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إعالنات بكين على »فيسبوك«: مسلمو اإليغور سعداء

انتخابات صحافيي مصر... األمن الوطني يختار الفائزين

لندن ـ العربي الجديد

شــركــة »فــيــســبــوك« مــحــظــورة فـــي الــصــن، 
 بــكــن تــســتــخــدم مــنــصــتــهــا لــلــتــواصــل 

ّ
لــكــن

ــام مئات  االجــتــمــاعــي عــلــى نــطــاق واســـع أمـ
مـــايـــن األشــــخــــاص حــــول الـــعـــالـــم، وتــركــز 

أحيانًا على اإلعانات.
يـــعـــّبـــر مـــوظـــفـــون فــــي »فـــيـــســـبـــوك« حــالــيــًا، 
عــبــر مــــذكــــرات داخـــلـــيـــة أو مـــنـــاقـــشـــات، عن 
مـــخـــاوف مــتــزايــدة إزاء اســتــخــدام الــشــركــة 
كقناة للدعاية الحكومية، مسلطن الضوء 
على منشورات تنشرها منظمات صينية، 
هدفها إظهار أفراد أقلية اإليغور املسلمة، 
ــبــــاد،  ــربــــي الــ ــال غــ ــمــ ــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، شــ فـ

باعتبارهم سعداء، حياتهم مزدهرة.
تقول الواليات املتحدة وبعض الحكومات 
إبـــادة جماعية  ترتكب   بكن 

ّ
إن األوروبــيــة 

شملت  بحملة  مستشهدة  اإليـــغـــور،  بــحــق 
الــتــلــقــن الــســيــاســي، واالعــتــقــال الــجــمــاعــي، 

والتعقيم القسري.
ووفـــــق مـــا أفـــــاد أشـــخـــاص مــطــلــعــون على 
القضية، صحيفة »وول ستريت جورنال« 
يوم الجمعة املاضي، لم تحسم »فيسبوك« 
كــانــت ستتصرف ملعالجة  إذا  مــا  اآلن  إلــى 
 الشركة تراقب 

ّ
هذه املخاوف. قال أحدهم إن

اســتــجــابــة املــؤســســات الــدولــيــة، مــثــل األمــم 
املـــتـــحـــدة، لــلــوضــع فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ. 
ــام، الــشــركــات  ــ األمــــم املــتــحــدة دعــــت، قــبــل أيـ
التي تدير أعمااًل مرتبطة ببكن إلى اتخاذ 
»املجهود الواجب لحماية حقوق اإلنسان« 

في عملياتها. 
»وول  ـــ وقــــال مــتــحــدث بــاســم »فــيــســبــوك«، لــ
 إعانات بكن املتعلقة 

ّ
ستريت جورنال« إن

بــإقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ ال تــنــتــهــك قــواعــدهــا 
تـــراقـــب  ــة  ــركــ »الــــشــ  

ّ
أن الـــحـــالـــيـــة. وأضــــــــاف 

التقارير عن الوضع في شينجيانغ«.
ــــات املــــوجــــهــــة إلــيــهــا  ــامـ ــ ــهـ ــ ــكـــن االتـ تـــنـــكـــر بـ
شينجيانع،  فــي  اإلنــســان  حــقــوق  بانتهاك 
لــقــمــع  اتـــــهـــــا ضـــــروريـــــة  إجـــــراء  

ّ
أن ــم  ــ ــــزعـ وتـ

التهديدات اإلرهابية في املنطقة املضطربة.
الصينية  الحكومة  وإعــانــات  مــنــشــورات 
واإلعــام الرسمي تتضمن مقاطع فيديو 
فــي اإلقليم، مــن بينهم أطفال،  ألشــخــاص 
 حــيــاتــهــم 

ّ
أن ــرا  ــيــ ــامــ ــكــ الــ أمــــــــام  ــمــــون  ــزعــ يــ

الغربية متورطة في  الــدول   
ّ
تتحسن، وأن

الصن. استقرار  زعــزعــة  مــؤامــرة ملحاولة 

منوعات
أخبار 
كاذبة

ــريـــت جــــــورنــــــال«، عــّبــر  ــتـ »وول سـ ــًا لـــــــــــ ــقــ وفــ
مــوظــفــون فـــي »فــيــســبــوك« أيــضــًا عـــن عــدم 
ارتياحهم إزاء ما وصفوه بحملة التضليل 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا بـــكـــن، والـــتـــصـــور املــحــتــمــل 
 »فيسبوك« توفر منصة للصن لنشر 

ّ
بــأن

الـــدعـــايـــة املــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا اإلنــســانــيــة. 
الصن  إعانات  عــادة  »فيسبوك«  وتحذف 

حــــول شــيــنــجــيــانــغ خــــال أيـــــام قــلــيــلــة، إذا 
فت 

ّ
ُصن ــهــا 

ّ
أن الداخلية  املــراجــعــات  أظــهــرت 

تتعلق  باعتبارها  غير صحيح  نحو  على 
بــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. وتــطــلــب 
الــشــركــة مــن املــعــلــنــن تصنيف إعــانــاتــهــم 

التي تغطي مثل هذه القضايا.
ـــعـــرض 

ُ
ــبـــوك« ت ــسـ ــيـ عـــنـــد اتــــبــــاع قــــواعــــد »فـ

ــم املـــؤســـســـة الــتــي  ــــات مـــرفـــقـــة بـــاسـ ــــانـ اإلعـ
ــذه  هــ ــن  ــلــ ــعــ املــ ــزم  ــتــ ــلــ يــ ــم  ــ لــ وإذا  ــا.  ــهــ ــولــ ــمــ تــ
ــــان  اإلرشـــــــــــادات، ال يـــعـــرف مـــشـــاهـــدو اإلعـ
هوية الجهة التي دفعت مقابله. وإعانات 
الصن املتعلقة بإقليم شينجيانغ ال تلتزم 
ها 

ّ
ــات قــواعــد »فــيــســبــوك«، لكن معظم األوقــ

ــشــاَهــد مــئــات آالف املــــرات، وربــمــا ماين 
ُ
ت

املرات، قبل أن تحذفها الشركة.
ــهــا حذفت 

ّ
أعلنت »فــيــســبــوك«، قبل أيـــام، أن

شــبــكــة حـــســـابـــات لـــقـــراصـــنـــة إلــكــتــرونــيــن 
مــقــرهــم الـــصـــن، نـــشـــروا بــرمــجــيــة خبيثة 
ــــس عـــــلـــــى صـــحـــافـــيـــن  ــــسـ ــــجـ ــتـ ــ هـــــدفـــــهـــــا الـ
 
ّ
ــة اإليـــــــغـــــــور. لـــكـــن ــيــ ــلــ ومـــــعـــــارضـــــن مـــــن أقــ
»فيسبوك« لم تنسب الهجوم إلى الحكومة 

الصينية.
الثاثاء  وأفـــادت »وول ستريت جــورنــال«، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  نــــشــــاطــــات   

ّ
أن املـــــاضـــــي، 

الــصــيــنــيــن واإلعــــــــام الـــرســـمـــي، املــتــعــلــقــة 
جديدًا  ارتفاعًا  حققت  شينجيانغ،  بإقليم 
الـــعـــام املـــاضـــي عــبــر مــنــصــتــي »فــيــســبــوك« 
ــي مـــجـــال  ــ ــًا ملـــحـــلـــلـــن فـ ــ ــقـ ــ و»تـــــويـــــتـــــر«. ووفـ
ــات الـــرقـــمـــيـــة، تــحــقــق »فــيــســبــوك«  ــ ــانـ ــ اإلعـ
عائدات تصل إلى 5 مليارات دوالر أميركي 
ــم من  ــرغـ ــن املــعــلــنــن فـــي الـــصـــن، عــلــى الـ مـ
ــام 2009. هــذه  حــظــرهــا فـــي الـــبـــاد مــنــذ عــ
 الصن ثاني أكبر مصدر 

ّ
األرقــام تعني أن

إليرادات »فيسبوك« بعد الواليات املتحدة.
ولفتت املكتبة الرقمية »داتا ريبورتال« إلى 
 املؤسسات اإلعامية الصينية الرسمية 

ّ
أن

تدير 3 مــن إجمالي 20 صفحة هــي األكثر 
جــذبــًا لــلــمــتــابــعــن عــلــى »فــيــســبــوك«. قــنــاة 
الدولية »سي جي تي إن«  بكن اإلخبارية 
»فيسبوك«،  عبر  متابع  مليون   115 لديها 
الرابعة عامليًا، متفوقة  املرتبة  وهي تحتل 
عــلــى حــســابــات مــثــل تــلــك الــخــاصــة بشركة 

»كوكا كوال« ونجمة الغناء ِريانا.
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ وكـــــــالـــــــة األنــــــــبــــــــاء الـ
ــعـــت، الــشــهــر املــــاضــــي، أقــل  »شـــيـــنـــخـــوا« دفـ
لــتــرويــج مقابلة  أمــيــركــي،  مــائــة دوالر  مــن 
عبر الفيديو مع رئيس بلدية أورومتشي، 
»السام   

ّ
إن فيها  قال  عاصمة شينجيانغ، 

ــع إليهما 
ّ
واالســـتـــقـــرار الــلــذيــن لــطــاملــا تــطــل

اإلثنية  املجموعات  سكان شينجيانغ، من 
 »مؤامرة« 

ّ
كلها، أصبح حقيقة«، مضيفًا أن

الغربية للتدخل فــي شــؤون الصن  الـــدول 
الداخلية »محكوم عليها بالفشل«.

تجني »فيسبوك« 
نحو 5 مليارات دوالر من 

المعلنين الصينيين

عضوية النقابة 
أصبحت مكافأة من 

رئيس التحرير للمرضّي 
عنهم

القاهرة ـ العربي الجديد

اكــتــســحــت الــقــائــمــة الــتــي أعــدتــهــا األجــهــزة 
األمنية، أو »قائمة السقاالت« كما يسميها 
الصحافين  نقابة  انتخابات  صحافيون، 
فـــي مــصــر الـــتـــي أجـــريـــت يــوم الــجــمــعــة في 
»نـــادي املــعــلــمــن«، وحــضــرهــا نحو 4 آالف 

صحافي.
الــســقــاالت« مصطلح ظهر نسبة  و»قــائــمــة 
ــام واجـــهـــة مــقــر الــنــقــابــة  ــ إلــــى الـــســـقـــاالت أمـ
ــتـــرة طـــويـــلـــة بــحــجــة تـــجـــديـــدهـــا، إذ  مـــنـــذ فـ
يــــرى بــعــض الــصــحــافــيــن أنــهــا مــنــصــوبــة 
النقابة  فــي  التواجد  ملنعهم من  خصيصًا 

أو التظاهر على درجها كالسابق.
وفــــــاز بــمــنــصــب الـــنـــقـــيـــب رئـــيـــس »الــهــيــئــة 
التابعة  الحكومية  لاستعامات«  العامة 
لرئاسة الجمهورية، النقيب ضياء رشوان، 
منصبه. وفي  فــي  ليستمر  صــوتــًا  بـــــ1965 
ـــ1864  ــ ــمـــن عـــبـــد املـــجـــيـــد بــ ــاز أيـ ــ املـــجـــلـــس، فـ
صـــوتـــًا، ومــحــمــد خـــراجـــة بــــــــ1338 صــوتــًا، 
وإبراهيم أبو كيلة بـــ1277 صوتًا، وحسن 
ــــوت، ودعـــــــاء الــنــجــار  الـــزنـــاتـــي بـــــــــ1201 صــ
بـــ1078 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 

بـ1045 صوتًا.
وأكـــــد مـــــنـــــدوبـــــون ملــــرشــــحــــن عــــلــــى مــقــعــد 
الـــنـــقـــيـــب ومـــقـــاعـــد أعــــضــــاء املـــجـــلـــس مــمــن 
»العربي الجديد«،  حضروا فرز األصوات، لـ
هم كانوا يجدون أسماء أربعة مرشحن 

ّ
أن

عــلــى مــقــاعــد املــجــلــس تــتــكــرر بــشــكــل الفـــت، 
ــًا  ــحــ الـــــتـــــزامـــــًا واضــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ  

ّ
أن يـــعـــنـــي  مــــــا 

ــن قــبــل عــــدد كــبــيــر من  بــالــتــصــويــت لــهــم مـ
 
ّ
ــــى أن الـــصـــحـــافـــيـــن. وأشـــارت املــــصــــادر إلـ
األســمــاء األربــعــة كــانــت: إبراهيم أبــو كيلة، 
وحـــســـن الــــزنــــاتــــي، وأيــــمــــن عـــبـــد املــجــيــد، 
ــاء الــنــجــار. وأكــــدت مــصــادر صحافية  ودعــ

 هــــذه األســــمــــاء، إلــــى جــانــب ضــيــاء 
ّ
عــــدة أن

فق عليها في اجتماع أجراه أحد 
ُ
رشوان، ات

ــاء  ــن الــوطــنــي مــع رؤســ ــ ضـــابـــط جـــهـــاز األمـ
تـــحـــريـــر صـــحـــف قـــومـــيـــة وأخـــــــــرى تــابــعــة 
لجهاز املــخــابــرات الــعــامــة، مــع اإلعـــان عن 
»غــروبــي«  فــي مطعم  االنــتــخــابــات،  تنظيم 
فــبــرايــر/ شباط  الــقــاهــرة، منتصف  وســـط 
 ضابط 

ّ
إن املاضي. وقالت املصادر نفسها 

األمن الوطني، اقترح على رؤساء التحرير 

ــمـــدوح  ــا مـ ــمــ ــمــــن آخـــــريـــــن، وهــ ــــة اســ ــافـ ــ إضـ
الــصــغــيــر، وســامــي عــبــد الــــراضــــي، أو تــرك 
 مــؤســســة صــحــافــيــة تــخــتــار اســمــًا آخــر 

ّ
ــل كـ

الصحافيون،  يغضب  ال  حــتــى  اســمــن،  أو 
الذي  الكبير  التأثير  على  ذلــك  في  معتمدًا 
التحرير على صحافيي  يتمتع به رؤســاء 
املــؤســســات الــقــومــيــة، خــصــوصــًا مــن أبــنــاء 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الـــــــذي يـــخـــضـــع لــــــــإدارة، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــصــحــف »الــخــاصــة« التي 

منها اآلن  العظمى  الغالبية  فــي  أصبحت 
فــي قبضة األجـــهـــزة األمــنــيــة، وأيــضــًا على 
الــذيــن  املــراســلــن فــي املــحــافــظــات املختلفة 
ُحشدوا في باصات بإشراف األمن الوطني. 

 رئــيــس تــحــريــر 
ّ
ــادر إلــــى أن وأشــــــارت املـــصـ

وكــالــة »أنــبــاء الــشــرق األوســـط« )الرسمية( 
إدارة  عــــــن  ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــان املـ ــ ــ كـ حـــــســـــن،  عــــلــــي 
عــمــل رؤســـــاء الــتــحــريــر املــتــمــثــل فـــي حشد 
ــم، وتــنــســيــق  ــهــ ــيـــن الـــتـــابـــعـــن لــ ــافـ الـــصـــحـ
عــمــلــهــم مـــع ضـــابـــط األمـــــن الـــوطـــنـــي الـــذي 
كـــان يــجــلــس خــــارج »نــــادي املــعــلــمــن« مقر 
ــتـــخـــابـــات. وأوضـــحـــت املـــصـــادر  إجــــــراء االنـ
م علي حسن عدد 

ّ
 رئيس تحرير سل

ّ
 كــل

ّ
أن

يحضرهم  أن  استطاع  الــذيــن  الصحافين 
مهم األخير 

ّ
إلى الجمعية العمومية، ثم سل

ــع أحــد  ــ ــن الـــوطـــنـــي. وأرجــ ــ إلــــى ضـــابـــط األمـ
 عــدم 

َ
ــاء الــتــحــريــر الــســابــقــن، مــفــضــا ــ رؤسـ

نشر اسمه، القوة الكبيرة التي تتمتع بها 
األجـــهـــزة األمــنــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي، إلــى 
ــيـــاب الــــوعــــي عــــن الــصــحــافــيــن فــــي هـــذه  غـ
املـــرحـــلـــة، نــتــيــجــة لــلــهــيــمــنــة الــتــي استسلم 
لها كــثــيــرون، بــاإلضــافــة إلــى الــغــيــاب التام 
 
ّ
ــر فـــي الــصــحــافــة، مـــؤكـــدة أن لــلــصــوت اآلخــ
ــيـــن أصــبــحــت  ــافـ عـــضـــويـــة نـــقـــابـــة الـــصـــحـ
ــا مـــكـــافـــأة يــمــنــحــهــا رئــيــس  ــهــ ــد ذاتــ ــي حــ فــ
ــم. وأضـــــافـــــت  ــهــ ــنــ ــّي عــ ــمــــرضــ ــلــ ــر لــ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
ــهــــزة األمـــنـــيـــة اســتــطــاعــت   األجــ

ّ
املـــــصـــــادر أن

فـــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة مــحــاصــرة املــجــمــوعــة 
داخــل  املــعــارضــة  على  املحسوبة  الصغيرة 
لجنة  رئيس  في  واملتمثلة  النقابة،  مجلس 
الـــحـــريـــات عـــمـــرو بـــدر، ومـــحـــمـــد ســعــد عبد 
الحفيظ، ومحمود كامل، وتعرقل أّي جهود 
الـــزمـــاء، ال ســيــمــا املعتقلن،  لــهــم ملــســاعــدة 
داخــل  شعبيتهم  تدريجيًا  أفقدتهم  وبــذلــك 

الجماعة الصحافية. 

»فيسبوك« محظورة في الصين منذ عام 2009 )هكتور ريتامال/ فرانس برس(

يترأس ضياء رشوان أيضًا »الهيئة العامة لالستعالمات« الحكومية )أحمد إسماعيل/األناضول(

تنشر الحكومة الصينية، عبر دبلوماسييها ومؤسساتها اإلعالمية، إعالنات على منصة »فيسبوك«، تروج لرواية مفادها أن مسلمي 
اإليغور في شينجيانغ ينعمون بالسالم واالستقرار، بينما يبدي موظفو الشركة قلقًا إزاء تساهلها مع هذه الممارسات

وسط تفاقم أزمة شّح المحروقات 
في سورية، تداول مستخدمون 

لمواقع التواصل االجتماعي 
صورة زعموا أنّها تظهر استخدام 

األحصنة لتوصيل الطلبات في 
دمشق. الصورة مجرد دعابة 
أطلقتها شركة توصيل طعام 

سورية في األول من إبريل/ نيسان.

تناقلت صفحات مواقع 
التواصل االجتماعي صورة قيل 

إنّها لغالف مجلة »تايم« األميركية 
األخير، وعليه اللقطة الشهيرة 

للجرافة الصغيرة إلى جانب السفينة 
الضخمة التي كانت جانحة في قناة 
السويس. هذه الصورة مرّكبة، ولم 

تنشر في المجلة.

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صورة قيل إنّها ُتظهر 

عامل نظافة يُناقش أطروحة 
دكتوراه بزّي عمله. لكّن القّصة 

ليست صحيحة، فهذا الشاب باحث 
مغربي أراد تكريم عمال النظافة 

بارتداء زيّهم أثناء مناقشة أطروحته 
لنيل درجة الدكتوراه.

تنتشر صورة ظبية تحيط بها 
ثالثة فهود، مرفقة بقّصة عن 

استسالم الظبية لمفترسيها لتتيح 
فرصة الهرب لصغارها. واّدعى 

ناشروها أّن من التقطها أصيب 
 باالكتئاب. لكّن صاحبة الصورة 

أّكدت لـ»فرانس برس« أّن القّصة من 
نسج الخيال.

Sunday 4 April 2021
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ــرز مـــن بــيــنــهــا. بــالــنــســبــة لـــهـــا: »مــهــمــا  ــ األبــ
الصابة  بــن  الشخصّية  ِســمــات  اختلفت 
ــة أو الــقــســوة والــحــنــان تــبــقــى األم  واملـــرونـ
كيف  تــعــرف  لــم  وإن  حــتــى  بعاطفتها،  أمـــًا 
إيجابية  الــعــاطــفــة بطريقة  هــذه  عــن  تــعــّبــر 
الــتــي  األم  فـــنـــمـــاذج  أو صــحــيــة ألوالدهــــــــا. 
ها كانت مختلفة جدًا في مضامينها 

ُ
لعبت

 مـــنـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا 
ّ

ــا، ولــــكــــل ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ وأبـ
الــشــديــدة ألن األمــومــة هــي جـــزء مــن هوية 
هي  كإنسانة  كينونتها  ولكن  الشخصية، 

الــذي  واملــاضــي  وبيئتها  ظــروفــهــا  نتيجة 
كّون وعيها وهويتها«.

ــّيـــة الـــشـــخـــصـــّيـــات  ــــي خـــلـــفـ ــغـــــوص فـ ــ هــــــذا الـ
التي  اللحام  ختام  شغل  لطاملا  وماضيها 
عملت في بداياتها خبيرة تجميل ومكياج 
الثمانينيات  أوائــل  في  لبنان  تلفزيون  في 
كل  لتفهم  الدرامية  النصوص  تقرأ  وكانت 
شخصية قبل أن تضع لها املكياج املناسب 
لــم يكن  فــي حينها  تـــؤّديـــه.  الـــذي  للمشهد 
يــخــطــر فـــي بــالــهــا أنــهــا ســتــصــبــح بــدورهــا 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــعــتــَبــر املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة ختام 
ُ
ت

ــر  ــثــ ــثـــــات األكــ ــ ــمـ ــ ــن املـ ــ ــام مــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الـ
الشاشة مــن بنات  حــضــورًا على 
أواســـط  الــصــدفــة  نقلتها  الــتــي  جيلها. هــي 
إلى  الكواليس  فــي  العمل  مــن  الثمانينيات 
 
ً
 طويلة

ً
الوقوف أمام الكاميرا. راكمت خبرة

ومتنّوعة في عالم التمثيل على مدى أكثر 
ية 

ّ
من 35 عامًا برزت خالها في الدراما املحل

املشتركة.  العربية  األعــمــال  وعــدد كبير من 
 الــلــحــام فـــي مــســلــســل »حــــادث 

ّ
حــالــيــًا تـــطـــل

قلب« )من كتابة وليد زيــدان وإخــراج رندة 
الــعــلــم( وتــســتــعــّد لــلــمــشــاركــة فــي مجموعة 
أعــمــال درامــيــة وسينمائية جــديــدة تكشف 
عنها في هــذا الــحــوار الخاص الــذي أجرته 

معها »العربي الجديد«. 
ــزاء  ــ ــّوة فـــي األجـ ــقـ املــمــثــلــة الـــتـــي حـــضـــرت بـ
»أم  بشخصية  »الــهــيــبــة«  ملسلسل  األربــعــة 
اللبناني  النجم  )الذي لعب دوره  شاهن« 
ــاهــــن(، قــــّدمــــت خــــال مـــشـــوارهـــا  ــبـــدو شــ عـ
األم،  لشخصية  مختلفة  نــمــاذج  التمثيلي 
ــد تـــكـــون األم الــصــلــبــة والــعــصــامــيــة هــي  قـ

قامت السلطات النازية 
بتنظيم رحلة للصحافي 
لويس لوشنر إلى بولندا

التعّمق في النص 
بالنسبة إلى اللحام 

هو األساس في فهم 
الشخصية

تؤثّر إجراءات 
»بريكست« بشدة في 

الموسيقيين الشباب ذوي 
اإلمكانات المحدودة

2223
منوعات

»وقالت  بطلة مسلسل  تغّيب  ولكن  ممثلة، 
ــانـــت الـــصـــدفـــة الــتــي  ــام 1986 كـ ــ الــــعــــرب« عـ
ــــش يستنجد  جــعــلــت املـــخـــرج ســمــيــر درويــ
الــغــائــبــة وإنــقــاذ  بــهــا للحلول مــكــان بطلته 
الحلقة التلفزيونية التي تشاركتها اللحام 
كرم  ليلى  الراحلن  املمثلن  في حينها مع 

وماجد أفيوني. 
بالنسبة  النص  التعّمق في  زال  والــيــوم ما 
إلى اللحام هو األساس في فهم الشخصية 
جــّيــدًا وأدائـــهـــا بشكل مقنع عــلــى الــشــاشــة، 

وهي ترى أن لكل »كاتب أو كاتبة تعاملت 
الشخصّيات  رســم  فــي  نفسًا خــاصــًا  معهم 
بالتعامل مع   

ّ
أعــتــز وأنـــا  وتــكــويــن هويتها 

ـــاب مــثــل شــكــري 
ّ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــكـــت

ــــوري ومــــنــــى طــــايــــع وكـــلـــوديـــا  ــاخـ ــ أنــــيــــس فـ
فرصًا  منحوني  ممن  وســواهــم  مرشيليان 
ومعقّدة  متنّوعة  شخصّيات  للعب   

ً
ثمينة

وأنا أشكرهم جميعهم على ثقتهم بي«. 
الــكــاتــبــة كلوديا  تــعــاون مستمر مــع  وبــعــد 
مرشيليان تستعّد اللحام حاليًا للمشاركة 
فـــي مــســلــســل جــديــد مـــن كــتــابــة مرشيليان 
بــعــنــوان »راحــــوا« مــن إخـــراج وإنــتــاج نديم 
مهنا، يدور حول قضايا حّساسة ومعقدة 
مـــن صــلــب املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي ويــلــعــب فيه 
الــلــه  رزق  كــــاريــــن  املـــمـــثـــان  الـــبـــطـــولـــة  دور 
وبــديــع أبــو شــقــرا إلــى جــانــب مجموعة من 
هذا  أن  اللحام  وتــؤّكــد  اللبنانين.  املمثلن 
عجرم  نانسي  الفنانة  أّدت  الـــذي  املسلسل 
شارة بدايته بصوتها »هو عمل اجتماعي 
سيامس كل الناس وهو ال يتناول مأساة 
الطائرة اإلثيوبية بحسب ما تــرّدد سابقًا، 
بــل يــتــنــاول مــجــمــوعــة قــضــايــا ضــمــن قالب 
دور  فـــيـــه  أؤدي  وأنــــــا  ومـــخـــتـــلـــف،  ــّوق  ــشــ مــ
ــه هـــي وعــائــلــتــهــا مـــعـــانـــاة صعبة  أم تـــواجـ
سياق  ضمن  تباعًا  تفاصيلها  ستنكشف 

درامي تصاعدي«.
وتـــرى أن تــعــاونــهــا املــتــكــّرر مــع مرشيليان 
هو »مصدر سعادة واعتزاز لي فهي دائمًا 
تــفــاجــئ الـــنـــاس بــالــقــضــايــا الــتــي تطرحها 
والـــتـــي تــتــجــّرأ عــلــى تــنــاولــهــا مــهــمــا كــانــت 
صعبة أو حــّســاســة. والــتــعــاون مــع املخرج 
نديم مهنا كان ممتازًا واحترافيًا جدًا. وقد 
التصوير بأننا عائلة واحدة  أثناء  شعرنا 
بفضل تعامله الراقي مع املمثلن واحترامه 

وتقديره لهم«.
ــة أخـــــــرى تــــصــــّور الــــلــــحــــام حــالــيــًا  ــهـ مــــن جـ
األقــويــاء«  »لــغــز  مسلسل  ضمن  مشاهدها 
جــدًا، وهو  الجميل  »العمل  بـــ  الــذي تصفه 
لــلــكــاتــبــة جــويــل ســلــيــم مــغــامــس املــوهــوبــة 
ــى  ــ ــدًا والــــتــــي تــــخــــوض تـــجـــربـــتـــهـــا األولــ ــ جــ
فــي مــجــال الــكــتــابــة الــدرامــيــة. وعــلــى عكس 
املــعــتــاد فــي اإلنــتــاجــات الــعــربــيــة املشتركة 
ــّرة الــبــطــل لــبــنــانــيــًا وهــو  ــ ــذه املــ ســيــكــون هــ
كــــارلــــوس عـــــــازار والـــبـــطـــلـــة ســــوريــــة وهـــي 
الفنانة ريم نصر الدين. وأنا أحيي جميع 
العمل  هــذا  فــي  املشاركن  الــزمــاء  املمثلن 
إدارة  رائعًا تحت  أداًء  يقّدمون   

ً
ألنهم فعا

املــخــرج إيــلــي الــرّمــوز الـــذي يضيف بــدوره 
ملساته الخاصة ليخرج املسلسل بمستوى 

ي عاٍل«.
ّ
فن

ــم  ــة املــــوســ ــرمــ ــــوض املـــمـــثـــلـــة املــــخــــضــ ــخــ ــ وتــ
في  خــال مشاركتها  من  املقبل  الرمضاني 
مسلسل »لــلــمــوت« مــن تأليف نــاديــن جابر 
وإخــراج فيليب أسمر وإنتاج جمال سنان 
ــقــــوي جـــــدًا بــطــرحــه  ــالــ فــــي عـــمـــل تـــصـــفـــه »بــ
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة مــهــّمــة بــطــريــقــة جــديــدة 
املشاركن  الــنــجــوم  مــن  وبــوجــود مجموعة 
بينهم  ومــن  العربي  والعالم  لبنان  فيه من 
دانييا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش 

وصباح الجزائري وغيرهم«. 
وترى اللحام أن »الدراما اللبنانية تواصل 
تــقــّدمــهــا صـــعـــودًا مــنــذ 15 عـــامـــًا، ولــــم يكن 
ــم املــــــادي فــالــطــاقــات  ــدعـ يــنــقــصــهــا ســــوى الـ
ـــاب ومــخــرجــن ومــمــثــلــن 

ّ
مـــوجـــودة مـــن كـــت

ــوم مــــع بـــــــروز أكــثــر  ــ ــيـ ــ وكـــــــــوادر مــهــنــيــة والـ
ــي، 

ّ
مـــن جــهــة إنــتــاجــيــة عــلــى الــصــعــيــد املــحــل

ــا الــلــبــنــانــيــة رغـــم صعوبة  أصــبــحــت الـــدرامـ
ــارًا وثــّبــتــت  ــتـــشـ ــة أكـــثـــر انـ ــنـ ــراهـ ــظــــروف الـ الــ
العربية  الــدرامــيــة  الخريطة  على  مكانتها 
املستقبل  فــي  األمـــور  تتحّسن  أن  أمــل  على 
التي  اإلنتاجية  القطاعات  لتزدهر مختلف 

تعاني في البلد«.

A A

غزة ـ عالء الحلو

سنة الفلسطينية آمنة الفقيه ساعات 
ُ
تقضي امل

طــويــلــة خـــال يــومــهــا داخـــل كـــوخ قــديــم ُصنع 
من الطن قبل ما يزيد عن العقدين، يحتوي 
عــلــى مــقــتــنــيــات عــتــيــقــة، وتـــــرى أنـــهـــا تعيش 
أســعــد لــحــظــاتــهــا فـــي تــلــك األجـــــواء الــتــراثــيــة.  
ويضم الكوخ ذو الهيأة القديمة أدوات تراثية 
ــى عـــهـــود وعـــصـــور  ــ وقـــطـــعـــًا أثــــريــــة، تـــعـــود إلـ
منذ  بــه،  العناية  الفقيه  تواصل  فيما  مضت، 
ساعات  الباكر حتى حلول  الصباح  ســاعــات 
بمختلف محتوياته،  املــكــان،  بــات  إذ  املــســاء، 
ا ال يتجزأ من حياتها، وتفاصيل يومها.  جزًء
ويزداد شغف السيدة الثمانينية التي تقطن 
بالكوخ يومًا  التفاح شمالي مدينة غزة  حي 
ــر، إذ بـــدأت قــبــل عــقــديــن مــن الــزمــن،  بــعــد اآلخــ
وبــمــســاعــدة ابــــن شــقــيــقــهــا مــحــمــد، بتجميع 
الــقــطــع األثـــريـــة والــتــراثــيــة الــقــديــمــة، بــعــد أن 
القديم.  املــعــمــاري  النمط  الــكــوخ على  تــم بناء 

وبــــذلــــك،  لــــبــــولــــنــــدا«.  ــاذ  ــ ــقـ ــ »إنـ وكــــأنــــه  وردّي 
ساعدت الوكالة جوزيف غوبلز بتحقيق أّول 
انتصار دعائي له في الحرب العاملية الثانية. 
ظهرت مابسات التعاون بن الدولة النازية 
أيلول  سبتمبر/   3 فــي  األميركية  والــوكــالــة 
الــهــجــوم  ــن  يـــومـــن مــ بـــعـــد  ــن عـــــام 1939،  مــ
ــذاك، نــشــرت وكــالــة  ــ األملـــانـــي عــلــى بــولــنــدا. أنـ
األنـــبـــاء الــبــولــنــديــة PAT تــقــريــًرا يظهر ديــر 
ــو مــوقــع ديــنــي مشهور  شــيــســتــوشــوفــا، وهـ
جًدا، وقد تم إحراقه على يد القوات النازية. 
الدعاية  أيــلــول، كتب وزيـــر  فــي 5 سبتمبر/ 
ــه:  ــراتــ ــذكــ ــــة جـــــوزيـــــف غــــوبــــلــــز فـــــي مــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
مروع.  وحشّي  بعمل  يقومون  »البولنديون 
قــّصــة ديـــر شــيــســتــوشــوفــا تــمــّر عــبــر الــعــالــم 
ــة كــي يصنع 

ّ
بــأســره«. ثــّم وضــع غوبلز خــط

 كــتــب: 
ْ
مـــن الـــحـــادثـــة رأســــمــــااًل لـــدعـــايـــتـــه، إذ

الـــذي يعمل في  األمــيــركــي  »لـــدي الصحافي 
وكالة AP، لويس لوشنر، والذي سأحضره 
عـــن طــريــق طـــائـــرة حــربــيــة مــقــاتــلــة إلـــى ديــر 
شيستوشوفا كي يقوم بنفسه بكتابة تقرير 
د للعالم هذه )الكذبة( التي 

ّ
عما حصل، ويفن

نشرها البولنديون«. 
مــن خــال رحلته إلــى منطقة الــحــرب، والتي 
ــمــتــهــا الــســلــطــات الـــنـــازيـــة، أنـــتـــج لــوشــنــر 

ّ
نــظ

برلين ـ العربي الجديد

كــانــت وكــالــة األنــبــاء األمــيــركــيــة أسوشييتد 
بــــرس AP عــلــى عــلــم تــــام واســـتـــعـــداد كــامــل 
لتغطية الهجوم األملاني على بولندا. مراسل 
لوشنر،  لويس  برلن،  في  األساسي  الوكالة 
النازية  التوّسع  بالفعل بخطط  كــان قد علم 
في ربيع عام 1939. وفي 22 أغسطس/ آب من 
نفس العام ألقى هتلر خطابه املشهور، والذي 
كــشــف فــيــه عـــن حــمــلــتــه الــتــوّســعــيــة ونـــوايـــاه 
العالم.  على  السيطرة  فــي  ورغــبــتــه  اإلبــاديــة 
حــصــل لــويــس لــوشــنــر عــلــى هـــذه املعلومات 
الحساّسة قبل خطاب هتلر، وغالًبا من قبل 
بيك.  لودفيغ  مثل  بهتلر  املحيطن  الضباط 
لـــذلـــك، لــيــس مـــن املــســتــغــرب أن تــكــون وكــالــة 
الصورة  نشرت  التي  هــي  بــرس  أسوشييتد 
األملــانــي  الجيش  لهجوم  األولـــى  الصحافية 
إلـــى بــولــنــدا. لــكــن وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــرس، 
وهـــي وكـــالـــة أنـــبـــاء أمــيــركــيــة عــمــاقــة، كــانــت 
قـــد عــقــدت صــفــقــة مـــع الـــدولـــة الـــنـــازيـــة حــول 

حصرّية األخبار! 
فـــي بـــرلـــن، قـــامـــت أســوشــيــيــتــد بــــرس بعمل 
صحافي صبَّ بشكل واضح لصالح النازية. 
باستخدام جهاز إرســال، تمكنوا من إرسال 
صــــور راديــــــو وصـــــور ســلــكــيــة عــبــر املــحــيــط 
ــى أمـــيـــركـــا فـــي غـــضـــون دقـــائـــق.  األطـــلـــســـي إلــ
 الدعاية النازية نجحت في 

ّ
نتيجة لذلك، فإن

تــزويــد الــجــمــهــور الــعــاملــي بـــروايـــة صحافية 
أملانيا ضد بولندا،  إلى  »صديقة« ومنحازة 

وكل ذلك عن طريق أسوشييتد برس. 
 الــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر الــتــي نشرتها 

ّ
كــمــا أن

 الــهــجــوم 
ّ
الـــوكـــالـــة آنــــــــذاك، تــكــشــف كـــيـــف أن

قد تم تصويره بشكل  األملــانــي على بولندا، 

الطن  االعتماد بشكل أساسي على  تم  وقــد 
ا 

ً
والقش في بناء املكان، ما أضفى عليه رونق

مــتــنــاغــًمــا مــع عــراقــة وقــيــمــة الــقــطــع القديمة 
التي تزين الجدران والرفوف. ويتخذ الكوخ، 
 هــنــدســًيــا 

ً
ــًرا، شـــكـــا ــــذي تـــم تــرمــيــمــه مــــؤخــ الـ

مـــربـــًعـــا، يــعــلــوه ســقــف مــصــنــوع مـــن الــطــن، 
يستند إلى جسور حديدية، فيما تمت زراعة 
سطح السقف مثلث الشكل بحبوب الشعير 
والــقــمــح، إلكــمــال املــشــهــد، وقـــد أحــيــط الــكــوخ 
من الخارج بعدد من أشجار الزينة وأشجار 

ثمرة، والشجيرات الصغيرة. 
ُ
الحمضيات امل

ويــحــتــوي الــكــوخ مــن الــداخــل عــلــى السيوف 
القش والخيزران،  القديمة، سال  والخناجر 
الـــكـــاز، قنديل  بــابــور  الــقــهــوة،  بــكــارج وِدالل 
الكاز، وهو وعاء زجاجي يحتوي على مادة 
مشتعلة وفتيل لإضاءة، صناديق خشبية، 
ســـرج الــخــيــل، جـــرن الــكــبــة، طــاحــونــة القمح 
والــشــعــيــر، طــاحــونــة الــقــهــوة، مــحــراث، أفـــران 
الطينة، أواني فخارية، وإلى جانبها مختلف 
األدوات املطبخية النحاسية، وأدوات الزينة 
واملــوازيــن  الخشبية  والــســاعــات  النحاسية، 
ـــســـنـــة، الــتــي 

ُ
الــنــحــاســيــة. وتــضــفــي مـــامـــح امل

للكوخ،  ُحبها  تفاصيل  بتجاعيدها  رسمت 
ميزة إضافية على املكان القديم، بمحتوياته، 
 كصورة من 

ً
إذ بدا املشهد متناغًما ومتكاما

صــور زمــن الــحــكــايــات، بُعمرها املــتــقــِدم، مع 
ــنــبــعــث مــن الـــجـــدران واألدوات 

ُ
عــبــق الــِقــدم امل

التي يحتويها املكان. 
وتقول الثمانينية أم محمد الفقيه لـ »العربي 
الجديد« إنها نشأت في بيئة ُمحافظة على 
التراثية  البيوت  وعلى  الفلسطيني،  الــتــراث 
املصنوعة من الطن، والتي تجسد بمجملها 
ـــطـــّعـــمـــة بـــاملـــامـــح 

ُ
ــخ والــــحــــضــــارة امل ــاريــ ــتــ الــ

ببيوت  يكتمل مشهدها ســوى  التراثية، وال 
ا 

ً
الــطــن. وعــلــى الــرغــم مــن بــنــاء الــعــائــلــة بيت

الفقيه أصــّرت على بناء  أن  إال  الباطون،  من 
قاِبلة، تحاول من 

ُ
كوخ من الطن في األرض امل

خاله الحفاظ على إرث األجداد »الذي تشعر 
من خاله براحة نفسية كبيرة، تذكرها بأيام 

الــِصــبــا وتــفــاصــيــل املـــاضـــي«، إلـــى جــانــب أنــه 
والتي  القديمة،  للمقتنيات  األنــســب  املشهد 
ُحـــب تجميعها عـــن والـــدهـــا، وقــامــت  ــت  ورثــ
ــا على 

ً
بــتــوريــثــه ألبــنــائــهــا وأحــفــادهــا، حــفــاظ

التراث الفلسطيني القديم. 
وعن ميزة أكواخ الطن، توضح أنها تتمتع 

بطبيعة بـــاردة فــي فصل الــصــيــف، ودافــئــة 
في الشتاء بفعل ُسمك الُجدران، إلى جانب 
التراثية والوطنية،  الــرمــوز  مــن  أنــهــا »رمـــز 
الشعب  أحقية  عليها  الــحــفــاظ  يــؤكــد  فيما 
أهــمــيــة  ــلــــى  وعــ األرض،  فــــي  الــفــلــســطــيــنــي 

وجوده عليها«.

 
ّ

ــلـــة انـــتـــشـــرت فــــي كـــل مـــــــادة صـــحـــافـــيـــة مـــذهـ
مــن خطوط  الــصــور  انتشرت  العالم.  صحف 
الــتــمــاس األولـــــى، ولــوشــنــر نــفــســه يــظــهــر في 
بعض الصور. بدون مشاركة لوشنر لم تكن 
ــادرة عــلــى رســم  الــدعــايــة األملــانــيــة ســتــكــون قــ
صورة لنفسها بأنها »تدافع عن نفسها«. من 
خـــال وجـــود الشخصي فــي الــصــور، ساهم 
لوشنر في انتصار الدعاية النازية، وهو أمر 
ال شّك فيه اآلن. وال يمكن تبرير التعاون مع 
التاريخي  »الظرف  أن  بحّجة  النازية  الدولة 
مختلف«. هذا النهج لم يكن احترافًيا في ذلك 
ا، بل كان يتعارض مع أخاقيات 

ً
الوقت أيض

الــصــحــافــة و»املـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــخــاّصــة 
بأسوشييتد  الخاصة  األجانب«  باملراسلن 
الــســاخــرة،  بـــرس، والــتــي وضــعــهــا، للمفارقة 

لوشنر نفسه! 
ــم يــقــم لــوشــنــر بــنــشــر أي أخــبــار  ــا، لـ ــرًيـ ــاهـ ظـ
كـــاذبـــة، ولــكــن روايـــتـــه لـــأحـــداث كــانــت تقوم 
تدميرها،  يتّم  لم  التي  املناطق  بإظهار  فقط 
السكان  التواصل مع  نفسه عناء  ف 

ّ
يكل ولــم 

، قبيل وصوله إلى 
ً
األصلين في املنطقة. مثا

النازيون  قــام  الــديــر،  فيها  يقع  التي  املنطقة 
بــارتــكــاب مــذبــحــة كــبــيــرة بــحــق املــدنــيــن. لم 
ــد حـــــول هـــذه  ــزيــ ــاول لـــوشـــنـــر مـــعـــرفـــة املــ ــحــ يــ
ه لم يذكرها على اإلطاق.  

ّ
املجزرة أبًدا، بل إن

وبسبب النقد الذي تعّرض له لوشنر، ورّبما 
بسبب يقظة ضــمــيــر، قـــام بــذكــر تــعــاونــه مع 
غــوبــلــز فــي كــتــاب حـــول مــذكــراتــه فــي الــحــرب 
 وصــف 

ْ
إذ الستينيات.  فــي  الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة 

ه تعرض لـ »حيلة« من قبل وزير 
ّ
لوشنر بأن

الــدعــايــة الــنــازيــة، وحـــاول إخــفــاء دوره ودور 
وكالة أسوشييتد برس في هذا األمــر، ولكن 

التاريخ ال يكتب بهذه الطريقة. 

ُمسنة فلسطينية تعتني بـ»كوخ اآلثار« في غزةأسوشييتد برس... نشر الدعاية النازية في الحرب العالمية الثانية
آمنة الفقيه هي مسنة 

فلسطينية، تقضي 
ساعات طويلة في 

كوخها المصنوع من 
الطين، والذي يحتوي 

على أدوات تراثية 
وقطع أثرية تعود 

لعقود مضت

تشعر مغنية األوبرا سارة كونولي، التي حصلت 
عــلــى أعــلــى األوســمــة الــبــريــطــانــيــة، بالغضب من 
عواقب »بريكست« )انسحاب اململكة املتحدة من 
 خروج بريطانيا، صّعب 

ّ
االتحاد األوروبي( إذ إن

عمل املوسيقين البريطانين، تحديدًا ما يتعلق 
الفنانن  مستقبل  مهددًا  أوروبـــا،  في  بالجوالت 

الشباب.
 مــن حقنا 

ّ
ـــ ســوبــرانــو: »أعــتــقــد أن وقــالــت املــيــزو ـ

أن نـــغـــضـــب« تـــعـــبـــيـــرًا عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن عـــدم 
ســعــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى اتــفــاق يسمح 
االتــحــاد  دول  فــي  للعمل  بــالــذهــاب  للموسيقين 
األوروبــــي مــن دون تــأشــيــرات. وأضــافــت: »رفعت 
كلها،  األمــاكــن  هــذه  فــي  البريطاني  العلم  بفخر 
فــخــورة بنا«.   حكومتنا ليست 

ّ
أن املــؤســف  ومــن 

وسبق لسارة كونولي )57 عامًا( الغناء في أرقى 
 هذا األمر 

ّ
ها تعتقد أن

ّ
دور األوبرا في العالم، لكن

« إن حــالــت الـــظـــروف دون 
ً
ســيــكــون »مــســتــحــيــا

إحيائها حفات بكثرة في أوروبا.
في  »بريكست«  لـ االنتقالية  الفترة  نهاية  فمنذ 
األول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، بــات 
يــتــعــن عــلــى الــفــنــانــن الــبــريــطــانــيــن الــحــصــول 
أكثر  املــكــوث  يعتزمون  كــانــوا  إذا  تأشيرات  على 
من 30 يومًا في دول االتحاد األوروبــي، وهو ما 
يرتب عليهم أحيانًا كلفة تبلغ مئات الجنيهات 
ــعــــارك إداريــــــة  ــنـــطـــوي عـــلـــى مــ اإلســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، ويـ
شــديــدة. أكثر مــن يشعر بــوطــأة هــذه اإلجـــراءات، 

الفرق التي تضم عددًا من املوسيقين والطواقم 
الفنية. ويؤثر ذلك بشدة في املوسيقين الشباب 
ذوي اإلمكانات املحدودة الذين يفتقرون إلى من 
يتولى متابعة اإلجراءات إداريًا، إذ كان بإمكانهم 
ــل بـــن مـــســـارح أوروبـــــا 

ّ
قــبــل »بـــريـــكـــســـت« الــتــنــق

ومهرجاناتها من دون أّي إجراءات رسمية.
»إنكوربوريتد سوَسيتي  والحظت مديرة هيئة 
 غياب 

ّ
أن للموسيقين،  املهنية  فور ميوزيشنز« 

أحكام محددة بالفنانن هو »مصدر قلق متزايد«. 
ــنــا جميعًا منسّيون« 

ّ
بــأن انــطــبــاع  »لـــدّي  وقــالــت: 

واألوروبـــي،  البريطاني  الــطــرفــان،  يتقاذف  فيما 
كـــرة املــســؤولــيــة عـــن هـــذه املــعــضــلــة. فبريطانيا 
 الخطأ يقع على عاتق االتحاد األوروبي، 

ّ
ترى أن

ــه لــم ُيظهر أّي مــرونــة خــال املــفــاوضــات التي 
ّ
ألن

أجريت نهاية عــام 2020. أمــا االتحاد األوروبــي، 
أرادت تحديدًا عبر »بريكست«  لندن   

ّ
بــأن فيذّكر 

ــيـــن  وضـــع حـــد لــحــريــة تــنــقــل املــواطــنــن األوروبـ

البريطاني،  الـــوزراء  رئيس  وقــال  أراضيها.  على 
ه يشارك الفنانن 

ّ
بوريس جونسون، قبل أيام، إن

جــاهــدة«  »تعمل  الحكومة   
ّ
أن مــؤكــدًا  إحــبــاطــهــم، 

 املشكلة مع مختلف حكومات الدول السبع 
ّ

لحل
والـــعـــشـــريـــن األعــــضــــاء فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي. 
 »بعض املفاوضات أكثر تقدمًا بكثير 

ّ
وكشف أن

 »ثمة حاجة إلى مزيد 
ّ
من غيرها« مشيرًا إلى أن
من التقّدم« مع دول أخرى.

وأّكــد عــازف الساكسفون، ديــف أوهيغينز، الذي 
 هــذا 

ّ
درج عــلــى الــقــيــام بـــجـــوالت فـــي أوروبــــــا، أن

الذي  املوسيقي  فهذا  قلقًا.  يثير  الجديد  الوضع 
يحمل جواز سفر إيرلنديًا ويقيم في لندن، غير 
معنّي مباشرة بالحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى 
الجديد سيؤثر  الوضع   

ّ
لكن االتــحــاد األوروبـــي، 

لــه وفــي إمكان  الــدفــع  بشكل ملحوظ فــي طريقة 
 
ّ
لكن حفاته.  هامش  على  مشتقة  منتجات  بيع 
مــشــكــلــة الــســفــر قــائــمــة بــالــنــســبــة إلــــى األعـــضـــاء 

اآلخرين في فرقته الحالية. 
وقـــــال املــوســيــقــي الـــــذي كــــان ضــمــن فـــرقـــة »مـــات 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن:  ــقـ ــ ــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ بـــيـــانـــكـــو« فـ
 

ّ
»ســأضــطــر إلــى مــعــانــاة مــا يــعــانــون«. وتــوقــع أال
تكون جــوالت فرقته في أوروبـــا مربحة من اآلن 
فـــصـــاعـــدًا، بــســبــب »زيـــــــادة املـــعـــامـــات الـــورقـــيـــة، 
ــفـــاع الــتــكــلــفــة اإلداريــــــة، والــحــاجــة ربــمــا إلــى  وارتـ

 بلد«.
ّ

تأشيرات خاصة بكل
)فرانس برس(

كّل ممثل في العمل بطٌل في دوره

تم االعتماد بشكل أساسي على الطين والقش في بناء المكان )عبد الحكيم أبو رياش(

أّكد عازف 
الساكسفون 
ديف أوهيغينز 
أّن الوضع 
الجديد يثير قلقًا 
)جاستن تاليس/
فرانس برس(

)Getty( لويس لوشنر مع وزير الدعاية النازية جوزيف غوبلز في برلين AP الصحافي من

اللحام: الدراما اللبنانية تواصل تقّدمها صعودًا منذ 15 عامًا ولم ينقصها سوى الدعم المادي )العربي الجديد(

تتحّدث الممثلة اللبنانية التي لعبت دور »أم شاهين« في أجزاء »الهيبة« األربعة، ختام اللحام، 
في هذا الحوار مع »العربي الجديد« عن أدوارها الجديدة في أعمالها المقبلة

ختام اللحام

فنانو بريطانيا ومعضلة »بريكست«

فنون وكوكتيل
حوار

رصد 

تراثقضيّة

يخوض الممثل فؤاد يميّن 
)الصورة( مجال الكتابة 

السينمائية في فيلم »وال 
غلطة« أسوًة بعدد من 
الممثلين اللبنانيين الذين 
ينشطون على صعيد 

الكتابة الدرامية، وعن ذلك 
تقول ختام اللحام: »النص 

جميل جدًا. أنا فوجئت 
به. وهو نص سلس جدًا 
وقريب من القلب. وأنا 
أشجع الممثلين على 
دخول مجال الكتابة، 

ألن الممثل بحكم خبرته 
في المجال وحساسيته 
العالية يغوص عميقًا 

في الشخصيات. وأثبتت 
تجارب منى طايع وكلوديا 

مرشيليان نجاحها«.

فؤاد يمين
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