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مكتب البرهان يقّدم بالغًا ضد 
مديرة مكتب »فرانس برس«

السلطات اللبنانية تفرج 
عن الصحافية ندى الحمصي

سامر إلياس

فـــي مــحــاولــة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات الجيش 
ــارات مــن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــــروســـــــي وأجـــــــهـــــــزة االســ
ــة الـــتـــي تــســتــطــيــع  ــنــ ــة اآلمــ ــيـ ــذكـ الــــهــــواتــــف الـ
مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، ومــنــع 
تــســرب مــعــلــومــات حــســاســة إلـــى الــقــراصــنــة 
طرحت  اإلنترنت،  شبكات  أو  اإللكترونيني 
شــركــتــان روســيــتــان هــاتــفــا ذكــيــا أكــدتــا أنــه 
نتج بجهود محلية من دون االعتماد على 

ُ
أ

أي برامج أجنبية. 
ــفــــاريــــوس«، الــتــابــعــة  وذكـــــرت مــجــمــوعــة »أكــ
وشركة  للكمبيوتر«،  الوطنية  »املؤسسة  لـ
»كاسبرسكي الب«، أنهما أنتجتا 200 جهاز 
كدفعة أولية تجريبية، على أن تطرحا ثالثة 

آالف جهاز جديد بحلول نهاية العام. 
الروسية،  كوميرسانت«   « صحيفة  ونقلت 
ــي، عــــن مــــالــــك »املـــؤســـســـة  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ األسـ
الــوطــنــيــة لــلــكــمــبــيــوتــر« والـــرئـــيـــس املــشــارك 
مجموعة  إن  قوله  كالينني،  ألكسندر  فيها، 
ــاريــــوس« طـــــورت هــاتــفــا ذكـــيـــا محليا  ــفــ »أكــ
بــالــكــامــل. وكــشــف أن الــشــركــة أطــلــقــت على 
ــد اســـــم » كــمــبــيــوتــر جــيــب  ــديـ ــاتـــف الـــجـ ــهـ الـ
شخصي«، مؤكدًا أن الجهاز »محمي بشكل 
خــــــــاص«، ومـــخـــصـــص أســــاســــا الســـتـــخـــدام 
الجيش وأجهزة االستخبارات. وقال رئيس 
»نحن  استيبانوف:  فالديمير  »أكفاريوس« 
كجهاز  الــشــخــصــي  الــجــيــب  كمبيوتر  نــقــدم 
ــات مــــــزودي اإلنــتــرنــت  ــدمـ لـــلـــوصـــول إلــــى خـ
وأحــد عناصره هو  بأمان،  التطبيقات  عبر 
خــاصــة«.  ببرمجيات  املحمية   IP اتــصــاالت 
ولـــم يــكــشــف اســتــيــبــانــوف عــن نـــوع املــعــالــج 
املــســتــخــدم فـــي الــهــاتــف الــجــديــد، لــكــنــه أكــد 
أنــــه »روســـــي بــالــكــامــل«، وأفـــــاد بــــأن الكلفة 
اإلجمالية لتطوير الجهاز بلغت نحو مليار 
ألــــف دوالر  مــلــيــون و600   13 )نـــحـــو  ــل  ــ روبـ
أميركي(. وأشــار إلى أن شركته تراهن على 
الجيش واالستخبارات والشركات  أفراد  أن 
العمالء  ضمن  سيكونون  لــلــدولــة  اململوكة 

األساسيني للمنتج الجديد.  
من جانبها، أكدت شركة »كاسبرسكي الب« 
أن بنية نظام التشغيل الذي ابتكرته »يؤمن 
حــمــايــة إلــكــتــرونــيــة مــدمــجــة ضـــد الــغــالــبــيــة 
اإللكترونية«،  الهجمات  أنــواع  من  العظمى 
مــوضــحــة أنــهــا »تــركــز عــلــى الــقــطــاعــات ذات 
مثل  السيبراني،  لــأمــن  العالية  املتطلبات 
الــصــنــاعــة والـــطـــاقـــة والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
والنقل«. بدأت الشركة باختبار نظام تشغيل 
»كاسبرسكي أو أس« )KasperskyOS( نهاية 
البرنامج  أن  إلــى  عــام 2019. ويشير خــبــراء 
 لـــالســـتـــخـــدامـــات الـــعـــامـــة، 

ً
ال يــصــلــح أصــــــال

الفــــتــــقــــاره لـــلـــبـــرامـــج واملـــلـــحـــقـــات. وأوضـــــح 
املحلل في »موبايل ريسرتش غروب«، إلدار 
مورتازين، أن »برنامج كاسبرسكي أو إس« 

منوعات

B

أخرى  برامج  »مــن  بكثير  »أبسط  للتشغيل 
ابتكرتها شركات روسية عدة، لكنه »يتمتع 
 عـــدد الــوظــائــف 

ّ
بــحــمــايــة أفـــضـــل، فــكــلــمــا قـــل

فـــي الـــنـــظـــام، قــلــت نــقــاط الـــضـــعـــف«. وتــوقــع 
الصناعات  ومجمع  الجيش  من  عليه  طلبا 
قيودًا  أن  معلوم  األمـــن.  وأجــهــزة  العسكرية 
إضــافــيــة أدخـــلـــت عــلــى اســتــخــدام الــهــواتــف 
الذكية للعسكريني الروس في 2019، بعدما 

القانون  على  تعديالت  الــدومــا  مجلس  أقــر 
الفيدرالي، »بشأن وضع األفراد العسكريني«. 
ــديــــالت، ال يــــجــــوز ألفــــــراد  ــعــ ــتــ وبــــمــــوجــــب الــ
اللوحية  الــهــواتــف واألجــهــزة  الجيش حمل 
وغيرها من األجهزة التي تعمل على تخزين 
أو تحديد  املعلومات واالتصال باإلنترنت، 
املـــوقـــع الــجــغــرافــي أثـــنـــاء حــالــة الــتــأهــب في 
واملناورات  التدريبات  مواقع  أو  املعسكرات 

أو حتى فــي أمــاكــان تجمع الــســوق للخدمة 
ومـــعـــســـكـــرات إعــــــدادهــــــم.  وتــــراهــــن شــركــتــا 
على  الب«  و»كـــاســـبـــرســـكـــي  »أكــــفــــاريــــوس« 
زيــــــادة الــطــلــب عــلــى مــثــل هــــذه األنـــــــواع من 
الرقابة  زيــادة  الذكية، على خلفية  الهواتف 
على استخدام األجهزة املحمولة الشخصية 
فـــي الــجــيــش وأجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات، بعد 
تــنــاقــل أنـــبـــاء عـــن تــســرب مــعــلــومــات بسبب 

مراسالت رسمية من الهواتف الخاصة.  
من  الشخصي«  الجيب  »كمبيوتر  يعد  وال 
ــاريـــوس« أول مــحــاولــة النـــتـــاج هــاتــف  ــفـ »أكـ
ذكي روسي صمم خصيصا لالستخدام في 
أطلقت  فقد  االستخبارات،  الجيش وأجهزة 
لنتاليا  الــتــابــعــة  واتــــش«،  إنــفــو   « مجموعة 
اآلمــن  الــذكــي  الهاتف  مــشــروع  كاسبرسكي، 
»تايغافون«،  اســم  تحت  الحكومي  للقطاع 
كانون  ديسمبر/  في  املــشــروع  توقف  ولكن 
عــام 2019، بعد تكبد خسارة وصلت  األول 
ــل. كــمــا خــطــطــت شــركــة  ــ إلـــى 40 مــلــيــون روبـ
»أســـتـــرا لــيــنــكــس« إلطـــالق الــهــواتــف الذكية 
واألجــــهــــزة الــلــوحــيــة الـــتـــي تــتــضــمــن نــظــام 

تشغيل خاص بها، لكن لم تنفذ املشروع. 
ــــخ« الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــت شــــركــــة »روسـ ــدمـ ــ وقـ
الــقــابــضــة الــتــي تــضــم شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــات هــاتــفــا ذكــيــا يعمل 
بــنــظــام »أنــــدرويــــد«.  وفـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
ــام املـــاضـــي، طـــرحـــت الــشــركــة  األول مـــن الـــعـ
هاتف AYYA T1 للبيع، مع إمكانية حجب 
ــمــنــح 

ُ
ــم ت ــكــــروفــــون، ولـــكـــن لــ ــيــ الـــكـــامـــيـــرا واملــ

املــوافــقــة على اســتــخــدامــه فــي الــجــيــش، ألنه 
 ،»11 »أنـــدرويـــد  نــظــام تشغيل  عــلــى  يعتمد 
مــا جــعــلــه يــفــتــقــد، حــســب خـــبـــراء، إلـــى أدنــى 

متطلبات األمان. 
ــــي يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران املـــــاضـــــي، كــشــفــت  وفــ
وزارة الدفاع أنها تدرس إمكانية استخدام 
تــطــبــيــقــات الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة لـــحـــل املـــهـــام 
الــيــومــيــة للجيش. وقـــال نــائــب رئــيــس قسم 
اللواء  العسكري  القسم  في  املعلومات  نظم 
ألكسندر أوســـادشـــوك، فــي حـــوار مــع وكالة 
»تاّس«، إن »وزارة الدفاع الروسية ستطور 
هواتف ذكية وتطبيقات خاصة للعسكريني 
وعائالتهم«. وذكر الجنرال الروسي حينها 
الــعــلــمــي يعمل  »تــخــنــوبــولــيــس«  مـــركـــز  أن 
عــلــى تــطــويــر نــمــوذج هــاتــف ذكـــي للجيش، 
ويـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــــل تــصــمــيــم »نــظــام 
رقـــمـــي آمــــن لــأنــشــطــة الــيــومــيــة لــلــجــيــش«، 
ــم  ــــف أن املــــــشــــــروع يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســ ــــشـ وكـ
»كــــوارتــــز«، و»يــتــضــمــن الــنــظــر فــي إمكانية 
اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات الــهــاتــف الـــذكـــي لحل 
مشاكل األنشطة اليومية«. أفاد أوسادشوك 
الــدفــاع تعمل على تطوير  بــأن وزارة  أيضا 
ــــواز« الـــــذي يــتــيــح لــلــعــســكــريــني  ــــجـ نـــظـــام »الـ
الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها في 

املهام اليومية.

الكلفة اإلجمالية 
لتطوير الجهاز بلغت 

نحو مليار روبل

بيروت ـ العربي الجديد

األربعاء،  اللبناني، مساء  العام  األمــن  أفــرج 
الحمصي،  نـــدى  األمــيــركــيــة  الصحافية  عــن 
ــن قـــــرار تــرحــيــلــهــا وســلــمــهــا كل  وتــــراجــــع عـ
ــا، وفـــق مـــا أكـــدتـــه مــحــامــيــتــهــا ديـــاال  ــهــ أوراقــ
الجديد«. كانت »هيومن  »العربي  لـ شحادة 
الدولية«  العفو  و»منظمة  ووتـــش«  رايــتــس 
ــن الــعــام  طــالــبــتــا، صــبــاح الـــيـــوم نــفــســه، األمــ
الفوري عن الحمصي«،  »اإلفراج  بـ اللبناني 
وهي صحافية مستقلة تعمل لوسائل إعالم 
عربية ودولية عدة أوقفت »تعسفا« منذ 16 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
»الــعــربــي  وتــوقــفــت شـــحـــادة، فــي حــديــثــهــا لـــ
الــجــديــد«، بــاســتــغــراب عــنــد الـــقـــرار الــســريــع 
الحمصي،  نــدى  بــدايــة بترحيل  اتخذ  الــذي 
تحقيق،  ُيجرى  فعادة  أسبوعني،  نحو  قبل 
ب تأمني إجازة عمل، وُيبحث في توافر 

َ
وُيطل

الشروط. وأكدت أن تأشيرة موكلتها البالغة 
تــزال صالحة، وتساءلت:  مدتها 3 أشهر ال 

»هل كان الخطأ إداريا أم مقصودًا«؟
 عناصر األمن 

ّ
كانت شــحــادة قــد أفـــادت بــأن

العام اللبناني دهموا شقة موكلتها، الشهر 
فعثروا  مــذكــرة قضائية،  مــن دون  املــاضــي، 
على كمية صغيرة من الحشيش، ثم اتصلوا 
بــاملــدعــي الــعــام الـــذي أصـــدر مــذكــرة توقيف 

بحق الحمصي وشريكها. وصادر العناصر 
أجهزتها اإللكترونية ووثائق أخرى.

ــاب مـــداهـــمـــة مـــنـــزل الــحــمــصــي  ــبـ ال تـــــزال أسـ
 ضـــبـــاط األمـــن الـــعـــام قـــالـــوا 

ّ
مــجــهــولــة، لـــكـــن

 املداهمة استندت إلى معلومات 
ّ
لشحادة إن

في  املعلومات  شعبة  جمعتها  استخبارية 
الـــجـــهـــاز. ويـــصـــّر ضــبــاط األمــــن الـــعـــام على 
 الــحــمــصــي مــحــتــجــزة »ألســـبـــاب أمــنــيــة«، 

ّ
أن

إلى  ــه  ُيــوجَّ لــم  أي تفاصيل.  مــن دون تقديم 
الــحــمــصــي أّي اتـــهـــام لـــه خــلــفــيــة أمــنــيــة أو 
عــســكــريــة، لــكــن ُوّجــــه إلــيــهــا اتــهــام بتعاطي 

املخدرات.
ــة أمــــــرت بــــاإلفــــراج  ــامـ ــعـ ــع أن الـــنـــيـــابـــة الـ ــ ومـ
عــــن الـــحـــمـــصـــي فــــي 25 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
ــي، بــــنــــاًء عـــلـــى الـــطـــلـــب الــــذي  ــاضــ الـــثـــانـــي املــ
األمن  القانونية، أصدر  به وكيلتها  تقدمت 
ــرًا بــتــرحــيــلــهــا، واســتــمــّر  الـــعـــام الــلــبــنــانــي أمــ
»هــيــومــن  فـــي تــوقــيــفــهــا »تــعــســفــيــا«، وفــقــا لـــ
الدولية«  العفو  و»منظمة  ووتـــش«  رايــتــس 

الحقوقيتني.
وهو ما شددت باحثة لبنان في »هيومن 
ــة مـــجـــذوب، عــلــى أنــه  رايــتــس ووتـــــش«، آيـ
ــتــــخــــدام صــــارخــــة لــلــســلــطــة،  »إســـــــــاءة اســ
ومؤشر مقلق جــدًا إلــى أن هــذا الجهاز ال 
يحترم سيادة القانون«. ورحبت مسؤولة 
العفو  الحمالت بشأن لبنان في »منظمة 

ــيــــدر بــــإخــــالء ســبــيــل  الــــدولــــيــــة« ديـــــــاال حــ
بأنها  الخطوة  وصفت  لكنها  الحمصي، 
»مــــتــــأخــــرة وال تــلــغــي واقــــــع احـــتـــجـــازهـــا 
اإلجــراءات  في  وانتهاك حقوقها  تعسفيا 
واالستجواب«.  االعتقال  أثناء  القانونية، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــت حــــيــــدر، مـــتـــحـــدثـــة لـ ــافـ ــ وأضـ
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ ــدد املــ ــ ــجــ ــ ــد«: »نــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ  الــ
انتهاك  تحقيق ومحاسبة املسؤولني عن 
حـــقـــوق الــحــمــصــي، لــيــثــبــت جـــهـــاز األمـــن 
القانون  سلطة  تحت  أنــه  اللبناني  الــعــام 

وليس فوقه«.

قيود عدة على استخدام العسكريين الروس للهواتف الذكية )ميخائيل ميتزل/تاّس(

)هيومن رايتس ووتش/تويتر(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــلــن مكتب رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي، الــثــالثــاء، أنــه دّون بــالغــات لدى 
نيابة جرائم املعلوماتية ونيابة الصحافة واملطبوعات ضد مديرة مكتب »وكالة 
زكــي، بسبب تصريحات  الخرطوم منى  بــرس( في  )فرانس  الفرنسية«  الصحافة 

منسوبة لرئيس مجلس السيادة االنتقالي عبد الفتاح البرهان.
الدستورية قبل  الوثيقة  إنه »في  السبت،  للبرهان قوله،  الوكالة قد نسبت  كانت 
 مشارك في الفترة االنتقالّية لن 

ّ
 كل

ّ
اتفاق سالم جوبا، كان هناك نّص واضح بأن

فاق سالم جوبا أعطى 
ّ
 ات

ّ
ليها مباشرة، لكن

َ
ُيسمح له باملشاركة في الفترة التي ت

 بأن يكونوا جزءًا من الحكومة املقبلة«. 
ّ

بعض املشاركني في الفترة االنتقالّية الحق
العسكريني املشاركني  أن يكون للعسكريني وشبه  املاضي،  البرهان، األحــد  ونفى 

في الفترة االنتقالية حق الترشح في االنتخابات املقبلة، في يوليو/تموز 2023.
وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب تلقته ونشرته »فرانس برس«، إن »مكتب 
رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردتــه وكالة األنباء الفرنسية على لسان الفريق 
فــي االنتخابات  بــشــأن مــشــاركــة العسكريني  الــبــرهــان«  الــرحــمــن  الــفــتــاح عبد  عبد 
املقبلة. وأضاف أن »مشاركة العسكريني في االنتخابات املقبلة غير ممكنة بنص 
بــالغــات جنائية،  قــرر تحريك  الــســيــادة  لكن مكتب مجلس  الــدســتــوريــة«.  الوثيقة 
»املــادة 26 أ«  وأشــار إلــى أن البالغات التي دونها بحق »فــرانــس بــرس« تتعلق بـــ
املرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحافي، و»املــادة 26 ب« املتعلقة 

بنشر معلومات تتعلق باألمن القومي وتحركات القوات املسلحة.
ومناقضا«  مغايرًا  »حديثا  أوردت  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  إن  املكتب  وقـــال 
العسكريني في  أن مشاركة  الشك  يــســاوره  »أكــد بوضوح ال  الــذي  البرهان  ملا قاله 
اتصل  أنــه  وأوضـــح  الــدســتــوريــة«.  الوثيقة  بنص  ممكنة  غير  املقبلة  االنــتــخــابــات 
بمكتب وكالة »فرانس برس« للنفي ومطالبتها باعتذار رسمي، ملا بدر من »عدم 
ــ مؤكدًا  ــ على حد زعمه  لم تتجاوب  الوكالة  للمعلومات«، لكن  مصداقية وتلفيق 
املضي في هذه القضية باعتبارها »سابقة خطيرة تستدعي املساءلة أمام القانون«.

هاتف ذكي روسي لعناصر الجيش واالستخبارات

يوتيوب 
2021

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

تــصــدر نــجــم األلـــعـــاب الــكــويــتــي حــســن ســلــمــان، 
اع املحتوى العرب 

ّ
»أبو فلة«، قائمة ُصن الشهير بـ

األنجح على موقع »يوتيوب« خــال عــام 2021، 
بعدما جذب أكثر من 22 مليون مشترك لقناته، 
ولعل ما زاد من شعبيته الكبيرة هذا العام أعماله 
بادر  وقد  تفاصيلها.  بعض  نشر  التي  الخيرية 

مــن حمات  إطــاق سلسلة  إلــى  الكويتي  النجم 
أميركي  دوالر  مليون  مبلغ  آخرها جمع  التبرع، 
لصالح الاجئني والنازحني السوريني، بالتعاون 
لشؤون  املتحدة  لــأمــم  السامية  »املفوضية  مــع 
ــدة 28  الــاجــئــني«، خـــال بــث مــبــاشــر اســتــمــر ملـ
 فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة الــثــنــائــي أنــس 

ّ
ــل ســـاعـــة. وحــ

وأصـــالـــة، والــثــنــائــي عــصــومــي وولــيــد فــي املرتبة 
الثانية، والرحالة جو حطاب في املرتبة الرابعة.  وإلى 

التقليدي  اإلعــام  اإلنترنت، حضر  جانب نجوم 
فــي »يــوتــيــوب« مــن خـــال مسلسل »فــايــروس« 
العراقي، وإعان برنامج املقالب »رامز عقله طار« 
الذي ُبث في رمضان. وخّصص »يوتيوب« قائمة 
للنجوم الصاعدين، تصدرها نجم األلعاب األردني 
عبود، تاه التوأمان »سوبر سيستر«، ثم الثنائي 
»لوكو فريندز«. كما أضاف قائمة عربية خاصة 
املنافسة  »يوتيوب«  ــ خدمة  »شورتس«  بمقاطع 

»تيك توك« ــ وتصدرها محتوى »شارع العلوم«،  لـ
ثم سلسلة »ناصر حكاية«، فغرائب »أوشا صاح«. 
أما األغنيات الـ5 األكثر استماعًا على »يوتيوب« 
العالم العربي خال العام فهي: »حته تانيه«  في 
جيت«  أنــا  شباكك  افتحي  و»حبيبتي  )روبــــي(، 
)حسن شاكوش وياسمني رئيس(، وميدلي أغنيات 
محمد حماقي )زينة عماد(، و»أشكر جمالك« )عبد 
الله آل مخلص(، و»ممكن« )سيف نبيل وبلقيس(.

محاوالت روسية عدة لطرح هاتف ذكي »آمن« لعناصر الجيش واالستخبارات في البالد، آخرها تلك التي أعلنت عنها 
مجموعة »أكفاريوس« وشركة »كاسبرسكي الب«
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نــوار  يظل  السجن،  ــارات  زيـ على  عالقتهما 
بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن 
غيابه، لكن عندما تفشل محاوالت إنجاب 
طــفــل آخـــر، ُيــكــشــف أن نـــوار عــقــيــم، فتنقلب 
ــا عــلــى عـــقـــب، إذ تــرفــض  ــ ــيـــرة رأسـ حـــيـــاة أمـ
ــبـــارك(، الــكــشــف عــن والــد  والــدتــهــا )صــبــا مـ
أمـــيـــرة الــحــقــيــقــي بـــدايـــة، قــبــل أن يــظــهــر أن 
النطفة املهربة تعود إلى ضابط إسرائيلي، 
ــارج فلسطني  فــتــطــلــب مـــن أمـــيـــرة الـــهـــرب خــ

للمحافظة على حياتها.
الفيلم  إن  الفلسطيني،  نــادي األســيــر  وقــال 
ــه ضــــد األســــــرى،  ــ ــتـ ــ ــدم االحــــتــــالل وروايـ يـــخـ
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه سيتخذ مــوقــفــا وخــطــوات 
عــمــلــيــة ضـــــّده. بــيــنــمــا قــــال قــــدري أبــــو بــكــر، 
رئيس هيئة شؤون األسرى في تصريحات 

صــحــافــيــة تــنــاقــلــتــهــا وســــائــــل اإلعــــــــالم، إن 
ــة  ــيـ األردنـ الــثــقــافــة  الــهــيــئــة خــاطــبــت وزارة 
والهيئة امللكية لألفالم بشأن فيلم »أميرة« 
للوقوف على اإلساءة العميقة املوجهة إلى 

األسرى وعائالتهم.
ــانــــي  ــام الــــدجــ ــ ــكــ ــ ــــت اإلعـــــالمـــــيـــــة أحــ ــفــ ــ ووصــ
»املــشــبــوه«،  »الــعــربــي الــجــديــد« الــفــيــلــم بـــ لـــ
ــدة أن الــتــبــريــر الـــــذي وضـــعـــه املــخــرج  ــؤكـ مـ
محمد ديــاب على شــارة نهاية الفيلم، بأنه 
الــتــأكــد مــن نطف األســـرى الفلسطينني،  تــم 
وســـالمـــة نــســبــهــم خــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر 
إلــى  الفيلم مــن اإلســــاءة  األخـــيـــرة، ال يعفي 

عّمان ـ محمود الخطيب

ــون أردنــــــــيــــــــون  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ـــــــــــــن نـ
ّ

دش
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عــــلــــى مــــواقــــع 
ــتــــمــــاعــــي، حــمــلــة  ــتــــواصــــل االجــ الــ
األردن لجائزة  مــرشــح  »أمـــيـــرة«،  فيلم  ضــد 
أفضل فيلم أجنبي فــي جــوائــز »أوســكــار«، 
ــه ومــــحــــاســــبــــة  ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــــع عـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــني بـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
املــســؤولــني عنه، معتبرين إيــاه إســـاءة إلى 
األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل 
#اسحبوا_فيلم_ وســم  والقــى  اإلسرائيلي. 
اب واإلعالميني، 

ّ
 كبيرًا من الكت

ً
أميرة تفاعال

بعد يوم واحد من عرض الفيلم في افتتاح 
»كرامة  مهرجان  من  عشرة  الثانية  الـــدورة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــقــــوق اإلنــــــســــــان« فـ ألفـــــــالم حــ

األردنية عّمان.
تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى أميرة 
)تــقــدم دورهـــا املمثلة األردنــيــة الشابة تــارا 
عــــبــــود(، وهــــي مـــراهـــقـــة فــلــســطــيــنــيــة ولـــدت 
بعملية تلقيح مجهري، بعد تهريب السائل 
املــنــوي لــوالــدهــا نـــوار )الــفــنــان الفلسطيني 
ــان( األســــــيــــــر فــــــي الـــســـجـــون  ــمــ ــيــ ــلــ ــي ســ ــلــ عــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اقــتــصــار  ــة. وعـ ــيـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ

يقدم الفيلم قراءة في 
تشتت عاشه فرنسيون من 

أصول جزائرية

احتجاجات فلسطينية 
وأردنية بالجملة على 

قصة الفيلم

وصلت ملكتا جمال 
البحرين والمغرب 

إلى فلسطين المحتلة

2223
منوعات

األسرى وعائالتهم، رافضة تصريح املخرج 
بأن كل فيلم يعتمد على الخيال األدبي في 

جزء منه لخلق اإلثارة والتشويق.
وكانت الفنانة صبا مبارك قد صرحت في 
»العربي الجديد« حول الفيلم،  وقت سابق لـ
قائلة: »يحمل الفيلم قضية إنسانية يعاني 
وعــائــالتــهــم،  الفلسطينيون  األســــرى  منها 
ــيــــرة« يــســلــط الـــضـــوء عــلــى هــذه  وفــيــلــم »أمــ
املعاناة ضمن سياق درامي إنساني، ونحن 
نـــحـــاول تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــعــانــيــه 
العالم«.  وغردت  إلى  ونقله  الفلسطينيون 
املاضي  سبتمبر/أيلول   12 بتاريخ  مبارك 

 مــشــاركــتــهــا في 
ّ
عــلــى »تـــويـــتـــر«، قــائــلــة إن

الفيلم »من أكثر اللحظات الي رح أتذكرها، 
صـــح مــبــيــنــة مــســتــرخــيــة بـــس كــنــت خــايــفــة 
ومتحمسة وقلبي بيدق بسرعة كثير، ردود 

األفعال على الفيلم كانت خيالية«.
ــــد اإلعـــالمـــي األردنــــــي عــــالء بـــرقـــان، في  وأكـ
صفحته الرسمية على »فيسبوك«، أن الفيلم 
ل »إساءة وتشويها لألسرى في سجون 

ّ
يمث

االحتالل ونضالهم املستمر داخل السجون، 
وهو يخدم رواية االحتالل«. وتساءل برقان 
عن دور هيئة اإلعــالم باعتبارها املؤسسة 
الــرســمــيــة املــعــنــيــة بــالــرقــابــة عــلــى املــحــتــوى 

ه، مطالبا في ذات 
ّ
اإلعالمي األردنــي قبل بث

السياق بوقف بث الفيلم فــورًا وسحبه من 
املــنــصــات كــافــة، وتــحــويــل املنتج إلــى لجنة 

تحقيق ملعرفة دوافعه.
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــي مـــجـــال الـ ــت الـــنـــاشـــطـــة فــ ــالــ وقــ
األســـرى، شيرين نــافــع: »إن أســوأ مــا يمكن 
تناقشها  أن  الفلسطينية  للقضية  تقديمه 
ــذا ما  مــشــوهــة ليست واقــعــيــة، وهـ بطريقة 
حدث في فيلم أميرة«. وأضافت: »فيلم أميرة 
 في مهرجان كرامة ألفــالم حقوق 

ّ
الــذي ُبــث

اإلنسان في عمان، اختاره األردن ليمثله في 
األوسكار، رغم ما يشكله من إســاءة كبيرة 
الحرية«، مطالبة  لقضية األســرى ولسفراء 
العمل باالعتذار عن  في ذات السياق طاقم 

هذا التشويه.
لــتــمــثــيــلــه في  الـــــذي رشـــحـــه األردن  الــفــيــلــم 
الدورة الـ94 لجوائز األوسكار للتنافس عن 
فــئــة األفــــالم الــطــويــلــة الــدولــيــة لسنة 2022، 
ــــي فلسطيني مصري  )أردنـ إنــتــاج  مــن  هــو 
مشترك( مــن إخـــراج املــصــري محمد ديــاب، 
وأشرف على إنتاجه محمد حفظي، رئيس 
بمشاركة  السينمائي«  الــقــاهــرة  »مــهــرجــان 
الــوهــاب ومعز مسعود ويوسف  منى عبد 

الطاهر وروال ناصر.
ومن املقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم 
الـــصـــور املــتــحــركــة بـــتـــاريـــخ 21 ديــســمــبــر/ 
النهائية  القائمة  عــن  الحالي  األول  كــانــون 
لألفالم املؤهلة إلى النهائيات لحفل جوائز 
ن األفــالم 

َ
عل

ُ
األوســكــار لعام 2022، فيما ست

املـــرشـــحـــة بـــتـــاريـــخ 8 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مــن 
الــعــام املــقــبــل، وســيــقــام حفل تــوزيــع جوائز 

»أوسكار« الـ94 في 27 مارس/آذار 2022.
ــم فــــريــــق الـــفـــيـــلـــم الـــنـــجـــمـــة األردنــــيــــة  ويــــضــ
صــبــا مـــبـــارك واملــمــثــلــة األردنـــيـــة الــصــاعــدة 
ــارا عـــبـــود الـــتـــي لــعــبــت شــخــصــيــة أمـــيـــرة،  ــ تـ
واملمثلني  نــشــوان  األردنـــي صهيب  واملمثل 
بكري  وزيــــاد  سليمان  عــلــي  الفلسطينيني 
وولــيــد زعيتر وقــيــس نــاشــف. وكـــان الفيلم 
قــد نـــال ثـــالث جــوائــز أخــيــرًا مــن »مــهــرجــان 
ــي جــــائــــزة  ــ ــ فـــيـــنـــيـــســـيـــا الــــســــيــــنــــمــــائــــي«، وهـ
النــتــيــرنــا مــاجــيــكــا الــتــي تــمــنــحــهــا جمعية 
تــشــيــنــيــتــشــيــركــولــي الــوطــنــيــة االجــتــمــاعــيــة 
إنريكو  لــلــشــبــاب )CGS(، وجــائــزة  الثقافية 
فــولــتــشــيــنــيــونــي الـــتـــي يــمــنــحــهــا املــجــلــس 
الـــدولـــي لــلــســيــنــمــا والــتــلــيــفــزيــون واإلعــــالم 
الــســمــعــي الــبــصــري بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار 

بني األديان.
كــذلــك حــصــل عــلــى تــنــويــه خـــاص مــن لجنة 
تحكيم »مهرجان أيام قرطاج السينمائية«، 
ــة الــــرســــمــــيــــة،  ــقــ ــابــ ــســ ــي املــ ــيــــث شـــــــــارك فــــ حــ
وســيــنــافــس هــــذه األيـــــام عــلــى جـــائـــزة قسم 
ــان الــبــحــر  ــهـــرجـ اخــــتــــيــــارات عـــاملـــيـــة  فــــي »مـ
ــه  ــي« فـــي دورتــ ــدولــ ــر الــســيــنــمــائــي الــ ــمـ األحـ

األولى املقامة في جدة بالسعودية.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

نـــشـــرت مــلــكــة جـــمـــال الــفــيــلــيــبــني بــيــاتــريــس 
ــيــــز عــــبــــر حــــســــابــــهــــا عــلــى  ــــي غــــومــ ــــدجـ ــويـ ــ لـ
»إنــســتــغــرام« صـــورًا لــهــا بمدينة إيـــالت في 
تقوم  التي  الجولة  ضمن  املحتلة،  فلسطني 
مسابقات  فــي  أخــريــات  متسابقات  مــع  بها 
ملكة جمال الكون التي ستقام في األراضي 
املحتلة يوم اإلثنني 13 ديسمبر/كانون األول 
الحالي. وقد ظهرت غوميز في الصورة مع 
الفلسطيني  الثوب  يرتدين  وهــن  زميالتها 
التقليدي، على اعتبار أنه اللباس التقليدي 
»لــبــدو إســرائــيــل«. وأرفــقــت الــصــور بوسوم 

مختلفة بينها »زوروا إسرائيل«.
للمتسابقات  مــشــاهــد  الـــصـــور  وتــضــّمــنــت 
وهــــن يــقــمــن بــتــحــضــيــر طــبــق ورق الــعــنــب 
ــــي(، وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات  ــــدوالـ )ورق الـ
ــارت  املــرتــبــطــة بــالــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأثــ
الصورة غضبا كبيرًا على مواقع التواصل 
ــتــــالل  ــلـــى اعــــتــــبــــار أن االحــ ــتــــمــــاعــــي، عـ االجــ
ــلــــى الـــثـــقـــافـــة  ــلـــيـــة الــــســــطــــو عــ يـــــواصـــــل عـــمـ
الفلسطينية، وهي السياسة املستّمرة منذ 
بالترويج لألطباق  سنوات طويلة، وبــدأت 
الفلسطينية على أنها إسرائيلية، ولحقتها 

خطوات كثيرة فنية وثقافية. 
ــة مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال  ــامــ وأثـــــــار قــــــرار إقــ
ــداًل كــبــيــرًا،  الـــكـــون فـــي األراضـــــي املــحــتــلــة جــ
املعنية  الدولية  املنظمات  مساهمة  بسبب 
، بتبييض صــورة 

ّ
بــشــؤون الــتــرفــيــه والـــفـــن

االحــتــالل ومــحــو جــرائــمــه املــســتــمــرة يوميا 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــني. وســــبــــق أن أعــلــنــت 
الشهر املاضي ملكة جمال اليونان رافاييال 
بالستيرا االنسحاب من املسابقة. وصّرحت 
: »ال يمكنني الــصــعــود عــلــى املــســرح 

ً
قــائــلــة

ــأن ال شــــيء يـــحـــدث، بينما  ــ والـــتـــصـــرف وكـ
يــقــاتــل الـــنـــاس مـــن أجــــل حــيــاتــهــم هـــنـــاك«. 
والقى تصريح بالستيرا ترحيبا كبيرًا من 
حكومة  بينما أعلنت  الفلسطينيني،  قــبــل 
جــنــوب أفــريــقــيــا مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي ســحــب الـــدعـــم من 
تمّسك  بسبب  الحالية،  الــبــالد  جمال  ملكة 
الــقــائــمــني عــلــى نــشــاطــاتــهــا بــإشــراكــهــا في 

مسابقة ملكة جمال الكون.
ــغــــوط عــلــى  ــــف بـــعـــد ضــ ــــوقـ ــــي هــــــذا املـ ــأتـ ــ ويـ
ــيـــرًا بلقب  اللـــيـــال مـــســـوانـــي الـــتـــي فـــــازت أخـ
على  لحملها  أفريقيا،  جــنــوب  جــمــال  ملكة 
العاملية بسبب  الجمالية  املسابقة  مقاطعة 
ــيــــل فــي  »الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي تــرتــكــبــهــا إســــرائــ
ذكــرتــه وزارة  مــا  الفلسطينيني«، وفــق  حــق 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة فــي  ــنـــون والـــثـــقـــافـــة الـــجـ ــفـ الـ

بــهــا نــفــســيــا. وبــــني هــــذا وذاك تــعــيــش رحــلــة 
 
ً
التناقضات والحيرة بني األنا املتحققة فعال
بفعل املولد في وسط غربي عاشته من حيث 
قــد تتعارض  بــرواســب ثقافية أخـــرى  املــنــشــأ 
مــع ثــقــافــة بــلــد املــولــد واملــنــشــأ )فــرنــســا(. لكن 
عــنــد الـــعـــودة إلـــى الــجــزائــر، املــوطــن الــثــقــافــي، 
تعيش األخوات حالة من االغتراب املضاعف، 
فـــيـــصـــبـــحـــن فـــــي اغــــــتــــــراب دائـــــــــم بـــــني عـــاملـــني 
مختلفني، يعيش أحدهما )الجزائر( تحوالت 
كـــبـــرى عــلــى املـــســـتـــوى الــثــقــافــي والــســيــاســي 
يقدم  الــثــالث.  الــعــائــدات  يفاجئ  واالجتماعي 
ــراءة أخـــرى فــي حــالــة الــتــشــتــت التي  الــفــيــلــم قــ
عـــاشـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الــفــرنــســيــني مــــن أصــــول 
تعود  البلدين  بــني  الهجرة  فحركة  جــزائــريــة؛ 

تونس ـ محمد معمري

فــي  ــا  ــنـــمـ ــيـ الـــسـ بــــقــــاعــــات  األول  عــــرضــــه  فـــــي 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، حــظــي فــيــلــم »أخــــوات« 
لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة يــمــيــنــة بن 
يعيد  إذ  التونسي،  الجمهور  باهتمام  قيقي 
الشتات والهجرة بني  من جديد طرح مسألة 
فرنسا والجزائر التي تعود إلى بدايات القرن 
العشرين وما خلفته من أزمات عائلية وبحث 

عن هوية مفقودة.
ــــوات فــرنــســيــات  يــــروي الــفــيــلــم قــصــة ثـــالث أخـ
من أصول جزائرية: إيزابيل أدجاني في دور 
ــــورة«  »زهــــــرة« ورشـــيـــدة بــراكــنــي فـــي دور »نـ
ومايوين لوبيسكو في دور »جميلة«، يبحثن 
منذ 30 عاما عن أخيهن »رضــا« الــذي خطفه 

األب وعاد به إلى الجزائر.
وملا تعلم األخــوات بأن األب على فراش املوت 
يقررن السفر إلى الجزائر، على أمل أن يكشف 
»زهــرة«  تبدأ  لهن عن مكان شقيقهن. وهكذا 
ــة ضــــد الــــزمــــن فــــي جـــزائـــر  ــلـ وشــقــيــقــتــاهــا رحـ
ــثـــورة. حــاولــت مخرجة  تــعــصــف بــهــا ريــــاح الـ
الــفــيــلــم خـــوض تــجــربــة الــبــحــث عــن الــــذات في 
ــا، ولــكــنــه ملتصق  مــحــيــط غــريــب عــنــهــا مـــاديـ

بــيــان. وفــي جــنــوب أفريقيا أيــضــا كــان أول 
فلسطني  فـــي  املــســابــقــة  لتنظيم  املــنــتــقــديــن 
املحتلة ماندال مانديال، حفيد رئيس جنوب 
أفريقيا السابق نيلسون مانديال، الذي دعا 
الفائزات السابقات في مسابقة ملكة جمال 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة الــفــاعــلــيــة 

احتجاجا على »االحتالل واملعاملة القاسية 
للفلسطينيني«، مؤكدًا أنه »ال يوجد ما هو 
ــتـــالل والــتــمــيــيــز املــؤســســي  جــمــيــل فـــي االحـ
ضد الشعب الفلسطيني«. وأضاف في بيان 
اإلســرائــيــلــي ال  العنصري  الفصل  »احــتــالل 
في  العنصري  الفصل  نظام  عــن  يقل خسة 
لدعوتنا  العالم  استجاب  أفريقيا.  جــنــوب 
لـــلـــوقـــوف فــــي تـــضـــامـــن عــــاملــــي ضــــد نــظــام 
ـــكـــرر دعــوتــنــا 

ُ
ن الـــعـــنـــصـــري. واآلن  الــفــصــل 

ــمـــالت الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي  ملــقــاطــعــة حـ
إسرائيل وفرض عقوبات عليها«. 

ورغم دعوات املقاطعة وصلت ملكتا جمال 
البحرين )منار نديم دياني( واملغرب )كوثر 
بن حليمة( إلى فلسطني املحتلة للمشاركة 
حساباتهما  عبر  عّبرتا  وقــد  املسابقة،  في 

ــل االجـــتـــمـــاعـــي عــن  ــواصــ ــتــ ــلـــى مــــواقــــع الــ عـ
ســعــادتــهــمــا بــاملــشــاركــة، وأنــهــمــا تـــرّوجـــان 

»السالم«. لـ
مة ملكة جمال 

ّ
وبينما سبق أن أعلنت ُمنظ

ــارات  الــكــون املــشــرفــة عــلــى املــســابــقــة أن اإلمــ
ســتــرســل مــتــســابــقــة لــلــمــشــاركــة فــي الــحــدث 
الجمالي، إال أنها لم تعلن بعد عن اسمها، 
مــلــكــة  النـــتـــخـــاب  حـــفـــل  أول  أن  خـــصـــوصـــا 
جمال اإلمــارات العربية املتحدة )كانت من 
في  ألغي  املــاضــي(  الشهر  إقامته  املفترض 
الــوقــت«.  ضيق  »بسبب  األخــيــرة  اللحظات 
وبالتالي، لم يعلن عن اسم املتسابقة التي 
يفترض أن تشارك في الفعالية في فلسطني 
املحتلة، علما أن كل املتسابقات وصلن قبل 

أسبوع إلى إيالت.

الــقــرن العشرين ومــا قبلها، منذ  إلــى بــدايــات 
احتالل فرنسا للجزائر سنة 1820، ويتواصل 
صدى هذه الوضعية إلى حدود القرن الواحد 
الفرنسيني  من  الكثير  أن  خاصة  والعشرين، 
ــزال يــهــزهــم الحنني  مــن أصــــول جــزائــريــة ال يــ
ــر عــلــى الــضــفــاف الجنوبية  إلـــى الـــوطـــن اآلخــ
للمتوسط. حضر عرض الفيلم األول مخرجته 
يمينة بن قيقي واملنتج فيليب دوبوي مانديل 

واملمثلة فايزة قني في دور »سمية«.
لفيلمها  األول  الـــعـــرض  أن  املــخــرجــة  ــــدت  وأكـ
ــونــــس يـــشـــكـــل مـــنـــاســـبـــة ســـعـــيـــدة لـــهـــا،  ــــي تــ فـ
خــاصــة أنــهــا تــؤمــن بــأن السينما هــي الجسر 
الثقافات  اختالف  رغــم  الشعوب  بني  الواصل 
والــحــضــارات وحتى األمــزجــة. يذكر أن قيقي 
ــــدت عــــام 1957 فـــي مــديــنــة لــيــل الــفــرنــســيــة  ولـ
ألبوين جزائريني، وهي مخرجة وسيناريست 

ومنتجة برامج تلفزية ووزيرة سابقة.
عــــرفــــت بـــاالشـــتـــغـــال فــــي أفــــالمــــهــــا الــــروائــــيــــة 
ــيــــع تـــهـــم قــضــايــا  والــــوثــــائــــقــــيــــة عـــلـــى مــــواضــ
أعمالها  والذاكرة. ومن  واالندماج  املهاجرين 
ــات املـــهـــاجـــريـــن«  ــ ــريـ ــ الـــشـــريـــط الـــوثـــائـــقـــي »ذكـ
الله األحد«  الروائي »إن شاء  )1997( والفيلم 

.)2001(

»أخوات« يبحثن عن المكان اآلخر

»جيالن«... زمنان 
يلتقيان في أغنية

إسرائيل تسطو على الثوب الفلسطيني

لندن ـ العربي الجديد

اليوم  »نتفليكس«  واملسلسالت  األفــالم  تبدأ منصة مشاهدة 
مــخــرجــا. وتشمل  لــــ47  عــربــيــا،  مــا مجموعه 58 فيلما  عـــرض 
املجموعة أفالما روائية وقصيرة ووثائقيات، وأفالما حائزة 
على جوائز، وكالسيكيات، وأعمااًل ترشحت رسميا لجوائز 
املجموعة  العربي.   وتضم  الوطن  األوســكــار من مختلف دول 
الــجــديــدة بــعــض األفــــالم الــحــائــزة عــلــى الــجــوائــز واإلشـــــادات 
الــعــاملــيــة، مــثــل فــيــلــم »الــهــديــة« الــحــائــز عــلــى جــائــزة »بــافــتــا«، 
و»عــاش يا كابنت« الفائز بثالث جوائز في مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي 2020، بما في ذلك جائزة الهرم البرونزي. 
مستحيل«،  عــشــرون  »كأننا  فيلم  أيضا  املجموعة  تضم  كما 
الـــذي يــعــد أول فيلم عــربــي قصير ُيــعــرض لــلــمــّرة األولــــى في 

 السينمائي.
ّ
مهرجان كان

وتــتــضــمــن املــجــمــوعــة أفـــالمـــا وثـــائـــقـــيـــة، مــثــل فــيــلــم »الـــخـــوذ 

املدني  الدفاع  متطوعي  تجربة  عن  يتحدث  الــذي  البيضاء«، 
فــاز بأوسكار أفضل  التي مزقتها الحرب، والــذي  في سورية 
فيلم وثائقي قصير. وكانت أفالم عدة من هذه املجموعة، من 
مصر ولبنان وفلسطني وسورية واملغرب والجزائر وتونس 
واألردن والعراق، قد مثلت بلدانها في جوائز أوسكار ضمن 

فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي.
ويقف خلف األفالم الـ58 هذه 47 مخرجا، بينهم نادين لبكي، 
وآن ماري جاسر، وإيليا سليمان، وهاني أبو أسعد، وغيرهم. 
توزيع  »حــفــالت ومهرجانات  إن  »نتفليكس«  مــن  بيان  وقــال 
 والبندقية 

ّ
جوائز السينما العاملية، مثل أوسكار وبافتا وكان

وغيرها، تستقطب اهتمام عشاق السينما واألفالم في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم كـــل عــــام، حــيــث تــتــوجــه األنـــظـــار نــحــو األفــــالم 
والقصص الجديدة، بغض النظر عن املكان الذي تدور فيه أو 
موضوعاتها، ويبدي مجتمع الترفيه ترحيبا حارًا بالقصص 

األصلية التي يتم عرضها من جميع أنحاء العالم«.

»خيال« المخرج يسيء لألسرى 
الفلسطينيين

 فيلم 

»أميرة«

58 فيلمًا عربيًا

فنون وكوكتيل
منّصة

فيلم

قضية

متابعةتجربة

خليل العلي

ــقــّدم نمطا 
ُ
انــطــلــقــت فــرقــة »جـــيـــالن« املــوســيــقــيــة بــرؤيــتــهــا الــجــديــدة مــن بـــيـــروت، لــت

الــشــرقــّيــة، واملوسيقى  واملــقــامــات  األلــحــان  فيه  نــوعــه، تمتزج  مــن  فــريــدًا  موسيقّيا 
الغربية. الالفت أن هذه الفرقة تضم أربعة فنانني؛ أبوان، وابنان.   

الفنان خالد العبد الله، الذي قّدم على مدى سنوات طويلة حفالت من أغاني الطرب 
»قــررت  الجديد«:  »العربي  مع  لقاء  في  يقول  العود،  على  غناًء وعزفا  واملوشحات 
نؤسس  أن  غيتار،  والــبــاص  الغيتار  عـــازف  الخطيب  أســامــة  الفنان  أنــا وصديقي 
فرقة موسيقية. أتتني فكرة تسمية الفرقة »جيالن« ألنها تتألف مني ومن أسامة 
ونحن من جيل واحد، كما تضم الفرقة ابني آدم )غناء، بيانو، كيبورد(، وابن أسامة، 

إبراهيم )درامز(، أي أن الفرقة تتألف من والدين وولديهما«.
أغاني  العود. ويضم برنامجنا  آلة  الشرقية والعزف على  يضيف: »أؤدي األغاني 

خاصة، وأغاني لبنانية وطربية، لكن بأسلوب الجاز والروك«.
يلفت العبد الــلــه إلــى أن الــفــكــرة تكمن فــي الــتــواصــل بــني األجــيــال، وبــلــورة األفــكــار 
ــة ترضي جميع األذواق، و»هـــذا مــا سنقدمه بشكل مــدروس 

ّ
بــروح وحــل لتقديمها 

في حفلتنا القادمة بمسرح املدينة في بيروت يوم األحد املقبل. كما نطمح إلى أن 
نستطيع االنطالق إلى باقي دول العالم، لنوصل جوهر املوسيقى العربية بأسلوب 
عصري«. أما آدم، ابن خالد، يقول: »بالنسبة لتجربتي في فرقة »جيالن«؛ فأعتبرها 
ة فنّية لي على صعيد الغناء 

ّ
تجربة مميزة على الصعيد الشخصي؛ ألنها أول طل

الوقت نفسه تحثني  املسرح، وفي  بالحرية على  الشعور  والعزف، وهي تعطيني 
على تنمية قدراتي الغنائية واملوسيقية، كما أن هذه التجربة دفعتني إلى املساعدة 

في تجديد األغاني القديمة«.
دْينا، وجدنا أن 

َ
من جهته، يقول الفنان أسامة الخطيب: »عندما بدأنا نلتقي مع ول

هناك جيلني بأفكار جديدة وخبرة مخضرمة، ورأينا أن هذه الخلطة ستؤدي إلى 
مزيج بني جيلني في الفن«.

جدل كبير أثاره فيلم »أميرة« من إخراج المصري محمد 
دياب، وإنتاج أردني فلسطيني ومصري مشترك، وذلك 
الفلسطينيين  األطفال  لقضية  »مسيء«  تناول  بسبب 

المولودين من النطف المهربة لألسرى

أسامة أنور عكاشة 
يحضر في 2022

النبوي  املــصــري خــالــد  املمثل  بــدأ 
لتصوير  بــالــتــحــضــيــر  )الــــصــــورة( 
يا  »راجــعــني  التلفزيوني  املسلسل 
املقبل.  هــوا«، للعرض في رمضان 
إخــراج محمد سالمة،  والعمل من 
ومن املقرر أن ينطلق تصوير أول 
الثاني  املشاهد في يناير/ كانون 
املقبل. »راجعني يا هوا« مأخوذ عن 
مسلسل إذاعي يحمل االسم نفسه 
كان قد قدمه الكاتب الراحل أسامة 
عـــــام 2004 وحــقــق  عـــكـــاشـــة  أنــــــور 
اكتمل  وسينمائيا  كبيرًا.  نجاحا 
تصوير فيلم »الباب األخضر« عن 
ُيــحــدد موعد  روايـــة لعكاشة، ولــم 
ــل، وتــــــردد  ــمــ ــعــ نـــهـــائـــي لــــعــــرض الــ
أنـــه ســيــعــرض فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
في بطولته  الفيلم يشارك  الثاني. 
ــــاوي،  ــــصـ ــد الـ ــ ــالـ ــ ــار، وخـ ــ ــــصـ إيـــــــاد نـ
ومحمود عبد املغني، وأحمد فؤاد 
ســلــيــم، وســهــر الـــصـــايـــغ، وإخــــراج 

رؤوف عبد العزيز.

جيسي سموليت 
ينفي اختالق 
االعتداء عليه

نـــفـــى املـــمـــثـــل األمــــيــــركــــي جــيــســي 
ــدة  ســــمــــولــــيــــت )الــــــــــصــــــــــورة( بــــشــ
يكون  أن  محاكمته،  جلسة  خــالل 
هـــو الــــذي فــبــرك اعــــتــــداًء ذا طــابــع 
عــنــصــري ويــنــطــوي عــلــى كــراهــيــة 
عــــام 2019،  اســـتـــهـــدفـــه  لــلــمــثــلــيــني 
وتــبــنّي أنـــه كـــاذب وتــســبــب يومها 
الــواليــات  فــي  السخط  مــن  بموجة 
املــتــحــدة. ونــقــلــت وســـائـــل اإلعـــالم 
ــيــــة عــــــن املــــمــــثــــل قـــــولـــــه فــي  ــلــ املــــحــ
ــم يــكــن  ــ ــداء »لــ ــ ــتــ ــ املـــحـــكـــمـــة إن االعــ
خدعة«، نافيا أن يكون تحدث »في 
أي وقـــت عــن خــدعــة« مــع شركائه 
ــِهــم املمثل األســود 

ُ
املــزعــومــني. وات

املـــثـــلـــي جــنــســيــا الــــــذي كـــــان نــجــم 
مــســلــســل »إمـــبـــايـــر« الــتــلــفــزيــونــي 
بأنه »فبرك« االعتداء الذي حصل 
ــانـــي  ــثـ الـ يــــنــــايــــر/كــــانــــون   29 فـــــي 
دوالر   3500 ودفـــــــع   ،2019 ــام  ــ عــ
أمــيــركــي لــشــقــيــقــني مـــن الــجــنــســيــة 
على  ذلــك  بعد  وكــذب  النيجيرية، 

الشرطة.

أفضل سيناريو لفيلم 
سينمائي في القرن 21

ــو  ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ اخــــــــــتــــــــــار كــــــــتــــــــاب الــ
فـــيـــلـــم »غــــيــــت آوت«  األمــــيــــركــــيــــون 
سينمائي  لفيلم  سيناريو  أفضل 
ــن،  ــريـ ــعـــشـ فــــي الــــقــــرن الـــــواحـــــد والـ
اآلن. وانــتــخــب  األقــــــل حـــتـــى  عـــلـــى 
أعـــضـــاء نــقــابــة كـــتـــاب الــســيــنــاريــو 
ــذا من  األمــيــركــيــني فــيــلــم اإلثـــــارة هـ
الــذي أخرجه جــوردان  العام 2017 
سيناريو  كأفضل  )الــصــورة(  بيل 
ــوام الـــــ21 األخــيــرة،  ــ عــلــى مـــدار األعـ
وتــصــدر مــجــمــوعــة مــخــتــارة تضم 

مجموعة من مائة عمل.
واحـــتـــل فــيــلــم »إيــتــرنــل ســانــشــايــن 
أنــــــد ذي ســـبـــوتـــلـــس مــــايــــنــــد« مــن 
بطولة جيم كاري وكايت وينسلت 
املــركــز الــثــانــي، مــتــقــدمــا عــلــى »ذي 
ســوشــل نــيــتــوورك« الــــذي يــتــنــاول 
الفيلم  وعلى  »فيسبوك«  تأسيس 
ــايـــت«  ــاراسـ الــــكــــوري الــجــنــوبــي »بـ
الحائز جائزة األوسكار عام 2020. 
السيناريو  ــاب 

ّ
كــت نقابة  والحــظــت 

ــرنـــت أن  ــتـ عــبــر مــوقــعــهــا عــلــى اإلنـ
الكبيرة  للشاشة  الكتابة  »مفهوم 

يمر بأزمة وجودية«.
وأضـــافـــت: »تــتــقــاطــع األنــــواع التي 
كانت منفصلة سابقا مثل الخيال 
ــا،  ــيـــديـ ــكـــومـ الـــعـــلـــمـــي والـــــرعـــــب والـ
نفس  في  جميعها  تكون  وأحيانا 

السيناريو«.

أخبار

)IMDb( صبا مبارك وتارا عبود في مشهد من الفيلم

من فيلم »ملح هذا البحر« للفلسطينية آن ماري جاسر )نتفليكس(

المتسابقات في القدس المحتلة )فرانس برس(

تعيش 
األخوات حالة 
من االغتراب 
المضاعف 
)Imdb(

تضم الفرقة فنّانَين وابنيهما )فيسبوك(
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