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MEDIA

»تيك توك«... أيام إضافية في الواليات المتحدة

قراصنة يستهدفون صنّاع لقاح كورونا

واشنطن ــ العربي الجديد

»تيك  منصة  تــرامــب  دونــالــد  إدارة  منحت 
ــاد مـــالـــك  ــ ــــجـ ــيــــا إليـ ــافــ ــا إضــ ــومــ تـــــــوك« 15 يــ
جــديــد، بــعــدمــا كــان مــن املــفــتــرض أن يكون 
ــوم الــخــمــيــس فــــي 12 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ يـ
الــثــانــي هــو املـــوعـــد الــنــهــائــي لــلــتــخــلــي عن 
املــالــكــة الــصــيــنــيــة »بـــايـــتـــدانـــس«، بــمــوجــب 
أمر تنفيذي وقعه الرئيس األميركي خالل 
ــام »تــيــك تــــوك« اآلن  الــصــيــف. وســيــكــون أمــ
الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   27 حتى 
إلقــنــاع مــســؤولــي األمـــن الــقــومــي األميركي 
باملوافقة على صفقتها مع شركة »أوراكل« 
و»ووملـــــــــــــارت«، وفـــقـــا إليـــــــداع املـــحـــكـــمـــة، إذ 
أبلغت »تيك توك« قاضيا فيدراليا، صباح 
الجمعة، بأن اإلدارة األميركية وافقت على 
الخطوة  هــذه  تحل  ولــم  طلبها بالتمديد. 
األزمة املعلقة التي تواجه الشركة، فال يزال 
يــتــعــن عــلــيــهــا الـــكـــفـــاح مـــن أجــــل صفقتها 
املقترحة، وهي متورطة في دعوى قضائية 
متاجر  مــن  تــرامــب حظرها  بشأن محاولة 
الــتــطــبــيــقــات األمــيــركــيــة. وكــان تــرامــب زعــم 
تملكها شركة  التي  تــوك«  »تيك  أن منصة 
على  خــطــرًا  تشكل  الصينية  »بــايــتــدانــس« 
األمــن القومي األمــيــركــي، وهــو ادعـــاء نفته 
املنصة نفسها وشّكك فيه خبراء في مجال 
األمــــن الــســيــبــرانــي. وأصــــدر أمــــرًا تنفيذيا، 
فــي أغــســطــس/آب املــاضــي، جــعــل بموجبه 
أي تـــعـــامـــالت تـــجـــاريـــة مــــع الـــشـــركـــة غــيــر 
قانونية. وحاولت وزارة التجارة األميركية 
فــــرض هــــذا األمــــــر، عــبــر مــحــاولــتــهــا حظر 
في  املتحدة  الواليات  في  التطبيق  تحميل 
الــوزارة  املاضي. كما قالت  سبتمبر/أيلول 
منع من نقل حركة 

ُ
إن شركات اإلنترنت ست

املرور املرتبطة بالتطبيق بحلول منتصف 
نوفمبر/تشرين الثاني.

ــا قــــضــــاة  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ اإلجــــــــــــــــــــراءان حــــظــــرهــــمــــا مـ
فيدراليون، بعدما رفعت منصة »تيك توك« 
ومبتكرون فيها دعاوى قضائية منفصلة، 
ملنعهما من الدخول حيز التنفيذ. ويحظى 
اليافعن  لــدى  تــوك« بشعبية جارفة  »تيك 
والشبان ممن تراوح أعمارهم بن 15 و25 
العالم  عاما، ويبلغ عدد مستخدميه حول 
مليار شخص، بينهم مائة مليون شخص 

في الواليات املتحدة األميركية.
القرارات القضائية تركت »تيك توك« أمام 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون مجموعة 
صور زعموا أنها لصبي يُحاكم 

بتهمة قرصنة نظام المعلوماتية 
لمصرف سويسري وتحويل أموال 

إلى حساب والده. إال أن االدعاء 
خطأ، والصبي الظاهر في الصور 
مثل أمام محكمة أميركية عام 

2009 بتهمة قتل والده.

بعد إعالن فوز جو بايدن 
باالنتخابات الرئاسية األميركية، 

شارك مغردون فيديو ادعوا أنّه 
يظهر الرئيس المنتهية واليته 

دونالد ترامب وهو يحّطم المكتب 
الرئاسّي في البيت األبيض. لكّن 

المقطع مشهٌد تمثيلي من برنامٍج 
كوميدّي بُّث عام 2017. 

نشر مستخدمون لمواقع التواصل 
االجتماعي فيديو قالوا إنّه يظهر 
حفيدة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وهي تذّكره بوجوب 
قول »السالم عليكم«. 

لكّن الطفلة التي تظهر في 
المقطع ليست من عائلة الرئيس 

التركي، وتدعى بليناي يلدز.

عشرات آالف المشاركات حققها 
فيديو أشار ناشروه إلى أنه يظهر 

»باحثة فرنسية تنصف اإلسالم 
وتنّوه بتعاليمه السمحة«. لكن 

الفيديو مقتطع من مداخلة 
للباحثة الفرنسية آن ماري ديلكامبر، 

خالل ندوة »ضّد األسلمة« عام 2010، 
هاجمت فيها اإلسالم. 

األمر التنفيذي الثاني الذي وقعه ترامب، 
ــة »بــــايــــتــــدانــــس«  ــركــ ــــن شــ ــه مـ ــيـ ــلـــب فـ ــطـ ويـ
التخلي عن ملكية »تيك توك« بحلول 12 
األمــر  يــحــدد  لــم  الــثــانــي.  نوفمبر/تشرين 
شــكــل الــصــفــقــة، ولــــم يـــوضـــح املــتــطــلــبــات 
املفروضة على »تيك توك« لتواصل عملها 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، كــمــا لـــم يــذكــر ما 

سيحدث لو فشلت في إتمام الصفقة بعد 
املوعد النهائي. وعلى الرغم من الضبابية 
ــإن »تــــيــــك تــــوك«  ــيـــذي، فـ ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــ فــــي األمـ
وتوصلت  وضعها،  معالجة  سارعت إلى 
في النهاية إلى صفقة مؤقتة مع »أوراكل« 
و»ووملــــــــــــــــارت«. تـــقـــتـــرح الـــصـــفـــقـــة إعــــــادة 
مقرها  عاملية  كشركة  تــوك«  »تيك  تنظيم 

ويسيطر املستثمرون  املــتــحــدة  الــواليــات 
األميركيون على معظم أسهمها. 

وافــــــق تــــرامــــب عـــلـــى الــصــفــقــة حــــن أعــلــن 
عــنــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي. لكن 
لم تكتمل الترتيبات النهائية في انتظار 
الحكومة األميركية، كما أنها تحتاج إلى 
ــن املــنــظــمــن فـــي الــصــن.  ــوء أخـــضـــر مـ ضــ
»تــيــك  ُيـــشـــار إلــــى أن الــحــظــر األمـــيـــركـــي لـــ
ــــوك« يــشــكــل تــحــديــا قـــانـــونـــيـــا أســاســيــا  تــ
ــد تـــكـــون له  لــحــريــة الــتــعــبــيــر الـــرقـــمـــي، وقــ
ــيــــات مـــهـــمـــة عـــلـــى نــــظــــام اإلنـــتـــرنـــت  تــــداعــ
ــاملـــي. وقــــد قــال مــديــر  ــعـ عــلــى املـــســـتـــوى الـ
ــنـــت« فــي  ــنـــدمـ »مـــعـــهـــد نـــايـــت فـــيـــرســـت أمـ
»جامعة كولومبيا«، جميل جافر، لوكالة 
التفكير  الخطأ  إنــه »مــن  بـــرس«  »فــرانــس 
فــي هـــذا كــعــقــوبــة )فــقــط( تــســتــهــدف )تيك 
ــه تــقــيــيــد خطير  تــــــــوك( و)وي تـــشـــات(. إنــ
لــلــحــقــوق الـــتـــي يــمــنــحــهــا الــتــعــديــل األول 
ــنـــن واملـــقـــيـــمـــن فــي  ــمـــواطـ ــلـ لـــلـــدســـتـــور لـ
واتــفــقــت معه هينا  املـــتـــحـــدة«.  الــــواليــــات 
للحريات  األميركي  »االتحاد  من  شمسي 
ــلـــة إن األمـــــر يـــطـــرح أســئــلــة  املـــدنـــيـــة«، قـــائـ
ة  ــه »إســـــــــاء ــ ــأنـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــة، ووصـ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ دســ
اســـتـــخـــدام لـــســـلـــطـــات الـــطـــوارئ« مـــن قبل 
أمنية  إنــه يخلق مشكالت  وقالت  ترامب، 
أكـــثـــر مــمــا يــحــل مـــن خــــالل حــظــر إصـــالح 

التطبيقات وتحديثاتها.
ورأى منتقدو الحظر أنه قد يخلق مزيدًا من 
الصدوع في نظام اإلنترنت العاملي املجزأ، 
مـــن خــــالل إطـــــالق يـــد الـــحـــكـــومـــات لتقييد 
وقال مدير  اإللكترونية.  الــخــدمــات  وحظر 
»معهد  التكنولوجي« في  »مركز االبتكار 
بروكينغز«، داريل ويست، إنه »من املرجح 
أن يؤدي قرار ترامب إلى مزيد من االنقسام 
على اإلنترنت، وإنه سيشجع الدول األخرى 
على االنتقام من الشركات األميركية وإثارة 
مخاوفها األمنية ضد الشركات األجنبية. 

تعد أزمة »تيك توك« جزءًا من الصراع بن 
مــن يحكم سيطرته  حــول  وبكن  واشنطن 
عــلــى الــجــوانــب املــركــزيــة لــإنــتــرنــت. يــقــول 
ــون األمـــيـــركـــيـــون إنـــــه نـــظـــرًا إلـــى  ــؤولــ ــســ املــ
القوانن الصينية التي تتطلب من شركات 
بإمكانية  الــحــكــومــة  تــزويــد  التكنولوجيا 
الـــوصـــول إلــــى بــيــانــات املــســتــخــدمــن، فــإن 
لديها تشكل خطرًا على  اإلنترنت  شركات 

األمن القومي.

أمام المنصة حتى 
27 نوفمبر إلتمام 

صفقة »أوراكل«

الهجمات تشنها 
مجموعات روسية 

وكورية شمالية

نددت شركة »مايكروسوفت«، يوم الجمعة، 
»مجموعات  تها 

ّ
شن إلكترونّية  بهجمات 

حكومّية أو شبه حكومّية« روسّية وكورّية 
ــركـــات األدويـــــــة الــســاعــيــة  ــّد شـ شــمــالــّيــة ضــ
كورونا  لفيروس  لقاح  على  الحصول  إلــى 
ــات إلـــــى فـــرض  ــكـــومـ  الـــحـ

ً
ــة ــ ــيـ ــ الــــجــــديــــد، داعـ

»احترام القانون« في الفضاء اإللكتروني.
ــيــــس »مــــايــــكــــروســــوفــــت«  ــب رئــ ــائــ ــب نــ ــتــ وكــ
واملــســؤول عن األمــن، تــوم بيرت، بمناسبة 
ــمــتــه 

ّ
ــاريـــس لـــلـــّســـالم« الـــــذي نــظ »مـــنـــتـــدى بـ

ــــــه »فـــــي األشـــهـــر 
ّ
ــة، أن ــّيـ ــفـــرنـــسـ الـــحـــكـــومـــة الـ

األخــــيــــرة، اكــتــشــفــنــا هــجــمــات إلــكــتــرونــّيــة 
مــصــدرهــا ثــــالث مــجــمــوعــات حــكــومــّيــة أو 
شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة 
 فـــي الــبــحــث عـــن لــقــاحــات 

ً
ـــشـــارك مــبــاشــرة

ُ
ت

ــــالج لــجــائــحــة )كــــوفــــيــــد-19(«. وأضــــاف  وعـ
 مجموعة »سترونتيوم« الروسّية 

ّ
بيرت أن

ي »زنك« و»سيريوم« الكورّيتن 
َ
ومجموعت

الشمالّيتن هي مصدر تلك الهجمات.
ودعت الشركة »القادة الدولّين إلى فرض 
الــذي يحمي قطاع  القانون الدولي  احترام 
الصّحة« ضّد أّي هجوم من أّي نوع. وكتب 
 القانون يجب أن ُيطّبق، »بما في 

ّ
بيرت أن

ذلك« عندما تأتي الهجمات من »جماعات 
إجـــرامـــّيـــة تــتــســامــح مــعــهــا الــحــكــومــات، أو 

ى تدعمها، داخل حدودها«.
ّ
حت

ـــهـــمـــت 
ّ
ات أن  »مــــايــــكــــروســــوفــــت«  لـــــ وســــبــــق 

»سترونتيوم« الروسّية بمهاجمة أكثر من 
الرئاسّية  مة معنّية باالنتخابات 

ّ
200 منظ

عرف هذه املجموعة 
ُ
األميركّية لعام 2020. وت

ــة أيـــضـــا بـــاســـم »فـــانـــســـي بـــيـــر« أو  ــّيـ الـــروسـ
ــد ُربــــطــــن بــهــجــمــات  ــ »إيــــــه بــــي تــــي 28«، وقـ
الــواليــات املتحدة قبل  النطاق على  واسعة 
الــســيــاق نفسه،  فــي  ــام 2016.  عـ انــتــخــابــات 
ـــــروج نــظــريــات املــــؤامــــرة الــتــي تــزعــم على 

ُ
ت

ســبــيــل املـــثـــال أن لــقــاحــا ضـــد »كـــوفـــيـــد-19« 
ــيـــة فــي  ــتـــرونـ ــكـ ســـــُيـــــؤدي لـــــــزرع شـــريـــحـــة إلـ
الــجــســم، ضــمــن املــعــلــومــات املــضــلــلــة حــول 
الــلــقــاحــات عــلــى الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة في 
الــعــالــم الــنــاطــق بــالــفــرنــســيــة خـــاصـــة، وفــق 
الحكومية  غــيــر  ــــت«  درافـ »فــيــرســت  منظمة 

التي تحارب نشر املعلومات الخاطئة.
وكتبت املنظمة، في دراسة نشرت الخميس، 
أنـــه »عــنــدمــا يــتــعــذر عــلــى الــنــاس الــوصــول 

بــســهــولــة إلــــى مــعــلــومــات مـــوثـــوق بــهــا عن 
اللقاحات، وعندما تكون الريبة كبيرة لدى 
األشخاص واملؤسسات املعنية باللقاحات، 
الــفــراغ  املــعــلــومــات الخاطئة تمأل هــذا  فــإن 
بسرعة كبيرة«، وتغذي تدريجيا عدم الثقة 

املتزايد تجاه اللقاحات.
ا ملختلف 

ً
أنشأت »فيرست درافــت« تصنيف

واملنتشرة  باللقاحات  املتعلقة  املعلومات 
»تويتر«  مثل  االجتماعية  الشبكات  على 

ــبــــوك«، بــالــلــغــات  ــســ ــيــ و»إنــــســــتــــغــــرام« و»فــ
اإلنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة واإلســبــانــيــة. ومــن 
بن 14 مليون منشور تحتوي على كلمتي 
الفترة ما  فــي  ــشــرت 

ُ
ن أو »تطعيم«  »لــقــاح« 

ومنتصف  يــونــيــو/حــزيــران  منتصف  بــن 
غير  املنظمة  استخدمت  سبتمبر/أيلول، 
املــنــشــورات  مــن   1200 مــن  عينة  الحكومية 
األكثر رواجا التي أنتجت بدورها أكثر من 
13 مليون تفاعل )إبداء اإلعجاب واملشاركة 

والتعليق...(.
وأشـــــــــــــــارت »فـــــيـــــرســـــت درافـــــــــــــــت« إلـــــــــى أن 
الــلــغــات«  فـــي  »مــوضــوعــن كــانــا مهيمنن 
ــيــــة  ــيــــاســ الــــــــثــــــــالث هـــــمـــــا »الـــــــــــدوافـــــــــــع الــــســ
واالقــتــصــاديــة وراء الــلــقــاحــات« و»ســالمــة 
ــــدت املنظمة  ــا«. وأبـ ــهـ الــلــقــاحــات وضـــرورتـ
قــلــقــا مـــن تــأثــيــر املــعــلــومــات املــضــلــلــة على 
املستقبلي  واللقاح  عــامــة،  اللقاحات  تقبل 

املحتمل ضد »كوفيد-19« خاصة.
املـــــــؤامـــــــرة« حـــول  وكـــتـــبـــت أن »نــــظــــريــــات 
الــتــطــعــيــم »مـــنـــتـــشـــرة بـــشـــكـــل مــــفــــرط عــلــى 
ــة«، ال ســـيـــمـــا فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــشـــبـــكـــات االجــ
يوجد  الــتــي  الفرنسية  باللغة  املــنــشــورات 
بينها »عدد أكبر من املنشورات التي تربط 
تلك  من  أكثر  املــؤامــرة  بنظريات  اللقاحات 
التي تربطها باملسائل األخالقية أو الدينية 

أو بمخاوف بشأن الحريات املدنية«.
النظريات  هـــذه  أن  أيــضــا  املنظمة  الحــظــت 
ال تــقــتــصــر عــلــى »املـــجـــمـــوعـــات الــصــغــيــرة 
)حركة  لــدى  »تلقى صــدى  بــل  الهامشية«، 
الــســتــرات الــصــفــراء(، والــحــركــات التحررية 
ومجموعات العصر الجديد«، مع استخدام 
ــثـــل »رقـــــاقـــــة صــــغــــيــــرة« أو  مـــصـــطـــلـــحـــات مـ
»الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، وهــــي كــلــمــات تحظى 

برواج عال.
)العربي الجديد،  فرانس برس(

)Getty/انتهت المهلة النهائية يوم الخميس قبل تمديدها )شون غالوب

)Getty( نظريات المؤامرة أيضًا تستهدف اللقاح المستقبلي

15 يومًا إضافيًا منحتها اإلدارة األميركية لمنصة »تيك توك« الساعية إلى إنهاء صفقتها مع شركة »أواركل«، لضمان حضورها الالفت 
في الواليات المتحدة، بعد المخاوف التي أثارها دونالد ترامب بشأن تهديدها األمن القومي
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 عليهم 
ّ

عفوية مع الناس الذين اشتقت أن أطل
بــبــرنــامــج يـــواكـــب يـــومـــيـــاتـــهـــم«. فـــي املــقــابــل، 
تعترف اإلعالمية اللبنانية التي بدأت بتقديم 
لت خاللها 

ّ
البرامج منذ أكثر من 14 عامًا، وتنق

بني عدد من الشاشات اللبنانية والعربية، بأن 
تركيزها حاليًا هو على مجال التمثيل، حيث 
تؤّكد »أرغب حاليًا بالتركيز على املهنة، وأجد 
أن التمثيل هو عالج لي، ألنه يسمح لي بلعب 
خلفياتها  فــي  والتعّمق  متنّوعة  شخصيات 

والــغــوص معها في عوالم مختلفة  وطباعها 
جــدًا، ما يمنحني الشعور بأنني أستطيع أن 
أعّبر عبر هذه األدوار عن طاقتي، وأن أعيش 
فة قد ال تشبه حياتي الحقيقية في 

ّ
تجارب ُمكث

شيء«. وفيما ترى أن مجالي اإلعالم والتمثيل 
ساشا،  تكشف  إليها،  بالنسبة  يتضاربان  ال 
التي خاضت في بداياتها مجال عرض األزياء 
وتحمل عددًا من األلقاب الجمالية، من بينها 
الوصيفة الثالثة ملكلة جمال لبنان لعام 2007، 

بيروت ــ رنا أسطيح

تــســّجــل املــمــثــلــة ومــقــّدمــة الــبــرامــج 
اللبنانية ساشا دحدوح تجربتها 
ــــالل  الـــــــدرامـــــــيـــــــة الــــــرابــــــعــــــة مـــــــن خـ
انتهت  الــــذي   ،DNA فــي مسلسل مــشــاركــتــهــا 
أخيرًا من تصويره، وهو من تأليف ريم حنا 
وإخــــراج املثنى صــبــح. دخــلــت دحـــدوح مجال 
الــتــمــثــيــل مــنــذ عــامــني عــبــر مــســلــســل »بــيــروت 
ســيــتــي«، لــتــشــارك بــعــده فــي الـــدرامـــا العربية 
املشتركة من خالل مسلسل »العودة«، وصواًل 
إلى أحدث أدوارها ضمن مسلسل »أوالد آدم«، 
الــــذي ُعــــرض فــي رمــضــان املـــاضـــي.  دحــــدوح، 
 عــلــى الــجــمــهــور حــالــيــًا مـــن خــالل 

ّ
الـــتـــي تـــطـــل

برنامج »صباح اليوم« عبر شاشة »الجديد« 
إلــى جانب مجموعة مــن اإلعــالمــيــني، تعترف 
فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
الكثير  البرامج ال يستغرق حاليًا  تقديم  بــأن 
 في 

ّ
ــل ــ مـــن وقــتــهــا وجــهــدهــا، حــيــث تـــقـــول: »أطـ

الــبــرنــامــج لــيــوم واحـــد فــي األســـبـــوع، وبــإطــار 
ــفــــوي جــــــدًا ويـــشـــبـــه شــخــصــيــتــي إلــــــى حـــدٍّ  عــ
ــــون فيها   جــمــيــلــة أكــ

ً
بــعــيــد. وأجـــــــده مـــســـاحـــة

بكل  الــهــواء  فأتشارك  بالكامل،  على طبيعتي 

وصفت الحركة فيروس 
كورونا بأنه من اختراع 

الرئيس األميركي

التمثيل عالج 
لي ألنه يسمح بلعب 

شخصيات متنّوعة

ستنطلق الفعالية 
في اليوم العالمي للقضاء 

على العنف ضّد المرأة

2223
منوعات

الجّيد.  التمثيل  أمــام  عائقًا  ليس  »الجمال  أن 
وفي عام 2020 لم نعد نسمع االنتقادات التي 
اآلتــني من  املمثلني  كنا نسمعها سابقًا حــول 
عالم الجمال. وذلك ألن املشاهد ذكي وال يمكن 
خـــداُعـــه بــتــقــديــم شــكــل جميل لــه عــلــى حساب 
مضمون خاو. والدليل أن األدوار الثانية باتت 
األولـــى أحيانًا.  أكثر من األدوار  تأخذ أصـــداًء 
كثيرة  أمـــور  على  انفتح  املشاهد  أن  والسبب 
في التمثيل، وأصبح مطلعًا أكثر على املجال 

ــدًا ومــفــتــوحــة  ــــذي بـــاتـــت مـــادتـــه مــتــنــوعــة جــ الـ
العالم  على مختلف أشكال األعمال من حــول 
املشتركة.  واإلنتاجات  الرقمية  املنصات  عبر 
وبــالــتــالــي هــو يبحث عــن األداء الــجــّيــد الــذي 
يشّده، وليس عن الشكل الجميل الذي يمكن أن 

يلفته في البداية فقط«. 
وتـــقـــول: »أعـــمـــل بــشــكــل مــســتــمــّر عــلــى تطوير 
ــــات  ــــورشـ مـــوهـــبـــتـــي مـــــن خـــــــالل الــــخــــضــــوع لـ
ــّيـــد والــعــمــيــق  عـــمـــل مـــســـتـــمـــّرة واإلعـــــــــداد الـــجـ
ــا فـــــي األعــــمــــال  ــ ــهــ ــ لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي أؤديــ
ــة إلــــى تـــبـــادل الــتــجــارب  ــافـ ــة، بـــاإلضـ ــيــ الــــدرامــ
وتكمل:  املمثلني«.  من  زمالئي  مع  والخبرات 
»بالنسبة لي املفتاح األساسي ألي دور ألعبه 
وفهمها  مقنع  بشكل  الشخصية  تركيب  هــو 
جّيدًا من دون الحكم عليها. فالدور الجّيد ال 
ُحكم مسبقًا عليه، ألن لكل شخصية أبعادها 
تركيبتها  يحكم  الــذي  وماضيها  وخلفياتها 
الــســيــكــولــوجــيــة وتــصــرفــاتــهــا وانــفــعــاالتــهــا. 
وأجد أن فهم الشخصية هو ما يجعلني أتبع 
ــّدم الـــدور  ــ إحــســاســي فـــي األداء، وبــالــتــالــي أقـ
دحــدوح  وتتحّدث  وطبيعي«.  تلقائي  بشكل 
 أشــــارت إلــى 

ْ
عــن تــجــاربــهــا مــع املــخــرجــني، إذ

 »املخرج إيلي السمعان، الذي عملُت تحت 
ّ
أن

ــارم على  ــ ــودة(، صـ ــ ــعـ ــ إدارتـــــــه فـــي مــســلــســل )الـ
صــعــيــد الـــنـــّص، وقــــد ســاعــدنــي عــلــى تــطــويــر 
املمثل  يعطي  وهــو  لعبتها،  التي  الشخصية 
الوقت الــالزم لإلجابة عن كل تساؤالته حول 
الشخصية، مهما بلغ انشغاله بضغط العمل«. 
قبل وقوفي  القلق  وتعترف: »شعرت ببعض 
الليث حجو في مسلسل  املخرج  أمــام عدسة 
)أوالد آدم(، لسماعي الكثير حول مدى جّديته 
يكون  أن  إليه  بالنسبة  املهم  فمن  العمل،  فــي 
يكون  وأن  ر جّيدًا شخصيته، 

ّ
قد حض املمثل 

مــلــتــزمــًا إلـــى أقــصــى حـــّد بــالــجــهــوزيــة الــتــامــة 
املخرج  مع  األخير  تعاوني  أمــا  املشهد.  ألداء 
الكبير املثنى صبح، فقد كان بدوره قّيمًا جدًا 
بالنسبة لي. فكل تعليق منه هو مهم ويصّب 
 في مصلحة املشهد واملمثل في آن«.  

ً
مباشرة

وساشا، التي اجتمعت باملمثلة دانييال رحمة 
في املسلسالت األربعة التي شاركت فيها إلى 
اليوم، تؤّكد على صداقتها مع النجمة الشاّبة 
ي 

ّ
وتـــــرى أن »أجـــــــواء الــعــمــل الــتــمــثــيــلــي تــغــذ

ــزمــــالء الـــذيـــن يــتــشــاركــون  الـــصـــداقـــات بـــني الــ
سّيما  ال  واحــــدة،  كعائلة  فيصبحون  الــعــمــل 
ــف طــيــلــة فــتــرة 

ّ
أنـــهـــم يــجــتــمــعــون بــشــكــل مــكــث

 يمكن أن تدور العدسة لساعات 
ْ
التصوير، إذ

طويلة متواصلة وفــي ظــروف ال تكون دائمًا 
ــهــا الـــبـــعـــض. فــأحــيــانــًا 

ّ
بــالــســهــولــة الـــتـــي يــظــن

ــّر أو رغــم  ــبـــرد الـــشـــديـــد أو الـــحـ ــّور فـــي الـ نـــصـ
نتيجة جميلة  يــرى  املشاِهد  والتعب.  املــرض 
على الشاشة، ولكنه ال يعرف التحديات التي 
تـــواجـــه املــمــثــل فـــي الــكــوالــيــس«. وعـــن دورهـــا 
في مسلسل DNA، الذي تنتجه شركة »إيغل 
نفسية  معالجة  دور  »أؤّدي  تكشف:  فيلمز«، 
تدعى )هادية(، تكون حياتها مليئة باألحداث 
اب. 

ّ
والتعقيدات ضمن سياق واقعي جدًا وجذ

وأنــا سعيدة  مــن 10 حلقات،  املسلسل مؤلف 
جدًا باملشاركة فيه وسعيدة بشكل خاص أن 
مشاهدي تجمعني باملمثل الكبير عمار شلق، 
الـــذي أحــّبــه كــثــيــرًا، وذلـــك ضــمــن ســيــاق قصة 
تقّدم  مــع  تباعًا  املــشــاهــد  سيكتشفها  مميزة 
عّبرت  التي  اللبنانية  واإلعالمية  الحلقات«. 
عقب انفجار املرفأ في بيروت عن خوفها من 
رة انتشرت 

ّ
املستقبل في لبنان في مقّدمة مؤث

بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي، 
إلى  باإلضافة  االنفجار  »تبعات  بــأن  تعترف 
ــا عــلــى األوضــــاع  انــعــكــاســات جــائــحــة كـــورونـ
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة املــتــرديــة أســاســًا 
رت بشكل سلبي، ليس فقط على اإلنتاجات 

ّ
أث

الدرامية بل على مختلف القطاعات في البلد. 
وهذا ما ملسته مع املغنني الذين استضفتهم 

في الفترة األخيرة«.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

أربعة أعوام متتالية كان املغني العراقي همام 
إبراهيم فيها ضيفًا على مهرجان املوسيقى 
ــــذي انــتــهــت فــعــالــيــات  الــعــربــيــة فـــي مــصــر، والـ
 شــارك همام في إحياء 

ْ
دورتــه الـ 29 أخيرًا، إذ

الــلــيــلــة الــثــامــنــة مــنــه، وتــفــاعــل الــحــضــور معه 
بشكل كبير. التقت »العربي الجديد« وأجرت 

معه هذا الحوار السريع.  

¶ أربعة أعوام وأنت تشارك في مهرجان املوسيقى 
العربية، هل الحظت اختالفًا هذا العام؟ 

 
ْ
املهرجان دائمًا كل عام ما يشهد تطورات، إذ

حتى  جهدهم  كــل  يعملون  عليه  القائمني   
َّ
إن

 
َّ
يتم تطويره بشكل كبير، وأرى بكل تأكيد أن

في ظروف  أقيمت  كونها  استثنائية،  الــدورة 
صعبة جدًا. ووسط توقعات بإلغاء املهرجان، 
مــثــلــه مــثــل الــعــديــد مـــن املــهــرجــانــات فـــي دول 
العالم املختلفة، يفاجئنا بأنه سينطلق، وكنت 
ســعــيــدًا لــلــغــايــة بــإقــامــة املــهــرجــان، ومــحــاولــة 
إسعاد الجمهور بعيدًا عن أجواء كورونا الذي 
جميعًا.  النفسية  حالتنا  على  بالتأكيد  أثــر 

اإلنــســان فــي الــبــالد«. وفــي فيديو آخـــر، يمثل 
فــرز األصــوات في االنتخابات، نشرت  طريقة 
»فصائل بوتني« فيديو تمثيلي يقوم فيه رجل 
يشبه دونالد ترامب، بحرق بطاقات انتخاب 
بــعــد اكــتــشــافــه أن مــعــظــم املــقــتــرعــني صــوتــوا 
ملنافسه جو بايدن، تحت عنوان »ترامب فاز«، 
ويبدأ بتصوير الواقع في أميركا بعبارة »في 

هذا الوقت في أميركا«. 
أعمال  وحركة »فصائل بوتني« أسسها رجل 
مــفــلــس يــدعــى مــــارات ديــنــايــف، قــبــل نــحــو 20 
كبار  من  وأعضائها  عامًا، ومعظم نشطائها 
السن واملتقاعدين، يتحدثون بشكل دوري عن 
السياسية، وكذلك  والشؤون  العامة  القضايا 
ينفذون تجمعات وتظاهرات تندد بالسلطات 
ذاته  الوقت  وفي  املعارضة،  وتهاجم  املحلية، 
يــمــجــدون الــرئــيــس فــالديــمــيــر بـــوتـــني. وعــلــى 
سبيل املثال، أغلقوا في 2017 بألواح خشبية 
ــــدوق مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد«،  ــنـ ــ مـــدخـــل مـــقـــر »صـ
ــنـــي، فــي  ــالـ ــافـ ــع لـــلـــمـــعـــارض ألـــيـــكـــســـي نـ ــابـ ــتـ الـ
مدينة كراسنودار، جنوبي روسيا. ووصفوا 
فيروس  الحالي  العام  ربيع  فيديو خــالل  في 
كوفيد-19 بأنه من اختراع الرئيس األميركي، 
ونظموا »طقوًسا لتبخير )تطهير بالبخور( 

روسيا« من العدوى.
وتشتهر منظمة »فصائل بوتني«، التي يشرف 

سامر إلياس

ــادات الـــروســـيـــة لــلــنــظــام  ــقــ ــتــ لــــم تــقــتــصــر االنــ
االنتخابي األميركي وملجريات اختيار رئيس 
املــتــحــدة عــلــى السياسيني  لــلــواليــات  جــديــد 
والــدبــلــومــاســيــني مـــن أمـــثـــال الــنــاطــقــة بــاســم 
ــا زاخـــــاروفـــــا، إذ  ــاريـ الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـ
»فصائل  حركة  االنتقاد  حملة  إلــى  انضمت 
بـــوتـــني«، املــكــونــة فـــي غــالــبــيــتــهــا مـــن عجائز 
على  الشديد«  »اعتراضهن   

َّ
ــن

َ
أعــل متقاعدات 

»الــفــوضــى الــعــارمــة واملــجــون املنفلت مــن كل 
عقال« في العملية الديمقراطية األميركية. 

وسجل أعضاء منظمة »فصائل بوتني«، يوم 
6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي، رســـالـــة فــيــديــو 
باالنتخابات  يعترفون  »ال  أنهم  فيها  ذكـــروا 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة«، وطــالــبــوا الجميع في 
الــعــالــم بــاالنــضــمــام إلــيــهــم فــي إدانــتــهــا وعــدم 
ــالــــت واحـــــــدة مــن  االعـــــتـــــراف بــشــرعــيــتــهــا. وقــ
بشدة  نعترض  »نحن  التسجيل:  في  الجدات 
عــلــى االنــتــخــابــات فـــي أمـــيـــركـــا. إنــهــا فــوضــى 
شاملة، تعرض على العالم بأسره. من جميع 
الجميع  أن  الواضح  املعلومات، ومن  مصادر 
انتقدت  كما  االنتخابات«.  غاضبون من هذه 
ــــل األمـــيـــركـــيـــني فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

ّ
تــــدخ

ــرى، فــي حــني أنــهــم ال  ــ والــداخــلــيــة لــلــدول األخـ
أن  مــؤكــدة  الخاصة،  أمــورهــم  ترتيب  يمكنهم 
مـــا يــحــدث »عــــار عــلــى مــــرأى ومــســمــع الــعــالــم 
كله! الطريقة التي تجرى بها االنتخابات في 
الـــواليـــات املــتــحــدة هــي عــبــارة عــن باخاناليا 
ــتـــفـــاالت ديــنــيــة إغــريــقــيــة عــلــى شــــرف إلــه  )احـ
ــانـــت تــتــمــيــز بــالــفــوضــى  الـــخـــمـــر بــــاخــــوس، كـ
الـــعـــارمـــة واملـــجـــون املــنــفــلــت وانـــتـــهـــاك جميع 
الــقــواعــد والــقــوانــني(، وانــتــهــاك جميع حقوق 

ومزجت الفعاليات بني وجود أصوات غنائية 
معروفة، وكذلك مواهب شبابية من تربية دار 
األوبــرا، وهــذا يضفي مزيدًا من الخصوصية 
على هذا املهرجان الذي رغم تعدد مشاركاتي 
 مرة أشعر برهبة، ولكن تفاعل 

ّ
به، إال أني كل

الحضور معي يساعدني ويساندني كثيرًا. 

¶ بــــصــــدق... هـــل تـــــرددت فـــي املـــشـــاركـــة خــوفــًا من 
كورونا؟ 

ــردد لــحــظــة بــعــد دعـــوتـــي، ألنــــي أحــتــرم  ــ لـــم أتــ
املهرجان وكل فرد فيه، وهو إضافة ليس لي 
شخصيًا فــقــط، بــل إضــافــة لــكــل فــنــان يــشــارك 
أجــواء  إلــى  أجـــواءه مميزة، ويعيدنا  فيه ألن 
الزمن الجميل بأغانيه وفنانيه، فال تتخيلون 
ــا أســـيـــر فـــي بــعــض طــرقــات  ــ كـــم ســعــادتــي وأنـ
الكبار  ــرا، وأنـــا أشــاهــد صـــورًا للعمالقة  األوبــ
عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ وشـــاديـــة وغــيــرهــمــا من 
األصوات التي تربينا ونشأنا عليها وتعلقنا 
بالفن املصري واملصريني من خاللهم، فمصر 

تنادي، وأنا ال بد من أن ألّبي النداء. 

¶ كيف قضيت فترة الحجر املنزلي؟ 
في البيت طبعًا، وكنت أحرص على ممارسة 
تطهي  والــدتــي  ألن  بشكل مستمر،  الــريــاضــة 
أشهى األطعمة. فخفت من زيــادة وزني أكثر، 
ألنــــي فــعــلــيــًا اكــتــســبــت أربـــعـــة كــيــلــوغــرامــات. 
ــــارس بــعــض الــتــمــاريــن،  فــكــان ال بـــد مـــن أن أمـ
وانــتــهــزت فــرصــة الحجر للجلوس مــع األهــل 
 بسبب 

ً
أكثر وقت ممكن، ألني كنت أراهم قليال

ظروف العمل والسفر. كما عملت على تطوير 
مــعــلــومــاتــي ومــــا إلــــى ذلــــك. فــحــاولــت أن آخــذ 
الفيروس، وقد  انتشار  اإليجابي من  الجانب 
يكون اختبارًا قويًا من الله سبحانه وتعالى، 

ــــي تـــعـــرضـــت لــبــعــض  ــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ ــ هـ
الله  شــاء  وإن  بالطبع،  راٍض  لكني  التعطيل 

القادم أجمل. 

¶ كيف تعطلت؟ 
كان لــدّي حفلة في مصر في أعياد الربيع، 
وكنت من املفترض أيضًا أن أقوم بتسجيل 

دعاء ديني، لكن كل شيء تعطل. 

ــلــمــطــرب كــاظــم  ¶ حـــرصـــت فـــي حــفــلــك أن تــغــنــي ل
الساهر، فما السبب؟ 

الــســاهــر سفير  الــكــبــيــر كــاظــم  الــفــنــان  أرى أن 
لــأغــنــيــة الــعــراقــيــة وخـــيـــر مــمــثــل لــهــا فـــي كل 

العالم، ونحن كعراقيني دائمًا فخورون به. 

¶ ما رأيك بوضع األغنية العراقية الحالي؟ 
ــيـــة  ــل الــــــظــــــروف، فـــاألغـــنـــيـــة الـــعـــراقـ ــ رغــــــم كـ

ــة الــغــنــائــيــة  ــقــــوة فــــي الـــســـاحـ مــــوجــــودة وبــ
إلى  تأثرت  كان  وإن  تتراجع،  ولن  العربية، 
حــد كبير بــالــحــروب، واألمـــل مــوجــود طاملًا 
هناك أصــوات عراقية مميزة فال بد من أن 
تــحــمــل عــلــى عــاتــقــهــا رصـــد هــمــوم الـــعـــراق، 
فاألغنية دائــمــًا هــي خير معبر عنها، وأنــا 
حــيــنــمــا أقــــف عــلــى خــشــبــة أي مـــن املــســارح 

أضع عيوني دائمًا على العراق.

 هــجــمــات على 
ّ
ــارات ديــنــايــف، بــشــن ــ عــلــيــهــا مـ

كــراســنــودار  فــي  مــقــرات سياسيني معارضني 
وموسكو، وباتخاذ إجراءات عامة لدعم سلطة 
بوتني. وكما أورد موقع »يوغوبوليس«، قبل 
عـــامـــني، بــعــد ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح، أعــلــنــت 
ــاط الـــســـيـــاســـي )عـــلـــى  ــنــــشــ ــنـــظـــمـــة وقــــــف الــ املـ
خــلــفــيــات دعــــاو قــضــائــيــة مـــن شــخــصــيــات تم 
وأرســل  الفصائل(.  قبل  مــن  سمعتها  تشويه 
ديــنــايــف رســالــة فيديو إلــى بــوتــني، أكــد فيها 
للرئيس دعمه ملسيرته، واعتذر عن تصرفات 
ــلـــى الــقــضــايــا  أنـــــصـــــاره ووعـــــــد بـــالـــتـــركـــيـــز عـ
أنه بعد تغريمهم بمبلغ  االجتماعية. ويبدو 
300 ألف روبل بسبب التهجم على شخصيات 
قـــررت حركة  كــاذبــة،  محلية ونــشــر معلومات 
»عــجــائــز بــوتــني املــتــوحــشــات«، كــمــا تصفهن 
وســائــل اإلعــــالم الــروســيــة، تــوجــيــه انتباهها 
إلى حلبات السياسة الخارجية. ففي مارس/ 
»كـــراســـنـــويـــارســـك«  قـــنـــاة  نـــشـــرت   ،2020 آذار 
من  متقاعدون  فيه  اتهم  فيديو  مقطع   ،TVK
»فــصــائــل بــوتــني« الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ــوا  ــرقــ ــيــــروس كـــــورونـــــا، وأحــ ــرامــــب بــنــشــر فــ تــ
صـــوره. وأثــــارت هــذه الحملة اهــتــمــام املدعي 
العام الروسي، الذي صّب غضبه على القناة 
التلفزيونية التي نشرت التقرير عن »عجائز 
معلومات  بنشر  صحافييها  متهمًا  بــوتــني«، 
كاذبة. وتم تهديد القناة التلفزيونية بغرامة 
نصف مليون روبـــل، لكن »روســكــومــنــادزور« 
)هــيــئــة الــرقــابــة الــروســيــة عــلــى االتـــصـــاالت(، 
لــم تطبق الــعــقــوبــة. وإضــافــة إلــى حــرق صور 
العقوبات  على  بوتني«  »عجائز  ردت  ترامب، 
األميركية بتحطيم أجهزة »آي باد« اللوحية 
وتلفونات »آيفون«، ونشرت فيديو تظهر فيه 

الجدات الغاضبات وهن يحطمن »آي باد«. 

همام إبراهيم: األغنية العراقية تأثرت بالحروب ولم تتراجع»فصائل بوتين«... رفض لنتائج االنتخابات األميركية
في دردشة مع »العربي 

الجديد« يقول المغني 
العراقي همام إبراهيم 

إّن كاظم الساهر هو خير 
ممثل لألغنية العراقية 

وهو سفيرٌ ممتاز لها

بغداد ــ عالء المفرجي

تستعّد بغداد إلقامة »امللتقى األّول لسينما املرأة«، 
ط الضوء على دور املرأة في املشهد الفني 

ّ
الذي يسل

الــعــراقــي، خــاصــة فــي الــســيــنــمــا، الــتــي شــهــدت منذ 
انطالقتها قبل أكثر من 8 عقود انحسارًا في مشاركة 
املرأة كمخرجة سينمائية، على نقيض مشاركتها 
القرن  أربعينيات  التمثيل، وذلك منذ منتصف  في 

الـ20، تاريخ انطالق السينما في العراق.
 »نــقــابــة الــفــنــانــني الــعــراقــيــني« صــاحــبــة فــكــرة 

ّ
وألن

امللتقى وراعيته، أجرت »العربي الجديد« حوارًا مع 
الفعالية   

ّ
إن قــال  الــذي  الجبار جــودي،  النقيب عبد 

ــقــام فــي 25 أكــتــوبــر/ تشرين 
ُ
الفنية هــذه كــانــت ســت

لــلــقــضــاء  الـــعـــاملـــي  ــيــــوم  »الــ بــمــنــاســبــة   ،2020 األول 
، »ســرعــان ما تطّورت 

ْ
على العنف ضد املـــرأة«. لكن

الفكرة إلى إقامة ملتقى للنساء العراقيات، اللواتي 
تأجيل  فــقــّررنــا  ســيــنــمــائــيــات،  مــخــرجــات  يشتغلن 
 الــفــكــرة 

ّ
ــاف أن ــ ــر«. أضـ ــتـــوبـ ــا بــعــد أكـ ــى مـ الـــفـــكـــرة إلــ

 
ّ
ساهم في تعزيز مكانة املــرأة في املجتمع والفن

ُ
»ت

العراقية على خــوض غمار  املــرأة  خاصة، وتشّجع 
امللتقى »يدعم   

ّ
أن واملــهــم«. ورأى  الجميل   

ّ
الفن هــذا 

 
ّ
، وُيــشــجــعــهــن

ّ
ــط الــضــوء عــلــيــهــن

ّ
املــخــرجــات، وُيــســل

على االســتــمــرار واملــواصــلــة، ليكون لدينا عــدد من 
 إقامة ملتقى سنوي 

ّ
 يستحقن

ّ
املخرجات«. كما أنهن

»السينما الــعــراقــيــة، فــي نحو  ، فـ
ّ
ومــهــرجــانــات لــهــن

بــروز نساء مخرجات مهّمات،  لــم تشهد  عــامــًا،   80
أول  املنصور،  ، كخيرية 

ّ
قليل منهن باستثناء عدد 

قت 
ّ
لفيلم روائــي طويل عراقي، حق مخرجة عراقية 

نجاحًا كبيرًا، فنيًا وجماهيريًا، بفضل )ستة على 
الكوميدية في  العراقية  األفـــالم  أجــمــل  أحــد  ســتــة(، 
تاريخ السينما في العراق«. وانتهى إلى القول: »لذا، 
كان هدفنا االحتفاء باملخرجات العراقيات اللواتي 

يواصلن العمل في السينما، ويكملن املشوار«.
ــيـــني« الــجــهــة  ــراقـ ــعـ ــــون »نـــقـــابـــة الـــفـــنـــانـــني الـ ــن كـ ــ وعـ
نشاٍط  إقامة   

ّ
أن للملتقى، خاصة  الراعية  الوحيدة 

كــهــذا تحتاج إلــى إمــكــانــيــات كــبــيــرة، نــوعــًا مــا، قال 
 النقابة »تتفاوض مع جهات فنية معنية، 

ّ
جودي إن

ومؤّسسات أخرى للمشاركة في تمويل املشروع«، 
 املفاوضات »قطعت خطوات كبيرة«. 

ّ
مشيرًا إلى أن

ــتـــي يــضــعــهــا املــلــتــقــى  ــا بـــخـــصـــوص الــــشــــروط الـ ــ أمـ
النوعّية  ملشاركة األفــالم واختيارها، على مستوى 
وتـــاريـــخ اإلنـــتـــاج، فــقــال عــبــد الــجــبــار جــــودي إن ال 
شــــروط أبـــــدًا، »ألنـــنـــا نــحــرص عــلــى نــجــاح امللتقى 
في دورتــه األولـــى، وعلى مشاركة أكبر عــدد ممكن 
من املخرجات واألفــالم، ولكي تكون الــدورة األولى 

محاولة نستفيد من نتائجها في دورات مقبلة«.

خــارج  عراقيات  هناك مخرجات  كانت  إذا  وعــّمــا 
قال   ،

ً
مــثــال الطويلة   

ّ
بأفالمهن سُيشاركن  الــعــراق 

 امللتقى »يقتصر حاليًا على األفالم القصيرة، 
ّ
إن

 نــتــاجــات كثيرة ملــخــرجــات فــي الــعــراق 
ّ
خــاصــة أن

هي أفالٌم قصيرة، فاإلمكانيات متواضعة كما هو 
مــعــروف«. أضــاف جـــودي: »مــا يخّص املخرجات 
 
ّ
بأفالمهن نرّحب  نحن  الــوطــن،  خــارج  العراقيات 

ــنــا، بــســبــب ضــعــف إمــكــانــيــاتــنــا 
ّ
فـــي املــلــتــقــى، لــكــن

 .
ّ
باستضافتهن نعد  الــتــمــويــل، ال  املــاديــة وحــجــم 

ــر«. ورّدًا  ــ الـــــدورات املــقــبــلــة يختلف األمـ ربــمــا فــي 
على ســـؤال عــن منافسة األفـــالم على جــوائــز في 
مــســابــقــات مـــا، أّكــــد عــبــد الــجــبــار جــــودي تنظيم 
مسابقة، »يتّم اختيار أفــالٍم فائزة فيها بواسطة 
 
ّ
أن إلــى  ُيعلن عنها الحــقــًا«، مشيرًا  لجنة تحكيم 
فنية  قيمة  للفيلم   تكون 

ْ
بــأن  

ٌ
مــشــروط »االختيار 

الصنعة  عناصر  يستوفي   
ْ
وأن متقّدمة،  وفكرية 

السينمائية«.
إذا  مــا  أســاســيــة، بخصوص  ــف عند مسألة 

ّ
وتــوق

قــيــم في 
ُ
أ كــان امللتقى يتعارض مــع ملتقى ســابــق 

ـــــه ســبــق لــلــفــنــان بــشــتــيــوان 
ّ
 أن

ّ
ــان: »الــــحــــق ــتـ كـــردسـ

 أقام »ملتقى 
ْ
عبدالله، رئيس »مهرجان أربيل«، أن

ســيــنــمــا املــــــرأة« فـــي 3 دورات مــتــتــالــيــة فـــي إقــلــيــم 
التنسيق معه،  تّم  اآلن،  )أربيل(.  العراق  كردستان 
للملتقى«.  التحضيرية  اللجنة  وبات أحد أعضاء 
 فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق مخرجات 

ّ
وذّكـــر بـــأن

ووثائقية  طويلة  أفالمًا  وُينجزن  أنجزن  عديدات 
 سيشاركن في امللتقى.

ّ
وقصيرة، بعضهن

المشاهد ذكي ال يخدعه الجمال

إبراهيم: لم أتردد لحظة بعد دعوتي، ألني أحترم المهرجان وكل فرد فيه )فيسبوك(

خيرية المنصور، 
أول مخرجة 
عراقية 
لفيلم روائي 
طويل عراقي 
)فيسبوك(

)Getty( تمجد الحركة الرئيس الروسي فالديمير بوتين

دحدوح: أجواء العمل التمثيلي تغّذي الصداقات بين الزمالء الذين يتشاركون العمل )فيسبوك( 

اللبنانية  الممثلة  الذي شاركت في بطولته، تتحّدث   DNA انتهائها من تصوير مسلسل بعد 
ساشا دحدوح لـ«العربي الجديد« عن انتقالها من عالَمي اإلعالم وعرض األزياء إلى التمثيل

ساشا دحدوح

سينما المرأة في العراق

فنون وكوكتيل
حوار

فعاليّة

دردشةقضيّة

ترى الممثلة ساشا دحدوح، 
التي تنّوعت تجربتها 
الدرامية بين عدد من 

المخرجين اللبنانيين والعرب، 
أن »لكل مخرج خصوصية 

شديدة في طريقة تعامله 
مع النص والممثلين. وقد 

تعلّمت من كّلٍ منهم 
أمورًا مهمة ومختلفة، 

فمع المخرج سيرج أوريان 
)الصورة(، خضت أولى 
تجاربي التمثيلية ضمن 
مسلسل )بيروت سيتي(، 

في دور بطولة إلى جانب 
عدد من الوجوه الجديدة. 

ولم يكن ألي منّا تجارب 
تمثيلية سابقة، فتعلّمت 

منه أهمية األداء الطبيعي 
وغير المتكلّف«.

األداء الطبيعي

Sunday 15 November 2020 Sunday 15 November 2020
األحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  29  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2267  السنة السابعة األحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  29  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2267  السنة السابعة




