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الصين تراقب العبي الفيديو 
ليًال »لمنع الصغار«

ترامب يالحق فيسبوك وتويتر 
وغوغل ومدراءها

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  التظاهرات  لترسيخ  محاولة  في 
التي حصلت في 30 يونيو/ حزيران 2013 
كأنها ثورة توازي في أهميتها وشعبيتها 
ثـــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011 في 
ــقــــرار - قـــرار  مــصــر، لــجــأ صــانــعــو فــيــلــم »الــ
شعب« إلى وسائل مختلفة ومتشّعبة. بدأ 
املـــشـــروع بــفــكــرة خــطــرت عــلــى بـــال املــشــرف 
اإلنتاج  اإلعــام وشركة  األول على وسائل 
الــتــابــعــة لــجــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، املــقــدم 
أحــمــد شــعــبــان، بحسب مــا أكــدتــه مــصــادر 
ــل »املــجــمــوعــة املـــتـــحـــدة« الــتــابــعــة  ــ مـــن داخـ
»العربي الجديد«. إذ أراد شعبان  للجهاز، لـ
ذكــرى 30  تلفزيوني بمناسبة  تقديم عمل 
تركزت  الــتــي  الفيلم  فــكــرة  فجاءته  يونيو، 
حول »ربط قرار اإلطاحة بالرئيس الراحل 
ــاإلرادة الشعبية،  ــ بــ مــحــمــد مــرســي حــصــرًا 
ولــذلــك اقــتــرح عــنــوان الــفــيــلــم وهـــو )الــقــرار 
ــعـــب(«. وأضـــــاف املـــصـــدر أنــــه في  - قــــرار شـ
سبيل تقديم هذا املحتوى السياسي، لجأ 
املــديــرة السابقة للنادي اإلعــامــي في  إلــى 
املعهد الدنماركي التابع لسفارة الدنمارك 
فــي الــقــاهــرة نــهــى الــنــحــاس. وقـــد اقترحت 
هــــــذه األخـــــيـــــرة االســـتـــعـــانـــة بــشــخــصــيــات 
مــحــســوبــة، بــدرجــة أو بـــأخـــرى، عــلــى ثــورة 
25 يناير، للتحدث عن تظاهرات 30 يونيو 
النحاس تتمتع بشهرة  الفيلم. وكانت  في 
ــة، إذ عملت  ــيـ ــنـ ــزة األمـ ــهــ فـــي أوســــــاط األجــ
كمستشارة إعامية ملؤتمرات الشباب التي 
السنوات  فــي  الجمهورية  رئــاســة  نظمتها 
السابقة. كما أنها نجحت خال عملها مع 
عاقات  شبكة  ببناء  الدنماركية  الــســفــارة 
واســـعـــة مـــع صــحــافــيــن مــصــريــن، بينهم 
التي  مــعــارضــون. وفــي ظــل تشابك األدوار 
في  اإلعامي  النادي  بن  النحاس  لعبتها 
بالنظام  عاقاتها  وبن  الدنماركي  املعهد 
النهاية عملها في  فــي  وأجــهــزتــه، خــســرت 
صحافيون  اتهمها  بــعــدمــا  الـــنـــادي،  إدارة 
مــصــريــون بــاســتــغــال مــوقــعــهــا فـــي خــدمــة 

أهداف سياسية.
ســـريـــعـــا أســــســــت الـــنـــحـــاس بـــالـــتـــعـــاون مــع 
 N degree 30« جهاز املخابرات شركة باسم
ــيــــة«، وبــــــدأت  ــتــــراتــــيــــجــ ــارات االســ ــتــــشــ لــــاســ
وزارة  مــــن  بــــإشــــراف  عـــمـــل  ورش  بــتــنــظــيــم 
الـــــدولـــــة لـــلـــهـــجـــرة وشــــــــؤون املـــصـــريـــن فــي 
الـــخـــارج. لــكــن مــا هــي عــاقــة نــهــى النحاس 
بفيلم »القرار - قرار شعب«؟ ببساطة عرفت 
كيف تساعد في اختيار الوجوه التي ظهرت 
فـــي الــفــيــلــم. فــكــان لــهــا الــفــضــل فـــي مــشــاركــة 
ــاء مــحــســوبــة بــشــكــل أو بـــآخـــر على  ــمـ 3 أسـ
املــعــارضــة: رئــيــس حـــزب الــدســتــور السابق 
الصحافي خالد داود، وعضو مجلس نقابة 
الــصــحــافــيــن مــحــمــد ســعــد عــبــد الــحــفــيــظ، 

منوعات

والــصــحــافــي واملـــذيـــع إبــراهــيــم عــيــســى. في 
شهادته في الفيلم، قال خالد داود إن »آخر 
تــواصــل حـــدث مــع جــمــاعــة اإلخــــوان تــم من 
أجــل وضــع قــانــون االنــتــخــابــات البرملانية، 
العملية  فــي  الــنــزاهــة  يــضــمــن تحقيق  بــمــا 
واحــد  يــوم  »بعد  أنــه  االنتخابية«، مضيفا 
من هــذا االجتماع، أصــدر مجلس الشورى 
قانون انتخاب مخالفا لكل ما تم الحديث 

عـــنـــه خـــــال املـــــــشـــــــاورات«. وأشــــــــار إلـــــى أن 
فــوز  الــقــانــون »تـــم وضــعــه بطريقة تضمن 
جماعة اإلخوان بـ80% من مقاعد البرملان«، 
ــــادات الـــجـــمـــاعـــة »كـــانـــت  ــيـ ــ ــا إلـــــى أن قـ ــ

ً
ــت الفــ

عدم  مقابل  برملانية  مقاعد  عليهم  تعرض 
ممارساتها،  من  والغضب  ضدها  التحرك 

ومن ثم إشعال الثورة ضدهم«.
وكان داود قد خرج من السجن في إبريل/ 

ــقــــال اســـتـــمـــّر  ــتــ نـــيـــســـان املـــــاضـــــي، بـــعـــد اعــ
لــعــاَمــن، وســبــق أن ظهر فــي بــرنــامــج »با 
ــــي بــــي ســــي عـــربـــي«  ــاة »بـ ــنـ قــــيــــود« عـــلـــى قـ
عقب خــروجــه مــن السجن وتــحــّدث وقتها 
الــحــريــات واملعتقلن. وهــو ما  عــن قضايا 
أغضب النظام، لذا رأى البعض أن ظهوره 
في هذا الفيلم بمثابة محاباة للنظام بعد 

مقابلة »بي بي سي عربي«.
الحفيظ،  عبد  سعد  محمد  الصحافي  أمــا 
 إن »املـــســـمـــار 

ً
ــائــــا فــظــهــر خـــــال الــفــيــلــم قــ

الحقيقي األول فى نعش حكم اإلخوان هو 
إصدار اإلعان الدستوري«، مضيفا »الناس 
كانت وصلت االتحادية ونصبوا خيامهم، 
ــــون  ــا أكــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــاملـــــن، وعـ ــ ــــسـ مـــعـــتـــصـــمـــن، مـ
حــاكــمــا ومــحــتــاج أتــعــامــل مــع احــتــجــاجــات 
ــا أتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــ ومــــظــــاهــــرات شــعــبــيــة، إمـ
أو أمنية، ولكن اإلخــوان  بقرارات سياسية 
اختاروا طريقا ثالثا«، حسب كامه. وكان 
اســم عبد الحفيظ قد بــرز خــال انتخابات 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن األخــــيــــرة بــعــدمــا كــان 
مهددًا بخسارة مقعده، لكنه عاد واحتفظ 
به في اللحظات األخيرة، بعد تلقيه اتصاال 
من األجهزة األمنية، كما تكشف مصادر من 
الثالث  الوجه  الجديد«.  »العربي  لـ النقابة 
املــحــســوب عــلــى املــعــارضــة، هــو الصحافي 
إبراهيم عيسى. وقال في شهادته بالفيلم 
االنتخابات  فــي  ــوان  اإلخـ نجاح  »نسبة  إن 
الــرئــاســيــة كــانــت 52% فــقــط، وأعــتــقــد أنها 
مــزورة«. وأضــاف أن »الشعب املصري كان 
في  ولكنهم سقطوا  ــوان،  اإلخــ يــراهــن على 
 وعلى املصاطب وبعدها سقطوا 

ً
القرى أوال
في املدن«.

ــد  ــأحـ ــلــــم أيـــــضـــــا بـ ــيــ ــفــ ــان صـــــنـــــاع الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
املــشــاركــن فــي ثـــورة 25 يــنــايــر 2011 وهــو 
الــفــنــان آســر يــاســن، الـــذي ظهر فــي الفيلم 

بشخصية املحاور الذي يسأل الضيوف.
مــخــرج شاب  إلــى  الفيلم  فنيا، لجأ صــنــاع 
»مــحــتــرف«، هــو املــخــرج مـــروان حــامــد، ابن 
الــســيــنــاريــســت الــراحــل وحــيــد حــامــد. وهــو 
املخرج الذي عمل سابقا مع شركة »سعدي 
- جــوهــر« منتجة الــفــيــلــم. وقـــال حــامــد في 
تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة، إن الــعــمــل »تــوثــيــق 
الــكــوارث  ليعرفوا حجم  الــقــادمــة،  لألجيال 
الجماعة«. وأضاف  التي تسببت بها هذه 
خال مداخلة هاتفية مع الصحافي املقرب 
أحمد الطاهري: »الجميع يملك ذكرى سيئة 
عن فترة حكم اإلخــوان، وأخــرى جيدة، عن 
ثــورة 30 يونيو، االثنتان يجب أن تخرجا 
إلــى الــنــور«. وتــابــع: »حــرصــت على العمل 
بالكثير من املواقع واملدن املصرية إلخراج 
فيلم وثائقي مثل )القرار( لتجسيد الفترة 
واملــواقــف الــتــي عــاصــرهــا املــصــريــون خال 
فترة حكم جماعة اإلخوان املسلمن وثورة 

30 يونيو التي لن ننساها جميعا«.

شارك رئيس حزب الدستور 
السابق الصحافي 

خالد داود في الفيلم

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــع دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة جــمــاعــيــة،  ــ تــــرامــــب رفــ
ــتــــر«  ــد »فــــيــــســــبــــوك« و»تــــويــ ــ األربـــــــعـــــــاء، ضـ
و»غـــوغـــل«، بــعــد طــــرده مــن كــبــرى شبكات 
الدامي  الهجوم  منذ  االجتماعي  التواصل 
إياها  متهما  هــيــل،  الكابيتول  مبنى  على 
وغير  قانونية  غير  »رقــابــة  وراء  بالوقوف 

دستورية«.
وقـــــال املـــلـــيـــارديـــر فـــي نـــاديـــه لــلــغــولــف في 
ــوم، إلـــى  ــ ــيــ ــ ــ بــيــدمــيــنــســتــر بـــنـــيـــوجـــرزي »ال
جانب معهد أميركا أوال للسياسات« وهو 
منظمة ترّوج لشعار ترامب »أميركا أواًل«، 
»قـــدمـــت، بــصــفــتــي مــمــثــا رئــيــســيــا، إجــــراء 
جماعيا هاما ملاحقة قضائية ضد عمالقة 
التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وغوغل 
وتويتر، وكذلك ضد املدراء مارك زوكربيرغ 

وسوندار بيتشاي وجاك دورسي«.
ــمـــي ألــــقــــاه مــــن عــلــى  ــال فــــي خـــطـــاب رسـ ــ وقــ
منصة كتب عليها اسمه، إن هــؤالء املــدراء 
ــفـــرضـــون رقـــابـــة غــيــر قــانــونــيــة  الـــثـــاثـــة »يـ
وغير دستورية«، وسط تصفيق الحضور. 
الفدرالية ملنطقة  وقال »نطلب من املحكمة 
جــنــوب فــلــوريــدا أن تــأمــر بــالــوقــف الــفــوري 
ــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  ــيـ لـــلـــرقـــابـــة املــعــيــبــة وغـ

تــمــارســهــا مــجــمــوعــات شــبــكــات الــتــواصــل 
ــيــــن«. وتـــابـــع  ــيــــركــ ــاعـــي بـــحـــق األمــ ــمـ ــتـ االجـ
»نطالب )...( بإنهاء الصمت القسري«. كما 
قال إنه يطالب املحكمة بفرض »تعويضات 
عــقــابــيــة« عــلــى عــمــالــقــة وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي الثاثة.
وأوضح أنه »ال دليل أفضل على أن عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا خـــرجـــوا عـــن الــســيــطــرة من 
أنها حظرت رئيس الواليات املتحدة أثناء 
واليــــتــــه« عــــن مــنــصــاتــهــا. وأكــــــد »إذا كـــان 
بإمكانهم أن يفعلوا ذلك بي فيمكنهم فعل 
ذلك ألي كان. وهذا بالضبط ما يفعلونه«. 

وتابع »أطلقنا معركة سننتصر فيها«.
وحـــتـــى اآلن، لـــم يـــقـــدم تـــرامـــب وغـــيـــره من 
الــنــقــاد املــحــافــظــن أي دلــيــل مــلــمــوس على 
تحيز ضدهم. ويتلقى ترامب دعما قانونيا 
وهو  للسياسات«،  أواًل  »أميركا  معهد  من 

منظمة تركز على إدامة سياسات ترامب.
وقـــال إن »غــوغــل ويــوتــيــوب حــذفــا عـــددا ال 
تجرأت  الــتــي  الفيديو  مقاطع  مــن  يحصى 
منظمة  معالجة  طريقة  في  التشكيك  على 

الصحة العاملية« للجائحة.
ـــق »فــيــســبــوك« 

ّ
ــيـــو، عـــل وفــــي حـــزيـــران/يـــونـ

حساب ترامب لعامن. وكان فيسبوك علق 
موقتا حساب ترامب في 7 كانون الثاني/
يناير عندما كان ال يزال رئيًسا ألنه شجع 

الكابيتول في  الهجوم على  أنصاره خال 
واشنطن قبل يوم، في قرار غير مسبوق.

وكــــــان مـــوقـــع تـــويـــتـــر عـــلـــق أيـــضـــا حــســاب 
تـــرامـــب بــعــد الــهــجــوم الـــدامـــي عــلــى مبنى 
فوز  املــصــادقــة على  الكابيتول خــال حفل 
خصمه جو بايدن، في السادس من كانون 

الثاني/يناير.
وقبل حظره عن مواقع التواصل االجتماعي 
كان لترامب 89 مليون متابع على »تويتر« 
مليونا  و24  »فيسبوك«  على  مليونا  و35 
على »إنستغرام«. وهو كان يستخدم هذه 

املنصات لينشر مزاعمه إلى العالم.

)Getty/من تظاهرات 30 يونيو )إد جيلز

)Getty/مايكل سانتياغو(

بكين ـ العربي الجديد

تبدأ شركة »تنسنت« الصينية العماقة أللعاب الفيديو، التي سبق أن حظرت على 
، باعتماد تقنية التعرف إلى الوجه ملنع القّصر من التحايل على 

ً
األطفال اللعب ليا

 أعمارهم 
ّ

هذا الحظر. وتمنع التشريعات املرعية اإلجراء في الصن رسميا من تقل
عن 18 عاما من استخدام ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت بن الساعة العاشرة مساًء 
والــثــامــنــة صــبــاحــا، وهــو إجـــراء يــهــدف إلــى الــحــّد مــن اإلدمــــان ومــشــاكــل النظر لدى 
التحقق  مع  لألسماء  تسجيل  نظام  الغرض  لهذا  »تنسنت«  واستحدثت  الصغار. 
 أوالدًا ومراهقن كانوا يستخدمون حسابات أنشأها الكبار للتحايل 

ّ
من العمر. لكن

على الحظر. وفي ضوء هذا الواقع، قررت الشركة تعزيز نظامها، بحيث بات على 
أن يخضع الختبار  البالغن  العاشرة مساًء بحساب ألحــد  بعد  يلعب  أي شخص 

التعرف إلى الوجه، بحسب ما نقلت »فرانس برس«.
شرت الثاثاء على شبكة التواصل االجتماعي »وي تشات«، 

ُ
وفي رسالة توضيحية ن

توجهت الشركة إلى الصغار بالنصيحة اآلتية: »ضعوا هواتفكم بعيدًا وأخلدوا إلى 
النوم«. وأطلقت مواقع صينية على الخاصّية اسم »دورية منتصف الليل«. وسيكون 
التعرف إلى الوجه إلزاميا أيضا من اليوم فصاعدًا لتغيير إعــدادات نظام »التحكم 
 تنشيطه للحد من وقت لعب أطفالهم. 

ً
األبــوي« الذي كان في إمكان الوالدين أصا

وبدأت أكبر شركات ألعاب إلكترونية، »تينسنت«، اختبار النظام الجديد عام 2018، 
وهو قابل اآلن للتطبيق على أكثر من 60 لعبة. وصممت معظم األلعاب التي تنتجها 
الــوجــوه.  إلــى  التعرف  برمجية  تطبيق  السهل  مــن  يجعل  مــا  للهواتف،  »تينسنت« 
وكانت منظمة صينية لحماية األطفال قد رفعت دعوى قضائية على »تنسنت« في 
حزيران/ يونيو، واتهمتها بجعل القاصرين »مدمنن« وبعدم التحقق بجدية من 
عمر املستخدمن ووقت اللعب. وعززت السلطات الصينية التشريعات في السنوات 
إلى  الاعبن  تدفع  قد  والتي  العنف  التي تعتبر شديدة  األلــعــاب  األخــيــرة ملحاربة 
األلعاب  تنال على جميع  أن  النظر. ويجب  أو تسبب للصغار منهم قصر  اإلدمـــان 

الجديدة املوافقة من قبل جهة تنظيمية.

فيلم »القرار«: 30 يونيو كما يرويه صحافيون

قراصنة 
كورونا

تونس ـ محمد معمري

الذي  الخطير  الوضع  القراصنة  بعض  استغل 
تــعــيــشــه تــونــس بــعــد تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
وإعـــــــان الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة نــيــتــهــا تــقــديــم 
ة، للقيام بعمليات 

ّ
مساعدات نقدية للفئات الهش

تــصــّيــد إلـــكـــتـــرونـــي. وتــتــمــثــل الــعــمــلــيــة بــإعــان 
بــعــض املـــواقـــع الــوهــمــيــة أنــهــا مـــواقـــع حكومية 

للحصول  فــيــهــا  للتسجيل  الــتــونــســيــن  تــدعــو 
على مساعدة نقدية شهرية قيمتها 200 دينار 
وتطلب  تقريبًا(.  أميركيًا  دوالرًا   75( تونسي 
هــــذه املــــواقــــع املــعــطــيــات الــشــخــصــيــة ملـــن يــريــد 

الحصول على هذه املساعدة املالية.
وهي  املــعــلــومــاتــيــة«،  للسامة  الوطنية  »الــوكــالــة 
ــن السيبراني  وكــالــة رســمــيــة تــشــرف عــلــى األمـ
ومــوقــع  الشبكة  دعـــت مستخدمي  تــونــس،  فــي 

 
ً
»فيسبوك« إلى مزيد من اليقظة والحذر، نتيجة

بــصــدد   )Phishing( تــصــيــد  حــمــلــة  ــــوجــــود  ل
الــتــســجــيــل للحصول  االنـــتـــشـــار، تــطــلــب مــنــهــم 
اجــتــمــاعــيــة بقيمة 200 ديـــنـــار، لكن  مــنــح  عــلــى 
مــن خــال موقع  تــجــري  هــذه  التسجيل  عملية 
ــراق مــعــلــومــات  ــتــ ويــــب مـــــزور ويـــهـــدف إلــــى اخــ
الـــدخـــول الــخــاصــة لــلــضــحــايــا. وطــلــبــت الــوكــالــة 
 )Web Of Trust )WOT التثبت في امتدادات

الويب  وNetcraft وadblockplus في متصفح 
لدى املستخدم للتحقق من موثوقية املواقع التي 
جرت زيارتها وحظر اإلعانات املشكوك فيها. 
كذلك دعتهم إلى التأكد من صحة الصفحة من 
العامة املعنية من طريق فحص »شارة التحقق 
الــزرقــاء« بــجــوار الــعــنــوان. ودعــت إلــى مزيد من 
الـــحـــذر والــتــثــبــت قــبــل ولــــوج أي مــوقــع وتــقــديــم 

املعطيات الشخصية للمستخدم.

كيف شارك صحافيون محسوبون على المعارضة المصرية في فيلم من إنتاج المخابرات عن تظاهرات 30 يونيو؟ وما هي كواليس 
تصوير هذا الفيلم؟ هنا بعض اإلجابات
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ً
إحدى الشخصيات التي كانت تجسد رجال
مدمنًا على الكحول، وربما كان من سوء حظ 
نــجــز فــي فــتــرة إطــالق 

ُ
مــيــنــشــوف أن الــفــيــلــم أ

السلطة السوفيتية حملة ضد الكحول، ولكن 
الــفــيــلــم ُعــــرض الحــقــًا وحــقــق نــجــاحــا كــبــيــرًا. 
مواقف  السوفييتية، ظلت  بعد  وفي روسيا 
املخرج الراحل السياسية متقلبة حتى أيامه 

األخيرة. 
ــام 1939، فـــي مــديــنــة  ــد مــيــنــشــوف فـــي عــ ولــ
بــاكــو عــاصــمــة أذربــيــجــان الــحــالــيــة، وانتقل 

مــع والــديــه إلتــمــام الــصــف األول إلــى مدينة 
ــا. ومــــن هــنــاك،  ــيــ اســـتـــراخـــان جــنــوبــي روســ
وبـــعـــد إنـــهـــاء املــــدرســــة، قــصــد مــوســكــو في 
املعهد  إلــى  االنتساب  أجــل  أول محاولة من 
لكنه عاد خائبًا  )فغيك(،  للسينما  الروسي 
إلى استراخان ليعمل في مناجم الفحم، قبل 
أن يــعــاود االنــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة مدفوعًا 
بــحــب الـــفـــن، لـــيـــدرس املـــســـرح ويــظــفــر بحب 
حياته الفنانة فيرا ألينتوفا، وزوجته التي 
فيلمه  في  الرئيسية  الشخصية  دور  لعبت 

سامر إلياس

وكاتب  واملمثل  املخرج  مع رحيل 
مينشوف،  فالديمير  السيناريو 
تـــفـــقـــد الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 
والروسية واحدًا من روادها األكثر جداًل في 
مسيرته الفنية، التي انطلقت منذ ستينيات 
القرن املاضي. كان مينشوف من أكثر الفنانني 
السوفييت  مواطنيه  وعقول  قلوب  إلى  قربًا 
والــــروس. ورغــم اتــهــامــات زمــالئــه فــي املهنة، 
والنقاد، بتناول القضايا بسطحية والتركيز 
دون  مــن  البسيطة،  اإلنسانية  املشاعر  على 
للهروب  ُمحكمة  حبكة  أو  دقيقة  تلميحات 
مــن سيف الــرقــابــة، فــإن أفـــالم املــخــرج حققت 
كــان محط حسد كثيرين من  نجاحًا واسعًا 

»زمالء املهنة«.
أقل  السياسة  فــي  مــواقــف مينشوف  تكن  لــم 
جداًل؛ فهو املواطن السوفييتي البسيط الذي 
لوحاته  فــي  يبعث  ولــم  السلطات،  يعاند  لــم 
رســـائـــل مــغــلــفــة بــأيــديــولــوجــيــا عــمــيــقــة، لكن 
ــع عــلــى الــرف  فيلمه »الــحــب والــحــمــام«، ُوضـ
دور  الرقابة بحذف  عــام، وطالبت  من  ألكثر 

يساهم االستهالك الزائد 
ألوميغا 6 بأمراض التنكس 

البقعي للعين

حاز »موسكو ال تؤمن 
بالدموع« أوسكار أفضل 

فيلم أجنبي

الفريق أخذ على 
عاتقه تنظيم رحالت 

سياحية من كربالء

2223
منوعات

بالدموع«.  تؤمن  ال  »موسكو  شهرة  األكثر 
األول، واصـــل  كــانــت شــفــغــه  الــســيــنــمــا  وألن 
نــادر محاوالته القتحام  بإصرار  مينشوف 
هذا العالم، وحاز شهادة من معهد » فغيك« 
في بداية السبعينيات، ويصبح واحــدًا من 
أملع املمثلني واملخرجني ومدرسًا في املعهد. 
يعد فيلم »موسكو ال تؤمن بالدموع« العمل 
األكثر شهرة وشعبية في تاريخ مينشوف. 
نتج الفيلم في عام 1979، وفي العام األول 

ُ
أ

مليون مشاهدة،   85 أكثر من  لظهورة حــاز 

ولم يكن حصوله على أوسكار أفضل فيلم 
أجــنــبــي عـــامـــل الـــنـــجـــاج املـــهـــم لــــه، بـــل شكل 
ملك شباك  ليصبح  نوعية ألعماله،  إضافة 
دون  مــن  السوفييتية  الــحــقــبــة  فــي  الــتــذاكــر 

منافس.
ــي لــــقــــاءات صــحــافــيــة، يــشــيــر مــيــنــشــوف  وفــ
هل بالحضور عندما رأى طابورًا 

ُ
إلى أنه ذ

ــيـــا«، قـــرب ساحة  كــبــيــرًا أمـــام سينما »روسـ
موسكو،  العاصمة  وســط  بوشكينسكايا، 
وقال مازحًا: »عندما رأيت هذا الدور الكبير، 
ــنــــي فــــي اجـــتـــمـــاع لـــلـــمـــعـــارضـــني،  ظـــنـــنـــت أنــ
وبعدها فكرت أنــه ربما طــرح أحــد املحالت 
السوق«،  في  مفقودة  كانت  مــادة  التجارية 
وقـــــال: »عــنــدمــا أدركـــــت أن الـــنـــاس يــريــدون 
مشاهدة فيلمي عشت 20 ثانية من السعادة 

الغامرة املطلقة«.
ــم مـــيـــنـــشـــوف بـــحـــصـــول فــيــلــمــه  ــلـ ــًا، عـ ــ ــقـ ــ الحـ
على جــائــزة األوســكــار األميركية مــن نشرة 
وقال  السوفييتي،  التلفزيون  على  األخــبــار 
إنه ظن األمر »كذبة نيسان«، وأوضح أنه لم 
يحصل على تمثال األوسكار إال في أواخر 
لسنوات  موجودًا  كان  بعدما  الثمانينيات، 
فـــي مــؤســســة األفــــــالم الــســوفــيــيــتــيــة تــعــلــوه 

طبقة سميكة من الغبار. 
ومـــع نــجــاح »مــوســكــو ال تــؤمــن بــالــدمــوع« 
الشعبي، بدأ زمالء املهنة بتوجيه انتقادات 
حادة للمخرج »املتناقض الذي ال عالقة له 
بالفن الراقي والعامل فقط لكسب الجمهور«. 
ومـــن الـــالفـــت، أنـــه بــعــد نــحــو 40 عــامــًا على 
الروسيون يناقشون  زال  الفيلم، ما  صــدور 
فـــي مــصــيــر األبـــطـــال الخياليني  ويــبــحــثــون 
إلــى واقــع، وكيف كان  الذين تحولوا عمليًا 
يــمــكــن أن يــعــيــش أي واحــــد مــنــهــم لــو تبنى 
الــذي حّدده  الدرامي  خيارًا آخر غير املسار 
املخرج وكاتب السيناريو. وحتى اليوم، ما 
زالت األغنية االفتتاحية للفيلم »ألكسندرا« 
من األغنيات املحببة في سهرات الروسيني 
مــمــن عـــاصـــروا الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، بما 
تمثله من تصوير حي عن فترة الركود في 
عصر الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف.

تـــدور أحـــداث »مــوســكــو ال تــؤمــن بــالــدمــوع« 
ــي، حــيــث  ــ ــاضــ ــ فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن املــ
وليودميال  أنتونينا  فــتــيــات،  ثـــالث  تنتقل 
وكــاتــيــريــنــا، إلـــى مــوســكــو، بحثًا عــن الحب 
والـــســـعـــادة والــــرخــــاء، ومــكــانــتــهــن فـــي هــذه 
ــنــــة الـــنـــابـــضـــة بــــالــــحــــيــــاة، فـــيـــصـــادفـــن  املــــديــ
ــًا مــخــتــلــفــني ويـــتـــعـــرضـــن ملـــواقـــف  أشـــخـــاصـ
ــنـــشـــوف مـــــن حـــيـــاتـــه  ــيـ ــاد مـ ــفــ ــتــ صــــعــــبــــة. اســ
فـــي الــســكــن الــجــمــاعــي مـــع زوجـــتـــه وابــنــتــه، 
ووظفها في هذا الفيلم، ليقدم صورة للعالم 
الشائكة  وعــالقــاتــه  السكن  هــذا  طبيعة  عــن 
ومــشــكــالتــه، كلمحة ضــمــن إطـــار أوســـع عن 
صعوبة حياة العاصمة للحاملني بدخولها.

ومن األعمال املميزة ملينشوف، فيلم »الحب 
الــرقــابــة  ــّررت  قــ والــحــمــام« )1985(. حــيــنــهــا، 
الــســوفــيــتــيــة وضـــع الــلــوحــة الــكــومــيــديــة في 
أدراج الــرقــابــة ملــدة عـــام، قبل اإلفـــراج عنها، 
ميخائيل  الزعيم  حملة  مــع  لتزامنها  نظرًا 
الــذي  الكحولي  ــان  اإلدمـ على  غورباتشوف 
كان وما زال من أكبر املشكالت في املجتمع 

الروسي.
وعــمــل املــخــرج عــلــى نــص مــســرحــي للكاتب  
فــالديــمــيــر جــــوركــــني، لــيــضــع مـــعـــيـــارًا لحب 
ــــى حــقــبــة  ــ ــا إلـ ــدنـ ــيـ ــعـ الــــقــــريــــبــــة فـــــي لــــوحــــة تـ
للبعض  ركــود  فترة  كانت  التي  بريجنيف، 
وفترة رخاء وبحبوحة لكثيرين. ولم يخرج 
الــفــيــلــم عــــن حـــبـــكـــات مــيــنــشــوف الــبــســيــطــة 
واملبتكرة في الوقت ذاته، فمعايير السعادة 
تختلف مــن شــخــص آلخـــر، وربــمــا يحصل 
عليها من يريد مشاهدة الحمام وهو يطير 
بسيطة  بوجبة  االستمتاع  أو  الــســمــاء،  فــي 
في املنزل، حني يجمتع جميع أفراد العائلة.  

إبراهيم علي

لــســنــوات طــويــلــة، اســتــطــاعــت مــجــمــوعــة من 
املــخــرجــني الــلــبــنــانــيــني، الــســيــطــرة عــلــى عالم 
في  خصوصًا  )الكليبات(،  املصورة  األغاني 
دخلت شركة  عندما  التسعينيات،  منتصف 
روتــانــا إلــى عــالــم اإلنــتــاج الــغــنــائــي. حينها، 
ليعملوا  املخرجني،  عــددًا من  الشركة  فت 

ّ
وظ

ــرفـــت لهم  لــصــالــح إنــتــاجــاتــهــا الــفــنــيــة، وصـ
الكليبات،  لتنفيذ  ضخمة،  مالية  ميزانيات 
التي شهدت هي األخرى عصرها الذهبي في 
ذلك الوقت. الصورة تختلف اليوم، مع تنامي 
تــقــنــيــات ومــنــّصــات االســتــمــاع اإللــكــتــرونــي، 
انــخــفــض مــعــّدل اســتــهــالك الــســوق الــفــنــي أو 
على  االعتماد  وأصبح  للكليبات،  املوسيقي 
صور خاصة للمغني مرفقة بكلمات األغنية 
ــه الــكــلــيــب  ــ ـــا، هــــو بـــحـــد ذاتــ

ً
ــادرة حـــديـــث ــ ــــصـ الـ

الــرســمــي لـــإصـــدارات املــوســيــقــيــة. ربــمــا ذلــك 
اللبنانيني  املــخــرجــني  مــن  دفـــع مجموعة  مــا 
الذي  الدرامي،  اإلنتاج  بعالم  االستعانة  إلى 
ــة تـــصـــاعـــديـــة، ال تــقــتــصــر عــلــى  يــشــهــد حـــركـ
املوسم الــدرامــي الخاص بشهر رمــضــان، بل 

أوميغا 6 معرضة بشكل كبير لخطر اإلصابة 
ــات الــقــلــبــيــة  ــوبــ ــنــ ــثـــل الــ بـــــأمـــــراض الــــقــــلــــب، مـ
شر في 

ُ
والسكتة الدماغية، كما أشار بحث ن
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كما أشارت الدراسات الحديثة، ومنها بحث 
 Free Radical Biology and مجلة  فــي  نــشــر 
حمض  اســتــهــالك  زيــــادة  أن  إلـــى   ،Medicine
اللينوليك، يعزز تراكم الدهون في األنسجة 
ــقـــاومـــة األنـــســـولـــني  الـــدهـــنـــيـــة، ويـــرتـــبـــط بـــمـ

والسمنة والكبد الدهني  ومرض السكري. 
وقـــد يــســاهــم االســتــهــالك الـــزائـــد ألومــيــغــا 6، 
املوجود بكثرة في الزيوت النباتية، بأمراض 
التنكس البقعي للعني؛ فمقل العيون تتكون 
إلـــى حــد كبير مــن الـــدهـــون، وعــنــدمــا تتكون 
هـــذه الـــدهـــون نتيجة الــكــثــيــر مــن أومــيــغــا 6، 
فــي وجـــود ضوء  أكــبــر  فإنها تتلف بسهولة 

األشعة فوق البنفسجية.
وتــــؤدي زيــــادة اســتــهــالك املــنــتــجــات شبيهة 
األلــبــان إلــى عــدم تـــوازن نسبة أوميغا 6 إلى 
املثالية بينهما  النسبة  تــراوح  إذ  أوميغا 3؛ 
بني 4: 1 إلــى 2: 1. لكن زيــادة االستهالك من 
أومــيــغــا 6، قــد تـــؤدي إلــى جعل هــذه النسبة 
زيــــــادة  إلــــــى  يـــــــؤدي  ــا  ــ مـ ــــن 20: 1،  مـ ــتـــرب  ــقـ تـ
لاللتهابات  املنشطة  السيتوكينات  تصنيع 

يارا حسين

ــان  ــبـ ــاه األلــــبــــان واألجـ ــبـ تـــوجـــد مــنــتــجــات أشـ
ــريـــن  ــارغـ بـــكـــثـــرة فــــي الــــســــوق، مـــثـــل زبــــــدة املـ
النباتية،  والــقــشــدة  الفيتا،  وجــن  النباتية، 
واألجبان املطبوخة بأسماء تجارية شهيرة. 
ويـــقـــبـــل املـــســـتـــهـــلـــكـــون عـــلـــى شــــرائــــهــــا عــلــى 
أساس الطعم أو السعر، من دون التنبه إلى 
مكوناتها وقيمتها الغذائية. فما هي أشباه 
تأثيرات سلبية  لها  وهــل  األلــبــان؟  منتجات 

على الصحة؟ 
التي  املنتجات  األلــبــان هــي  أشــبــاه منتجات 
الطبيعي  الحليب  دهـــن  اســتــبــدال  فيها  يــتــم 
بــالــزيــوت الــنــبــاتــيــة، ســــواء كــلــًيــا أم جــزئــًيــا، 
وينتج عن ذلك شبيه القشدة، وشبيه الحليب 
املبخر، وشبيه الجبنة، وشبيه اللبنة. ويتم 
النباتي  الــدهــن  هــذا االســتــبــدال للدهون ألن 
النهائي  السعر  ينخفض  وبــذلــك  كلفة،  أقــل 
للمنتج، وفي الوقت نفسه يستفاد من دهن 
الــحــلــيــب الـــــذي ُيـــنـــزع مـــن مــنــتــجــات أخــــرى، 

كالزبدة والقشدة.
تحتوي الزيوت النباتية املستخدمة في هذه 
املنتجات، مثل زيت فول الصويا، وزيت عباد 
الــكــانــوال، على نسبة عالية  الــشــمــس، وزيـــت 
من األحماض الدهنية أوميغا 6 )خصوصًا 
حمض اللينوليك(، التي قد تشكل ضررًا في 
حال زيادة مستوياتها في الجسم؛ إذ يمكن 
أن تساهم في تعزيز االلتهابات التي تؤدي 
الالحقة  الــتــأثــيــرات  مــن  إلــى مجموعة  غالبًا 
املرتبطة بسوء الصحة، بما في ذلك أمراض 
القلب والشرايني، واألمراض املزمنة األخرى. 
كانت  مختلفة،  عشوائية  تجارب  ثــالث  ففي 
مجموعة املشاركني الذين تناولوا املزيد من 

تــحــولــت إلــــى صــنــاعــة كـــل أيــــام الــســنــة، بعد 
الطلب املتزايد على مسلسالت املنّصات.

سعيد الماروق
املــــاروق عالم  اللبناني سعيد  املــخــرج  يــدخــل 
ــذه املـــــــرة، فــي  ــ ــاب الـــتـــشـــويـــق هـ ــ ــا مــــن بـ ــ ــــدرامـ الـ
ناصر  املــخــرج  قــصــة  الــعــمــر«،  »دور  مسلسل 
فقيه، وبطولة سيرين عبد النور وعادل كرم. 
في رصيد املاروق أكثر من 100 كليب مصور، 
ومنها ما نال جوائز لبنانية وعاملية، اعتمد 
في معظمها على عنصر التشويق والقصص 
األقرب إلى أفالم الخيال العلمي. وكذلك، عمل 
على فيلمني؛ األول »365 يوم سعادة«، بطولة 
 )2011(، وفيلم »فلوس« بطولة زينة 

ّ
أحمد عز

واملغني تامر حسني عام 2019.

رندة العلم
تعود املخرجة اللبنانية رندة العلم إلى عالم 
ــا قــريــبــًا، لــتــبــدأ تــصــويــر مــســلــســل من  الــــدرامــ
إنتاج شركة عاملية، وهو خاص بحملة توعية 
أول  بعد  الثانية  تعتبر  العلم  تجربة  طبية. 
إنتاج  قلب«  »حـــادث  توقيعها  حمل  مسلسل 
2020، قصة وليد زيدان. والقى نجاحًا جيدًا، 
خصوصا لجهة اعتماد املخرجة على تقنيات 
جديدة في تصوير املشاهد الخارجية، ال تقل 
عن اهتمام العلم بمجموعة تتجاوز السبعني 
ا، واستطاعت من خاللها 

ً
كليبًا صورت سابق

األغنية  والخفة إليصال  الواقع  تمزج بني  أن 
كما تراها، من دون االلتزام بسيناريو محدود.

جو بوعيد
وبعد غياب عن الكليبات املصورة والبرامج، 
مكانًا  بوعيد  جــو  اللبناني  املــخــرج  يحجز 

باملنصات.  الخاصة  املسلسالت  على الئحة 
في أغسطس/آب املقبل، يبدأ عرض مسلسل 
»صــالــون زهــــرة«، مــن بــطــولــة نــاديــن نسيب 
ــة نـــاديـــن  ــابـ ــتـ نــجــيــم ومــعــتــصــم الـــنـــهـــار، وكـ
جـــابـــر. يــــروي حــكــايــات نــســاء يـــتـــرددن على 
الكاتبة  صــالــون حــالقــة، بحسب مــا وصفت 
جابر. ويدخل املخرج للمرة األولى في عالم 

املسلسالت الدرامية التي تعتمد على نكهة ال 
تخلو من الكوميديا، واملواقف االجتماعية، 
قدم  أن  بعد  بــهــا،  مولعًا  بوعيد  كــان  لطاملا 
»تنورة  اليتيم  السينمائي  فيلمه  عام 2012 
نقلها  واقعية  قصة  على  واعتمد  ماكسي«، 
التصوير  مشاهد  لجهة  واضــحــة  بفنتازيا 
واأللــــــــوان الـــتـــي اســتــخــدمــهــا، والـــتـــي بــرأيــه 

للناس،  توصيلها  أراد  التي  الفكرة  خدمت 
لـــيـــعـــود الــــيــــوم إلـــــى حـــكـــايـــات نـــســـائـــيـــة فــي 
»صالون زهرة«، ضمن قالب ال يبتعد كثيرًا 
القصص،  النوع من  عن شغف بوعيد بهذا 
عليه  ستفرض  حكايات،  إلــى  يحولها  التي 
ــًا بـــالـــدقـــة فـــي الـــنـــص أكـــثـــر ربـــمـــا من  الـــتـــزامـ

الفيلم، الذي نال انتقادات واسعة.

فــي الــجــســم، وتحفيز أمــــراض، مــثــل أمـــراض 
القلب واألوعية الدموية والسرطان والتهاب 
وأمراض  والزهايمر،  الروماتويدي  املفاصل 
ــراض املــنــاعــة الــذاتــيــة  ــ الــتــهــاب األمــــعــــاء، وأمــ

األخرى.
قد تحتوي منتجات أشباه األلبان املصنوعة 
من الصويا والكانوال والــذرة على نسبة من 
الــخــطــورة، والتي  املتحولة شــديــدة  الــدهــون 
ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

والسرطان والسكري والسمنة. 
الـــعـــديـــد مـــن الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة املــســتــخــدمــة 
)الذرة وفول الصويا وبذور القطن والنخيل 
ــا  ــًيـ وبــــــذور الـــلـــفـــت(، هـــي زيـــــوت مــعــدلــة وراثـ
بــــدرجــــة عـــالـــيـــة، وتــعــتــبــر عــبــئــًا عـــلـــى جــهــاز 
املـــنـــاعـــة؛ ألنــــه ال يــتــعــرف إلــيــهــا، ويــعــتــبــرهــا 
له استجابة مناعية  عناصر دخيلة، فتكون 
ضـــدهـــا. وهـــنـــاك أبـــحـــاث كــثــيــرة تــشــيــر إلــى 
ارتباط األغذية املعدلة وراثًيا بمجموعة من 
املشكالت الصحية، بما في ذلك ردود الفعل 
الــتــحــســســيــة، ومــشــاكــل فـــي الــكــبــد وقــضــايــا 
اإلنـــجـــاب، والـــســـرطـــان، ومــقــاومــة املـــضـــادات 

الحيوية.
وتؤدي بعض املواد التي تدخل في تصنيع 
)فوسفات  املستحلبات  مثل  األلــبــان،  أشــبــاه 
مــخــاطــر صحية محتملة  إلـــى  الـــصـــوديـــوم(، 
ــرار فـــي الــكــلــى قـــد تــصــل إلــى  ــ تــــؤدي إلـــى أضـ
التلف، إضافة ألعراض الحساسية واإلسهال. 
في  املستخدمة  الصناعية  املــلــونــات  أن  كما 
هذه املنتجات، كالتارتازين األصفر، قد تنتج 
عنها أعراض الحساسية، مثل نوبات الربو 
والــطــفــح الــجــلــدي، كما أن لها تــأثــيــرًا سلبيًا 
ــــؤدي لـــفـــرط الــنــشــاط  ــفــــال؛ إذ قـــد تـ عــلــى األطــ

واالضطرابات والوسواس القهري.

مخرجو الكليبات: إلى الدراما درأشباه منتجات األلبان... تلك الزيوت الساّمة
يبدأ منتصف الشهر 

الحالي عرض مسلسل 
»دور العمر«. التجربة 

األولى للمخرج اللبناني 
سعيد الماروق في 

الدراما

كربالء ـ وليد الصالحي

مــن داخـــل أزقـــة وطــرقــات مدينة كــربــالء، جنوبي 
املدينة رسائل سالم  الــعــراق، ينشر 25 شابًا من 
الــعــراق من على دراجاتهم  مــدن  ومحبة ملختلف 
الــنــاريــة الــتــي أســســوا بــواســطــتــهــا فــريــقــًا أطلقوا 
عليه اسم »«كربالء بايكرز«، يقول كابنت الفريق 
حمد عبد الله إنه ملحاربة الطائفية والعنف ونشر 
 يذهب أعضاء الفريق 

ْ
رسائل التعايش السلمي. إذ

إلى  املميزة  ومالبسهم  الضخمة  دراجاتهم  عبر 
مختلف مدن العراق ويلتقون املواطنني ويقيمون 

فعاليات مختلفة هناك.
ووفقًا ملؤسس وكابنت الفريق في كربالء حمد عبد 
»العربي الجديد«، فإن  الله )33 عامًا(، في حديث لـ
نشاط الفريق وهدفه، عدا عن كون ممارسة ركوب 
 
ْ
الدراجات هواية، فهي رسائل تعايش وسالم. إذ

الـــعـــراق ونلتقي  فــي  املـــدن املختلفة  »نــتــنــقــل بــني 
أنشطة  نقيم  إلــيــهــم،  نتعرف  نصافحهم،  أهــلــهــا، 
ــيـــة فــنــيــة وشــعــبــيــة مــخــتــلــفــة«. ويــضــيــف  ريـــاضـ
»تأسس الفريق عام 2017، ونجحنا في تسجيل 
الفريق أخيرًا بوزارة الشباب والرياضية ببغداد، 
كما أننا صرنا في شبكة )البايكرز( املركزية التي 

تضم فرقًا من مختلف املدن واملناطق«.
ويجمع الفريق، وفقا لعبد الله، مختلف الفئات، 
إذ إن مــن بــني أعــضــاء الــفــريــق طــبــيــب ومــهــنــدس 
ومــــدرســــون وريـــاضـــيـــون ورجـــــال أمــــن جمعتهم 

هواية ركوب الدراجات. وتابع عبد الله: »الفريق 
أخــــذ عــلــى عــاتــقــه تــنــظــيــم رحـــــالت ســيــاحــيــة من 
ــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة والــغــربــيــة  ــربــــالء إلـــــى املـــحـ كــ
ــاريـــة وحـــقـــقـــوا نــجــاحــًا  ــنـ بـــواســـطـــة دراجـــاتـــهـــم الـ
الزبيدي، وهو أحد  الــدّراج أحمد  وقبواًل كبيرًا«. 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ يتحدث  الفريق،  أعضاء 
أن األعــضــاء يقومون مــن خــالل فريقهم بأنشطة 
تثقيفية تتعلق بااللتزام بقواعد السير والتحذير 
من خطورة حوادث الطرق، مضيفًا أنهم يسعون 
لتشمل  املقبلة  بالفترة  أنشطتهم  »تــوســعــة  إلــى 
الــعــراقــيــة مــن خـــالل التنسيق  جميع املــحــافــظــات 
مـــع الــشــبــاب الـــذيـــن نــلــتــقــي بــهــم خــــالل رحــالتــنــا 

املستمرة«.
ــريـــق فــــي حـــفـــالت زفــــــاف مــواطــنــني  ــفـ  وشـــــــارك الـ
 عن مساعدة 

ً
أيضًا من خــالل مواكب عــدة، فضال

ــــى، وفــــقــــا ألعـــضـــاء  ــــرضــ ــراء ومـــحـــتـــاجـــني ومــ ــ ــقـ ــ فـ
أثرية  إلى تنظيم رحــالت ملناطق  الفريق، إضافة 
أخــرى  طبيعية  ومــنــاطــق  كــربــالء  حـــول  مختلفة 

بــمــدن مـــجـــاورة، وذلـــك للفت األنــظــار إلـــى أهمية 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة وطبيعة تــلــك املــنــاطــق، مثل 
الربع،  حصن األخيضر وكنيسة األقيصر وخان 
باإلضافة إلى املواقع األثرية في قضاء عني التمر، 

غربي كربالء.
والتي  املقدسة  الدينية  املدينة  وعـــادات  طــقــوس 
يقصدها سنويًا ماليني الزائرين من داخل العراق 
ــام مــمــارســة هــوايــة  ــ ــه، لـــم تــكــن عــائــقــًا أمـ وخــــارجــ
الــدراجــات من قبل شباب بايكرز، بحسب  سباق 
جــاســم مــحــمــد، وهـــو مــواطــن مــن مــديــنــة كــربــالء، 

وأحد مشجعي الفريق.
»العربي الجديد«، أن  لـ ويضيف محمد، متحدثا 
 
ّ
الناس يحتاجون دومًا إلى الترفيه والتغيير، ألن

»انتقال شبان من كربالء إلى مدن أخرى يساهم 
في تعزيز التعايش والتعارف ونقل ثقافات املدن 

املختلفة بني الشباب«.
الحاج أبو حسن، وهو أحد سكان كربالء، رحب 
 أن تــنــظــم فعاليات 

ً
بــهــذه الــفــكــرة الــشــبــابــيــة آمــــال

مشابهة لشباب أربيل واألنبار واملوصل والبصرة 
ــــالء واملـــحـــافـــظـــات  ــربـ ــ ــــن خــــــالل زيـــــــــارة كـ وذلـــــــك مـ
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، وأّكــــد أن هـــذه النشاطات 
تصب في بناء جيل متماسك موّحد، وخصوصًا 
أن الــبــالد الــيــوم تشهد بــني الــحــني واآلخــــر إثـــارة 
الخير  يــريــدون  أنــاس ال  للفنت والتفرقة مــن قبل 
لهذا البلد، وثّمن دور الشباب بالتصدي وتحمل 

املسؤولية أمام التحديات التي تواجه العراق.

ألّن السينما كانت الشغف األول

يخوض المخرج سعيد الماروق أولى تجاربه الدرامية في »دور العمر« )أرشيف(

شارك الفريق 
في حفالت 
زفاف مواطنين 
من خالل مواكب 
)Getty( عدة

)Getty( تؤثر هذه المنتجات على األطفال وتتسبب بفرط نشاطهم

)Getty( شارك ممثًاّل في عدد من المسلسالت واألفالم

تبدو المنطقة التي وقف فيها المخرج الروسي، فالديمير مينشوف، الذي رحل أخيرًا، رمادية، 
سياسيًا وفنيًا، بالنسبة للنقاد والجمهور؛ وإن حاز إعجاب األخير

فالديمير مينشوف

كربالء بايكرز

فنون وكوكتيل
مسار

رصد

متابعة صحة

ال يقتصر الجدل حول 
مينشوف على أعماله 
الفنية وعالقاته مع 
زمالئه، بل يتعداه إلى 

السياسة. فالمخرج 
المعروف عضو في حزب 
»روسيا الموحدة« الحاكم 
منذ 2003، ولكنه اعترض 
بشدة على ترشيح بوتين 

في 2008 لوالية ثالثة، 
ووقع على بيان بهذا 

الخصوص، وانتقد زمالءه 
الذين يقولون إنه ال يوجد 
بديل لبوتين. وفي 2016، 
قال مينشوف إنه انضم 

إلى حزب روسيا الموحدة 
مصادفة، وإنه يصوت 

في االنتخابات لصالح 
الشيوعيين.

صوت 
للشيوعيين
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