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»فيسبوك« يستمرّ باالستنساخ: 
»كلوب هاوس« هدفًا جديدًا

تصاعد الخالف بين »تويتر« 
والهند بسبب حظر الحسابات

نيويورك ـ العربي الجديد

 من أبرز 
ً
قد تكون »نيويورك تايمز« واحدة

القضايا،  تغطية  فــي  الــعــالــم  فــي  الصحف 
والثقافة  اإلنــســان  حــقــوق  قصص  وبينها 
 
ّ
والـــعـــرق والــجــنــس، عــبــر صــفــحــاتــهــا. لــكــن

ـــقـــة بــهــذه 
ّ
ــا املـــتـــعـــل ــايـ ــقـــضـ ــامـــل مــــع الـ ــعـ ــتـ الـ

أروقــة الصحيفة، يكشف  املواضيع، داخــل 
اإلدارة وانقسام كبير  عن خلل في طريقة 
بـــن صــحــافــيــيــهــا والــعــامــلــن فــيــهــا، وهــو 
ــي إن إن« فـــي تــقــريــٍر  ــا تــكــشــف عــنــه »ســ مـ
الصحيفة  مــن  8 موظفن  مــع  فيه  تحّدثت 
فــمــنــذ ديسمبر/  مــن دون ذكـــر أســمــائــهــم. 
الصحيفة  أعــلــنــت  املـــاضـــي،  األول  كـــانـــون 
مغادرة 3 من صحافييها، اثنان منهم برزا 
األبــواب  فتح  ما  فيها،  بعملهما  هرا 

ُ
واشت

على وسعها النتقادات داخلّية وخارجّية 
فــــي الـــتـــعـــامـــل الـــبـــنـــيـــوي مــــع الــصــحــافــيــن 
ومواضيعهم وفي نظام املحاسبة والعقاب 
ق بالعنصرّية 

ّ
داخلها، تحديدًا في ما يتعل

ــوادث  ــ ــحـ ــ واملــــهــــنــــّيــــة. كـــمـــا فـــتـــحـــت هــــــذه الـ
مجموعٍة  بــن  الداخلي  للصراع  صفحاٍت 
ــي املــنــهــجــيــة  تـــدعـــو إلـــــى وضــــــــوٍح أكـــبـــر فــ
والتعامل مع الصحافين عندما يرتكبون 
ــقـــاب، وبــــن آخــريــن  ــى عـ أفــــعــــااًل تــحــتــاج إلــ
 في داخل الصحيفة »ثقافة إلغاء«، 

ّ
يرون أن

هـــذا عـــدا عــن انــتــقــاد الــجــمــهــور للصحيفة 
 ذلــك، أّدى إلــى اشتباكات بن 

ّ
وأدائــهــا. كــل

مستترة،  وأخـــرى  علنّية  بينها  املــوظــفــن، 
»فيسبوك«  عبر  املــأ  على  أيضًا  وتحصل 

و»تويتر«، بحسب »سي إن إن«. 
وأثـــار اإلعـــان، يــوم الجمعة املــاضــي، عن 
مــغــادرة اثــنــن مــن الصحافين الــبــارزيــن 
فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« مــســتــويــات »غير 
مسبوقة من االنقسام والجدل داخل غرفة 
األخبار، حيث يتصارع املوظفون بعضهم 
مع بعض وحتى عبر فيسبوك وتويتر«. 
ويدور االنقسام حول أسئلة هاّمة: ما هو 
أفضل إجــراء يمكن اتخاذه عندما يواجه 
صــحــافــيــو »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز اتـــهـــامـــات 
بــانــتــهــاك بــعــض املــبــادئ األســاســيــة التي 
تتبناها الصحيفة؟ وملاذا ال تتخذ قيادة 
الصحيفة قراًرا بشأن أفضل مسار للعمل 
فــي أي حــالــة معينة ثــم تلتزم بــه بمجرد 
ــدة تناسب  اتــخــاذه؟ ال تــوجــد إجــابــة واحـ
من  الشفافية  إلــى  االفــتــقــار  لكن  الجميع، 
ـــن فــــي الـــصـــحـــيـــفـــة حـــول  ــؤولـ ــســ ــار املــ ــبــ كــ
ــذه الــــقــــرارات أحــبــط  كــيــفــيــة اتـــخـــاذ مــثــل هـ
كبير  قطاع  معنويات  وأضعف  املوظفن 
 من غرفة األخبار، حسبما قال العديد من 

العاملن فيها.
أخــيــرًا، هما  اســتــقــاال  الــلــذان  والصحافيان 
دونالد جي ماكنيل جونيور وآندي ميلز، 
هما 

ّ
ولكاهما قّصة منفصلة عن اآلخر، لكن

منوعات

ــتـــويـــات مـــتـــشـــابـــهـــة مــــن الـــجـــدل  أثــــــــارا مـــسـ
الصحة  مــراســل  وهــو  فماكنيل،  والغضب. 
والعلوم منذ فترة طويلة وبرز نجمه أثناء 
الصحيفة  غــــادر  ــا،  كـــورونـ لــوبــاء  تغطيته 
بعد أسبوعن من كشف »ذا ديلي بيست« 
ــه اســـتـــخـــدم افـــــتـــــراءات عــنــصــريــة أثـــنـــاء  ــ أنـ
عــمــلــه كــمــرشــد خــبــيــر لــلــطــاب خــــال عــام 
الـــبـــيـــرو. وكـــانـــت  ــى  ــ ــة إلـ ــلـ 2019 ضـــمـــن رحـ

سابقًا،  عاقبته  ــهــا 
ّ
أن أعلنت  قــد  الصحيفة 

 احــتــجــاجــاٍت داخــلــيــة وتـــســـاؤالت عن 
ّ
لــكــن

نــوعــيــة الــعــقــاب أدت إلـــى مــغــادرتــه بعدها 
بــأيــام. أمـــا مــيــلــز، وهـــو صــحــافــي املــدونــات 
الصوتية الذي كان له دور فعال في إنشاء 
ــا بــعــدمــا تــبــن أن  ــادرهـ ــلـــي«، فــقــد غـ »ذا ديـ
بودكاست »الخافة«، الذي أنتجه، تشوبه 
ــه مختلق وُبني على 

ّ
أن أي  عيوب خطيرة، 

روايــــــة مــقــاتــل وهـــمـــي مـــن »داعــــــــش«. وقــد 
أدى الكشف عنها إلــى إعــادة التركيز على 
املزاعم السابقة بسوء السلوك التي اعترف 

بها واعتذر عنها.
 
ّ
وعلى الرغم من اختاف القضّيتن، إال أن
القاسم املشترك بينهما هو دراية الصحيفة 
ــع ذلــك  املــســبــقــة بــســلــوك الــصــحــافــيــن، ومــ
ــــى حــــن انــفــجــرت  أبــقــتــهــمــا ودعــمــتــهــمــا إلـ
ت عنهما. فقد كانت 

ّ
القضيتان بشدة فتخل

سلوكه  على  ماكنيل  عاقبت  قد  الصحيفة 
عـــام 2019، فــيــمــا كــانــت عــلــى درايــــة بسوء 
ــدأ الــعــمــل فــيــهــا عــام  ســلــوك مــيــلــز عــنــدمــا بـ
2016. وبعدما واجه ماكنيل وميلز تدقيقًا 
جـــديـــدًا عــلــى أفــعــالــهــمــا الــســابــقــة، وظــهــور 
معلومات جــديــدة مــن الـــرأي الــعــام، لــم تعد 
 لوقوفها إلى جانبهما، 

ً
الصحيفة مرتاحة

فــغــادرا عــبــر االســتــقــالــة. لـــذا، كـــان التغيير 
الظاهر بمثابة وقود ملا أصبح اليوم نقاشًا 

محتدمًا يجتاح الصحيفة. 
وحـــول هـــذا الـــجـــدل، قــالــت املــتــحــدثــة باسم 
»ســـي إن إن«:  ـــ لـ الــصــحــيــفــة إيـــلـــن مــيــرفــي 
»بالنسبة إلى مثل هذه الحاالت، فإن مهمة 
ملعرفة  كامل  بشكل  التحقيق  هــي  قيادتنا 
ما حــدث بالضبط ومــا ينبغي فعله حيال 
ذلك. غالًبا ما تظهر معلومات أو مخاوف 
ــدة بـــعـــد أن تـــصـــبـــح هــــــذه الــــحــــاالت  ــ ــديـ ــ جـ
القضايا كما  علنية. نحن نعمل على هذه 
نــفــعــل فـــي صــحــافــتــنــا، ونــــحــــاول أن نــبــذل 
قصارى جهدنا، مع التركيز على الحقائق، 
وســـيـــاســـات الــشــركــة وقــيــمــهــا )االســتــقــال 
والنزاهة واالحترام( مركزّية في قراراتنا«. 
لكن االفتقار إلى الشفافية في هذه املسألة 
غياب  وساهم  داخلًيا،  التوترات  يهدئ  لم 
التفاصيل امللموسة في خلق بيئة يتوصل 
فيها العديد من املوظفن إلى استنتاجات 
تستند إلى أجزاء من املعلومات. إذ تعتقد 
مجموعة من الصحافين داخل »نيويورك 
ا ملا يسمى 

ً
تايمز« أن املغادرين يمثان رمز

تلبي  الصحيفة، حيث  في  اإللغاء«  »ثقافة 
املوظفن  مــن  »أقلية  بـ يصفونه  مــا  اإلدارة 
»املستيقظن« الذين أثــاروا مخاوف بشأن 
املوظفون  هـــؤالء  ويشير  ومــيــلــز«.  ماكنيل 
زمـــائـــهـــم  ــن  ــ مـ  150 أن  ورد  ــة  ــ ــالـ ــ رسـ إلــــــى 
وقـــعـــوا عــلــيــهــا يــطــلــبــون فــيــهــا مـــن اإلدارة 
الــعــلــيــا إعــــادة تقييم ســلــوك مــاكــنــيــل. لكن 
املعارض  الجناح  الذين يشكلون  املوظفن 
هذه  بشدة  يرفضون  التايمز  صحيفة  في 
ــدون أن رســـالـــتـــهـــم دعـــت  ــ ــؤكـ ــ الــتــســمــيــة ويـ
بالشفافية  املساءلة وطالبوا  إلى  ببساطة 
بشأن كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية. كما 
رفض املوظفون رواية »إلغاء الثقافة« التي 
ــادت واقـــتـــرحـــوا أن الــتــغــطــيــة اإلعــامــيــة  ســ
كانت مركزة للغاية على تصرفات ماكنيل 

لعام 2019 وليس افتقاره للندم بعد ذلك.

خالفات بين الموظفين 
واتهامات باإللغاء 

داخل الصحيفة

ــر« أنــــهــــا حـــظـــرت  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلــــنــــت خــــدمــــة »تـ أعــ
ــعـــــض الـــــحـــــســـــابـــــات فـــــــي الـــــهـــــنـــــد، عـــلـــى  ــ بـ
خــلــفــيــة احــتــجــاجــات حـــاشـــدة لــلــمــزارعــن 
ــهــــي، لــــكــــن مـــنـــصـــة الــــتــــواصــــل  ــيــــودلــ فـــــي نــ
االجتماعي رفضت إغاق حسابات أخرى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــديــد بــتــحــرك جنائي 
مـــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة. وكـــــان املـــســـؤولـــون 
املــاضــي، بأن  الهنود قد طالبوا، األســبــوع 
تـــقـــوم تــويــتــر بــحــظــر مـــئـــات املــســتــخــدمــن 
بتظاهرات  تتعلق  تغريدات  نشروا  الذين 
احتجاج على قوانن جديدة تطاول قطاع 
الــــزراعــــة، مــعــتــبــريــن أنـــهـــا تــمــثــل »تــهــديــدا 
خطيرا على النظام العام«. وامتثلت تويتر 
في البداية لحظر عدد من الحسابات، من 
معروفة  إخــبــاريــة  ملجلة  حــســابــات  بينها 
ومجموعات مزارعن، لكنها رفعت الحظر 
تهديدات  استدعى  ما  بعد بضع ساعات، 

»بتحرك قانوني« من الحكومة.
مــوقــع تويتر،  الخميس،  الــهــنــد،  وانــتــقــدت 
لـــعـــدم امــتــثــالــه ألوامـــــــره إلزالــــــة حــســابــات 
التواصل  منصة  محذرة  معن،  ومحتوى 
ــه »يـــجـــب أن تــحــتــرم«  ــ االجـــتـــمـــاعـــي مــــن أنـ
الــــقــــوانــــن الـــهـــنـــديـــة »بــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الــقــواعــد واإلرشــــــادات الــخــاصــة بــتــويــتــر«. 
وتكنولوجيا  اإللكترونيات  وزارة  وقالت 
ــنــــديــــة فـــــي بــــيــــان »نـــحـــن  ــات الــــهــ ــومــ ــلــ ــعــ املــ

ــه جـــزء من  نــقــدر الــحــريــة ونــقــدر الــنــقــد ألنـ
ليست  التعبير  حــريــة  لكن  ديمقراطيتنا. 
مطلقة وتخضع لقيود منطقية« كما ورد 

في الدستور.
وفي إطار تحرك احتجاجي، يقيم املزارعون 
في خيم على الطرق املؤدية إلى العاصمة 
ــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر،  ــريـ ــذ أواخـــــــــر تـــشـ ــنـ مـ
لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الــقــوانــن الـــجـــديـــدة، ما 
يعد أحد أكبر التحديات لحكومة ناريندرا 
مودي منذ توليها الحكم في 2014. واتخذ 
الــتــحــرك بــعــدا دولــيــا عندما كتبت كــل من 
نــجــمــة الـــبـــوب ريـــانـــا والــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة 
غريتا تونبرغ تغريدات مؤيدة للمزارعن، 
ــا أثــــــار غـــضـــب الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي وصــفــت  مــ

»االستعراض«. تعليقاتهما بـ
وكتبت تويتر في مدونة إنها »لم تعتقد أن 
لب منا القيام بها تتوافق 

ُ
األعمال التي ط

مـــع الـــقـــوانـــن الـــهـــنـــديـــة«. وقـــالـــت الــشــركــة 
»تماشيا  إنـــه  فرنسيسكو  ســـان  ومــقــرهــا 
التعبير  الدفاع عن حرية  في  مبادئنا  مع 
ــرأي، لـــم نــقــم بـــأي تــحــرك بــشــأن  ــ وحـــريـــة الــ
حـــســـابـــات تـــتـــكـــون مــــن كـــيـــانـــات إخـــبـــاريـــة 
ــيــــن«.  ــاســ ــيــ ــاء وســ ــ ــــطـ ــــشـ ــيــــن ونـ ــافــ ــحــ وصــ
وأضـــافـــت »الــقــيــام بــذلــك، كــمــا نــعــتــقــد، من 
ــه أن يــنــتــهــك حـــقـــهـــم األســـــاســـــي فــي  ــأنــ شــ
الهندي«.  القانون  بموجب  التعبير  حرية 

لــكــن الــشــركــة مــع ذلـــك قــالــت إن الــعــديــد من 
تــم »تعليقها بشكل دائــم«  قــد  الــحــســابــات 
فيما حــظــرت حــســابــات أخـــرى ولــكــن فقط 

»داخل الهند«.
مثل  املحلية  الشخصيات  بعض  وفتحت 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــيــوش غــويــال، 
حــســابــات عــلــى املــنــصــة الــهــنــديــة املنافسة 
»كــــو«. وال يــــزال مــــودي مــســتــخــدمــا نشطا 

لخدمة تويتر مع 65.5 مليون متابع.
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واشنطن ــ العربي الجديد

يستمر موقع »فيسبوك« باستنساخ أفكار شركات التكنولوجيا املنافسة، وتحديدًا 
منها تلك التي تلقى رواجــًا واسعًا وال تنتمي إلى شركته. فبعد استنساخ ميزات 
 تطبيقات 

ّ
»ســنــاب شــــات«، وأبـــرزهـــا مــيــزة الــقــصــص الــتــي بــاتــت مــوجــودة عــلــى كـــل

الشركة، والحديث عن نّية الشركة استنساخ تطبيق »تيك توك« في تطبيقها للصور 
الشركة استنساخ تطبيق  نّية  التسريبات عن  الفيديو »إنستغرام«، بدأت  ومقاطع 
ه يلقى إقبااًل واسعًا من حول العالم. 

ّ
»كلوب هاوس« الصوتي الذي ال يزال سريًا، لكن

كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية، األربعاء، أن شركة »فيسبوك« تتطلع 
إلى حجز مكان لها في مجال شبكات التواصل االجتماعي الصوتية، بعد الصعود 

السريع في شعبية تطبيق »كلوب هاوس«.
طلق في أوائل عام 2020 زيادة هائلة في 

ُ
شهد تطبيق »كلوب هاوس« األميركي الذي أ

أعداد املستخدمن، في وقت سابق هذا الشهر، بعدما عقد الرئيس التنفيذي لشركة 
»تسا« إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة »روبن هود« فاد تينيف، مناقشات 
مفاجئة على تلك املنصة. كذلك استخدم التطبيق مؤسس »فيسبوك« نفسه مارك 
ز واالفتراضي. وال يمكن الدخول إلى غرف 

ّ
زوكربيرغ أخيرًا، للحديث عن الواقع املعز

التواصل  الحالين.  الدردشة الخاصة بالتطبيق إال من خال دعــوات من األعضاء 
كتابات.  أو  فيديوهات  أو  مــشــاركــة صــور  إذ ال يمكن  الــصــوت،  عــبــره يقتصر على 
في  التنفيذيون  املسؤولون  وطلب  »آبـــل«.  أجهزة  عبر  فقط  حاليًا  متاح  والتطبيق 
»فيسبوك« من املوظفن إنشاء نسخة من »كلوب هاوس«، وفق ما نقلت »نيويورك 
تايمز« عن مصادر لم تسّمها مطلعة على املسألة. وقالت متحدثة باسم »فيسبوك« 
للصحيفة األميركية إن الشركة »تسهل تواصل األشخاص بالصوت والصورة منذ 
أعلن  أيــام،  التجربة«. وقبل  هــذه  لتحسن  دائمًا طرقًا جديدة  سنوات، وتستكشف 
الــرأســي مــن »تيك  موقع »تــك كــرانــتــش« أن »إنــســتــغــرام« قــرر استنساخ التايماين 
توك«، ما سيجعل ميزة »ستوريز« تتصرف مثل »ريلز«. و»ريلز« نفسها مستنسخة 
من امليزة الرئيسية في »تيك توك«، و»ستوريز« أيضًا مستنسخة من »سناب شات«. 

االنقسامات تعصف بـ»نيويورك تايمز«

أُجلت صفقة استحواذ شركتي أخبار
»أوراكل« و»وول مارت« على 

»تيك توك« في الواليات المتحدة 
إلى أجل غير مسمى، بينما يراجع 
الرئيس جو بايدن استنتاجات اإلدارة 

السابقة التي حذرت من تهديد 
شركات التكنولوجيا الصينية 

لألمن القومي.

تواصلت شركة »مايكروسوفت« 
مع »بنترست« خالل األشهر 

األخيرة، بشأن صفقة محتملة 
لالستحواذ على الشبكة 

االجتماعية التي تقدر قيمتها 
بـ51 مليار دوالر أميركي، وفق ما 

أفادت به صحيفة »فايننشال تايمز« 
نقًال عن مصادر.

استجابت شركة »فيسبوك« 
لدعوات كي ترفع الجهود 
لمحاربة العنصرية واإلساءة، 

خصوصًا عبر تطبيق »إنستغرام«، 
وضّد العبي كرة القدم في بريطانيا، 

عبر اإلعالن عن قواعد جديدة 
وقيود لمجابهة هذه اآلفة التي 

تنتشر عبر الرسائل.

لن يسمح موقع »تويتر« 
للرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب باستخدام منصته حتى 
وإن ترشح للبيت األبيض من 

جديد بعد حظر حسابه في يناير 
لتحريضه المتكرر على العنف، 

حسب ما صرّح به المدير المالي 
للشركة نيد سيغال.

انقسامات غير مسبوقة تشهدها »نيويورك تايمز« بسبب ممارسات صحافيين واحتجاجات آخرين، وتدور حول تعامل الصحيفة مع 
موظفيها ومنهجية محاسبتهم أو دعمهم حول مواضيع المهنية والعنصرية وغيرها
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وطاقتها  املهنية  طموحاتها  مــع  يتوافق  مــا 
اللبنانية  الفنانة  تــؤّكــده  مــا  هــذا  التمثيلية. 
التي تعترف أنها اعتذرت مؤخرًا عن عدد من 
ُعــِرضــت عليها: »هناك عناصر  التي  األعــمــال 
أي عرض  في  النظر  إغفالها عند  يمكنني  ال 
تــمــثــيــلــي، فــمــن املـــهـــم أن يـــكـــون الـــنـــص جــّيــدًا 
كل  منها  ينطلق  الــتــي  األســــاس  النقطة  ألنـــه 
شــيء آخـــر. كما يهّمني أن يــكــون الـــدور الفتًا 
وجديدًا في مضامينه، فال أشعر بأنني أكّرر 

نفسي من خالله. في الحقيقة، لست انتقائية، 
ولكنني أحب عملي كثيرًا، والتمثيل بالنسبة 
لي شغف تحّول إلى مهنة، ولذلك ال أرضى أن 
أقدم تنازالت على حساب موهبتي وقدراتي 
مــن أجــل عمل لــن يضيف لــي شيئًا، وهـــذا ما 
جــعــلــنــي أعـــتـــذر مـــؤخـــرًا عـــن بــعــض الــعــروض 

التي لم أجدها مناسبة لي«.
تعترف: »طبعًا، الوضع العام ال يساعد أبدًا، 
والـــعـــالـــم كــلــه يـــمـــّر بـــأزمـــة كــبــيــرة، ونـــحـــن في 

بيروت ـ رنا أسطيح

اللبنانية  انة 
ّ
الفن تتنّوع نشاطات 

ــــن مــجــالــي  ــا بـ ــ ــــي، مـ ــــاضـ مـــيـــرفـــا قـ
التمثيل والغناء. تابعها الجمهور 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة فـ فـ
األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة املــحــلــّيــة والـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
الالفتة واملتنّوعة  األدوار  عــددًا من  أّدت فيها 
في  الــحــال  هــو  كما  ِسماتها ومساحتها،  فــي 
ــت عليه 

ّ
الـــذي حــل الــعــودة«،  »الهيبة:  مسلسل 

املــديــنــة«،  »كــوالــيــس  ضيفة شـــرف. ومسلسل 
إلى   

ً
إضــافــة األولــــى،  البطولة  دور  أّدت  حيث 

مسلسل »عــالقــات خــاصــة«، الــذي اعتمد على 
بــن ممثلن مــن مختلف  املــشــتــركــة  الــبــطــولــة 
الجنسيات العربية. أما في مجال الغناء، فهي 
تستعّد حاليًا لطرح عدد من األعمال الغنائية 
الجديدة التي تتنّوع ما بن اللغتن العربية 
ــــى لـــهـــجـــات مــخــتــلــفــة  والـــفـــرنـــســـيـــة، إضــــافــــة إلـ
منها الجزائرية واللبنانية، وذلك بحسب ما 
تكشف القاضي في هذه املقابلة الخاصة التي 

أجرتها معها »العربي الجديد«.
ال تـــتـــســـّرع مــيــرفــا قـــاضـــي فـــي خــــوض غــمــار 
تـــجـــارب تــمــثــيــلــيــة جـــديـــدة، إن لـــم تــجــد فيها 

الجلد الصناعي من 
الصيحات األكثر رواجًا 

في هذا الموسم

من المهم أن يكون 
النص جيّدًا ألنه ركيزة أي 

عمل درامي

يتناول »الحرقة« ظاهرة 
الهجرة غير النظامية بين 

تونس وإيطاليا

2223
منوعات

لبنان أزمتنا ال تقتصر على جائحة كورونا 
ــا، وإنـــمـــا تـــطـــاول مــخــتــلــف مــســتــويــات  وحـــدهـ
العيش في هذا البلد. هذا يؤثر بشكل مباشر 
على القطاعات اإلنتاجية التي تضررت بشكل 

كبير وفي مختلف املجاالت«.
وعن انسحابها مؤخرًا من مسلسل »نسونجي 
بالحالل«، الذي كان من املفترض أن تخوض 
توضح:  املقبل،  الرمضاني  املوسم  خالله  من 
»سبق أن ُسئلت عن هــذا املــوضــوع، وقلت إن 

سوء التفاهم قد يحصل بن األخوة في البيت 
الــواحــد، وهـــذا مــا حــصــل«. تضيف: »خسرت 
كثيرًا مــن جـــّراء مــا جــرى، ألنــه كــان معروضًا 
ــلــــّي عـــمـــل لـــبـــنـــانـــي-ســـوري مـــشـــتـــرك، وقـــد  عــ
اعـــتـــذرت عــنــه بسبب تــعــاقــدي عــلــى مسلسل 

نسونجي بالحالل«.
من جهة أخرى، كانت ميرفا قد شاركت مؤخرًا 
في مسلسل »حــّواء«، من كتابة ناديا األحمر 
وإخـــراج فــادي سليم وإنــتــاج شركة »غولدن 
اليــــــــن«، وهـــــو مــســلــســل ســـوري-لـــبـــنـــانـــي تــم 
تصويره في سورية، وأّدت فيه دور البطولة، 
إلى جانب الفنانن ميالد يوسف وسارة أبي 
كنعان، ومجموعة من وجوه الدراما اللبنانية 
والسورية. عن انفتاحها على السوق الدرامي 
املـــشـــتـــرك، تـــقـــول: »املـــشـــاركـــة فـــي املــســلــســالت 
في  للممثل، وتسهم  مهّمة  املشتركة  العربية 
العمل مع  أنــهــا تكسبه خــبــرة  انــتــشــاره، كما 
ممثلن من مختلف الجنسيات، وتتيح تبادل 
الخبرات وتطوير املهارات الفردية للممثلن. 
تتمّيز  املشتركة  العربية  اإلنــتــاجــات  أن  كما 
من  لــعــدد  وبضّمها  اإلنــتــاجــيــة،  بضخامتها 
النجوم ضمن توليفة درامــيــة غالبًا ما  كبار 
 للجمهور العربي، وهذا بالطبع 

ً
تكون جاذبة

املشاِرك  وللممثل  العمل  لنجاح  رابحة  ورقــة 
فيه على حّد سواء«. 

ــبــــب الــــنــــجــــاح الـــــــــذي حــــصــــدتــــه عــن  وعـــــــن ســ
مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل »عـــالقـــات خــاصــة«، 
تقول: »هناك عناصر كثيرة تلعب دورًا مهمًا 
في إنجاح أي عمل أو إفشاله، وأبرزها النص 
الــجــّيــد واملــتــمــاســك، واإلخــــــراج املــنــســجــم مع 
الــرؤيــة الــدرامــيــة للعمل كــكــل، بــاإلضــافــة إلى 
الــتــنــاغــم بــن املــمــثــلــن. هـــذه الــعــنــاصــر كانت 
موجودة في مسلسل »عالقات خاصة« الذي 
 وبــإنــتــاج كــبــيــر، كــمــا تم 

ً
 مــتــكــامــال

ً
ــان عــمــال كـ

التحضير له جيدًا لشهور عــّدة قبل الشروع 
في تصويره«.

ــــي جـــمـــعـــتـــهـــا بـــالـــنـــجـــم  ــتـ ــ وعـــــــن الـــثـــنـــائـــيـــة الـ
مــاجــد املـــصـــري، تــقــول: »كــــان هــنــاك انــســجــام 
وهــو  الــكــثــيــر،  مــنــه  مت 

ّ
تعل وقـــد  بيننا،  كبير 

أنـــه، على الصعيد  رائـــع. كما  إنــســان وممثل 
الشخصي، ليس أنانيًا، بل معطاء ويحّب أن 
يساعد، وذلك بعكس بعض املمثلن األنانين 
الذين ال يهّمهم سوى أنفسهم، حتى وإن كان 

ذلك على حساب نجاح املشهد.«
ــرار تــجــربــتــهــا فــــي الــســيــنــمــا،  ــكــ وعـــــن عـــــدم تــ
بعدما شاركت في أعمال من نوع الكوميديا 
الخفيفة، مثل فيلمي »باباراتزي« و»بي بي«، 
تــقــول: »لــلــصــراحــة، ال أعـــرف مــا هــي املعايير 
األدوار  إلسناد  املنتجون  إليها  يستند  التي 
لــلــمــمــثــلــن. ولــلــحــقــيــقــة، ُعـــرضـــت عــلــي أدوار، 
أريـــد أداء أي دور ينتقص من  أعـــد  لــم  ولــكــن 
مـــوهـــبـــتـــي؛ فـــالـــنـــاس فــــي الـــنـــهـــايـــة يــحــكــمــون 
على ما يرونه، ولألسف ليست هناك أعمال 
جــّيــدة حــالــيــًا، ولــذلــك أفــضــل أن أبــقــى جانبًا، 
وأعمل على أمور أخرى بانتظار أن يأتي دور 

أستحقه«. 
وعما إذا كانت نظرة املنتجن لها تحصرها 
ــار الــفــتــاة الــجــمــيــلــة ولــيــس املمثلة  ضــمــن إطــ
من  يرونني   

ً
فعال كانوا  »إن  تقول:  املحترفة، 

كانت هذه  وإن  الخاسرون.  فهم  املنظار  هــذا 
تقييم  أســاســهــا  يتم على  الــتــي  املعايير  هــي 
املمثلن في عاملنا العربي؛ فإن األمر مؤسف 
والسينمائية  الــدرامــيــة  الصناعة  ُيبقي  ألنــه 
العاملية وخــارج املنافسة   عن املعايير 

ً
بعيدة

معها«. 
أما على صعيد الغناء، فتكشف القاضي عن 
سلسلة أغنيات ستطرحها في الفترة املقبلة 
تــبــاعــًا: »حــالــيــًا أعــمــل عــلــى أكــثــر مــن مــشــروع 
غنائي. فقريبًا أستعيد إحدى أشهر أغنيات 
 La Chanson des الفرنسي جاك بريل  الفنان 
الــقــدامــى«  ــاق 

ّ
الــعــش »أغــنــيــة  أو   vieux amants

التي سأقّدمها على طريقتي الخاصة«. 

A A

إبراهيم علي

بــعــد غــيــاب عــن اإلعــــالم، وحــتــى عــن وســائــل 
التواصل االجتماعي، أطلت النجمة املصرية 
شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الخاصة 
على تويتر، لتشكر جمورها في العالم على 
يا بتحس«، من  بتفكر  »يــا  متابعته ألغنية 
ــــاج شــركــة  ــتـ ــ مــســلــســل »خـــمـــســـة ونــــــص« )إنـ
الــصــّبــاح - 2019(. ربــمــا هــو اإلنـــجـــاز األول 
لــشــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب عــلــى يــوتــيــوب الــذي 
مــتــابــع، وهــــذا يعتبر  مــلــيــون  املــئــة  يتخطى 
إنجازا بحسب ما تؤكد الفنانة في التعليق 
على الخبر، وإرفاقه بصورة تؤكد تحقيقها 

للرقم نفسه.
املــدة الفاصلة بن  سنة وتسعة أشــهــر، هــي 
»خمسة  بمسلسل  الخاصة  االغنية  إصـــدار 
ــم، إذ القــت  ــرقـ ونــــص« وبـــن بــلــوغــهــا هـــذا الـ
رواجًا كبيرًا بن الناس، بداية لقبول شيرين 
اللبنانية  بــالــلــهــجــة  بــالــغــنــاء  الـــوهـــاب  عــبــد 
للمرة األولى، وثانيًا لخفة الكالم وتناغمها 

مع اللحن.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت املــغــنــيــة نــانــســي عجرم 
عــن رقــم قياسي جــديــد وصــل إلــى 7 مالين 
مــشــاهــد لــحــفــل خــــاص أحــيــتــه عــلــى املــواقــع 

القّصة  بهذه  يساعد  العتباره   ،legging أو 
جسمها  فيبدو  ــرأة؛  املــ خصر  تحديد  على 
ممشوقًا وأكثر تناسقًا وجمااًل، خصوصًا 
لدى انتعال حذاء ذي كعب عال معه، وذلك 
لها  أو  نحيلة  كــانــت  إذا  عما  النظر  بغض 
جــســم مــمــتــلــئ، شــــرط أن تــخــفــي املـــواضـــع 
األكــــثــــر امــــــتــــــالًء، بـــجـــاكـــيـــت طــــويــــل يــخــفــي 

 .
ً
األرداف مثال

نصيحة الخبيرة ليوم الحب: قد يكون ممكنًا 
تنسيق السروال الجلدي مع أي قميص ناعم 
أو األســود، بحسب لونه. لكن  البيج  باللون 
لــكــون األحـــمـــر هـــو االخـــتـــيـــار األول فـــي يــوم 
الحب، تنصح بإضفاء ملسة جميلة من اللون 
ة باعتماد قميص أحمر مع 

ّ
الطل األحمر في 

 فــتــكــون 
ً
ســـــروال جــلــدي بــيــج أو أســــود مــثــال

ــة أكــثــر جــاذبــيــة بــعــد. عــنــدهــا يمكن  اإلطـــاللـ
تنسيق جزمة تصل إلى عند الكاحل أو يمكن 
الــســاق، بحسب  أعلى  تكون طويلة حتى  أن 
مـــا إذا كــــان االحـــتـــفـــال نـــهـــارًا أو فـــي املـــســـاء. 
بأسلوب  كالقبعة  أكــســســوارات  تــضــاف  كما 
الــــ Beret وأقــــراط كــبــيــرة أو عــقــد جــمــيــل. أمــا 
هي  الصغيرة  فتلك  الحقيبة،  إلــى  بالنسبة 
املــوســم وتعتبر مناسبة  لــهــا  ــًا  األكــثــر رواجــ

ة في هذه املناسبة.
ّ
ايضًا لهذه الطل

كارين إليان ضاهر

عــيــد الــحــب فــي هـــذا الــعــام ال يشبه مــا كــان 
التي  فــالــظــروف  السابقة.  فــي األعـــوام  عليه 
ــع انــتــشــار  يـــأتـــي فــيــهــا مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــًا مــ
الـــوبـــاء واإلجــــــــراءات املــتــخــذة فـــي مختلف 
أو  العامة،  التعبئة  الـــدول، ســواء مــن حيث 
فرض مبدأ التباعد االجتماعي واستخدام 
االستثنائية  الــظــروف  هــذه  لكن  الكمامات. 
االحــتــفــال بما  مـــن  أال تمنعنا  يــجــب  ــهــا 

ّ
كــل

الــواقــع.  يقتضيه  مــا  يتناسب معها ووفـــق 
ونظرًا ملا يفرضه هذا الواقع من قيود على 
الــعــام، قد  االحتفال بهذه املناسبة في هــذا 
تعتمديها  أن  يمكن  التي  اإلطــاللــة  تختلف 
أيضًا. مما ال شك فيه، أن إطاللة عيد الحب 
لهذا العام قد تكون أكثر بساطة، لكن هذا ال 

يعني أنه يجب عليك التهاون بها.
جاي  املظهر،  تنسيق  فــي  الخبيرة  تنصح 
ــرأة بــالــتــوجــه إلـــى الــبــســاطــة في  ــ مــعــشــر، املـ
الــحــب، ألن ذلــك يسّهل األمــور  تها لعيد 

ّ
طل

أما  األخــطــاء.  فــي  الــوقــوع  بها 
ّ
عليها ويجن

أن تختاري  الــتــي يمكن  الــصــيــحــات  أحـــدث 
منها ما يناسبك، فتساعدك على تنسيقها 

هنا إلطاللة أكثر جاذبية.

صيحة الموسم
يبدو الجلد الصناعي من الصيحات األكثر 
رواجًا في هذا املوسم، بحسب جاي معشر. 
تـــوضـــح أن الــــســــروال املــصــنــوع مـــن الــجــلــد 
املمتازة  االخــتــيــارات  مــن  يعتبر  الصناعي 
ــة جـــذابـــة فـــي يــــوم الـــحـــب. لــكــن تنصح 

ّ
لــطــل

ــــذي يمتلك  الـ بــاخــتــيــار ذاك  بــشــكــل خــــاص 
خــصــرًا عــالــيــًا تــحــديــدًا، ســــواء كـــان ســــروااًل 

الــبــديــلــة، كـــان بــمــبــاردة إنــســانــيــة فــي مــايــو/
ــار املـــاضـــي، بــعــد الــحــجــر الــصــحــي األول  ــ أيـ
الــذي سيطر على العالم إثر تفشي فيروس 
كـــورونـــا. تــســعــة أشــهــر كــانــت كــافــيــة لتربع 
عــجــرم عــلــى تــرنــد األكـــثـــر مــتــابــعــة لــحــفــالت 
األونـــاليـــن الــتــي قــدمــت فــي الــربــيــع املــاضــي، 
وكــانــت بمثابة تعويض عــن إغــالق املطاعم 
املوسيقية  والــحــفــالت  املــهــرجــانــات  وتعليق 

والغنائية.
حــقــقــت إلــيــســا فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي يــونــيــو/

حــــزيــــران املـــاضـــي قـــرابـــة مــلــيــونــي مــشــاهــد. 
ــعــــدودة مع  الــحــفــل ســبــقــه حـــــوار لـــدقـــائـــق مــ
وصور  العلياني،  علي  السعودي  اإلعــالمــي 
البداية حكرًا على  في بيروت، لكنه كان في 
أنــه غير متوفر  منصة شــاهــد، وهـــذا يعني 
إال للمشتركن في املنصة، ما  سمح لعجرم 
بــتــخــطــي زمــيــلــتــهــا إلــيــســا وتــحــقــيــق نسبة 
ــيـــاســـة عــجــرم  ــلــــى بـــســـبـــب سـ ــدات أعــ ــاهــ ــشــ مــ
الخاصة في اإلنتاج الغنائي، وعدم االحتكار 

من أية جهة كانت.
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، خــــمــــســــة نـــــجـــــوم مـــصـــريـــن 
يتنافسون على أعلى املشاهدات عبر موقع 
يـــوتـــيـــوب. ومــــن خــــالل األرقــــــــام، نــــال محمد 
رمــضــان املــركــز األول، واملــركــز الثاني جــاء لـ 
الثالث فناله عمرو دياب،  أما  تامر حسني، 
بينما تأتي شيرين في املرتبة الرابعة، وفي 

آخر القائمة محمد حماقي.
ومنذ سنوات، دخل محمد رمضان على خط 
املنافسة االفتراضي وتفوق على زميله تامر 
8.06 مالين  متابعي رمضان  عــدد  حسني. 
مشاهد، ولحسني 5.41 مالين متابع. تظهر 
الخاصة  الخمس  للقنوات  املتابعن  أرقـــام 
ــة،  ــا واضــــحــ ــ ــــروقـ بـــالـــفـــنـــانـــن املـــــذكـــــوريـــــن، فـ

فــالــفــارق بــن رمــضــان وتــامــر حسني قــرابــة 
4 مالين، وبــن رمضان وحماقي 7 مالين 
مــتــابــع، كــمــا أن الـــفـــارق بــن حــســنــي وديـــاب 

يقترب من 2 مليون متابع.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، حــظــي تطبيق تــيــك تــوك 
باندفاع كبير من قبل املغنن والفنانن في 

التطبيق هي  هــذا  لكن ميزة  العربي،  العالم 
أنه يقوم بحذف الفيديوهات بعد وقت إن لم 
يتم نسخها وتداولها عبر الهواتف أو املواقع 
من  رمضان  محمد  املمثل  لعل  االفتراضية. 
أكثر الفنانن الذين حققوا نسبة مشاهدات 
له على التطبيق نفسه، خصوصا بعد لقائه 

املغني العاملي ساكو، وقيامهما بتنفيذ أول 
تــوك.  تيك  كليب خــاص على تطبيق  فيديو 
وكان واضحا أيضًا استغالل بعض املواهب 
العراقية لفرادة التطبيق، ومنهم سيف نبيل 
الــــذي حــقــق فـــي أغــانــيــه مــاليــن املــشــاهــدات 

وتحول إلى ظاهرة شعبية.

الفستان األحمر
قد ال تختار الفستان األحمر الجذاب امرأة 
بأسلوب محدد، بل نساء كثيرات يخترنه. 
لكن تلفت معشر النظر إلى أنه في الواقع، 
قــد ال يليق بــالــنــســاء كــافــة العــتــبــار أن هــذا 
الــلــون ال يــلــيــق بــالــنــســاء الــلــواتــي يتمتعن 
إن هذا  ما توضحه،  بسحنة معينة. فوفق 
الــفــســتــان قـــد يـــبـــدو بــاهــتــًا عــنــدمــا تــرتــديــه 
امــرأة شقراء، خصوصًا إذا كانت ال تعتمد 
املـــاكـــيـــاج املـــنـــاســـب. فــهــو يــفــتــقــد الــجــاذبــيــة 
ل الفستان األحمر للمرأة 

ّ
عندها. لذلك تفض

ــة أكــثــر 
ّ
ــرارًا لــطــل ــمــ ذات الــســحــنــة األكـــثـــر اســ

جــاذبــيــة. أمــا الــشــقــراء، الــتــي تــرغــب بالقيام 
املــاكــيــاج  أن تعتمد  الــخــطــوة، فيجب  بــهــذه 
املناسب الــذي يمكن أن يخفف من البهتان 
الــذي قد ينتج عن اعتماد الفستان األحمر 

مع شعر أشقر فاتح. 
مــن جهة أخـــرى، قــد ال يــكــون ممكنًا اختيار 
أي  فــي  الــحــب  بــيــوم  الفستان لالحتفال  هــذا 
مــكــان كـــان. فــقــد تــكــون الــســهــرة فــي املــنــزل أو 
عتمد 

ُ
خــارجــًا. أمـــا اإلكـــســـســـوارات الــتــي قــد ت

عــنــدهــا مــعــه، فــقــد تــحــدث تــغــيــيــرًا مــهــمــًا في 
ــرأة الــفــســتــان  ــ ــة. يــمــكــن أن تــخــتــار املــ اإلطــــاللــ
ذاك  أو  الكالسيكي،  الضيق  الساتان  األحمر 
الذي باألكمام املنتفخة، تلك الصيحة األكثر 
رواجــــًا فــي هـــذا املــوســم، وتــعــتــبــره مــن أجمل 
أيًا  املـــرأة،  الــتــي يمكن أن تعتمدها  الــقــّصــات 
كان شكل جسمها. وفي هذه الحالة، تنصح 
أو ذهبي  الــلــون  مــع صــنــدل فضي  بتنسيقه 

ة جذابة بامتياز.
ّ
مفتوح لطل

أما االختيار الثالث، الذي تقترحه معشر على 
املرأة، فهو ذاك املصنوع من التول، والذي له 

أيضًا أكمام منتفخة ملواكبة املوضة.

السباق االفتراضي: الفنانون يحصون متابعيهمإطالالت يوم الحب... ال تنسوا الكمامة
ال تنتهي المنافسة بين 

منّصات المواقع البديلة 
وبين الفنانين. عدد من 
النجوم العرب يرصدون 

ماليين المتابعين

تونس ـ محمد معمري

التونسية  التلفزيونية  الــقــنــوات  مختلف  تستعد 
الخاصة بموسم رمضان  الدرامية  األعمال  لتقديم 
2021. ورغم تفشي فيروس كورونا، إال أن شركات 
األعمال  أعمالها. جمعت  تــواصــل تصوير  اإلنــتــاج 
الدرامية التونسية هذا العام بن الطابع الترفيهي 
الخفيف، واألعمال الدرامية الجادة، كما أن بعضها 
ـــف تـــصـــويـــره بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا الــســنــة 

ّ
ــوق تـ

املاضية، وسيعرض في رمضان املقبل وأهمها:
¶ الـــحـــرقـــة: مــســلــســل لــلــمــخــرج الــتــونــســي األســعــد 
الوسالتي، وكان من املفترض عرضه على التلفزيون 
ــف تصويره 

ّ
تــوق لكن  فــي رمــضــان 2020،  التونسي 

 مــشــاهــد 
ّ

ــل ــا، خـــاصـــة أن جــ بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
املسلسل ظاهرة  يتناول  البحر.  في  العمل صــورت 
وهو  وإيطاليا،  تونس  بن  النظامية  غير  الهجرة 
الــهــداوي،  وفتحي  الــجــنــدوبــي،  بطولة وجيهة  مــن 

وأحمد الحفيان، ودرة زروق.
¶الـــهـــربـــة 2: مــســلــســل كـــومـــيـــدي مـــن إخــــــراج قيس 
الجاني،  ونعيمة  القاسمي،  جعفر  وبطولة  شقير، 
ــلــــواس. تـــوقـــف تـــصـــويـــره فـــي الــســنــة  والــــصــــادق حــ
املاضية بسبب جائحة كورونا، ومن املنتظر عرضه 

في رمضان 2021 على قناة »التاسعة« الخاصة.
¶ مــوفــمــا: مسلسل مــن إخــــراج إلــيــاس بــكــار، وهــو 
واحد من أبرز املخرجن السينمائين التونسين، 
 تلفزيونيًا لــه طــابــع خـــاص، إذ يتناول 

ً
يــقــدم عــمــال

مــوســيــقــى »الــهــيــب هــــوب« فــي تــونــس وفـــي الــعــالــم 
ثالثة  فــي  املسلسل  يكون  أن  املنتظر  ومــن  العربي. 
و2023،  و2022   2021 ســــنــــوات  ــــعــــرض 

ُ
ت أجــــــــزاء 

هوب  الهيب  ملوسيقى  األول  جزؤها  وسيخصص 
في تونس، ومن أبرز املشاركن فيها الفنان محمد 

علي بن جمعة.
أوالد مفيدة: مسلسل اجتماعي يحكي تحوالت   ¶
أخرج  ه. 

ّ
تشق التي  والــصــراعــات  التونسي  املجتمع 

الفهري، مالك قناة  أجــزاءه األربعة السابقة سامي 
»الـــحـــوار الــتــونــســي« الــتــي أنــتــجــت املــســلــســل، لكن 
مــالــي جــعــل املخرجة  فــســاد  سجنه بسبب قــضــايــا 
خرج الجزء الخامس مع إمكانية 

ُ
سوسن الجمني ت

إخـــراج الــجــزء الــســادس. قــنــاة الــحــوار التونسي لم 
تعلن رسميًا إلى حّد اآلن عن إنتاج الجزء السادس، 
الــســعــدي، أحــد أبــطــال املسلسل ومقدم  لكن نــضــال 
الجزء السادس  أن  إلى  القناة أملح  برامج في نفس 

سيبث في رمضان 2021.
حقق املسلسل في السنوات السابقة نسب مشاهدة 

مـــرتـــفـــعـــة، وعـــــائـــــدات مـــالـــيـــة هـــامـــة مــــن اإلعــــالنــــات 
على  املنتجة  القناة  يشجع  قــد  مــا  وهــو  التجارية، 

إنتاج الجزء السادس منه.
¶ مافيا: مــن إخـــراج أيـــوب السائحي، وهــو مــن 20 
املــافــيــا. املسلسل من  تــنــاول عــالــم  يــتــّم فيها  حلقة، 
بــطــولــة هــشــام رســتــم، وأمــيــمــة املـــحـــرزي وغيرهما 
مـــن الــنــجــوم الــتــونــســيــن. وأكــــد مــخــرج الــعــمــل أنــه 
يــتــفــاوض مـــع قــنــاة »أم بـــي ســـي 5« لــعــرضــه، كما 

ينتظر أن تعرضه إحدى القنوات التونسية.
¶ أوالد الــغــول: من إخــراج مــراد الشيخ وسيناريو 
فــي 30 حلقة، وهو  املسلسل  بــوجــدي. ويقع  رفيقة 
من بطولة فتحي الهداوي، ووحيدة الدريدي، ومرام 
بن عزيزة، ويونس الفارحي. يعرض املسلسل على 
قــنــاة »الــتــاســعــة«، وهـــو يــــروي قــصــة عــائــلــة الــغــول 
الثرية، التي تتكون من ثالثة أطفال شرعين وابن 
غير شرعي من عالقة غرامية لألب الغول. تتشابك 
ــل فـــي عـــالقـــات مــعــقــدة لــألبــنــاء  ــتـــداخـ األحـــــــداث وتـ
في  األم  ودور  بأبيهم،  ببعض، وعالقتهم  بعضهم 

إدارة األحداث وتطورها .
¶ كان ما كانش: من إخــراج عبد الحميد بوشناق. 
األول  بجزءيه  »النوبة«  مسلسل  في  نجاحه  فبعد 
خالل  من  جديدة  تجربة  بوشناق  يدخل  والثاني، 
ســلــســلــة كــومــيــديــة يــنــتــجــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
التونسي، وسيعرضها على قناته األولى في شهر 
التونسي  التلفزيون  ينتج  أن  ينتظر  كما  رمضان. 

مسلسال كوميديا بعنوان »ابن خلدون«.

سوء تفاهم ال أكثر

)Getty( أعلنت شيرين عبد الوهاب عن تحقيق أغنيتها »يا بتفكر« المئة مليون مشاهدة

من مسلسل 
أوالد مفيدة 
)يوتيوب(

)Getty( ليس الفستان األحمر هو الثوب المثالي دائمًا

تستعيد إحدى أشهر أغنيات الفنان الفرنسي جاك بريل )فيسبوك(

بين التمثيل والغناء، تراوح تجربة الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي. وجه عرفناه بظهور ثانوي في 
»الهيبة«، ثم في دور بطولة »كواليس المدينة«. هنا، حوار مع قاضي

ميرفا قاضي

دراما رمضان في تونس

فنون وكوكتيل
مقابلة

رصد

منّصاتأزياء

عن سبب عدم سعيها 
للعمل في الخارج، نظرًا 
لكونها تحمل الجنسية 
الفرنسية، تجيب ميرفا 

قاضي: »ال أريد أن أقول 
إنني أندم على الوقت 

الذي أضعته هنا، 
فالشعور بالندم على 

الماضي سيمنعني من 
التقّدم نحو المستقبل. 

ما يمكنني قوله هو أنني 
بنيت مشواري المهني 

في لبنان، وسعيت إلى أن 
أكون موجودة عربيًا، 

ولذلك عندما كانت تسنح 
لي فرص للعمل في 

الخارج، كنت أعتذر ألنني 
كنت منهمكة في تصوير 

أعمالي هنا«.

في الخارج
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