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MEDIA

دراسة: هكذا يستخدم الناس 
»فيسبوك«

»نيويورك تايمز« ترّد على ترامب: 
لم نفشل قتل البغدادي

الدوحة ـ أنور الخطيب

تــســعــى 200 مــنــظــمــة صــحــافــيــة وحــقــوقــيــة 
ــة، أبــــرزهــــا  ــ ــــدوحــ ــة، اجـــتـــمـــعـــت فــــي الــ ــ ــيـ ــ دولـ
املــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان 
ــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــن واملــعــهــد  ــحــ واالتــ
الــدولــي للصحافة واتــحــاد البث األوروبــي 
ومــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش«، إلــى 
اليوم الثالثاء،  الخروج بتوصيات، تصدر 
ز حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر فــي املنطقة 

ّ
ـــعـــز

ُ
ت

العربية والخليج العربي، وتؤكد تضامنها 
ــــالم  ــرة« ووســـــائـــــل اإلعــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــنــــاة »الـ مــــع قــ
»العربي  األخــرى ومنها، مؤسسة  العربية 
الـــجـــديـــد«، ضـــد مــطــالــبــات دول الــحــصــار 
بإغالقها في إطار الحملة التحريضّية ضّد 

دولة قطر.
ويــبــحــث املــؤتــمــر الــدولــي حـــول »معالجة 
املخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى املـــــعـــــلـــــومـــــات« الــــــذي 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تنظمه 
لحماية  الــدولــيــة  الفدرالية  مــع  بالتعاون 
للصحافة،  الــدولــي  واملــعــهــد  الصحافين 
على مــدى يــومــن انــتــهــاكــات حــريــة الــرأي 
والتعبير ومضايقة الصحافين وخطاب 
ــهــــة مــا  الـــكـــراهـــيـــة والــــتــــحــــريــــض، ومــــواجــ
ــــذه الـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق مــن  يـــعـــتـــرض هـ
تحديات تقليدية وحديثة. وشّكل الحشد 
للتأكيد  الدوحة،  الــذي تستضيفه  الكبير 
عــلــى حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر والــصــحــافــة 
وفقًا لرئيس قسم الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فــي املــفــوضــيــة الــســامــيــة لحقوق 
اإلنــســان، محمد الــنــســور، »رمــزيــة كبيرة 
 
ّ
فــي هـــذه األوقـــــات الــعــصــيــبــة«، مـــؤكـــًدا أن

التعبير جــزء ال يتجزأ من  احــتــرام حرية 
بــإغــالق  املــطــالــبــة   

ّ
حـــقـــوق اإلنــــســــان، وأن

الجزيرة ووسائل اإلعــالم األخــرى سابقة 
أخرى  إليها دول  تلجأ  أن  يمكن  خطيرة، 
في املستقبل ملصادرة حرية الرأي، مضيفًا 
مــع تغطيات  أو نختلف  نــتــفــق  »قـــد  أنــنــا 
للمشاهد  الــحــكــم   

ّ
أن إال  ــــالم  اإلعـ وســـائـــل 

واملتلقي الــذي يملك أرقــام التحكم في ما 
يشاهد ويسمع في منزله«. 

من جانبه، أكد النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولي للصحافين، يونس محمد جاهد، 
»أن االتحاد يتضامن مع الجزيرة ووسائل 
اإلعــالم األخــرى التي تطالب دول الحصار 
بالدفاع  ملتزمون  نحن  وقـــال  بــإغــالقــهــا«، 
في  يعملون  الذين  الصحافين  عن حقوق 

هذه الوسائل والحفاظ على كرامتهم.
وقـــــال رئـــيـــس املــعــهــد الــــدولــــي لــلــصــحــافــة، 
 »حقوق اإلنسان تساوي 

ّ
جون يــاروود، إن

حقوق الصحافين«، حيث عرض للقضايا 
التي يتصدى لها املعهد ومنها 38 قضية 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن قـــتـــلـــوا خــــــالل مــمــارســتــهــم 

منوعات

 
ً
مهامهم قال، إنها تحت االستقصاء، إضافة
نحو 145 حالة قتل أو اختفاء للصحافين 
املعهد،  بــهــا  يحقق  املــكــســيــك،  فــي  يعملون 
تجري  17 صحافيًا  إلــى قضية  أشـــار  كما 

محاكمتهم في تركيا. 
ــاروود مــطــالــبــة دول الــحــصــار  ــ ــ ــــف يـ ووصـ
ــإغــــالق الـــجـــزيـــرة والـــعـــديـــد مــــن وســـائـــل  بــ
ــه »مـــقـــلـــق«، مــطــالــبــًا  ــأنـ اإلعـــــــالم األخـــــــرى بـ

سحب هذه املطالب. وقال: »نتعلم من قطر 
وثــبــاتــهــا فــي وجـــه الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
الــســعــوديــة«.  ووفـــق جياكو مــيــزون، وهو 
ــي، املنظمة التي  ــ الــبــث األوروبــ مــن اتــحــاد 
بدأت قبل 76 عامًا وتضم 56 دولة أوروبية، 
املبادئ  قائمة  مراجعة  إلــى  الحاجة  تبرز 
والتعبير  الصحافة  حرية  حــول  املختلفة 
بـــاتـــجـــاه الــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــقـــالل اإلعــــالم 

وعلى حق  املرحلة  هــذه  في  والصحافين 
الوجود والبقاء وسالمة الصحافين.  ولم 
 املــؤتــمــر الــحــاشــد، الـــذي تــضــامــن مع 

ُ
يــخــل

قطر ضد حصارها، وضد املطالبة بإغالق 
العشرات من وسائل اإلعالم، من مطالبات 
ــة، بـــتـــطـــويـــر تــشــريــعــاتــهــا  ــلــــدوحــ دولــــيــــة لــ
الــخــاصــة بــاإلعــالم. وقـــال املــديــر التنفيذي 
ملــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش«، كيث 
األزمـــة  قــلــب  فــي  التعبير  »حــريــة   

ّ
إن روث، 

 
ّ
الــتــي تــواجــهــهــا قــطــر الـــيـــوم«، مــعــتــبــًرا أن

ــــذي تــشــهــده الـــدوحـــة ســيــدفــع  »املـــؤتـــمـــر الـ
الــدوحــة لــالرتــقــاء بمعايير حــريــة اإلعـــالم 
في  األخــالقــي  البعد  تتبعها وتعزيز  التي 
اإلعالمية،  بالتعددية  والقبول  يجري،  ما 
تعرض  الــتــي  التشريعات  بعض  وتــعــديــل 
حرية اإلعــالم للخطر مثل تشريع أقر عام 
2014، يحكم بعقوبة السجن ثالث سنوات 
ــــن يـــنـــشـــر مـــعـــلـــومـــات عـــلـــى شــبــكــة  ــــد مـ ضـ
اإلنترنت تنتهك األعراف االجتماعية وهو 
مصطلح فضفاض وغــامــض«. رافــضــًا في 
الوقت نفسه مطالب دول الحصار بإغالق 
ــل اإلعـــــالم  ــائــ ــن وســ الــــجــــزيــــرة والــــعــــديــــد مــ
األخــــــرى.  ودعــــا كــيــث الــســلــطــات الــقــطــريــة 
ــة ملـــــن وصـــفـــهـــم  ــيــ ــانــــونــ ــــول قــ ــلـ ــ إليـــــجـــــاد حـ
»الصحافين املضطهدين«، الذين يقيمون 
في الدوحة ويعملون فيها وال يستطيعون 
تجديد جوازات سفرهم من قبل سفاراتهم 
األمر  إلى بالدهم،  بالعودة  التي تطالبهم 
اللجوء  وإتاحة  لالعتقال،  يعرضهم  الــذي 
ــًدا أن »هـــــذه األزمــــة  ــؤكــ ــانـــي لـــهـــم، مــ اإلنـــسـ
فــرصــة لــدولــة قــطــر، لكي تــقــود اإلقــلــيــم في 

مجال حقوق اإلنسان«.
واعــتــبــر رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
اإلنــســان فــي قــطــر، عــلــي بــن صميخ املـــري، 
ــيـــة  ــثــــر مــــن 200 مــنــظــمــة دولـ »حــــضــــور أكــ
ــل عـــلـــى وقــــوفــــهــــم ضــد  ــيــ ــقــــابــــة خـــيـــر دلــ ونــ
مــطــالــب تــخــالــف مــيــثــاق حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وأهمها حرية التعبير«، الفتًا الى مطالبات 
دول الــحــصــار، بــإغــالق الــجــزيــرة والــعــديــد 
لرفع  األخـــرى كشرط  اإلعالمية  املنابر  مــن 
الـــحـــصـــار عـــن قــطــر وهــــو مـــا يـــهـــدد حــريــة 
اإلعــالم، وحرية التعبير التي أصبحت في 
خطر في هذه املنطقة من العالم بعد فرض 
من  السجن  عقوبة  الحصار  دول  سلطات 
5 الى 15 سنة وغرامات مالية باهظة ضد 
ويرفض  القطري  الشعب  مع  يتعاطف  من 
الحصار على وسائل التواصل االجتماعي. 
ــى رفــــض عـــودة  الفـــتـــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــ
عــــشــــرات الــصــحــافــيــن مـــمـــن يــعــمــلــون فــي 
إلى بالدهم خشية تعرضهم للسجن  قطر 

والغرامة.
وختم املــري »نأمل في توصل املؤتمر إلى 
أفضل،  ملستقبل  بـــذورًا  ستكون  تــوصــيــات 

من الكرامة والحرية«.

تضامن مع قناة الجزيرة 
ضد مطالبات دول 

الحصار بإغالقها

واشنطن ـ العربي الجديد

عــلــى  ــايـــمـــز«  تـ ــيــــويــــورك  »نــ رّدت صــحــيــفــة 
ــرامـــب، بعد  ــد تـ ــالـ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـ
ــهــامــه لــهــا بــأنــهــا أفــشــلــت مــحــاولــة قامت 

ّ
ات

بــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة لقتل زعــيــم تنظيم 
ــي، أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي  ــ ــابـ ــ »داعـــــــش« اإلرهـ
»كــيــف  بـــعـــنـــوان  مــــقــــال  وفـــــي  عـــــام 2015.  
 نــيــويــورك تايمز 

ّ
أخــطــأ تــرامــب بــالــقــول إن

أحبطت قتل زعــيــم »داعــــش«، األحـــد، قالت 
ها 

ّ
أن يــبــدو  تــرامــب  »تــغــريــدة   

ّ
إن الصحيفة 

ُبــنــيــت عــلــى تــقــريــر لــقــنــاة »فــوكــس نــيــوز«، 
لها،  نِهم  متابع  ه 

ّ
بأن ترامب  ُيعرف  والتي 

وجزء من القّصة تّمت إذاعته قبل 25 دقيقة 
 »نيويورك 

ّ
إن التقرير  وقــال  من تغريدته«. 

تــايــمــز« كــشــفــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــّيــة 
ــزيـــران 2015،  فـــي تــقــريــر فـــي 8 يــونــيــو/ حـ
إلــى مقتل  أّدت  أميركّية  عن غــارة عسكرّية 
مساعٍد بارز للبغدادي، وُيدعى أبو سياف، 
لعبا دورًا مهمًا  والــلــذان  واعتقال زوجــتــه، 

في املجموعة.
ــلــــت »فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز« فـــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــقــ ونــ
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس قـ
ــات املـــتـــحـــدة، الـــجـــنـــرال  ــالــــواليــ ــة بــ الـــخـــاصـ
طوني توماس، في مقابلة أجرتها املراسلة 
االستخباراتّية كاثرين هيريدج، قال فيها 

ــة عــــن مــكــان  ــاّمــ ــلـــومـــاٍت هــ  مـــعـ
ّ
تــــومــــاس إن

لصحيفة  تسريبها  تـــّم  الــبــغــدادي  تــواجــد 
بارزة بعد أسبوع من الغارة، مّما أدى إلى 
ه لم ُيسّم صحيفة 

ّ
قتل تلك املعلومات. لكن

»نيويورك تايمز«.
ونـــشـــرت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي يــونــيــو/ 
القوات  أن  فيه  أوردت  حــزيــران 2015 مقااًل 
كبيرة  كمية  على  يدها  وضعت  األميركية 
 كيفية تخفي 

ً
من املعلومات تشرح تفصيال

املــقــال خصوصًا  وأشـــار  الجهادين.  زعيم 
الجهادين نساءهم  الــقــادة  اســتــخــدام  إلــى 

لتبادل الرسائل بينهم. 
 
ً
 »مــراجــعــة

ّ
وقــالــت الصحيفة فــي رّدهــــا، إن

الدفاع  لــوزارة  تقريرًا   
ّ
أن أظهرت  للبيانات 

ــتـــاغـــون( تـــضـــّمـــن مـــعـــلـــومـــاٍت قـــبـــل 3  ــنـ ــبـ )الـ
أسابيع من مقال »نيويورك تايمز«، وتّمت 
اإلعـــالم،  قــبــل وســائــل  مــن  بكثافة  تغطيته 
ــان بــإمــكــان تــلــك املــعــلــومــات أن تــوحــي  ــ وكـ
 الــــواليــــات املـــتـــحـــدة كــانــت 

ّ
لـــلـــبـــغـــدادي بـــــأن

تــســتــجــوب عــنــصــرًا رئــيــســيــًا فـــي »داعــــش« 
ــــرف بـــمـــكـــانـــه وطــــريــــقــــة تــــواصــــلــــه مــع  ــعـ ــ يـ
أتت   معلومات الصحيفة 

ّ
أن اآلخــريــن. كما 

عــبــر مــســؤولــن أمــيــركــيــن كــانــوا عــلــى ِعلم 
نشر«.

ُ
ها ست

ّ
بأن

تفصيليًا  األحــــداث  الصحيفة  نــشــرت  كــمــا 
اعتقال  إلى  األميركّية في 2015  الغارة  من 

ــــالن »الــبــنــتــاغــون« عـــن ذلــك  أم ســـّيـــاف وإعـ
التي  الــجــديــدة  املعلومات  ثــّم نشرها  ومــن 
كشفتها االســتــخــبــارات األمــيــركــّيــة بــعــد 3 

أسابيع على االعتقال.
ــلـــى »تــــويــــتــــر«، الـــســـبـــت:  ــتــــب تــــرامــــب عـ وكــ
»نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة 
املطلوب  اإلرهــابــي  لقتل  املتحدة  الــواليــات 
الـــبـــغـــدادي«. واعــتــبــر تــرامــب أن ذلـــك مثال 
»عــلــى أجــنــدتــهــم سيئة الــنــيــة عــلــى صعيد 

األمن القومي«.

خالل المؤتمر أمس )معتصم الناصر(

)براين سميث/فرانس برس(

»فيسبوك«  أجــرت  الفيديو،  استهالك  األفــكــار حــول سلوكيات  مــن  املــزيــد  لجمع 
دراسة على 1500 شخص تتراوح أعمارهم بن 18 و64 عامًا في الواليات املتحدة 
وكندا. وكانت أول نتيجة رئيسية هي االتجاه نحو الفيديو، إذ قال 45 في املئة 
على  الفيديو  مقاطع  مــن  املــزيــد  يستهلكوا  أن  يتوقعون  إنهم  املستجوبن،  مــن 

هواتفهم الذكية في املستقبل.
تمتلكه  الــذي  »إنستغرام«  كذلك  بل  فقط،  »فيسبوك«  القاعدة منصة  وال تشمل 
املرئي األشهر، إنهم  التطبيق  املئة من مستخدمي  إذ قال 60 في  الشركة،  نفس 
يعتقدون أن استهالكهم للفيديو على التطبيق قد زاد بشكل ملحوظ في العامن 
املــاضــيــن. وال يــشــاهــد املــســتــخــدمــون الــفــيــديــو فــقــط نــظــرًا لــســهــولــتــه، بـــل كــذلــك 
للشعور باالنتماء، وأوضحت »فيسبوك«: »أظهر استطالع الرأي أن الناس يتم 
توجيههم أيضًا إلى الفيديو املحمول في »فيسبوك« و»إنستغرام« ألنه، باملقارنة 
مع التلفزيون التقليدي، هو أكثر عرضة ملساعدتهم على الشعور باالتصال مع 
األصدقاء والعائلة ثالث مرات، وأكثر عرضة ملنحهم شيئًا للحديث عنه حوالى 
التلفزيون. وبعبارة أخــرى هذا يجعلهم يحّسون أنهم جزء من  مرتن أكثر من 

مجموعة مشتركة«.
وأظهر البحث أيضًا أن الفيديو االجتماعي لديه قوة عاطفية أكبر من التلفزيون 
يلي هذا  الــذي  املتزايد  االجتماعي  التفاعل  ذلــك  األرجــح بسبب  التقليدي، على 

املحتوى.
 بـ 

ً
وأوضحت الدراسة أن »من املرجح أن الذين شملهم االستطالع كانوا أكثر ميال

1.8 في املئة للشعور باإللهام من فيديو عبر الهاتف شاهدوه في »فيسبوك« أو 
»إنستغرام«، من التلفزيون. بينما كانوا أكثر شعورًا بالسعادة بمرة ونصف في 

»فيسبوك و»إنستغرام« من التلفزيون التقليدي.  
وينتقل »فــيــســبــوك« إلـــى مــحــتــوى فــيــديــو أطـــول مــع بــحــث عــن تــقــديــم املــزيــد من 
الفواصل اإلعالنية، في حن أن خيارات الفيديو القصيرة الشكل لديها بالفعل 

مجموعة من الخيارات في هذا الصدد.
)العربي الجديد(

مواجهة الحصار بتكريس مبدأ الحرية

تغريد

لبحث  التعبير  حرية  حول  الدولي  المؤتمر  ضمن  الدوحة،  في  دولية،  وحقوقية  صحافية  منظمة   200 نحو  عن  ممثلون  يجتمع 
انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافيين وخطاب الكراهية والتحريض

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

سخر السوريون على وسائل التواصل 
االجتماعي من النتيجة المتدنية 

التي حصدها نجل الرئيس السوري، 
حافظ بشار األسد، خالل مشاركته في 

الفريق السوري في األولمبياد العلمي 
العالمي المقام في البرازيل، بعدما 

حّل في المرتبة 528 من أصل 600 
مشارك.

أطلق مغّردون قطريّون وسم 
»#شعب_قطر_يحتفي_بقدوم_

أردوغان«، للترحيب بالرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، والذي يزور 
الدوحة، مرّحبين بأردوغان »في 

بلده الثاني«. كما انتشرت صور تجمع 
أردوغان وأمير قطر، الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.

وصل وسم #أفيقوا_فاألقصى_
يناديكو« لقمة األكثر تداوًال في 

مصر، وتفاعل الناشطون من خالله 
ونشروا الصور والتعليقات حول 

أحداث األقصى. فقال أبو حبيبة: 
»#أفيقوا_فاألقصى_يناديكو، اللهم 
إنا نشكو إليك عجز الشرفاء، وتفاهة 

وانحطاط الخونة والعمالء«.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن 
تصفية ثمانية شبان زعمت أنهم 

من أعضاء الجناح المسلح لجماعة 
اإلخوان »حركة حسم«، بمحافظة 
الفيوم، ما استدعى تعليقات على 
تويتر. وكتب كوب: »أصبحت أخبار 

تصفية الشباب بدم بارد مجرد أعداد 
مثل أخبار االعتقاالت«.



لم أضحك أبدًا 
مع مستر بين 

ولم أالحظ خّفة 
دم عنده

نشر الكليب بالتزامن مع 
موجة العنصرية ضد 

الالجئين السوريين

اللون األحمر يُستخدم 
لخلق تناغم بين الجسد 

البشري والحياة

توم كروز يقضي 
وقته في ممارسة 

جاذبيته على النساء

2223
منوعات

ملــعــت الــبــريــطــانــيــة روزامـــونـــد بــايــك، 
إلى جوار النجم بيرس بروزنان، في 
فيلم »املوت في يوم آخر«، وهو أحد 
أفالم جيمس بوند الذي أدت فيه دور الشريرة 
التي تسعى إلى اغتيال العميل السري بوند، 
وتـــمـــوت فـــي الــنــهــايــة عــلــى يـــد الــبــطــلــة، هــالــي 
بيري. كان ذلك في مطلع األلفية الحالية. وفي 
الفترة ذاتها، عرفت الفنانة رواجًا كبيرًا فوق 
خشبة مسرح »رويال كورت« اللندني في عمل 
عنوانه »شقراء هيتشكوك«، تناول الصعوبات 
التي عرفتها املمثلة الراحلة اآلن، جانيت لي، 
في أثناء تصوير فيلم ألفرد هيتشكوك الشهير 

»ســـايـــكـــو« فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
انطالقًا مــن هــذا الــحــدث الفني، لــم تكف بايك 
عن العمل في املسرح والسينما على السواء، 
موزعة وقتها بن لندن وهوليوود، وحاصلة 
املستوى  رفيعة  أعــمــال  فــي  شيقة  أدوار  على 
ــإدارة مــخــرجــن مــرمــوقــن. ومـــن أملـــع األفـــالم  ــ بـ
ــــي« الــــذي  ــارنـ ــ الــــتــــي ظــــهــــرت فـــيـــهـــا »نـــســـخـــة بـ
تقاسمت بطولته مع النجم داستن هوفمان، 
زارت   .»2 إنغليش  »جــونــي  الفكاهي  والفيلم 
ــونــــد بــايــك بـــاريـــس لــلــتــرويــج لفيلمها  روزامــ
»العربي  فالتقتها  متحدة«،  »مملكة  الجديد 

الجديد« في هذا الحوار.

■ حدثينا عن فيلمك الجديد »مملكة متحدة«؟
الحقيقية  التاريخية  للقصة  الفيلم  يتعرض 
التي حدثت في العام 1947، حينما وقع ولي 
الجنوبية،  أفريقيا  عهد دولــة بوتسوانا في 
الشعور  بادلته هي  إنكليزية  فتاة  غــرام  في 
البريطانية  السلطات  أن  الـــزواج. غير  وقــّررا 
ــم الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة، لـــم تقبل  مـــن نــاحــيــة ثـ
ــت أقـــصـــى جــهــودهــا  ــذلــ ــــرة، وبــ ــاملـ ــ ــع بـ الــــوضــ
عن  ويمتنعا  قرارهما،  عن  الحبيبان  ليعدل 
الـــزواج، وذلــك لسببن أساسين: لــون بشرة 
كــل واحـــد منهما، فهو أســـود وهــي بيضاء، 
هو  إليها  ينتمي  التي  االجتماعية  الفئة  ثم 

بصفته ولي عهد بلده، بينما الفتاة من عامة 
 عن كونها أجنبية. ولم يرض 

ً
الشعب، فضال

الــخــطــيــبــان بــالــوضــع وواجـــهـــا االعــتــراضــات 
ــقـــوانـــن والــتــقــالــيــد  بـــهـــدف تــغــيــيــر بــعــض الـ
ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة وفــــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي أفــ الـــــســـــائـــــدة فــ
بــريــطــانــيــا. إنــهــا حــكــايــة جــمــيــلــة، خصوصًا 
أنــهــا حــدثــت بالفعل، وأنـــا فــخــورة بتمثيلي 
الــتــي صمدت  الــبــريــطــانــيــة  الــفــتــاة  شخصية 
ــع حــبــيــبــهــا عـــلـــى مـــشـــاكـــل بـــدت  ــوقـــت مــ ــفـ وتـ
والفيلم  األمـــر.  بــادئ  فــي  املقاومة  مستحيلة 
أخــرجــتــه أمـــا أســانــتــي، وأدى فــيــه دور ولــي 

العهد املمثل ديفيد أويلوو.

■ لننتقل إلى أحد أفالمك األخرى املميزة، فكيف كان 
العمل مع روان أتكينسون بطل حلقات »مستر بني« 

في فيلم »جوني إنغليش 2«؟
حــصــلــت عـــلـــى دور املــحــلــلــة الــنــفــســانــيــة فــي 
الــفــيــلــم، ولـــم أعــــرف مــــاذا أتــوقــع فــي الحقيقة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــعــامــل مـــع أتــكــيــنــســون، ألن 
الكوميديا يختلفون عن غيرهم عادة،  نجوم 
فبينهم مــن ال يــتــســم بــخــفــة الــــروح أبــــدًا. لقد 
اكــتــشــفــت فــي مــا بــعــد، أن أتــكــيــنــســون )مستر 
بــن فــي الــفــيــلــم(، مــن الــنــوع الــخــلــوق واملــهــذب 
لكنه  أبــعــد حــد،  إلــى  املهني  ويحترم محيطه 
في الوقت نفسه ال يقضي وقته خارج فترات 

الــتــصــويــر فـــي ســـرد الــنــكــات، كــمــا هـــو الــحــال 
 مع ما أعرفه عن نجم الفكاهة الفرنسي 

ً
مثال

املــغــربــي، جــمــال دبــــوز. إنـــه يبحث عــن أفضل 
وسيلة لتمثيل املشهد املقبل، وعن التفاصيل 
الصغيرة التي ستتسبب في إضحاك املتفرج، 
وذلـــك بجدية تــامــة. شخصيًا لــم أضــحــك مرة 
واحدة في صحبته، بينما لم أكف عن الضحك 
أثــنــاء مــشــاهــدتــي حــركــاتــه عــلــى الــشــاشــة في 

الفيلم.

■ لكن هل هو خفيف الظل؟
ال أدري، فــهــو لـــم يــتــحــدث مــعــي إال فـــي شــأن 
اللقطات التي كنا سنمثل فيها معًا. وفي هذا 
اإلطار لم أالحظ أي خفة ظل أو عدم خفة ظل.

■ هل يتصرف مثل النجوم الكبار؟
النجوم  مــثــل  واملــخــرجــون  املــنــتــجــون  يعامله 
برعاية  يحيطونه  أنــهــم  بمعنى  جـــدًا،  الــكــبــار 
فـــائـــقـــة ويـــلـــبـــون أبـــســـط طـــلـــبـــاتـــه، فـــهـــو شـــيء 

وسائر أفراد الفريق الفني شيء آخر.

■ هل معنى ذلك أنك أصبت بخيبة أمل في ما يتعلق 
بتجربة العمل معه؟

.
ً
ال، بما أنني لم أعرف ماذا أتوقع أصال

■ ومــــاذا عــن الــعــمــل مــع تـــوم كـــروز فــي فيلم »جــاك 
ريتشر«؟

ال عـــالقـــة بـــن الـــرجـــلـــن مـــن حــيــث الــتــصــرف، 
فـــكـــروز يــقــضــي وقــتــه فـــي مــمــارســة جــاذبــيــتــه 
على النساء في محيطه املهني، لكن بأسلوب 
أدنـــى مبالغة. لقد وجــدت  الــظــل وبــال  خفيف 
فـــيـــه شــفــافــيــة تــنــقــص أتـــكـــيـــنـــســـون، وأقـــصـــد 
بــكــالمــي هـــذا الــبــســاطــة فــي نــســج الــعــالقــة مع 
اآلخر، لكنني أشك في أن أتكينسون من النوع 

الخجول جدًا.

املــســرح بشكل عــام باملقارنة مع  ■ مــا موقفك مــن 
السينما؟

أحــــب املــــســــرح، وأســـعـــى إلــــى إجــــــادة أدواري 
الــحــال، لكنني أجــد صعوبة في  فيه بطبيعة 
تمثيل الــدور نفسه في كل ليلة طــوال شهور 

ــحـــدث فــــي كــثــيــر مــن  ــوات، مــثــلــمــا يـ ــ ــنـ ــ بــــل وسـ
األحيان. أنا في حاجة مستمرة إلى التجديد 
فــوق  فــقــدت متعتي  بــاملــلــل، وإذا  وإال شــعــرت 
الخشبة فال فائدة أبدًا من محاولة االستمرار، 
خــصــوصــًا أن الــعــمــل كــكــل ســيــصــاب بــضــرر 
القول  بــي  يجدر  ربما  وبالتالي  جــدًا.  جسيم 
السينما، لكنني من  فــي  الــعــمــل  ــل 

ّ
أفــض إنــنــي 

فرصة جميلة  على  عثرت  كلما  ثانية  ناحية 
أفالم  ولــو على حساب  انتهزتها،  املسرح  في 
تــصــور فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وال شـــك أن أحــلــى 
مسرحية  تخص  املسرح  ميدان  في  ذكرياتي 
ــي ســـمـــحـــت لــي  ــ ــتـ ــ ــتــــشــــكــــوك« الـ ــيــ ــراء هــ ــ ــ ــقـ ــ ــ »شـ
باالنطالق الفني، غير أن الــدور كان في غاية 
الصعوبة، وأنا أتقنته ومثلته فترة طويلة من 
دون أن ينخفض مستوى أدائي باملرة في أي 
عرض من العروض. بل على عكس ذلــك، قيل 

وكتب إنني كنت أتحسن سهرة بعد سهرة.

أيــن كمنت صعوبة دورك في مسرحية »شقراء   ■
هيتشكوك«؟

الصعوبة في أداء دور ممثلة تعاني من سوء 
مــعــامــلــة املــخــرج لــهــا، ومـــن إهــانــتــه املستمرة 
حالتها  أن  ــة  درجــ إلـــى  الــفــنــيــة،  لشخصيتها 
النفسية راحت تتدهور بعض الشيء في كل 
يوم جديد من أيام العمل في الفيلم. وكان علي 
العقلي والعصبي  التدهور  إبــراز مالمح هذا 
بجرعات خفيفة جدًا ومتصاعدة في آن معًا، 
ــب مــنــي الــعــمــل الــشــاق 

ّ
وهــــو أمــــر صــعــب تــطــل

من  املسرحية  مخرج  مع  بالتعاون  واليومي 
ــــدي فـــي بــيــتــي. لقد  نــاحــيــة، ولـــكـــن أيـــضـــًا وحـ
عانيت إلى أقصى حد من هذه التجربة، وفي 
شأن  فــي  الكثير  منها  تعلمت  نفسه،  الــوقــت 
كيفية التحكم بالذات، الشيء الذي أفادني في 

ما بعد في عشرات املواقف املهنية املختلفة.

■ ال تكفني عن الحركة واملغامرة طوال اللقطات التي 
تظهرين فيها في فيلم »جاك ريتشر« مع توم كروز، 
وفعلت الشيء ذاتــه من قبل في فيلم جيمس بوند، 

؟
ً
فهل أنت امرأة رياضية أصال

أنا رياضية منذ طفولتي، وكنت دائمًا األولى 
ــبــــات الـــجـــســـمـــانـــيـــة فــي  ــتــــدريــ فــــي حـــصـــص الــ
البدنية  اللياقة  أتــدرب على  أزال  املدرسة. وال 
والتزلج  بالسيف  املــبــارزة  ــارس  وأمــ وأمــشــي 
وكرة السلة وأسبح. وفي ما يخص أفالمي في 
شكل عام، مثل جيمس بوند و»جاك ريتشر« 
وغيرهما، لم ألجأ حتى اآلن إلى بديلة بتاتًا، 
وكل ما فعلته هو التدريب القاسي على القفز 
واملبارزة واملالكمة ملدة شهر واحد في كل مرة 

قبل بدء العمل الرسمي أمام الكاميرا.

القاهرة ـ محمد كريم

األوائــل،  املصريات واألثريون  اعتقد علماء 
ــانــــوا مــهــووســن  أن املـــصـــريـــن الـــقـــدمـــاء كــ
القدماء  املصرين  أن  الحقيقة  لكن  باملوت. 
الثمالة.  كانوا مستغرقن في الحياة حتى 
لفكرة  تقدير عظيمة  فنونهم حالة  وتظهر 
الــحــيــاة فــي الــدنــيــا واآلخــــــرة. لــذلــك بــالــغــوا 
فيها  تبدأ  التي  املــوت  برحلة  االحتفاء  فــي 
لها طقوسًا  دائمة، واخترعوا  أخــرى  حياة 
تملُك  أنها  وا 

ُّ
ظن آللهٍة  استرضاًء   

ً
جنائزية

مفاتيح تلك الحياة الرغيدة األبدية.
وحدائقهم  منازلهم  بتزين  املصريون  قــام 
رائعة،  فنية  بأعمال  ومقابرهم  وقصورهم 
تعكس تقديرهم لكل ما أعطتهم اآللهة من 
بألوان  الصور  ِمنح وعطايا، وشكلوا هذه 
ــُر أمــنــحــتــب  ــان قـــصـ ــ نـــابـــضـــٍة بـــالـــحـــيـــاة. وكــ
الثالث )1386-1353 قبل امليالد( في صعيد 
مــصــر مــرســومــًا بـــألـــوان زاهـــيـــة، فــالــجــدران 
ــيــــض والـــداخـــلـــيـــة  ــلـــون األبــ ــالـ ــيـــة بـ الـــخـــارجـ
بــــــــــــاألزرق واألصــــــفــــــر واألخـــــــضـــــــر، وكــــذلــــك 
الجداريات وغيرها من الزخارف امللونة في 

كل مكان.
 ولــــم يــتــم انـــتـــقـــاء تــلــك األلـــــــوان عــشــوائــيــًا، 
ــدًا عــنــد  ــ ــز مـــحـــدد جـ ــ ــــان لـــكـــل مــنــهــا رمـ بــــل كـ
املــصــريــن. فــقــد اعــتــبــروا الـــلـــون عــنــصــرًا ال 
الفني،  التمثيل  أشــكــال  عــن جميع  ينفصل 
بــمــا فــي ذلـــك مــشــاهــد الـــجـــدران والتماثيل 
والسلع املوضوعة في املقبرة واملجوهرات. 
كما نظروا لأللوان بأن لها صفات وقدرات 
سحرية، واعتقدوا بأنها جزء من مكونات 

الكائنات التي أضافوها إلى لوحاتهم.
ــانـــت اآللــــهــــة فــــي الـــلـــوحـــات مــمــثــلــة عــــادة  كـ
الــلــون الــذهــبــي، إذ اعــتــقــدوا أن  بالجلد ذي 
جلوَد اآللهة ليست كجلود البشر، بل هي من 
هب الخالص، باستثناء أوزوريس الذي 

َّ
الذ

كان غالبًا ما يصورونه بالجلد األخضر أو 
األســـود، رمــزًا للخصوبة والتجدد وإعــادة 
تل 

ُ
الحياة والعالم السفلي. أوزوريس الذي ق

بيد أخيه ثم عاد للحياة عن طريق زوجته، 
 

َ
أرض ليحكم  السفلي  الــعــالــم  إلــى  ثــم هبط 

ــوان املــســتــخــدمــة كلها  ــ املـــوتـــى. وكـــانـــت األلــ
لون يعكس  تشرح قصته وتصورها، وكل 

ا من أحداث القصة.
ً
موضوعًا مختلف

للتفرقة بــن اإلنــســان الــعــادي وبــن اآللهة؛ 
استخدم الفنانون لتصوير الرجل املصري 
ــــان خلط  الـــلـــون الــبــنــي املـــائـــل لــلــحــمــرة، وكـ
اللونن األحمر والبني يتم بدرجات مختلفة 
لكنها  املختلفة،  والعصور  األوقـــات  لتمثل 
تــبــقــى فـــي الــنــهــايــة رمــــزًا لــــألرض الطينية 

الـــســـوريـــن، بــحــســب الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
اختلقتها وسائل اإلعالم الغربية في السنن 
املفتوح  الفضاء  إلــى  النساء  وتنظر  املاضية. 
نـــظـــرة فــــارغــــة تـــائـــهـــة ال تــســتــقــر عـــلـــى شــــيء، 
وتــكــتــســب هــــذه الـــنـــظـــرات مــعــنــاهــا مـــن خــالل 
كلمات املقطع األول من األغنية، التي يرددها 
حامد سنو: »مش ناوي أبلع أكاذيبك، الكالم 
رح يــحــرق حــلــقــي، مــش نـــاوي شـــّرح نــوايــاك، 
ــلـــي الــــوقــــت الــلــي  ــــي لـــســـانـــك بـــقـــفـــصـــو، خـ

ّ
ــل خــ

عطيتولك، وقتول النفس اللي كنتها لك، بس 
قبل ما تقبرني قلي شو كان سعري«.

تتداخل املشاهد في الفيديو كليب بن لقطات 
خارجية ألرض خارجية خاوية من أي شيٍء 
أبنية  فــي  داخلية  لقطات ملشاهد  وبــن  حــي، 

عمر بقبوق

السورين  الالجئن  أزمــة  تفاقم  مع  بالتزامن 
الــذي حدده  في لبنان، ومع موعد املظاهرات 
الـــنـــاشـــطـــون الـــســـوريـــون والــلــبــنــانــيــون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي؛ أطــلــقــت فــرقــة 
»مشروع ليلى« اللبنانية فيديو كليب جديد 
ألغــنــيــة »رومـــــان«، الــتــي ســبــق وأن أصــدرتــهــا 
الفرقة  مــنــفــردة. وحــاولــت  كأغنية   2012 سنة 
مــن خـــالل الــكــلــيــب املــغــرق بــالــرمــزيــة أن تعبر 
ــداث األخـــيـــرة، فنشرت  ــ عـــن مــوقــفــهــا مـــن األحــ
فيسبوك،  مــوقــع  فــي  صفحتها  على  الفيديو 
ــثـــالث كـــلـــمـــات وكـــأنـــهـــا شــــعــــارات،  وأرفـــقـــتـــه بـ
وتبعها  تقاطعية«،  »مساواة. تضامن.  وهــي: 
هـــاشـــتـــاغ »عـــلـــيـــهـــم« املـــســـتـــمـــد مــــن مــتــالزمــة 
األغــنــيــة، والــتــي تــعــبــر عــن الــحــالــة القطيعية 
ــن مـــواقـــع  ــر، الــــــذي اتـــخـــذ مــ ــ ــيـ ــ بــــالــــصــــراع األخـ

السوشيال ميديا كساحة للحرب.
يبدأ الكليب بلقطة لألرض الجرداء الخاوية، 
على  تسير  مكشوفة  لسيارة  لقطة  وتتبعها 
طريق سفر، وتحمل على متنها مجموعة من 
الالجئن  ثــيــاب  ثيابًا تشبه  يــرتــديــن  الــنــســاء 

النيلية. كان اختياُر اللون إلضفاء الواقعية 
ــيـــاة املـــصـــريـــن وأنــشــطــتــهــم  ــــور حـ عـــلـــى صـ
األســاســيــة كــالــزراعــة والــرعــي، وهــو مــا كان 
الشمس،  لفح  لفترات طويلة تحت  يبقيهم 
بينما  البني.  الــلــون  ذلــك  جلدهم  فيكتسب 
كان اللون املعبر عن النساء هو اللون املزيج 
من األصفر واألبيض، تعبيرًا عن قضائهن 

معظم الوقت في املنازل بعيدًا عن الشمس.
ــلــــى تــمــثــيــل  ــًرا عــ ــتــــصــ ــقــ ــون مــ ــ ــلــ ــ ــ ــن ال ــكــ ــم يــ ــ لــ
ــا أو اآلخــــــــــرة فـــقـــط،  ــيــ ــدنــ ــاة الــ ــيــ ــحــ واقــــــــع الــ
ــم الـــســـمـــاويـــة لــآلــهــة،  ــوالـ ــعـ بـــل تــوضــيــح الـ
وقــصــصــهــا وتـــاريـــخـــهـــا. فــلــكــل لــــون رمــزيــة 
ــة لــــه ومـــن  ــيــ ــاســ ــات األســ ــونــ ــكــ تـــنـــبـــع مــــن املــ
فاكتسب  الطبيعة،  فــي  املــوجــودة  عناصره 
الـــفـــنـــانـــون املـــصـــريـــون مــــهــــارة فــــي مــراقــبــة 
محيطهم،  فــي  لـــأللـــوان  الطبيعي  الـــوجـــود 
ــواد املختلفة  ــ واســتــخــلــصــوا األكــاســيــد واملـ

لتطوير تلك األلوان منذ عصور مبكرة. 
كــــان الـــلـــون األحـــمـــر املــصــنــوع مـــن الــحــديــد 
لخلق  ُيستخدم  الحمراء،  واملــغــرة  املؤكسد 
تناغم بن الجسد البشري والحياة، وأيضًا 

يرمز أحيانًا للشر والدمار. 
بينما األزرق كان من أكثر األلــوان شعبية، 

ــد  ــيــ ــاســ ــــاس وأكــ ــــحـ ــنـ ــ ــن الـ ــ وكـــــــــان يـــصـــنـــع مــ
الــحــديــد والــســيــلــيــكــا والــكــالــســيــوم، ويــرمــز 
إلـــى الــخــصــوبــة والــــــوالدة وإعـــــادة اإلحــيــاء 
املصنوع  األصفر  استخدم  بينما  والبعث، 
ــادة لتصوير  مـــن الـــرصـــاص واألكـــاســـيـــد عــ

املاء والسماوات.
ــر الــــــدولــــــة الـــحـــديـــثـــة،  ــة عــــصــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــ ــنـ ــ ومـ
خــلــطــوا الـــرصـــاص مـــع كــبــريــتــيــد الــزرنــيــخ 
والخلود.  الشمس  إلى  للرمز  واستخدموه 
الــذي استنبطوه من املاالكيت  أما األخضر 
ــيـــر والـــنـــمـــو  ــى الـــخـ ــ والــــنــــحــــاس، ويــــرمــــز إلــ
حقول  وكانت  والقيامة.  واآلخــرة  والحياة، 
ــراء واملــــالعــــب دائـــمـــًا رمـــزًا  الــقــصــب الـــخـــضـ
للحياة واملرح. ويبقى األبيض املصنوع من 
الطباشير مخلوطا بالجبس، ويرمز للنقاء 

والقداسة والنظافة والوضوح.

وجــدرانــهــا  الــالجــئــات،  تقطنها  مكسية،  غــيــر 
مــمــلــوءة بــالــذكــريــات، وتــنــبــت عــلــى أرضيتها 
ــــأن املــقــصــود مـــن هــذه  أغـــصـــان األشــــجــــار؛ وكـ
الــلــقــطــات أن هــــؤالء الــالجــئــن بــعــثــوا الــحــيــاة 
ــم األرض  بــاألمــاكــن الــتــي تـــواجـــدوا فــيــهــا، رغـ
 مشهٌد في نهاية 

َ
القاحلة؛ ويؤكد هذه الرسالة

الكليب، إذ تسير الالجئات في األرض القاحلة 
فتتحول األرض إلى غابة فجأة. 

وفــــي الـــفـــضـــاء املـــغـــلـــق، تـــقـــوم إحـــــدى الــنــســاء 
بأداء رقصة معاصرة تكسر الجمود ونظرات 
الرقصة  وتــوحــي  املشهد،  فــي  املجهول  ترقب 
بــالــتــخــبــط والـــتـــمـــرد؛ وتــخــلــي الــنــســاء املــكــان 
بينما يردد سنو كلمات املقطع الثاني: »الدود 
بينحت جسدي واألرض بتحضن جلدي كيف 
النساء  تــذهــب  ثــم  لــلــرومــان«، ومـــن  بتبيعني 
بطرق مختلفة، فالبعض يتجهن نحو البحر، 
واألخـــريـــات يــرتــجــلــن مــن الــســيــارة املكشوفة 
أن كل  السفر، ولكن يبدو  التي تسير بطريق 

الطرق تؤدي إلى الرومان.
الراقصة املتمردة تتخذ طريقًا مغايرًا،  إال أن 
فتعتلي حصانها وتسير في األرض الخالية 

لتبحث عن طريق مختلف..

»مشروع ليلى« في كليب جديد

التونسيون وعادات 
الزواج الغريبة

األلوان عند الفراعنة

روزاموند 
بايك

فنون وكوكتيل

غناء

مقابلة

حول العالمتقاليد

تونس ـ محمد معمري

فصل الصيف، هــو موسم حفالت الـــزواج بامتياٍز فــي تــونــس، وهــي ظــاهــرة في 
كثير من بلدان العالم. لكن، ما بات يتمّيز به بعض التونسين هو خروجهم عن 
املألوف في األفراح، سعيًا وراء تخليد ذكرياتهم بغرائب تتكفل برصدها مواقع 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  كثير  على  انتشرت  إذا  االجتماعي.  التواصل 
بعض العادات والتقاليد الغريبة التي صار التونسيون يمارسونها أثناء الزواج 

أو قبله أو بعده.
ففي سابقة فاجأت سكان مدينة جمال التونسية، أقبل عريسان في مدينة الجمال 
من محافظة املنستير في الساحل التونسي، على االحتفال بزواجهما باستعمال 
الشاحنات الكبيرة، على عكس ما جرت به العادة من استعمال السيارات صغيرة 
الحجم، ولم يكتف الزوجان بذلك، بل فرضا على من يريد مشاركتهم االحتفال، 

استعمال الشاحنات.
فــي حــن اخــتــار أســامــة وفــاطــمــة مــن محافظة صفاقس فــي الــجــنــوب التونسي، 
االحتفال بزواجهما بطريقة أخرى ومفاجئة لكل الحضور عند عقد قرانهما. ففي 
العادة كان مهر العروس ذهبًا أو مبلغًا من املال، لكن فاطمة اشترطت على أسامة 

أن يأتيها بكيس كبير )قفة باللهجة التونسية( مملوء بالكتب.
اللذان جمع بينهما الحب، وحب  وفي محافظة سيدي بوزيد، قرر نبيل وهالة 
»النادي األفريقي«، فريق كرة القدم األكثر شعبية في تونس، ارتداء الزي الرسمي 
لــلــفــريــق عــنــد زواجــهــمــا، األمــــر الــــذي أســعــد كــثــيــريــن مــن مــحــبــي الــفــريــق، وفــاجــأ 
الحضور. ويبدو أن التونسين مستمرون في ابتداع ما يلزم للخروج عن العادات 
القديمة، لحفالت الزواج التونسية، والتي يحضر فيها الكسكسي بلحم الضأن 

والحلويات املحلية، وغيرها من املراسم التقليدية.
ر التي   الطقوس التقليدّية ال تنفذ من موجات التغيُّ

ّ
 على أن

ّ
وهذه التغيرات تدل

تصيب العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.

على هامش ترويجها لفيلمها الجديد »مملكة متحدة« في العاصمة الفرنسيّة باريس، التقت 
»العربي الجديد« مع الممثلة السينمائيّة والمسرحيّة البريطانيّة، روزاموند بايك، وأجرت معها 

فيلمها  قّصة  عن  وتفاصيل  والسينمائيّة،  المسرحيّة  أدوارها  بين  الفرق  حول  التالي،  الحوار 
األخير، وتجربتها في العمل مع مستر بين، وأدوارها السابقة

اعتزال يوسف شعبان
ــري يـــوســـف  ــ ــــصــ ــــل املــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــن املـ ــ ــلـ ــ أعـ

شــعــبــان، أنـــه قـــرر اعــتــزال التمثيل 
بشكل نهائي، وأنه لن يتراجع عن 
هــذا الــقــرار، وقــال شعبان: »قــراري 
تفكير طــويــل، وألسباب  جــاء بعد 
شخصية ال أحب أن أتحدث عنها«. 
ــــري يـــوســـف  ــــصــ ــل املــ ــثــ ــمــ وكـــــــــان املــ
ابتعاد  ــرًا من 

ّ
ُمــؤخ شعبان، يشكو 

ــه بــــدون  ــلـــوسـ املــنــتــجــن عـــنـــه، وجـ
ــه كـــان يــعــانــي من  عــمــل، خــاصــة أنـ
مــرض فــي الكلى منذ فــتــرة، وكــان 

آخر عمل له »املشخصاتي 2«.

»هوا أصفر« مسلسل 
لرمضان 2018

 يــــــعــــــود الــــــكــــــاتــــــبــــــان الــــــســــــوريــــــان 
عــلــي وجــيــه ويــامــن الــحــجــلــي، إلــى 
مسلسل  فــي  التلفزيونية،  الــدرامــا 
يــجــري اإلعـــداد لــه، لـــدورة رمضان 
الـــــــقـــــــادم ويــــحــــمــــل عــــــنــــــوان »هــــــوا 
ــفـــر«، وهـــو مـــن بــطــولــة املمثلة  أصـ
ســالف فــواخــرجــي، وإخـــراج أحمد 
إبــراهــيــم، بعد تــعــاون نــاجــح جمع 
الــثــالثــي فــي مسلسل »أحــمــر« من 

إنتاج 2015.
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ــات،  ــمــ ــاكــ ــحــ ــن املــ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
بــــن مــــخــــرج مــســلــســل »طـــــــاش مــا 
الحمود،  الــســعــودي، عامر  طــاش« 
واملـــمـــثـــل نــــاصــــر الـــقـــصـــبـــي وعــبــد 
امللكية  الله السدحان، على حقوق 
الــفــكــريــة الســــم املــســلــســل، أعــلــنــت 
مــحــكــمــة االســتــئــنــاف اإلداريــــــة في 
الرياض، عن قرارها النهائي وذلك 
بتعويض مالي يقدر بمليون و300 
ألف ريــال لصالح الحمود. وأبدى 
ــان  ــبـــي والــــســــدحــ ــقـــصـ ــثــــالن الـ ــمــ املــ
الــصــادر،  الحكم  على  اعتراضهما 
املحكمة  ولــكــن  بــإبــطــالــه،  مطالبن 
أصدرت الحكم النهائي بإلزامهما 
بــاملــبــلــغ املـــطـــلـــوب، وهــــو 100 ألــف 
ــزء الــــــرابــــــع حــتــى  ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ريـــــــــال مــ
السادس عشر، وذلك الستغاللهما 
اسم املسلسل بدون الحصول على 

موافقة رسمية من املخرج.

أنغام: لست بديلة 
لشيرين

ال تزال املفاوضات تدور بن إدارة 
واملطربة  السعودية   MBC محطة 
للجنة  أنغام النضمامها  املصرية 
مــدربــي برنامج »ذا فــويــس« الــذي 
يبدأ تصويره نهاية الشهر املقبل، 
ويــبــدو أن أنــغــام تــرفــض أن تكون 
شيرين  املــطــربــة  ملواطنتها  بديلة 
ــن الـــبـــرنـــامـــج،  ــ ــي انـــســـحـــبـــت مـ ــتــ الــ
بــعــد إعــــالن الــفــنــان كــاظــم الــســاهــر 
التونسي  فعل  وكذلك  االنسحاب، 
 أنــغــام 

َّ
صـــابـــر الـــربـــاعـــي. ُيـــذَكـــر أن

عــلــى خـــالف مــع شــيــريــن، بـــدأ قبل 
سنوات، وترفض مصالحتها.

ولدا األميرة ديانا نادمان
عــّبــر األمــــيــــران ولـــيـــام وهـــــاري عن 
ندمهما على آخر محادثة أجرياها 
وقاال  ديانا،  األميرة  والدتهما  مع 
ــة الـــهـــاتـــفـــيـــة كــانــت  ــاملـ ــكـ إن تـــلـــك املـ

»سريعة للغاية«.

»ديانا  بعنوان  وثائقي  فيلم  وفي 
نــــِتــــَج 

ُ
أمــــنــــا: حـــيـــاتـــهـــا وإرثــــــهــــــا«، أ

ــــرى الــعــشــريــن  ــــذكـ ــع الـ لـــيـــتـــزامـــن مــ
لوفاة ديانا في حــادث سيارة في 
بــاريــس يــوم 31 أغــســطــس/آب عام 
ثا  هما تحدَّ

َّ
إن األمــيــران  قــال   ،1997

ــال  ـــع أمـــهـــمـــا قــبــيــل وفــــاتــــهــــا. وقــ مـ
األمير وليام في الفيلم الذي ُعرض 
أمـــس: »هـــاري وأنـــا كنا متعّجلن 
ــاء املـــكـــاملـــة. وخــتــمــنــا  ــهـ لــلــغــايــة إلنـ
»نراك الحقا«، لو كنت أعلم وقتها 
مـــا كــــان ســيــحــدث، لـــم أكــــن ألشــعــر 

بذاك الضجر بشأنها )املكاملة(«.
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