــك أنــك ال تعرفني مــن الــدنــيــا سوى 
هوليوود ونجومها؟

ال أبـــــدًا، بـــل عــلــى عــكــس كـــامـــك، أنــــا أتــفــادى 
األجــــــواء الــهــولــيــووديــة الــتــقــلــيــديــة وأتــمــتــع 
بــصــداقــة أشـــخـــاص ال عــاقــة لــهــم بــالــوســط 
ــر الــــذي يــعــنــي أنــنــي ملّمة  الــســيــنــمــائــي، األمــ
ــيــــش فــي  بــــأمــــور الــــدنــــيــــا الــحــقــيــقــيــة وال أعــ
ــام أو فــي الــخــيــال إطــاقــا. أحــب الريف  األوهــ
والنزهات فيه وركوب الخيل وممارسة لعبة 
»البولينغ« والحياة في الهواء الطلق، وذلك 
ربما ألنني من أصل سويدي أملاني مختلط.

لِت مع توم كروز وبراد بيت وأنِت بعد صبية، 
ّ
■ مث

وهذا حلم أي ممثلة بالغة، فهل أنت واعية باألمر؟
ال لست واعــيــة وال أبــالــي بمثل هــذا الــنــوع من 
األمور، وكل ما أتذكره هو أنني كرهت براد بيت 
طــوال فترة تصوير فيلم »حـــوار مــع مصاص 
الــــدمــــاء« ألن الــســيــنــاريــو قــضــى بــوضــع قبلة 
رقيقة فوق خدي في لقطة معينة، وأنا سئمت 
هذا الشيء كليا واحتفظت به في ذاكرتي على 

أنه أسوأ ما حدث لي طوال حياتي.

■ هل ال تزالني مترددة أمام املشاهد العاطفية؟
لست مترددة بل أرفضها تماما، إال إذا كانت 

خفيفة ناعمة. 

■ هل تعرفني شيئًا عن السينما العربية؟
شـــاهـــدت الــفــيــلــم الـــعـــربـــي »اشــــتــــبــــاك«، وهــو 
مــصــري وشـــارك فــي العديد مــن املهرجانات 
الــفــنــيــة فـــي الــعــالــم، ووجـــدتـــه جــريــئــا وقــويــا 
فــي إخــراجــه وتمثيله. ورأيـــت مــؤخــرًا الفيلم 
لــويــن« )مــن إخـــراج نادين  اللبناني »وهــلــق 
 ،DVD ــــك عــلــى شــكــل أســـطـــوانـــة لــبــكــي(، وذلـ
الــدور  وأعجبت بــه ألنــه سمح لــي باكتشاف 
ــــات  ــــذي تــلــعــبــه املـــــرأة الــعــربــيــة أثـــنـــاء األزمـ الـ
والـــحـــروب. لكنني غــيــر ذلـــك ال أســتــطــيــع أن 

أقول إنني خبيرة في السينما العربية.

م التصرفات امللكية 
ّ
■ هل كان من الصعب عليك تعل

من أجل دور امللكة في »ماري أنطوانيت«؟
تــمــامــا مــثــلــمــا كــــان مـــن الــصــعــب عــلــى مـــاري 
ــــت مــن  ــــدمـ ــا حـــيـــنـــمـــا قـ ــهـ ــمـ ـ

ّ
ــل ــعـ أنــــطــــوانــــيــــت تـ

مع  للتأقلم  واضــطــرت  فــرســاي  إلـــى  النمسا 
الــبــروتــوكــول املــلــكــي الــفــرنــســي الـــذي لــم تكن 
تــعــرفــه. أنــــا تــعــلــمــت الــتــصــرفــات املــلــكــيــة في 
أثــنــاء تمثيلي الـــــدور، بــمــا انــنــي أتــــدرب في 
الفيلم وبصفتي امللكة على ما يجب فعله في 
الــظــروف املختلفة وفــي حــضــور شخصيات 

رفيعة املستوى.

القدس المحتلة ــ محمد عبيدات

ــــوس األفـــــــــــــــراح عـــنـــد  ــ ــقـ ــ ــ ــر عـــــــــــــادات وطـ ــثــ ــكــ تــ
املحتلة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينين 
عنها.  التخلي  يمكن  ال  أساسية  وبعضها 
فــيــقــدمــهــا أهـــل الــعــريــس لــضــيــوفــهــم الــذيــن 
»املعازيم«  القرية  ذات  من  عــادة  يحضرون 

للمشاركة واملؤازرة.
»املنسف«،  الغداء،  العادات طعام  تلك  ومن 
والـــــذي يــنــشــط فـــي وســــط الــضــفــة الــغــربــّيــة 
ــا، وهـــــو وجـــبـــة مــلــيــئــة بــالــدســم  ــهـ ــنـــوبـ وجـ
الناس، فمكّوناته  ومحط عشق للكثير من 
ــــداده تعطيه طــابــعــا خــاصــا،  والـــدقـــة فــي إعـ

تتميز فيه كل قرية وبلدة أو مدينة.
املــنــســف هــو زعــيــم وجــبــات الـــغـــداء املــتــعــارف 
عــلــيــهــا فــــي أفـــــــراح الــفــلــســطــيــنــيــن، ال ســيــمــا 
املــجــتــمــعــات الـــبـــدويـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
والــقــرويــة فــي وســطــهــا وجــنــوبــهــا، وتختلف 
كــل قرية وبــلــدة فــي طريقة إعـــداده، مــا يجعل 
املــنــســف ســمــعــة طــيــبــة وجـــذابـــة ملــن يعيشون 

هناك.
ــر فــي  ــ ــاهـ ــ ــلــــي زعـــــــاتـــــــرة، وهـــــــو مـ ويـــــقـــــول عــ
»الــعــربــي  طــبــخ املـــنـــســـف، ومـــربـــي أغـــنـــام لـــ
ــّيــــة فــي  ــة أســــاســ ــبـ  تـــلـــك الـــوجـ

ّ
الــــجــــديــــد« إن

بــلــدتــه الـــســـواحـــرة، وتــكــتــســب تــلــك الــقــريــة 
سمعة طيبة من خلف املنسف، وفي املرتبة 
الثانية بعد املجتمعات البدوية التي تتقنه 
بذوقها ونكهتها وطريقة االعداد والتقديم 

الخاصة.
فــي الــســواحــرة نــمــوذجــا، والكثير مــن قرى 
ــــط الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة  وبــــلــــدات وسـ
 مـــا يـــكـــون الـــغـــداء 

ً
وجــنــوبــهــا أيـــضـــا، عــــــادة

ــــف« خـــــالـــــص الـــــــدســـــــم. فــيــجــتــمــع  ــســ ــ ــنــ ــ »املــ
ــادة مـــا تــكــون  ــ الـــرجـــال حــــول الــذبــيــحــة، وعــ
ــام،  ــنـ ــا مــنــتــقــاة مـــن أفـــضـــل تـــجـــار األغـ ــرافـ خـ
الــزفــاف،  ويتم ذبحها قبل يومن مــن حفل 
في  ووضــعــهــا  جــيــًدا،  وغسلها  وتقطيعها 
الثاجات، حتى الجمعة، وهو اليوم األكثر 
اختياًرا لتقديم الغداء ألفراح األهالي هناك.
الــلــحــم جيدًا  الــجــمــعــة، يطهى  فــي صبيحة 
في أوان كبيرة الحجم، يتساعد في عملية 
الطهي الرجال والنساء من أقارب العريس، 
يطبخ باللنب املعروف باسم »الجميد« وهو 
 
ً
لــنب مجفف مصنوع لــهــذا الــغــرض، وعـــادة

مــا يتم شـــراؤه مــن الــبــدو ألنــهــم األمــهــر في 
ـــاء يــخــلــط الجميد  صــنــاعــتــه، بــقــلــيــل مـــن املـ
ويطبخ مــع اللحم، وفــي الــوقــت ذاتــه تكون 
النساء أعدت األرز املطبوخ بالزيت، وعادة 

ما يكون جافا.
 عملية اإلعـــداد للمنسف 

ّ
يــقــول زعــاتــرة، إن

ل 
ّ

18 من شهر أغسطس/آب، إال أن تامر فض
 بــداًل منه، 

ّ
أن يقيمه فــي عيد األضــحــى وحــل

غدًا، »فريق واما«. وبعدما انتهى مؤخًرا من 
تــصــويــر فيلمه »شــنــطــة حــمــزة« مــع املــخــرج 
أكـــرم فـــاروق واملــقــرر طــرحــه ضمن املــاراثــون 
املطرب  يستعد  األضــحــى،  لعيد  السينمائي 
حـــمـــادة هــــال لـــإطـــالـــة عــلــى جـــمـــهـــوره في 
الــعــيــد أيــضــا لــكــن غــنــائــيــا هــــذه املـــــرة، حيث 
 في الغردقة وتحديدًا في فندق 

ً
يحيي حفا

ــام الــعــيــد. ويــشــارك  ــع أيــ بــالــم دي ســومــا رابــ
ــــال كــــل مــــن املــطــربــة  فـــيـــه بــــجــــوار حــــمــــادة هـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــــروى ومـــطـــربـــي املـــهـــرجـــانـــات 
األرمنية  والراقصة  وأورتيغا  أوكــا  الشعبية 
الشعبين،  املطربن  نطاق  وعلى  صافيناز. 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

فـــي مصر  األول«  الـــصـــف  »مـــطـــربـــو  يــســتــعــّد 
لــلــمــشــاركــة فــي حــفــات عــيــد األضــحــى املــقــّرر 
ـــقـــام مــعــظــم 

ُ
اســتــقــبــالــه أواخـــــــر الـــشـــهـــر. وســـت

الحفات في املناطق الساحلية حيث يتواجد 
املــصــطــافــون هـــنـــاك بــكــثــرة بــعــيــًدا عـــن مــنــاخ 
القاهرة شديد الحرارة حاليا. وألول مرة في 
محافظة الغردقة، يحيي املطرب عمرو دياب 
 ضخما ثاني أيام العيد. وسيكون هذا 

ً
حفا

الحفل هو األول له بعد طرحه أللبومه »معدي 
الناس« قبل يومن. وبعد نجاح الحفل الذي 
أقامه في الساحل الشمالي منذ أيام، يشارك 
في إحياء حفات عيد األضحى املطرب محمد 

منير في إحدى قرى مدينة العن السخنة.
وفي اللقاء الجماهيري األول له بعد اتهاماته 
بـــادعـــاء وضـــع بصمتي  الــجــمــهــور  بتضليل 
قــدمــه ويـــديـــه عــلــى الــطــبــاعــة األســمــنــتــيــة في 
املسرح الصيني في هوليوود، ُيشارك املطرب 
تامر حسني فــي حفل ضخم يتم اإلعـــداد له 

منذ فترة في إحدى قرى مدينة رأس سدر.
وكـــان هــذا الحفل مــن املــفــتــرض أن يــقــام يوم 

تستغرق عـــدة ســاعــات تــصــل إلـــى ثـــاث أو 
ا لأكل بكافة مكوناته، 

ً
أربــع، ويكون جاهز

لــأرز  الــلــنب الجميد والــــذي يصبح شــرابــا 
اللوز املكسر، وخبر  واللحم، والصنوبر أو 

الشراك، والبقدونس.

الطهي،  االنتهاء من عملية  ويضيف »عند 
يفصل اللنب الذي أصبح شوربة مطبوخة، 
ــن الـــلـــحـــم، وكــــل يـــوضـــع فـــي إنـــــاء خـــاص،  عـ
ومــن ثــم يتم تقطيع خبز الــشــراك إلــى قطع 
صــغــيــرة، تــوضــع فـــي طــبــق كــبــيــر، ومـــن ثم 
ــوربــــة الـــلـــنب الـــســـاخـــنـــة،  تــســكــب فـــوقـــهـــا شــ
ومــن ثم يضاف قــدر صحنن من األرز يتم 
توزيعه لتغطية الخبر، ومن ثم تزين بقطع 
الــلــحــم الــكــبــيــرة، ويــــرش فــوقــهــا الــصــنــوبــر، 
والبقدونس، وتغطى بخبز الشراك وتصبح 

جاهزة لأكل«.
في السواحرة عادة جميلة، من يأكل الطعام 
»النقوط« )نقود( للعريس،  يقدم ما ُيعرف بـ
 ما يكون عدد الضيوف بعدد معارف 

ً
وعادة

شبابها  كافة  يتولى  التي  العريس،  عائلة 
ورجالها، مهمة إكرام ضيوفهم، وإطعامهم 
حتى الــشــبــع، وتــبــدأ عملية االســتــقــبــال من 
بــعــد صـــاة الــجــمــعــة، حــتــى الــعــصــر، وعند 
االنـــتـــهـــاء يــتــم تـــوزيـــع الــطــعــام الـــزائـــد على 

األقارب والجيران وفقراء الحي.
ويشير زعاترة، إلى أنه رغم تجربته في تربية 
املـــواشـــي وارتـــفـــاع أســعــارهــا الــكــبــيــر بسبب 
 

ّ
غــاء املعيشة، وارتــفــاع أســعــار األعـــاف، إال

ُيحافظ على وجـــوده في  زال  مــا  املنسف   
ّ
أن

حتى  الــســواحــرة،  فــي  الفلسطينية  ــراح  ــ األفـ
ــر إلـــى إنـــهـــاك عــائــلــة الــعــريــس  ــل األمــ لـــو وصـ
بتكاليفه الباهظة. لكن النقوط الذي يجمعه 

.
ً
العريس، يسدد ثمن اللحم عادة

 بفندق 
ً
يــحــيــي املــغــنــي ســعــد الــصــغــيــر حــفــا

سميراميس في القاهرة، كما يطل سينمائيا 
ــــال فـــيـــلـــم »أمــــــــان يــا  ــلـــى جـــمـــهـــوره مــــن خــ عـ
صاحبي« مع الفنانة شيماء سيف. وتشارك 
أنها  بــجــوار  نفسه  الحفل  فــي  دينا  الراقصة 
تعاقدت على إقامة أكثر من ثاث حفات في 

عيد األضحى أيضا.
وتــعــاقــد املــغــنــيــان الــشــعــبــيــان عــبــد الــبــاســط 
حــمــودة وبــهــاء سلطان على املــشــاركــة كذلك 
ــد. بــيــنــمــا يــكــتــفــي  ــيـ ــعـ فــــي مـــوســـم حـــفـــات الـ
املــطــرب الــســوري ســامــو زيــن بالتعاقد على 

إحياء حفات الزفاف في عيد األضحى.
وقـــبـــل حـــلـــول الــعــيــد بـــأيـــام قــلــيــلــة، يــتــواجــد 
املطربان اللبنانيان إليسا ووائــل جسار في 
مصر للمشاركة يوم 24 من شهر أغسطس/

آب الجاري للمشاركة في إحياء حفل غنائي 
ضــخــم بــفــنــدق نــايــل ريــتــز كـــارلـــتـــون. وتبلغ 
أسعار التذاكر عشرة آالف جنية لفئة رجال 
)الــــدوالر يــســاوي 18 جنيها(. ومن  األعــمــال 
املــقــرر أن تــشــارك إلــيــســا بــمــفــردهــا فــي حفل 
يقام يــوم 25 أغسطس في بلو نايل بمطعم 

كيان بالقاهرة. 

عيد األضحى لمطربي الصف األول

معرض دمشق 
الدولي... بال فيروز

المنسف يترأس وجبات أفراح الفلسطينيين

كيرستن 
دانست

فنون وكوكتيل

حفالت

مقابلة

تقاليدرصد

نور عويتي

يتم افتتاح الدورة التاسعة والخمسن من معرض دمشق الدولي اليوم )17 أغسطس(، 
بعد أن توقف املعرض ملدة ست سنوات متتالية. وسيقام حفل االفتتاح على أرض 

املعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي. 
اقتصادي  »انتصار  كـ الــدولــي  دمشق  معرض  افتتاح  مع  الــســوري  النظام  ويتعامل 
سوري بوجه جميع العقوبات االقتصادية التي فرضت على النظام«، بحسب تعبيره، 
خصوصا أن النظام اختار إقامة املعرض على مدينة املعارض الجديدة، بداًل من أرض 
املعارض القديمة الواقعة في قلب مدينة دمشق، والتي لم تشهد أي تخريب أو تدمير 
ألحق بها  التي  الــجــديــدة،  املدينة  أن يرمم  املاضية. فهو فضل  الست ســنــوات  طــوال 
 التخاذها كنقطة عسكرية، من قبل قوات النظام. 

ً
الكثير من األضــرار املادية، نتيجة

ولكن االنتصار االقتصادي ال يشكل فارقا لدى املواطن السوري.
ويرتبط معرض دمشق الدولي فنيا بذاكرة الشعب السوري، فعلى أرضه قدمت أكبر 
حفات الغناء العربي في منتصف القرن املاضي، واستضافت حفات عمالقة الغناء 
العربي كأم كلثوم وفيروز. وقام النظام بالتاعب بالذاكرة الفنية للمعرض، لكسب 
إلى  فيروز ستأتي  السيدة  بأن  إشاعة،  املعرض، فأصدر  املواطنن الفتتاح  حماسة 
سورية الفتتاح معرض دمشق الدولي، وأرفق إعام النظام الشائعة بعبارات تسيس 
الخبر  غــزا  أن  األســد. وبعد  فــيــروز، وحملتها مواقف داعمة لسياسة بشار  حضور 
مواقع التواصل االجتماعي، أثار غضب عائلة فيروز، فتكفلت ابنتها ريما الرحباني، 
بيانا،  »فيسبوك«  موقع  على  الشخصية  على صفحتها  ونشرت  اإلشــاعــة،  بتكذيب 

تنفي فيه تواصل أي جهة مع السيدة فيروز بشكل رسمي.
الـــذي سيمتد مــن 17 وحــتــى 26 آب، يتضمن برنامجه أســمــاء عــديــدة غير  املــعــرض 
ــازم الــشــريــف، وســيــشــارك أيضا  مــعــروفــة ستغني فــي الــحــفــات، كــإيــنــاس لــطــوف وحـ
الديك وأذينة العلي ووفيق حبيب، باإلضافة لفنانن عرب  فنانون شعبيون كعلي 

عرفوا بمواقفهم الداعمة لبشار األسد، كمعن شريف ومحمد إسكندر وأيمن زبيب.

حوالى 32 عامًا من حياة األميركيّة كيرستن دانست، قضتها في عالم الفّن والسينما واألضواء، 
وحازت، إثر ذلك، على شهرٍة واسعة وأجٍر مادّي عاٍل، خصوصًا بسبب مشاركتها في فيلمي 

»سبايدرمان«، وصوًال إلى حصولها على عّدة جوائز، بينها أفضل ممثّلة من مهرجان »كاّن«. 
عودة محمد ُصبحيأما آخر أعمالها، فمسلسل »فارغو« وفيلم »المغشوش«. »العربي الجديد« أجرت حوارًا معها

يــســتــعــد املـــمـــثـــل املــــصــــري، مــحــمــد 
ــدرامـــــا  ــعــــودة الــــــى الـــ ــلــ صـــبـــحـــي، لــ
الــتــلــفــزيــونــيــة فــي عــمــلــن درامــيــن 
ــال  ــ ــوم بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـــهـــمـــا. وقـ ــقــ يــ

 فــي 
ً
ــيــــا ــلــ ــأنــــى قــ ــتــ ــبـــحـــي إنـــــــه يــ صـ

اخــتــيــار طــريــق الـــعـــودة، مــؤكــًدا أن 
الــتــحــضــيــر لــهــذه األعـــمـــال يحتاج 
إلــــى وقـــــت، حــتــى يـــخـــرج بــالــشــكــل 

الذي يرضي الجمهور. 

أحالم والتجميل
متابعيها  أحـــام  الفنانة  شــاركــت 
على  الرسمية  صفحتها  على  مــن 
ــتــــر« بــمــقــطــع فــيــديــو  مـــوقـــع »تــــويــ
ــــراح تجميلي  ظـــهـــرت فــيــه عــنــد جـ
فــرنــســي، وبــيــنــت لــهــم عــمــلــيــة شد 
خــضــعــت لــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــوجـــه. 
كــمــا ســمــحــت لــلــطــبــيــب ومــســاعــده 
بأن يشرحا التفاصيل في العملية 
البسيطة التي نقلت عبر الفيديو. 

ــقــــت عـــلـــى الـــفـــيـــديـــو بـــالـــقـــول  ــ
ّ
ــل وعــ

»أحــبــبــت أن أقـــّدم فــائــدة للسيدات 
الـــلـــواتـــي يــحــتــجــن إلــــى الــتــجــمــيــل، 
نــظــًرا إلـــى الــنــتــيــجــة الــرائــعــة التي 
أخــرى،  جهة  مــن  عليها«.  حصلت 
ــــام إلحــــيــــاء حـــفـــل فــي  تــســتــعــد أحــ
الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة في 
18 من الشهر الجاري، على مسرح 
»والت ديزني« في لوس أنجليس.

جديد لطيفة
التونسية  لطيفة  الفنانة  تستعد 
لطرح ألبومها الجديد، نهاية شهر 
آب/أغـــســـطـــس الــحــالــي. ويــحــتــوي 
ــعــهــا 

ّ
ــبــــوم عـــلـــى 12 أغـــنـــيـــة، وق األلــ

عــــدٌد مـــن الـــشـــعـــراء واملــلــحــنــن في 
فيه  العربي. وتقدم  مصر والوطن 
األلــــوان  بمختلف  أغــنــيــات  لطيفة 
والــلــهــجــات املــصــريــة والــتــونــســيــة 
ــر أن  ــذكـ والــلــبــنــانــيــة واملـــغـــربـــيـــة. ُيـ
ــوم الـــجـــديـــد هــــو مــــن إنـــتـــاج  ــ ــبـ ــ األلـ
ُيعرف  لــم  الــيــوم  لطيفة، لكن حتى 
اسم شركة التوزيع التي ستتولى 

نشره.

»هوا أصفر« يبدأ 
في دمشق

ــلـــون وفــــريــــق عــمــل  ــثـ ــمـ يــســتــعــد املـ
ــل »هـــــــــوا أصــــــفــــــر« لـــلـــبـــدء  ــلـــسـ ــسـ مـ
املسلسل في دمشق هذا  بتصوير 
األسبوع. »هــوا أصفر«، نّص علي 

ــامـــن الــحــجــلــي وإخـــــراج  وجـــيـــه ويـ
واللبناني  أحــمــد.  إبــراهــيــم  أحــمــد 
يوسف الخال ُيشارك في املسلسل 
ــــم« شــخــصــيــة تــحــمــل  ــريـ ــ بــــــدور »كـ
الــكــثــيــر مـــن الــبــعــد اإلنـــســـانـــي، قــال 
لــم يختبرها من  إنـــه  الــخــال  عنها 
كعمل  النص  تركيبة  أن  كما  قبل، 
ــانــــي( مـــتـــجـــانـــســـة،  ــنــ ــبــ )ســـــــــــوري لــ
مشتركة  ألعمال  خافا  وحقيقية، 
ــان نـــاجـــحـــا  ــا كــــــ ــ ــة مـــنـــهـــا مــ ــقــ ــابــ ســ
ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــيـ ــكـــــن تـــركـ ــيـــــريـــــا، لـــ ــاهـــ ــمـــ جـــ
ــارات  كــانــت تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن إشــ
االستفهام. كما يشارك في بطولة 
ــوا أصــــفــــر« املــمــثــلــة الـــســـوريـــة،  ــ »هــ
ســـاف فــواخــرجــي، ولـــم يــعــرف ما 
الــدرامــا  مــوســم  سينتظر  ــان  كـ إذا 

الرمضاني أم سيعرض الحقا.

فلّة الجزائرية في بيروت
ــورت الــفــنــانــة الــجــزائــريــة، فــلــة،  صــ
حلقة من برنامج »طرب مع مروان 
خــــوري« لــحــســاب قــنــاة »الــعــربــي« 
في بيروت. وهي املرة األولى التي 
تلتقي فيها فلة مع مــروان خوري 
فـــي أمــســيــة غــنــائــيــة، اتــجــهــت إلــى 
دنيا الطرب األصيل، وجمع اللقاء 
أيـــضـــا املـــطـــرب الــلــبــنــانــي صبحي 

توفيق واملوسيقي أندريه الحاج.
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بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة في كان عام 2011 )آّن كريستين بوجوال(

)Getty/كيرستن دانست في كان )باسكال لو سيغريتيان

)Getty/دانست مع صوفيا كوبوال خالل عرض »المغشوش« )نيكوالس هانت


