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الدنمارك تعد عّدتها لمواجهة التضليل اإلعالمي

العرب يهجرون »فيسبوك«

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيـــة ملــكــافــحــة  تــتــجــهــز الـــســـلـــطـــات الـــدنـــمـــاركـ
البرملانية  انتخاباتها  قبل  الزائفة،  األخبار 
ــررة فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو/حــزيــران  ــقـ املـ
ر االتحاد األوروبي 

ّ
املقبل، خاصة بعدما حذ

من التدخل األجنبي في االنتخابات املقررة 
ــي بــلــجــيــكــا وإســـتـــونـــيـــا وفــنــلــنــدا  ــ فــيــهــا وفـ
والــيــونــان وبــولــنــدا والــبــرتــغــال وأوكــرانــيــا، 

خالل إبريل/نيسان املاضي.
وتتركز املــخــاوف على دعــم »قــوى أجنبية« 
لــحــزب »ســـتـــرام كــــورس« املــتــطــرف وزعيمه 
راسموس بالودان الذي أثار سجااًل سياسيًا 
على  البالد، بسبب تحريضه  في  وحقوقيًا 
املسلمني والــدعــوة إلــى إنــهــاء وجــودهــم من 
 »الحال سيكون 

ّ
 إن

ً
على وجه األرض، قائال

أفــضــل لــو لــم يــعــد هــنــاك مــســلــم واحــــد على 
وجــه األرض«. وعــلــى الــرغــم مــن أن الشرطة 
الدنماركية تؤمن الحماية لبالودان، إال أنها 
االستخبارات  مع  تتعاون  الكواليس«  »فــي 
واألحـــــزاب الــســيــاســيــة والــــــوزارات ووســائــل 
اإلعــــالم »خــوفــًا مــن تــطــور حــالــتــه إلـــى مــا ال 
بــه«، وفــق مــا كشفت صحيفة  التنبؤ  يمكن 

»بوليتيكن« يوم السبت.
وزارات  أن  الــدنــمــاركــيــة  الصحيفة  ــــادت  وأفـ
الخارجية والعدل والدفاع أنشأت فرقة عمل 
مشتركة لرصد وسائل اإلعــالم، والــرد على 
حـــمـــالت الــتــضــلــيــل اإلعـــالمـــي والــتــهــديــدات 
يناير/كانون  البلد، منذ  داخــل وخــارج  من 
الــثــانــي املـــاضـــي. وملـــحـــت إلــــى أن »الــتــدخــل 
األجنبي« املثير للقلق مصدره روسيا، عبر 
نشر كاريكاتور للرئيس الروسي، فالديمير 
 بندقية إلـــى جــانــب شخص 

ً
بــوتــني، حــامــال

بعمل على كمبيوتر أمامه صورة بالودان، 
ومعلقًا »وجدنا رجلنا في الدنمارك«. 

وحول التهديد الروسي، نقلت »بوليتيكن« 
عن وزير الدفاع، كالوس يورت فريدركسن، 
قــــولــــه إن »الـــــــــــروس هـــــم ســــــــادة فـــــي إثــــــارة 
املواضيع التي تقّسم الشعوب«، محذرًا من 
في  الدستور  مــع  املتعارضة  »االســتــفــزازات 
البالد« و»من »تكرار أزمة كاريكاتور النبي 

محمد«.
ــبــــالد تــشــمــل  ــتــــور الــ والـــتـــنـــاقـــضـــات مــــع دســ
»دعــوات حظر دين معني )اإلســالم في حالة 
بموجب  مقيمني شرعيني  وطـــرد  بــالــودان( 
ــيــــة.  وقــــد أكــد  ــانـــون واملــــعــــاهــــدات الــــدولــ ــقـ الـ

منوعات

الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الـــروســـيـــة فـــي املــركــز 
فليمنغ  ــيـــة،  الـــدولـ ــلـــدراســـات  لـ الـــدنـــمـــاركـــي 
ســبــيــلــدول، لـــ »بــولــيــتــيــكــن«، أن »راســمــوس 
بــالــودان يمكن أن يتسبب بــانــدالع حمالت 
مختلفة.  مستويات  على  إعالمية  تضليل 
الخنزير  بلحم  الــقــرآن  بلف  بــالــودان  فقيام 
ومحاولة حرقه واالدعــاء أن الشرطة تطلق 

النار على املسلمني في الدنمارك، هي كبقية 
واعترف  تستغل«.  أن  يمكن  التي  القصص 
مــديــر األخـــبـــار فـــي الــتــلــفــزيــون الــدنــمــاركــي 
أن  فــــالــــبــــي،  تــــومــــاس  آر«،  »دي  الــــرســــمــــي 
املناظرات  فــي  بــالــودان  راســمــوس  مشاركة 
الخطابة  يستخدم  »فــهــو  تــحــديــًا  يجعلها 
ولـــغـــة مـــســـتـــفـــزة تــثــيــر مـــشـــاعـــر الــكــثــيــريــن 

ــز  ــيـ ــركـ ــتـ ــن املـــســـتـــحـــيـــل الـ ــ وذلـــــــــك يـــجـــعـــل مــ
عــلــى لـــب الــقــضــايــا بــشــكــل رصــــني ويــحــرف 
ــقــــاشــــات الــــســــيــــاســــيــــة«. وفــــــي الـــســـيـــاق  ــنــ الــ
العام«  البث  »هيئة  نفسه، شــّددت  الوقائي 
املحلية  التلفزيونية  الــقــنــوات  عــلــى  أخــيــرًا 
أن  االنتخابية  املــنــاظــرات  تستضيف  الــتــي 
تمنع زعــمــاء األحــــزاب املــشــاركــني مــن حمل 
وغيرها،  وملصقات  منشورات  أو  كتب  أي 
فــي مــا يــبــدو حـــذرًا مــن إقـــدام بــالــودان على 
أنشأت سلطات  أي خطوة تحريضية. كما 
الــبــالد فــرقــة عــمــل تــتــابــع مــا تكتبه وســائــل 
اإلعالم األجنبية وترجمة تغطياتها، بينها 
منصات عربية وتركية، إلطالع الدنماركيني 
بــالدهــم، وخشية مــن تكرار  عما يكتب عــن 
التي  الكاريكاتورية  الرسوم  سببتها  أزمــة 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »يـــــوالنـــــدس بـــوســـن«، 
مــع العاملني العربي واإلســالمــي بــني عامي 
2005 و2006.  وكانت األيام املاضية فجرت 
ســجــاال كــبــيــرًا ومــســتــمــرًا حـــني ذهـــب زعــيــم 
حـــزب ســتــرام كــــورس، راســـمـــوس بـــالـــودان، 
ــــف الـــســـيـــاســـيـــة، مــيــمــي ســتــيــلــنــغ  ــــى وصـ إلـ
يــاكــوبــســن، بــــ »الــخــنــزيــرة الـــنـــازيـــة«، أثــنــاء 
مشاركته معها في برنامج نقاش مسائي. 
السجال تضخم ألن هذه السياسية باألصل 
لــيــســت ســــوى مـــعـــارضـــة لــلــنــازيــة ولــديــهــا 
أصول يهودية، وهي عاجزة حتى عن الرد 

عليه أو تقديم شكوى قضائية بحقه. 
ــة  ــيــ ــة واإلعــــالمــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ورغــــــــم األجـــــــــــواء الـ
املــمــتــعــضــة مـــن قــــدرة الـــرجـــل عــلــى الــتــرشــح 
والــوقــوف مــع باقي قــادة األحـــزاب للترويج 
ألفكاره أمام ماليني املشاهدين، وعدم وجود 
برنامج انتخابي واضح سوى التهجم على 
املــهــاجــريــن وســحــب جــنــســيــاتــهــم وطــردهــم 
تجميع  وإقــامــة معسكرات  ألفا(   750 )نحو 
)يشببها البعض بمعسكرات النازية(، إال أن 
أول مناظرة  بالودان وحزبه استطاعا بعد 
تلفزيونية من الحصول على تأييد 3.3 في 
املــائــة مــن أصــــوات الــشــعــب، وفــقــا الستطاع 

»غالوب« يوم األربعاء املاضي.
وفي سياق متصل، شّدد االتحاد األوروبي، 
ضرورة  على  املاضي،  إبريل/نيسان  نهاية 
تـــصـــدي مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وأبرزها »فيسبوك« و»يوتيوب« و»غوغل« 
ــار الــزائــفــة قبل  ــبـ و»تـــويـــتـــر«، ملــكــافــحــة األخـ
أوروبية عدة،  املرتقبة في دول  االنتخابات 

محذرًا من التدخل األجنبي. 

وزارات الخارجية والعدل 
والدفاع أنشأت فرقة 
مشتركة لرصد اإلعالم

دعم المشاركون 
في االستطالع حرية 

التعبير عبر اإلنترنت

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

كـــشـــفـــت الــــــدراســــــة الـــســـنـــويـــة الـــســـادســـة 
لجامعة »نــورثــويــســتــرن« فــي قــطــر، حول 
اســـتـــخـــدام وســــائــــل اإلعـــــــالم فــــي املــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، أن أغلبية املــواطــنــني فــي معظم 
البلدان املشاركة في الدراسة يؤيدون عامة 
اإلنــتــرنــت، وضـــرورة  التعبير على  حــريــة 
التمتع بــالــحــريــة فــي انــتــقــاد الــحــكــومــات، 
كــمــا أظـــهـــرت اســـتـــمـــرار انـــخـــفـــاض نسبة 
مستخدمي »فيسبوك« في جميع البلدان 

العربية.
وتشمل الدول املشاركة في الدراسة مصر 
واألردن ولبنان وقطر وتونس واإلمارات 
ــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة  الــــعــــربــــيــــة املــــتــــحــــدة واملــــمــ
الــســعــوديــة. وأجـــريـــت مــقــابــالت مــبــاشــرة 
مـــع 7635 شــخــصــًا فـــي الــبــلــدان الــســبــعــة، 
ــمــد فــيــهــا على 

ُ
بــاســتــثــنــاء قــطــر الــتــي اعــت

الــدراســة مؤسسة  الهاتف. وأشــرفــت على 
»هــاريــس بــول«، من 10 يوليو/تموز إلى 

30 ديسمبر/كانون األول املاضيني.
وأفادت الدراسة بأن نسبة املواطنني الذين 
التلفزيوني  واملــحــتــوى  األفــــالم  أن  يـــرون 
املـــقـــدم فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة يـــقـــدم قيمًا 
أخــالقــيــة انــخــفــضــت مــقــارنــة بــعــام 2014، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت نــســبــة املـــواطـــنـــني الــذيــن 
يرون أن األفالم واملحتوى التلفزيوني في 

هوليوود تقدم قيمة أخالقية.
وحــــول الــرقــابــة والــخــصــوصــيــة الــرقــمــيــة، 
دعم املشاركون من معظم البلدان العربية 
عــام.  بوجه  اإلنترنت  عبر  التعبير  حرية 
انتقاد  التمتع بالحرية في  وعن ضــرورة 
قطر  فاألقلية  اإلنــتــرنــت،  على  الحكومات 
وتونس واإلمــارات تدعم هذا الــرأي، على 
عكس السعودية ولبنان، إذ تتفق فيهما 

ــرأي. وازدادت نسبة  ــ الـ األغــلــبــيــة مــع هـــذا 
املــواطــنــني الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى محتوى 
مــدفــوع األجـــر عــلــى اإلنــتــرنــت )موسيقى 
ورياضة وأفالم( في 2018 مقارنة بـ 2016، 
لكن تظل نسبة االستخدام أقل من 10 في 

املائة لكل منصة إعالمية.
وكشفت الدراسة استمرار انخفاض نسبة 
في  املواطنني  من  »فيسبوك«  مستخدمي 
الــبــلــدان املــشــاركــة فــي الــدراســة كلها. ففي 

عــام 2013، استخدم 88 في املائة أو أكثر 
السبع موقع  العربية  الــدول  من مواطني 
»فيسبوك«. وعام 2018، أفادت ثالث دول 
بـــانـــخـــفـــاض اســـتـــخـــدام »فـــيـــســـبـــوك« بــني 
مواطنيها إلى أقل من 50 في املائة. وتصل 
النسبة إلى 9 في املائة في قطر، وهي أقل 
نــســبــة مــعــلــن عــنــهــا فـــي الـــبـــلـــدان مرتفعة 
»تويتر«  اســتــخــدام  انخفض  كما  الــدخــل. 
في الدول العربية بشكل ملحوظ. وازدادت 

األفــالم  يشاهدون  الذين  املواطنني  نسبة 
في السينما منذ عام 2014 في العديد من 
)اإلمـــارات وقطر وتونس(، بينها  البلدان 
الــســعــوديــة الــتــي رفــعــت الــحــظــر عـــن دور 

السينما، في إبريل/نيسان عام 2018.
التلفاز  يــشــاهــدون  مــن  نسبة  وانخفضت 
يوميًا من 69 في املائة إلــى 54 في املائة، 
بني عامي 2014 و2018. وزادت املشاهدات 
والرقمي  التلفزيوني  للمحتوى  املكثفة 
بنسبة كبيرة مقارنة بـ 2016، إذ ارتفعت 
من 32 في املائة إلى 40 في املائة، مقارنة بـ 

76 في املائة داخل الواليات املتحدة. 
الصوتية  واملـــدونـــات  املوسيقى  وحققت 
ــة مـــن الــســعــوديــني  ــائـ ــاعـــًا؛ 68 فـــي املـ ــفـ ارتـ
يستمعون إلى مدونات صوتية، و64 في 
املــائــة مــن اإلمـــاراتـــيـــني، مــقــارنــة بـــ 30 في 

املائة من القطريني والتونسيني.
الـــذيـــن  الــــعــــرب  املـــواطـــنـــني  نــســبــة  وزادت 
يــعــتــبــرون الــريــاضــة جــــزءًا مــن محتواهم 
الــتــلــفــزيــونــي أو الــرقــمــي املــفــضــل مــقــارنــة 
بعام 2014. ويفضل الكثير من املواطنني 
الــــتــــي  ــر  ــ ــطـ ــ قـ بــــيــــنــــهــــا  دول،  ــمـــــس  ــ خـ فـــــــي 
تستضيف كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم عــام 
على  الـــريـــاضـــي  الـــحـــدث  مــتــابــعــة   ،2022
شــاشــة الــتــلــفــزيــون أو اإلنــتــرنــت بـــدال من 

الحضور إلى االستاد.
وأفاد سبعة من كل عشرة مواطنني أو أكثر 
في ثالث دول بأنهم في كثير من األحيان 
أو فــي بــعــض األحـــيـــان تــصــادفــهــم أخــبــار 
سياسية عبر اإلنترنت تبدو زائفة تمامًا 
والسعوديون(.  واللبنانيون  )القطريون 
وتتساوى هذه النسبة أو تزيد عن نسبة 
الــرأي.  هــذا  يتفقون مع  الذين  األميركيني 
هذا السؤال لم يسمح املسؤولون بطرحه 

في مصر أو األردن.

يحرض راسموس بالودان على المسلمين )مادس كالوس راسموسن/فرانس برس(

)Getty/ارتفاع نسبة االهتمام بالمحتوى الرياضي على اإلنترنت )ماثيو أشتون

تحاول الدنمارك السيطرة على األخبار الزائفة وحمالت التضليل اإلعالمي قبل االنتخابات البرلمانية المرتقبة، وخاصة تلك التي يطلقها 
حزب »سترام كورس« المتطرف وزعيمه، وشكوك حول محاوالت تدخل روسية
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أمرت هيئة مكافحة االحتكار أخبار
الحكومية في الهند بالتحقيق 

في »غوغل«، حول مزاعم تتعلق 
باستغاللها نفوذ »أندرويد« في 

عرقلة المنافسين. التحقيق سيكتمل 
في غضون عام، ومن المرجح 
استدعاء المسؤولين التنفيذيين 

للمثول خالل األشهر القليلة المقبلة.

أشاد الرئيس التنفيذي في شركة 
»فيسبوك«، مارك زوكربيرغ، بجهود 

فرنسا لفرض ضوابط تنظيمية 
على محتوى خطاب الكراهية على 

اإلنترنت، بعد لقائه الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، في باريس يوم 

الجمعة، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى 
لالتحاد األوروبي.

ذكرت صحيفة »ينيساج« التركية، 
أن الصحافي، يافوز سليم ديميراغ، 
تعرض للضرب على أيدي خمسة أو 
ستة أشخاص بمضارب بيسبول، بعد 
ظهوره في برنامج تلفزيوني يوم 

الجمعة. سبب الهجوم غير معروف، 
لكنه يأتي وسط توترات بشأن إلغاء 

نتائج انتخابات بلدية إسطنبول.

واجه متصفحو مواقع إخبارية 
مصرية، بينها »مصراوي« 

و»المصري اليوم« و»فيتو«، صعوبة 
في الدخول إليها. واكتُشف الحقًا أن 

»الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت« 
مسؤول عن التعطيل الذي أرجعه 

مراقبون إلى غضب »إعالم المصريين« 
التي تستحوذ على اإلنتاج الدرامي.



في هذا التوقيت بالذات، بعد عام من ُمغادرته 
الحياة.  لكن تبدو املفارقة في عنوان األلبوم 
نفسه »Mon pays c›est l›amour«، هل كان من 
اختيار هاليداي قبل وفاته أم أن شركة اإلنتاج 
اختارت هذا العنوان، كي يظهر مناسبًا لحالة 
البقاء التي فعلها هذا املطرب الفرنسي، على 
االشتغاالت  لعلها نوع من  الرغم من رحيله. 
اإلنتاج هذه،  تفهمها شركات  التي  التجارية 
العثور على  وتتعامل على أساسها من أجل 
طريقة أوسع تتيح للعمل انتشاره على نحو 
أن يأتي ذلك  الــوقــت نفسه  فــي  يرضيها. لكن 
كان  التي  الحياة  فلسفة  االختيار، في سياق 

ربما  أو  عليها.  يسير  نفسه  الــعــمــل  صــاحــب 
هذا  على  لأللبوم  الكبير  العنوان  اختيار  تــّم 
النحو، حتى يكون عاكسًا لحالة مطرب العمل 
نفسه، وشرحًا موجزًا لسيرة حياته الكبيرة. 

ومن أجل إصــدار هذا العمل، كان يشتغل مع 
الــفــريــق، وهـــو عــــارف بــالــســرطــان الــــذي يقتل 
جــســده، لكنه مــضــى فــي شــغــلــه. كـــان يضحك 
ــوال تــســجــيــل األســـطـــوانـــة ويــشــتــم املــــرض.  ــ طـ
 Un« ال يتنافى هــذا مــع طبيعة حــيــاة مــطــرب
الذي  هــذا  الحياة  enfant du siècle«، وعاشق 
قد  بــأنــه   ُمعترفًا  الصعبة  انطالقاته  ُينكر  ال 
»ولــَد في الشارع، في ليلة عاصفة في يونيو 
1943«. وهو راح في األغنية نفسها يكرر »لقد 

جمال جبران

ــو املــــطــــرب  ــ ــداي، هــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــي هــ ــونـ ــ جـ
ــام  ــ الـــفـــرنـــســـي الــــــذي تــــجــــاوزت أرقـ
أســطــوانــة.  مــلــيــون  املــائــة  مبيعاته 
ــعــتــبــر مـــن جــمــاعــة األكــثــر 

ُ
املـــطـــرب الــشــعــبــي امل

ــخ املـــوســـيـــقـــى الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــرة فـ ــهــ شــ
 الذي قدر على فرض 

ّ
وصاحب الصوت األجش

التي  الناعمة  الفرنسية  أمــام األصــوات  نفسه 
كــانــت فــي مواجهته، واســتــطــاع فــرض نبرته 
وســـطـــهـــا.  هـــو جـــونـــي هـــالـــيـــداي، األســـطـــورة 
الــغــنــائــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــرفــض أن تــمــوت. 
كأنه، بعد أكثر من عام على رحيله يقول: »ما 
زلت باقيًا على قيد الحياة«. أكثر من وسيلة 
الفترة  تلك  مــرور  مــع  إعــالم فرنسية تعاملت 
 J›en parlerai au« أغنية  صاحب  رحيل  على 
 عنونت العديد من 

ْ
diable« بشوق واحترام، إذ

الصحف صفحاتها الرئيسية باسمه تخليدًا 
لــــذكــــراه. وكـــــان اإلصـــــــرار مـــن شـــركـــة اإلنـــتـــاج 
الخاصة به على خروج ألبومه الغنائي األخير 

عاد عمرو سعد إلى 
تصوير »حملة فرعون« 

بعد انشغاله بـ»بركة«

راحت كل أموال المطرب 
الفرنسي وأمالكه لزوجته 

األخيرة ليتيسيا

تستغل الشركة 
أسماء نجوم كبار من أجل 

عملها الدعائي

2223
منوعات

ُولــدُت في الــشــارع«. وجعل هــذا املقطع ُمكررًا 
على نحو الفــت طــوال العمل، كأنه يؤكد هذا 

األمر، وال يخجل منه.
الــذي سيصدر بعد  وخــالل شغله على عمله 
لكنه بقي  املــرض ينهشه ألشهر  كــان  رحيله، 
ُمقاومًا. ولنا أن نتخّيل ُمطربًا ُمصابًا في رئته 
بالسرطان، وعلى موعد قريب من موت مؤكد. 
كيف يطلع صــوتــه! وغــيــر قصة هــذا الصوت 
الذاهب إلى موته ورحيله، املحتوم بحسب كل 
الوصفات الطبّية، هناك قصة إبقاء سيرة هذا 
الصوت على نحو ُمغاير. إبقاء كل شيء على 
قيد الحياة ومنها سيرته البعيدة عن الغناء. 
وقصة امليراث الذي فّجر فيه إشكالية كبيرة 

ال تزال غير محسومة إلى اليوم.  يبقى السؤال 
الدائم هنا حــول الفكرة التي قــرر من خاللها 
الــتــي وقــف  الكيفية  ثــروتــه.  هــالــيــداي تقسيم 
عليها، ومن خاللها قّرر أن ُيعطي هذا ويحرم 
الجماعية  الــصــور  تلك  نسيان  يمكن  ال  ذاك. 
ـــهـــم حــولــه 

ّ
ــل ــتـــي جــمــعــت األهــــــل ُكـ الـــحـــزيـــنـــة الـ

التي حملت  العربة  كــانــوا وراء  مــات.  أن  بعد 
لكن  الكاميرات.  أمــام  الراحل، ويبكون  جسده 
إعــالن  بعد  انقسمت  ذاتــهــا  والعائلة  الــدمــوع 
 .»que je t›aime« التي كتبها مطرب الوصّية 
لــيــس الــــدمــــوع فــقــط ولـــكـــن آهـــــات اإلحـــســـاس 
جهة  مــن  الخصوص  وجــه  وعلى  بالخديعة، 
الوصية. هي  الــذي أخفى عليهم قصة  الوالد 

ــم تــكــن فـــي حــســبــان  نــفــســهــا الـــوصـــيـــة الـــتـــي لـ
وال خــاطــر أهـــلـــه. وهـــي الــوصــيــة ذاتـــهـــا الــتــي 
أشعلت النار بني األســرة الواحدة بعد رحيل 
للنيران  مــن منح  نفسه  هــو  الــذي  »زعيمها«، 
فرصة طلوعها.  قد بدأت الحكاية بعد انتهاء 
مراسم الجنازة بوقت ليس قصيرًا، حني قال 
محامي جوني هاليداي بما جاء في الوصّية: 
»ال شيء لولديه الطبيعيني«، واملقصود هما 

لورا وديفيد. 
ــوال املـــطـــرب الــفــرنــســي  ــ ــت كـــل أمـ فـــي حـــني راحــ
ــيــــرة لــيــتــيــســيــا، الــتــي  وأمــــالكــــه لـــزوجـــتـــه األخــ
تزوجها عام 1996 ويبدو أنها لم تكن قادرة 
على اإلنــجــاب، أو أنــه لــم يعد يريد اإلنــجــاب، 
فــذهــبــا لــخــيــار الــتــبــنــي، فــكــانــا جــــوي وجــــاد، 
التي  طفلني من فيتنام. هي نفسها ليتيسيا 
قالت في بيان التعزية األول: »لقد ذهب جوني 
هاليداي، أقــوم بتدوين هذه املفردات، وأنــا ال 
أصـــّدق مــن األســـاس أنــه راح. لكنها الحقيقة، 
جوني مــات، لقد غادرنا بكل شجاعة وصبر 
وكــــرامــــة. لــقــد قـــــاوم املـــــرض كـــل هــــذه الــفــتــرة. 
املـــرض نفسه وقــد بقي ينهش فــي فيه طــوال 
أشهر، وطــوال ذلك الصبر، منحنا الكثير من 

القّوة وكيف تكون الحياة رائعة«. 
لكن تبقى املسألة هنا في الوصية التي أعلنها 
ها لزوجته األخيرة، وحني 

ّ
املحامي، وذهبت كل

ها للطفلني. ولم تكن 
ّ
الثروة كل تــروح  وفاتها 

مــصــادفــة أن يــــدّون جــونــي هــالــيــداي وصيته 
ــة كاليفورنيا األمــيــركــيــة، حــيــث كــان  فــي واليـ
يقيم حتى وفاته، وحيث كان يعلم تمامًا بأن 
بالتبني  الوالية ال تمنع حرمان األوالد  هــذه 
من اإلرث، على عكس القوانني الفرنسية التي 

تمنع ذلك.
لــــورا وديــفــيــد بــالــتــزامــن قـــــّررا إعــــالن الــطــعــن 
ضد وصية والدهما األصلي، وكما يعتقدان 
بـــأن كـــل شـــيء كـــان مــعــه هـــو لــهــمــا وحــدهــمــا. 
ســس الطعن من أجل الحصول على كل 

ُ
وقد أ

املــالــيــة واملـــاديـــة، وإذا كــانــت الحقوق  الــثــروة 
الــثــروة  أمـــوال ومــبــان تبقى  املالية كثيرة مــن 
ــنـــازع عــلــيــهــا فـــي اإلرث الــفــنــي  ــتـ الــحــقــيــقــة املـ
الــخــاص لــوالــدهــم، الــــذي ال ُيـــقـــّدر بــثــمــن. لكن 
الطبيعيني  التي قد تواجه االبنني  اإلشكالية 
الوصية،  في  حــال طعنهما  الفرنسي،  للفنان 
أن والـــدهـــمـــا قـــد فــعــل كـــل شــــيء مـــن أجــلــهــمــا. 
حياتهما  بتأمني  تقوم  وثمينة  كثيرة  أشياء 

على نحو صريح. 
مــن هنا ال أحــد يــعــرف أيــن ستذهب القصة 
إلى نهايتها، وخصوصًا حني يعود القارئ 
ــاء الـــذيـــن تــعــبــوا في  ــريـ لــقــصــص الـــنـــاس األثـ
حياتهم، وفي آخر حياتهم قّرروا أن يتركوا 
أوالدهم يعيدون السيرة نفسها. البحث عن 
طريق حصد املال من جديد، وأن يعودوا إلى 
حياتهم  صنعوا  وكيف  اآلبـــاء،  سيرة  تتبع 
مــن نقطة الــصــفــر. هــل كــان جــونــي هاليداي 
تـــــزال بال  مـــع أوالده ال  يـــريـــد هـــــذا؟ قــصــتــه 

نهاية، حتى وقد مات.

سالم أبو ناصر

إعالن جديد تطرحه شركة »زين« لالتصاالت 
كعادتها مع بداية شهر رمضان من كل عام. 
حمل هذه املــرة عنوان »الدين تمام األخــالق« 
نجوى  اللبنانية  الفنانتني  من  كل  بمشاركة 

كرم واملصرية شيرين عبد الوهاب.
ــن حـــمـــلـــة الـــشـــركـــة  ــ ا مـ يـــشـــكـــل اإلعـــــــــالن جـــــــــزًء
الــتــي طــرحــتــهــا قــبــل أعــــوام مــن أجـــل مــحــاربــة 
اإلرهـــــــــاب ومـــكـــافـــحـــتـــه، مــســتــعــيــنــة بــثــلــة مــن 
نــجــوم الــغــنــاء الــعــربــي فـــي كـــل فــيــديــو كليب 
ــبـــث الـــخـــاصـــة بــهــا  تـــطـــرحـــه عـــبـــر مـــنـــصـــات الـ
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. رســائــل 
توعوية وتربوية مختلفة الشكل واملضمون، 
الــتــطــرف ونشر  مناهضة اإلرهــــاب ومــحــاربــة 
املــفــاهــيــم اإلنــســانــيــة الــخــيــرة وغــيــرهــا. موجز 
اإلعــالن األخير هــذا العام يتطرق إلــى قضية 
اختالف األديان، ال سيما املسيحية واإلسالم، 
الفيديو من خالل سيناريو  اع 

ّ
ومحاولة صن

درامي نشر مفاهيم التآخي والتواؤم الديني 
وتقبل اآلخر باختالف عرقه أو دينه. طفلتان 
مـــن عــائــلــتــني مــخــتــلــفــتــني، األولــــــى مسيحية 
والـــثـــانـــيـــة مــســلــمــة، تـــكـــبـــران مـــًعـــا، تــواجــهــان 
خــطــر الـــتـــطـــرف الـــفـــكـــري والـــديـــنـــي مـــن خــالل 
ــيــــات شـــعـــريـــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى  أبــ
إلــى قــوة التعاضد وضـــرورة التعايش  تشير 
)أنـــا مسلمة وكـــل ضــربــة في  التعصب  ونــبــذ 
كنيسة تكسر ظهري، مسيحية وكل رصاصة 
فــي مسجد تحفر صـــدري(. تكمل كــل مــن كرم 
وشيرين باقي األغنية، تخلصان إلى أن حرية 
الــرأي واملعتقد أمــران متالزمان ال يتماشيان 
مــع االخــتــالفــات مــن فــتــاوى واجـــتـــهـــادات في 
الــعــالــم الــعــربــي واإلســـالمـــي، وبـــأن الــلــه دليل 
قلب املؤمن ومنتهاه مهما اختلفت أو تنوعت 

طرق اإليمان )فالله منتهى الطرق(. 
أغنية  األولــــى،  للوهلة  مقبولة  الــفــكــرة  تــبــدو 
عـــاطـــفـــيـــة تـــحـــمـــل مـــشـــاعـــر إنـــســـانـــيـــة عــالــيــة 
ورسائل اجتماعية متعددة بمشاركة نجمتني 
العربي،  العالم  عربيتني من الصف األول في 
ولــكــن هــل يــكــفــي ذلـــك لــنــقــول بـــأن اإلعــــالن قد 
لــة على  حــقــق نــجــاحــًا دون عـــوائـــق أو مــســاء
ــاذا عـــن مــوجــة  ــ صــعــيــد الــفــكــرة والـــخـــطـــاب؟ مـ
دائًما ما تطاول  التي  االنتقادات واالتهامات 
ــن« فـــي كـــل عــمــل تــطــلــقــه مــســتــغــلــة أســمــاء  ــ »زيـ
نجوم كبار )لهم اعتبارات أيديولوجية( لنشر 
أفــكــارهــا اإلنــســانــيــة، أال يــجــب أن تثنيها عن 
مواصلة عملها الدعائي الذي يمس مواضيع 
حــســاســة لــلــغــايــة؟ أو يدفعها عــلــى األقـــل إلــى 
تــغــيــيــر مــحــتــوى رســائــلــهــا بــمــا يــتــنــاســب مع 
مزاجية الشارع العربي؟ لم هذا اإلصــرار إذن 

نفسه ال يــزال كـــرارة فــي طــور تصوير الجزء 
الثالث من مسلسل »كلبش«، الجاري عرضه 
حــالــيــًا. فيلم »كــازابــالنــكــا«، والـــذي تــم عرض 
رًا، تدور 

ّ
»البرومو« الدعائي الخاص به مؤخ

أحــداثــه فــي إطـــار اجــتــمــاعــي تشويقي ضمن 
أعــمــال »األكـــشـــن«، ويـــشـــارك فــي بــطــولــتــه كل 
من الفنانني أمير كــرارة وإيــاد نصار وعمرو 
عبد الجليل وغــادة عــادل ومحمود البزاوي، 
الــصــاعــد أحــمــد داش. ويــعــد الفيلم  والــفــنــان 
أرجنش،  خالد  التركي  للفنان  األول  الظهور 
فـــي الــســيــنــمــا املــصــريــة. والــقــصــة مـــن تأليف 
هشام هالل، والعمل إنتاج مشترك بني شركة 
»ســـيـــنـــرجـــي« لــلــمــنــتــج تـــامـــر مـــرســـي وولــيــد 

منصور، وإخراج بيتر ميمي.
الــفــنــان عــمــرو سعد تصوير فيلم  واســتــأنــف 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

على الرغم من انشغال القائمني على الفن في 
مصر بتصوير األعمال التليفزيونية الجاري 
عـــرضـــهـــا حـــالـــيـــًا ضـــمـــن املـــــاراثـــــون الــــدرامــــي 
املشاركة  الـــ26  املسلسالت  فكافة  الرمضاني، 
فــي الــســبــاق، لــم يتم االنــتــهــاء مــن تصويرها 
بعد. إال أن بعض االســتــوديــوهــات بــدأت في 
باستئناف  ســـواء  األفـــالم،  تصوير  استقبال 
الــعــمــل فــيــهــا، أو الــبــدء فــي تــصــويــر املــشــاهــد 

األولى منها.
وبعد عدم مشاركتها في سباق شهر رمضان 
الــتــلــيــفــزيــونــي، قـــررت الــفــنــانــة يــســرا التركيز 
منذ  عنها  غائبة  أنــهــا  خــاصــة  السينما،  فــي 
ســنــوات، عــنــدمــا قــدمــت آخـــر عــمــل سينمائي 
لــهــا »جــيــم أوفـــــر«، مــنــذ ســبــع ســـنـــوات. بــدأت 
الذي  املقام«،  يسرا تصوير فيلمها »صاحب 
يشاركها بطولته الفنان آسر ياسني. والقصة 
مــن تــألــيــف إبــراهــيــم عــيــســى، وإخــــراج مــانــدو 

العدل، وإنتاج أحمد السبكي.
الثالث مــن شهر رمضان،  الــيــوم  فــي  وانتهى 
ــرارة مــن تصوير آخــر مشاهد  الــفــنــان أمــيــر كـ
فــيــلــم »كــــازابــــالنــــكــــا«. عــلــمــا أنـــــه فــــي الـــوقـــت 

االتصال  خــدمــات  تقديم  قوامها  وهــي شركة 
وليس األخالق؟ أصبح األمر مدعاة للتساؤل 
ومثار شكوك والتباس حول سياسة الشركة 
الـــتـــي تــعــد مـــن كــبــريــات شـــركـــات االتـــصـــاالت 
فــي الــشــرق األوســـط وأفــريــقــيــا، وتهيمن على 
شــبــكــات اتـــصـــال كــبــرى فـــي عـــدة دول عربية 
الدينية  لها مواقفها وسياساتها وحرماتها 
الــوراء  إلــى  فــإذا عدنا  الخاصة.  واالجتماعية 

 ســنــتــذكــر حـــاالت الــشــجــب واالســتــنــكــار 
ً
قــلــيــال

رمضان  في  الترويجي  إعالنها  طاولت  التي 
عــــام 2015، حــــول تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج املــبــذولــة 
عــلــى اإلعـــــالن واملـــطـــربـــني الـــذيـــن بــلــغ عــددهــم 
أحد عشر فنانًا، واتهامها بالتسويق الباذخ 
 من االستفادة من تلك األموال في 

ً
لنفسها بدال

كانت  كونها  الحقيقيني،  الــالجــئــني  مــســاعــدة 
تحاكي قضايا الالجئني والحدود. 

فـــي الـــعـــام الــتــالــي اكــتــفــت الــشــركــة الــكــويــتــيــة 
بتقديم إعالن رمضاني بسيط، لم تتنب فيه أية 
قضية اجتماعية ذات طابع سياسي، ولكنها 
عــادت عــام 2017 كما هو متوقع منها، بنشر 
إعالن رمضاني جديد يتعلق بمحاربة الفكر 
الفنان  بــقــيــادة  اإلرهــــاب  التكفيري ومــواجــهــة 
اإلماراتي حسني الجسمي، لتنهال على مواقع 
التواصل ومنصات اإلعالم دعوات الساخطني 
إلــى إيقاف بث هــذا اإلعـــالن، كما أثــار حفيظة 

ــارضــــني الـــســـوريـــني بــشــكــل  ــعــ الـــنـــاشـــطـــني واملــ
مــبــاشــر ودفــعــهــم إلطـــالق حملة »زيـــن تحرف 
الحقيقة« وذلك على خلفية استغالل الشركة 
لقضية الطفل عمران الذي نجا من املوت، بعد 
تــعــرض مــنــزلــه فــي حــي الــقــاطــرجــي فــي حلب 
لــلــقــصــف مـــن قــبــل طــــائــــرات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الروسي عام 2016، وتصويره )في  والطيران 
ــتــــداءات الــدولــة  اإلعـــــالن( عــلــى أنـــه ضــحــيــة اعــ
ــــش، فـــي وقــــت تــصــاعــدت فيه  اإلســـالمـــيـــة داعــ
سيطرة النظام السوري وبسطه نفوذه بشكل 
ملحوظ منذ ذلك الوقت، ما دفع البعض إلى 
الـــقـــول بــــأن زيــــن تــعــمــل ضــمــن نــشــاط دعــائــي 
منوط باعتبارات سياسية متناقضة وغريبة. 
ومــع إعــالن »ســيــدي الرئيس« لعام 2018 في 
رمضان املاضي، ساءت األمور أكثر على الرغم 
من أن الشركة حاولت من خالله بشكل واضح 

تخفيف أضرار اإلعالن الرمضاني السابق.  

»حــمــلــة فــــرعــــون«، بــعــد تــوقــف فــتــرة طــويــلــة، 
النشغاله بتصوير مسلسل »بركة«، الجاري 
عــرضــه حاليًا، والفيلم مــن املــقــرر عــرضــه في 
ــاراثــــون الــســيــنــمــائــي لــعــيــد الــفــطــر. وتـــدور  املــ
أحــداث الفيلم في إطــار تشويقي مثير، حول 
يدير  والــذي  بفرعون،  الشهير  يحيى  الشاب 
ــتــــيــــاالت مــنــظــمــة فــــي مــصــر،  أكـــبـــر شــبــكــة اغــ
ويــضــطــر إلـــى الــتــوجــه إلـــى ســـوريـــة لتحرير 
عمرو  بطولة  فــرعــون«  »حملة  فيلم  حبيبته. 
األميركي  املالكم  املغني،  عبد  محمود  سعد، 
مــايــك تــايــســون، روبـــــي، مــحــمــد لــطــفــي، رامـــز 
ــا، وعــــــــدد آخــــــر مــن  ــ ــايـ ــ ــة مـ ــيــ ــالــ ــطــ ــر، واإليــ ــ ــيـ ــ أمـ
الــفــنــانــني. والــقــصــة مــن تــألــيــف مــحــمــد حسن 
الــعــزيــز، وإنــتــاج  بشير، وإخــــراج رؤوف عبد 

محمد السبكي.
وعــلــى قـــدم وســــاق، يــتــم حــالــيــًا تــصــويــر فيلم 
والــذي  سعد،  محمد  للفنان  حسني«  »محمد 
توقف كثيرًا، بسبب انشغال بعض القائمني 
عـــلـــى الـــعـــمـــل بــمــســلــســالت رمــــضــــان. الــفــيــلــم 
يــشــارك فــي بطولته كــل مــن الــفــنــانــني محمد 
ســعــد، ومــي سليم، وفــريــال يــوســف، وويـــزو، 
ــبـــري، وآخـــريـــن،  ــؤاد، وســمــيــر صـ ــ وبــيــومــي فــ

وتأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.

السينما المصرية تستعيد نشاطها 

الرئيس األوكراني يسخر 
من َسَلفه

شركة »زين«... أغاٍن لرمضان في كنف المحظور

القاهرة ـ محمد كريم

أعــلــنــت وزارة اآلثــــار املــصــريــة لــيــلــة الــجــمــعــة، عــن ســرقــة حشوة 
صغيرة من منبر جامع املؤيد شيخ الواقع بمنطقة الغورية بحي 
األزهر، حيث اكتشفت السرقة أثناء مرور مديرة منطقة آثار درب 

سعادة لتفقد الجامع وملحقاته.
والـــحـــشـــوة املـــفـــقـــودة يــبــلــغ حــجــمــهــا حـــوالـــي 5 فـــي 5 ســــم، وهــي 

خماسية األبعاد، ومصنوعة من الخشب املطعم بالعاج.
اتــهــا األمــنــيــة الــالزمــة  ــار أنــهــا اتــخــذت إجــراء  وأعــلــنــت شــرطــة اآلثـ
ملحاولة الكشف عن مالبسات الحادث، بداية من تفريغ محتوى 

كاميرات املراقبة املوجودة بالجامع.
ويعد جامع السلطان املؤيد شيخ من املساجد األثرّية الشهيرة 
بالقاهرة، بل يوصف بأنه فخر مساجد عصر املماليك الجراكسة، 
الفترة من سنة 1415 إلى 1421، وقد  إلى  ويعود تاريخ إنشائه 
 

َ
له عند مشاهَدِته عرش الناظُر  »يحتقر  بقوله:  املقريزي  وصفه 

 كــســرى أنـــوشـــروان، ويستصغر مــن تــأمــل بديع 
َ
بلقيس وإيــــوان

أســطــوانــة الــخــورنــق وقــصــر غـــمـــدان«. ولــيــســت هـــذه الــســرقــة هي 
ــذا الــجــامــع الــعــريــق، فــمــن قــبــل تــعــرض بابه  األولــــى ملــقــتــنــيــات هـ
للسرقة عدة مرات، وهذا الباب يعد تحفة فنية ويعود أصله إلى 

مسجد السلطان حسن.
كما أن األمـــر ال يعد األول فــي سلسلة ســرقــة الــحــشــوات األثــريــة 
انتزعت وسرقت  فقد  أخــيــرًا،  أعلن عنها  التي  للمنابر واألبـــواب 
ــبـــاب الــرئــيــســي لــجــامــع خــونــده  ثــــالث حـــشـــوات بـــرونـــزيـــة مـــن الـ

أصلباي بالفيوم في أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
ــــك، ســـرقـــت حـــشـــوات مـــن مــســجــد الـــرفـــاعـــي كــمــا ســرقــت  وقـــبـــل ذلـ
مــشــكــاواتــه، ثــم ُســــرق مــنــبــر جــامــع قــانــي بـــاي الـــرمـــاح بــالــكــامــل، 
وحشوات منبر قايتباي بالدرب األحمر، وحشوات من مقصورة 
املــاردانــي كاملة،  بقبة اإلمــام الشافعي، وحشوات منبر الطنبغا 
وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر األثــريــة خفيفة الــــوزن ثقيلة الــثــمــن مثل 
اللوحة التأسيسية لتربة ومدرسة السادات الثعالبة التي تعود 
للعصر األيوبي، وشاهدة قبر نادرة من داخل التربة مؤرخ بسنة 

304 هجربة... وغيرها.

وطني هو الحب 
واألوالد بالتبنّي

جوني 
هاليداي

لصوص اآلثار

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

ذكرى

نقدإضاءة

موسكو ـ العربي الجديد

من  زيلينسكي،  فالديمير  الكوميدي،  املمثل  املنتخب،  األوكــرانــي  الرئيس  سخر 
في  »ســائــح  بأنه  ووصــفــه  بوروشينكو،  بيترو  سلفه  واليــتــه،  املنتهية  الرئيس 

فندق مصري« ال يريد الذهاب إلى املطار والعودة إلى بالده.
له في قيادة  لتعيني شخصيات موالية  وأثناء تعليقه على سعي بوروشينكو 
واليته،  انتهاء  قبل  الرسمية  املرافق  من  وغيرها  والقضاء  والتلفزيون  الجيش 
بسائح  »يذّكرني  »إنستغرام«:  على  عبر حسابه  بثه  مقطع  في  زيلينسكي   قــال 
في فندق مصري. هذا ليس شخصًا جمع متعلقاته وغادر إلى املطار. ال يستطيع 
 بــوروشــيــنــكــو أن يــتــوقــف، بـــل يــســرق الـــفـــوط والــشــبــشــب والــطــعــام مـــن الــبــوفــيــه 
املــفــتــاح وســداد  »تسليم  لـ إلــى بوروشينكو  دعـــوة  زيلينسكي  املــفــتــوح«. ووجـــه 
املهام  السفر«، أي تسليم  إنهاء إجــراءات  إلى نقطة  فاتورة املشروبات والتوجه 

للرئيس الجديد.
إلــى مصر على خلفية تحطم طائرة  مــن روســيــا  السياحة  تعليق حــركــة  ومــنــذ 
أوكــرانــيــا  عــام 2015، أصبحت  فــي نهاية  فــي سيناء  الــروســيــة  »إيــــربــــاص-321« 
واحــدة من الــدول الرئيسية املصدرة للسياحة إلى املنتجعات املصرية في شرم 
وذلك  مصر،  في  واالستجمام  السياحة  وجهات  من  وغيرها  والغردقة،  الشيخ، 

بواقع أكثر من مليون سائح أوكراني في العام املاضي.
ومـــع إطــالــة أمـــد غــيــاب الــســيــاح الــــروس، تــم اســتــبــدال أعـــالم روســيــا أمـــام الــقــرى 

السياحية في منتجعي الغردقة وشرم الشيخ، بأخرى أوكرانية.
إبــريــل/ فــي  رئيسا  انتخابه  بعد  عطلته  نفسه  زيلينسكي  يقض  لــم  ذلـــك،  ومــع 

نيسان املــاضــي، فــي مــصــر، وإنــمــا فــي فيال رئاسية بــأحــد الــفــنــادق الــفــاخــرة في 
مدينة بـــودروم التركية برفقة أســرتــه املكونة مــن زوجــتــه وابنته وابــنــه. وقــدرت 
منت  على  السفر  تــذاكــر  شاملة  دوالر،  ألــف   33 بنحو  للرحلة  اإلجمالية  التكلفة 

خطوط »بيغاسوس« التركية منخفضة التكاليف.

يعّد المطرب الفرنسي جوني هاليداي من رموز الغناء 
حاجز  أسطواناته  مبيعات  أرقام  تجاوزت  إْذ  الفرنسي، 
المائة مليون. واستطاع فرض نفسه فنانًا على الساحة 

العالمية

حسن الرداد في 
»الزوجة 18«

انتهى املمثل املصري،  حسن الرداد،  
أول مــن أمــس الجمعة، مــن تصوير 
كامل مشاهده في مسلسل » الزوجة 
ــرداد فـــي املــســلــســل  ــ ــ 18 «. ُيـــجـــّســـد الـ
دور صاحب شركة أزيـــاء، ومصمم 
 يدخل في العديد 

ْ
مالبس متميز، إذ

مـــن الـــعـــالقـــات الـــغـــرامـــيـــة، وتــتــعــدد 
زيـــجـــاتـــه. املـــوضـــوع أثــــار جــــداًل في 
 ليست هذه املرة األولى 

ْ
القاهرة، إذ

ــة تــعــدد  ــألـ ــتــــي تــــطــــرح فـــيـــهـــا مـــسـ الــ
ــر الـــذي  الـــزوجـــات فـــي الــــدرامــــا، األمــ
دفــــع الــبــعــض لــلــتــســاؤل عـــن سبب 
استغالل قضية تعدد الزيجات في 

اإلسالم في الدراما العربية.
 

هبة طوجي 
في »عالء الدين«

مفاجأة  »ديزني« عن  أعلنت شركة 
ضـــخـــمـــة فــــي فـــيـــلـــم »عـــــــالء الــــديــــن« 
ـــــرًا 

ّ
ــه ُمـــــؤخ ــتـ ــجـ ــتـ ــر الــــــــذي أنـ ــيـ ــهـ الـــشـ

ــة. وكـــشـــفـــت  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــنـــســـخـ ــالـ بـ
املـــغـــنـــيـــة  أن  بــــتــــغــــريــــدة،  ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــبـــة طــــوجــــي وضــعــت  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـ
ــرة  ــيـ صــوتــهــا عــلــى شــخــصــيــة »األمـ
ياسمني«. وسبق ونشرت »ديزني« 
»عــالء الــديــن«  اإلعـــالن الــتــرويــجــي لـــ
فــي شــهــر آذار/مـــــــارس الــفــائــت، من 
دون الــكــشــف عـــن هــويــة املــشــاركــني 
بــالــفــيــلــم املـــدبـــلـــج بــالــفــرنــســيــة عــن 

اللغة اإلنكليزية.

مادونا منقبة!
ــــوب األمـــيـــركـــيـــة  ــبـ ــ أثـــــــــارت نـــجـــمـــة الـ
مــــادونــــا الــــجــــدل، بــســبــب إطــاللــتــهــا 
ــي مــــطــــار جــــــون كـــنـــدي  ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ األخــ
 حاولت السفر، وهي 

ْ
إذ بنيويورك، 

ــاولـــت مــادونــا  تـــرتـــدي الـــنـــقـــاب. وحـ
ــٍب، مـــن خــالل  الــتــخــفــي بــشــكــٍل غــــريــ
ــداء مالبس ســـوداء، وباإلضافة  ارتـ
ـــى وجــهــهــا. 

ّ
ــذي غـــط ــ ــــى الـــبـــرقـــع الــ الـ

السفر  مــن محاولتها  الــرغــم  وعــلــى 
الــنــجــمــة   

ّ
أن إاّل   ،

ً
مـــتـــخـــفـــّيـــة وهــــــي 

جبرت 
ُ
أ العمر 60 عامًا،  البالغة من 

على الكشف عن هويتها عند نقطة 
البرقع  فــأزالــت  ــة،  املــركــزيَّ التفتيش 
وأكملت  الضخم،  األســود  واملعطف 

»تي شيرت«.  الـ
ً
رحلتها مرتدية

هيالري داف 
مع ماثيو كوما

هيالري  األميركية،  الفنانة  أعلنت 
مــاثــيــو  املــغــنــي  صــديــقــهــا  أن  داف، 
ــزواج، مــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ كـــــومـــــا، طــــلــــب يــــدهــــا لـ
خـــالل نــشــرهــا صــــورة عــبــر تطبيق 
الــصــورة  على  قت 

َّ
عل  

ْ
إذ إنــســتــغــرام. 

الـــتـــي تــجــمــعــهــا بــخــطــيــبــهــا: »طــلــب 
مــنــي أن أصــبــح زوجـــتـــه«. وظــهــرت 
في الصورة مع ماثيو، كما أظهرت 
ــاســـي الـــــذي قـــدمـــه لــهــا،  خــاتــمــهــا املـ
ــراوح ثــمــنــه بـــني 40 ألــف  ــتـ والـــــذي يـ
ألــفــا. والــجــديــر  دوالر أمــيــركــي و80 
أنــجــبــت  داف  ــيـــالري  هـ أن  بـــالـــذكـــر، 
 
ً
 لديها طفال

َّ
طفلة من ماثيو، كما أن

من زوجها السابق.
 

الجمهور المصري يشيد 
بدور نادين نجيم

نــشــرت املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة،  نــاديــن 
ــيــــب نــــجــــيــــم،  عــــلــــى حـــســـابـــهـــا  نــــســ
الـــخـــاص عــلــى مـــوقـــع تــويــتــر، عــدة 
ــر أشــــــــــادة الـــجـــمـــهـــور  ــهـ صـــــــور تـــظـ
املصري بأدائها التمثيلي ودورها 
ــة ونـــــــص«،  ــمــــســ ــلـــســـل » خــ ــــي مـــسـ فــ
مــتــمــنــني مـــنـــهـــا الـــعـــمـــل فــــي مــصــر 
نــاديــن على الصور  قت 

ّ
أيــضــًا. وعل

قـــائـــلـــة: »شــــكــــرًا كـــتـــيـــر كـــتـــيـــر عــلــى 
مــحــبــتــكــم وتــحــيــة ملــصــر وللشعب 
الله  وان شــاء  والصحافة  املــصــري 
بـــيـــكـــون الـــــي عـــمـــل الـــســـنـــة املــقــبــلــة 

بمصر ... بعتز بمحبتكم«.

أخبار

)Getty( كان يشتغل مع الفريق، وهو عارف بالسرطان الذي يقتل جسده

جامع المؤيد من أبرز اآلثار المملوكية )فريديريك سلطان/كوربيس(

)Getty( شاركت شيرين عبد الوهاب مع نجوى كرم في أداء أغنية »الدين تمام األخالق« اإلعالنية

انتهى أمير 
كرارة من 
تصوير آخر 
مشاهد فيلم 
»كازابالنكا« 
)فيسبوك(

فالديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشينكو )سيرغي شوزافكوف/فرانس برس(

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019


