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الصحافيون في ليبيا... كّل يوم جريمة

»كلوب هاوس«… قصة الصعود والسقوط

طرابلس ـ أسامة علي

الليبي يدفع يوميًا ثمن  يــزال الصحافي  ال 
غياب األمــن واالســتــقــرار فــي الــبــاد منذ 10 
سنوات، فيسقط صحافيون ويهّدد آخرون، 
والترهيب  الخطف  عمليات  تتوالى  بينما 
من دون أي محاسبة. يحصل ذلك رغم إعان 
الــحــكــومــة عــزمــهــا مــنــذ مـــايـــو/أيـــار املــاضــي 

إنشاء هيئة لحماية الصحافيني. 
ــقـــة بـــســـامـــة  ــلـ ــتـــعـ وفـــــــي آخـــــــر الـــــــحـــــــوادث املـ
الليبية،  األنــبــاء  وكــالــة  أعلنت  الصحافيني، 
يوم الجمعة املاضي، إطاق سراح مراسلها 
فــي ســـرت، محمد األمــيــل، بــعــد ســاعــات من 
»أســبــاب غير مــعــروفــة«. كما لم  احــتــجــازه لـــ
تكشف الوكالة، وهي وكالة الدولة الرسمية، 
عن اسم الجهة التي احتجزت مراسلها، كما 
لــم تعلن أســبــاب احــتــجــازه واكتفت بقولها 
»أسباب غير معروفة«، وأنه   ذلك حصل لـ

ّ
إن

بصحة جيدة.  
وسائل  انشغلت  بــأيــام  الحادثة  هــذه  وقبل 
اإلعام الليبية واملنظمات املحلية والدولية 
اختطاف  الصحافيني بخبر  املعنية بحرية 
الــصــحــافــي الــلــيــبــي، ســــراج املــقــصــبــي، يــوم 
اإلثــنــني املــاضــي مــن مقر عمله فــي صحيفة 
ــاة« الــلــيــبــيــة، فـــي بـــنـــغـــازي، مـــن قبل  ــيـ »الـــحـ
مسلحني مجهولني اقتحموا مقر الصحيفة 
واقتادوه إلى جهة مجهولة من دون أن يعلم 
أحد مصيره حتى اآلن. وبحسب بيان صادر 
عن الهيئة العامة للصحافة، فإن املجموعة 
الـــتـــي اقــتــحــمــت مــقــر الــصــحــيــفــة لـــم تــوضــح 
هويتها ورفضت تقديم أي استدعاء رسمي 
اقـــتـــادت  بـــل  ثــبــوتــيــة،  ــة أوراق  أيــ أو إظـــهـــار 
املــقــصــبــي الـــى مــكــان مــجــهــول بــعــدمــا قامت 

بترويع وتهديد املوظفني والصحافيني. 
التحرك  األمــنــيــة  األجــهــزة  الهيئة  ونــاشــدت 
ــــاق ســراحــه،  ملــعــرفــة مــصــيــر املــقــصــبــي وإطـ
التجاوزات  هــذه  مثل  تــكــرار  بعدم  والتعهد 
الخطيرة التي تنتهك القوانني والتشريعات 

التي تحمي الصحافة والصحافيني. 
ولــــم يــعــرف لــلــمــقــصــبــي أي نــشــاط مــخــالــف 
ألهواء ورغبات سلطة اللواء املتقاعد خليفة 
ــدن شــرق  ــ حــفــتــر الــحــاكــمــة فـــي بـــنـــغـــازي ومـ
ليبيا، باستثناء تدوينة كتبها على حسابه 
ــد فــيــهــا  ــقـ ــتـ ــبــــوك«، انـ ــيــــســ ــلـــى »فــ الــــخــــاص عـ
عمليات بيع وشـــراء أصـــوات، فــي الحمات 
ــم مــســؤولــيــتــهــا  ــ االنــتــخــابــيــة الــحــالــيــة. ورغـ

منوعات
قوانين 
أستراليّة

ــــي ســـكـــوت  ــ ــرال ــ ــتــ ــ ــــس الــــــــــــــوزراء األســ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
قوانني  أستراليا ستطبق  إن  األحــد  موريسون 
العمالقة  االجتماعي  التواصل  شــركــات  تجبر 
ــلـــى تـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل املـــســـتـــخـــدمـــني الـــذيـــن  عـ
وتــدرس  تشهيرًا.  تتضمن  تعليقات  ينشرون 
الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل »تويتر« 
تنشر  التي  التشهيرية  املــواد  عن  و»فيسبوك« 
أعلى  بعدما قضت  ذلــك  ويــأتــي  مواقعها.  على 

الناشرين  تحميل  بإمكانية  البالد  في  محكمة 
املنتديات  فــي  العامة  التعليقات  عــن  املسؤولية 

عبر اإلنترنت.
وتــســبــب الــحــكــم فـــي قـــيـــام بــعــض املــؤســســات 
اإلخــبــاريــة مــثــل CNN بــمــنــع األســتــرالــيــني من 
وقــال  إلــى صفحاتها على فيسبوك.  الــوصــول 
متلفز»يجب  صحافي  مؤتمر  فــي  مــوريــســون 
املتوحش  الــغــرب  مثل  اإلنــتــرنــت  عالم  يكون  أال 

ــبــــون  ــتــــعــــصــ تــــتــــجــــول فــــيــــه الـــــــروبـــــــوتـــــــات واملــ
واملــتــصــيــدون وغــيــرهــم مــن دون الــكــشــف عن 
هــويــاتــهــم وإيـــــذاء الـــنـــاس«. وســيــتــيــح الــتــشــريــع 
الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن ألي شخص 
يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــطــالــبــة 
ــم ُيــســحــب  ــواد. وإذا لـ ــ ــ ــذه املـ املــنــصــة بـــحـــذف هــ
التواصل  منصة  املحكمة  تجبر  فقد  املحتوى 

صاحب  عن  تفاصيل  تقديم  على  االجتماعي 
التعليق. وقــال موريسون »يجب أن يكون لدى 
املــنــصــات الــرقــمــيــة - شــركــات اإلنــتــرنــت تــلــك - 
املحتوى«.  هــذا  ــة  إزالـ لتمكني  مناسبة  عمليات 
وأضاف: »لقد خلقوا هذا املجال وعليهم جعله 
يفعلون  فسنجعلهم  ذلــك،  يفعلوا  لــم  وإذا  آمنًا 

ذلك )من خالل( قوانني مثل هذه«.
)رويترز(

أمــن املدينة، لم تصدر األجــهــزة األمنية  عن 
تعليق  أي  حفتر  مليشيات  لقيادة  التابعة 
ليست  أنــهــا  علمًا  اآلن،  الــحــادثــة حتى  على 
ــبـــطـــة بـــحـــريـــة عــمــل  ــة األولــــــــى املـــرتـ ــادثــ ــحــ الــ
الصحافيني. فقد شهدت طرابلس وبنغازي، 
الليبية، حــاالت مشابهة  املــدن  من  والعديد 
وصلت بعضها إلــى حــّد العثور على جثث 

على  ملقاة  املختطفني  الصحافيني  بعض 
الطرقات بعد فترة من اختطافهم. 

الحكومة  لرئيس  الــواقــع، سبق  هــذا  وأمـــام 
عبد الحميد الدبيبة أن أعلن بمناسبة اليوم 
العاملي لحرية الصحافة في 3 مايو املاضي 
إعامية  إنــشــاء مؤسسة  عــزم حكومته  عــن 
الصحافيني  حماية  تتولى  مستقلة،  عليا 

وتــمــنــح الــتــصــاريــح لــلــمــشــاريــع اإلعــامــيــة.  
إنــه طلب من »حكومة  الدبيبة وقتها  وقــال 
الوحدة الوطنية إنشاء مؤسسة وطنية عليا 
مــســتــقــلــة، تــعــنــى بــحــمــايــة حــريــة الــصــحــافــة 
وتــنــظــم مــنــح الــتــصــاريــح إلقـــامـــة املــشــاريــع 
اإلعامية«، مضيفًا أن أحد أهداف املؤسسة 
سيكون متابعة املــواد املنشورة في وسائل 
 على 

ّ
 خطاب يحض

ّ
اإلعام لضمان عدم بث

ــدا أشــبــه  الــكــراهــيــة أو الــتــحــريــض، فـــي مـــا بـ
ــــدور رقـــابـــّي يـــنـــاط بــعــمــل هــــذه املــؤســســة.  بـ
وشــــدد الــدبــيــبــة عــلــى عـــزم حــكــومــتــه اتــخــاذ 
ــة الــتــي  ــيـ »حـــزمـــة مـــن اإلجـــــــــراءات اإلصـــاحـ
تؤدي لتطوير اإلعام الرسمي وتتناغم مع 
املتطلبات بتوسيع هامش الحريات وتأمني 

الصحافيني وأصحاب الرأي في ليبيا«.
وفــي سياق حديثه عن حماية الصحافيني 
الــحــكــومــة قــامــت »باعتماد   

ّ
الــدبــيــبــة أن أكـــد 

ــيــــهــــي ومــــــلــــــزم لــكــل  ونـــــشـــــر مــــنــــشــــور تــــوجــ
املسؤولني في الدولة الليبية، وهذا املنشور 
ودعــم  الصحافيني  حماية  للجميع  يضمن 
ــهـــود كــــل الـــعـــامـــلـــني فــــي حـــقـــل الــصــحــافــة  جـ
الــنــور،  الهيئة  لــم تبصر  ــــام«.  طبعا  واإلعــ
ويتوالى بشكل يومّي خطف وقتل وتهديد 
الــصــحــافــيــني فــــي مــخــتــلــف املــــــدن الــلــيــبــيــة. 
وهــو الــواقــع الـــذي يــؤّكــده الصحافي سالم 
الــورفــلــي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــذه الــهــيــئــة،  ــاء هــ فــيــتــســاءل عـــن مـــوعـــد إنـــشـ
ــًا مــن وعــــود الــحــكــومــة بتقديم  مــؤكــدًا ان أيـ
ق »بل ال تزال 

ّ
الحماية لصحافيني لم تتحق

حياة الصحافي مهددة، مثلها مثل حقه في 
نقل الــحــدث وإبـــداء رأيـــه«. وطيلة السنوات 
املــــاضــــيــــة شــــهــــدت لــيــبــيــا حــــــــوادث مـــروعـــة 
ــــادث مقتل  طـــاولـــت الــصــحــافــيــني، أولـــهـــا حـ
الرسمية،  الوطنية  اإلعامي في قناة ليبيا 
عــز الــديــن قــصــاد، عــام 2013 أثــنــاء خروجه 
مـــن أحـــد مــســاجــد مــديــنــة بــنــغــازي عــلــى يد 
يعتبر   ،2014 عــام   

ّ
لكن مسلحني مجهولني. 

والصحافيني،  لإلعاميني  بالنسبة  األســوأ 
فــقــد شــهــد مــقــتــل رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
»برنيق« مفتاح أبــو زيــد، في وضــح النهار 
عــلــى يــد مسلحني مــجــهــولــني، والــصــحــافــي 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن نــــزهــــة فـــــي مــــديــــنــــة ســـبـــهـــا، 
والصحافية نصيب كرناف من سبها أيضًا، 
وقد عثر على جثتها وعليها آثار التعذيب. 
وعام 2015 قتل الصحافي مفتاح القطراني 

في بنغازي في ظروف غامضة أيضًا. 

وعدت الحكومة بإنشاء 
هيئة خاصة لحماية 

الصحافيين

المنافسة التي قابلها 
من »فيسبوك« و»تويتر« 

أثرت على شعبيّته

حمزة الترباوي

 حقق تطبيق البث الصوتي »كلوب هاوس« 
شــهــرة واســعــة خــال ذروة تفشي فيروس 
كورونا. لكنه بات اليوم أقل جاذبية بكثير.
ــة عــــام 2021، كــان  ــدايـ ـوال عــــام 2020 وبـ ـ ـ طـ
ــــاوس« املـــكـــان املــفــضــل بالنسبة  »كـــلـــوب هـ
إلــــى الــكــثــيــريــن لــلــمــحــادثــات واملــنــاقــشــات 
واملــــشــــاورات. وشــهــد التطبيق فــي بدايته 
 ومــــعــــدالت تـــنـــزيـــل بــلــغــت 10 

ً
ــائــــا ــوًا هــ ــمـ نـ

مايني في فبراير/شباط وحده، على الرغم 
من توافره على أجهزة iOS فقط.

ــت. فــي إبــريــل/
ّ
لكن هــذه األيـــام الذهبية ول

ل التطبيق 900 ألــف مــرة فقط، 
ِّ
ـــز

ُ
نيسان، ن

وهـــو مــا يمثل تــراجــعــًا كــبــيــرًا. كــذلــك شهد 
انخفاضًا بنسبة 70 فــي املــائــة تقريبًا في 

متوسط   املستخدمني الشهريني.
ــــل  ــــوشـ ــة »سـ ــ ــركــ ــ ــة شــ ــ ــ ــدونـ ــ ــ ــــرت مـ ــشــ ــ وقـــــــــد نــ
ــة تــحــلــيــلــيــة تـــوضـــح ملــــاذا  ــ بـــــاورفـــــول« ورقــ
نجح التطبيق، ثــم ملــاذا سقط. البداية مع 

األسباب التي أدت إلى نجاح التطبيق:

وصول إلى المشاهير 
كــان من السهل على مستخدمي التطبيق 
ــر واملـــــديـــــريـــــن  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى املـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــني وقــــــــادة الـــفـــكـــر. فــــكــــان يــمــكــن 
الــعــثــور عــلــى قــائــمــة كــبــيــرة مـــن املــشــاهــيــر 
ورجال األعمال والسياسيني على التطبيق 
ملناقشة مجموعة واسعة من املوضوعات. 
فــســمــح الــتــطــبــيــق لــلــجــمــاهــيــر بــاالســتــمــاع 
والــتــفــاعــل مــن حــني إلـــى آخـــر مــع املشاهير 

املفضلني لديهم.

خدمة فريدة ومحتوى قيّم 
الصوتية  لطبيعته  ــريــدًا  ف لتطبيق  ا ا  د ـ ـ ـ ب

الــحــيــة، ومــكــانــًا مثاليًا للتحدث وتــبــادل 
ـــل تــشــتــيــت  ـ ـــوامـ ـ ـــن دون أي عـ ـ ـــار مـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ األفـ
لــانــتــبــاه مــثــل تـــدفـــقـــات الـــفـــيـــديـــو. وكـــان 
الهدف من غرف الدردشة بناء محادثات 

منظمة ومثمرة. 
ــتــــم صــــوت  ــان بــــإمــــكــــان املـــضـــيـــفـــني كــ ــ ــكـ ــ فـ
املــتــحــدثــني ثــم إلــغــاء كــتــم الـــصـــوت، وكــان 
على املــشــاركــني رفــع أيديهم قبل املوافقة 
عــلــى الــتــحــدث. وهـــو مــا جــعــل الــنــقــاشــات 

أهـــدأ مــن تــلــك الــتــي تشهدها مــواقــع مثل 
»فيسبوك« أو »تويتر«.

الحصرية
ــًا ويـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــريـ  كــــــان الـــتـــطـــبـــيـــق حـــصـ
الـــــدعـــــوات فـــقـــط. فـــكـــان الــــوصــــول بــالــفــعــل 
إلــــى الــتــطــبــيــق يــحــتــاج إلــــى إرســــــال رابـــط 
إلــــــــــى األصــــــــــدقــــــــــاء حـــــتـــــى يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن 
ــذه املــهــمــة  ــ ــقـــت هــ ــلـ ــام أيــــضــــًا. وخـ ــمــ االنــــضــ

 الــبــســيــطــة وهــمــًا مـــن اإلحـــســـاس بــالــتــفــرد. 
أما أسباب تراجع  شعبية »كلوب هاوس« 

فيمكن تلخيصها بالتالي:

 بدعة حرّكها الوباء
ـــيــــرون أن الـــتـــطـــبـــيـــق حــقــق  ـــثـ ـــكـ يـــعـــتـــقـــد الـ
ش 

ّ
نجاحًا كبيرًا خــال الــوبــاء، نــظــرًا لتعط

ـــراء مــحــادثــة حقيقية مع  املستخدمني إلجـ
أشخاص آخرين. لكن مع عودة الحياة إلى 
طبيعتها إلى حد ما، فقد الناس وقت الفراغ 
لاستماع إلى محادثات التطبيق املباشرة.  

تصاعد المنافسة 
من المنصات القائمة

ــتــطــبــيــق لــلــمــنــافــســة مـــن عمالقة   تــعــرض ال
بحجم »فيسبوك« و»إنستغرام« و»تويتر«، 
ــى مــــركــــب الـــبـــث  ــ ــ الــــتــــي قــــفــــزت بــــــدورهــــــا إلـ
الصوتي الحّي بعد نجاح »كلوب هاوس«، 
 جـــزءًا مــن قــاعــدة مستخدميه. هــذه 

ً
ســارقــة

 ومحبوبة مــن قبل 
ً
املنصات ناجحة أصــا

مستخدمي وســائــل التواصل االجتماعي، 
ويمكن الوصول إليها جميعًا بسهولة.

عدد كبير جدًا من اإلخطارات 
)نوتيفيكيشنز(

ــــوب هــــــاوس«  ــلـ ــ ــتـــخـــدمـــو »كـ  يـــتـــعـــرض مـــسـ
ملــطــاردة مــن اإلخــطــارات، إذ يــقــّدم التطبيق 
إشـــعـــارًا لــكــل تــفــاعــل مــمــكــن. وهـــو مــا يمثل 

مصدر إزعاج.

فقدان الحصرية
ال يزال التطبيق يعتمد على الدعوات، لكنه 
صار متاحًا للكثيرين لدرجة فقدان وضعه 
الحصري الذي كان يعطي انبطاعًا بالتمّيز 

عند املستخدمني.

من االحتجاجات التي نظمها الصحافيون في طرابلس ضّد االعتداءات عليهم )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( تراجعت نسبة تنزيل التطبيق بشكل كبير

لم يكن مشهد خطف الصحافي الليبي، سراج المقصبي، من مقر صحيفة »الحياة« الليبية في بنغازي مفاجئًا. إذ يعيش الصحافيون 
في ليبيا تحت رحمة المسلّحين والمليشيات في ظل غياب أي محاسبة
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الصعيد الوطني واالجتماعي في لبنان، مع 
ــــات الــتــي مـــّرت علينا والــتــي جعلت  كــل األزمـ
ظــــروف التمثيل صــعــبــة وغــيــر اعــتــيــاديــة، أو 
على الصعيد الشخصي، فقد كنُت أنتقل من 
تصوير إلى آخر مع فترات راحة قصيرة جدًا، 
ولكنني فــي املحّصلة سعيدة جــدًا باألعمال 
 
ّ
التي استطعت أن أشــارك فيها، وال سّيما أن
 منها خصوصيتها ونقاط قّوتها، وآمل 

ّ
لكل

أن تحصد النجاح الذي تستحقه«.
زغــيــب الــتــي شـــاركـــت فـــي الـــســـنـــوات األخــيــرة 

فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن األعـــمـــال اللبنانية 
 »مــعــايــيــر نــجــاح األعــمــال 

ّ
ــرى أن والــعــربــيــة، تـ

الــدرامــيــة اختلفت عــن الــســنــوات املــاضــيــة مع 
دخـــــول عـــالـــم املـــنـــصـــات الــرقــمــيــة إلــــى مــجــال 

املنافسة اإلنتاجية«. 
في هذا الخصوص تعترف بأن مسلسل »داون 
تــاون« الــذي شاركت فيه أخيرًا »لــم ينل حقه 
كما يجب بعدما اقتصر عرضه على منّصة 
›جّوي‹، ولم يشمل عرضًا إضافيًا على إحدى 
املحطات التلفزيونية، ما حّد من قدرته على 

بيروت ـ رنا أسطيح

تشهد روزنــامــة املمثلة اللبنانية 
إلــســا زغــيــب زحــمــة أعــمــال درامــيــة 
جــديــدة تجمعها بــعــدٍد كــبــيــر من 
أهم نجوم الدراما العربية. فهي تشارك حاليًا 
ببطولة ثــاثــة أعــمــال بــــارزة، أّولــهــا مسلسل 
ـــي يـــا بـــيـــروت« )تــألــيــف بـــال شـــحـــادات، 

ّ
»شـــت

وإخـــراج إيلي سمعان( الــذي يضم نخبة من 
نجوم لبنان وســوريــة، مثل عابد فهد وديما 
بياعة وعبدو شاهني وزينة مكي وفادي أبي 
ســمــرا. كــذلــك تــشــارك فــي بــطــولــة مسلسل »8 
أّيام« )كتابة وإخراج مجدي السميري( بدور 
 

ّ
زوجـــة النجم الــســوري مكسيم خليل، وتطل
بدور »شاليمار«، زوجة سلطان الطرب جورج 
وســـوف فــي وثــائــقــي »مسيرتي« الـــذي يــروي 

سيرة النجم السوري الشهير.   
وتــعــرب زغيب فــي حــوار خــاص أجــرتــه معها 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن سعادتها »باملشاركة 
ها »ستترك 

ّ
بثاثة أعمال درامية قوّية« ترى أن

انـــطـــبـــاعـــات قـــويـــة لــــدى الـــجـــمـــهـــور«، وتـــقـــول: 
»لقد كان عامًا مليئًا بالتحّديات، سواء على 

إذا أوقفت النقابة مسربًا 
أمامهم فجميع المسارب 

األخرى مفتوحة

الممثل الموهوب يمكنه 
أن ينجح في مروحة 

واسعة من الشخصيات

يمكن سلق التفاح 
وإضافة القرفة إليه كتحلية 

لذيذة مغذية

2223
منوعات

تحقيق انتشار أكبر رغم توافر عوامل كثيرة 
املشاركني  النجوم  أســمــاء  قبيل  مــن  جاحه  ن ل
فــيــه وجــمــاهــيــريــة كـــل مــنــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مقّوماته الخاصة من ناحية البنية الدرامية«. 
زغيب التي تسّجل حاليًا تعاونها الثاني مع 
ة »فــالــكــون فيلمز« بعد مسلسل »داون  ركــ شــ
تاون« تلعب أحد أدوار البطولة في مسلسل »8 
أّيام« الذي تنتجه الشركة نفسها، حيث تؤّدي 
)مكسيم  زوجــهــا  يــتــوّرط  شخصية محامية 
خليل( بجريمة قتل غامضة. هي املّرة األولى 

التي تتعاون فيها املمثلة اللبنانية مع النجم 
السوري الذي تصفه بـ »املتواضع والشغوف 
بعمله«. »كنت أعرفه سابقًا بوصفه أحد نجوم 
ســوريــة، لــكــن هـــذه املــــّرة األولــــى الــتــي نجتمع 
ـد. ومـــع أن مشاهدنا  ـ ـ ا فــي مسلسل واحـ ــ ــه ي ــ ف
ـداث القصة  ـ املشتركة قليلة نسبيًا بحكم أحـ
التي ال أود أن أفضحها، إال أن العمل معه كان 
ممتعًا«. بالنسبة إليها »هــذا املسلسل فريد 
م  مــن نــوعــه، فــهــو مــن نـــوع الــــ Thriller، وُيــقــدَّ
بطريقة جديدة جدًا على العالم العربي. وهو 
من كتابة وإخــراج التونسي مجدي سميري، 
صاحب الفكر املختلف واملقاربة الفريدة من 
نوعها للعمل الــدرامــي. أفكاره ال تشبه أحدًا. 
ع األحداث في هذا املسلسل. 

ّ
وال يمكن أبدًا توق

ه عمل يحبس أنفاس املشاهد في كل حلقة 
ّ
إن

ومن اللقطة األولى حتى املشهد األخير«.  
زغيب التي انتهت في وقت سابق من تصوير 
مـــشـــاهـــدهـــا ضـــمـــن مــســلــســل جـــديـــد بــعــنــوان 
»السجني« تحت إدارة املــخــرج محمد لطفي، 
ترى أن هذا العمل الــذي يجمعها بعدد كبير 
مـــن الــنــجــوم الــلــبــنــانــيــني والـــعـــرب مــثــل ديــمــا 
قــنــدلــفــت، رشــيــد عــســاف، نــضــال نــجــم، مهيار 
خــضــور، يــوســف حـــداد وغــيــرهــم »عــمــل مليء 
بعناصر التشويق والحركة والغموض. وقد 
 ومطلوبًا 

ً
شّكلت تجربتي فيه تغييرًا جميا

ــّي بـــعـــدمـــا شــــاركــــت فــــي ســلــســلــة  ــ بــالــنــســبــة إلــ
أعــمــال درامــيــة متعاقبة يطغى عليها الحزن 
 
ً
والــدرامــا واألحــداث املوجعة. فقد تعبُت فعا
مة املهزومة، وكنت 

ّ
من لعب دور املــرأة املحط

 أن هذه 
ً
بحاجة ألداء دور مختلف، وخــاصــة

األدوار بـــعـــيـــدة عــــن شــخــصــيــتــي اإليــجــابــيــة 
املرحة في الحياة«. وتعترف قائلة: »ال شّك في 
أنــه عندما ينجح املمثل فــي دور مــا، تصبح 
ــاهــا لــأســف متشابهة 

ّ
الـــعـــروض الــتــي يــتــلــق

نوعًا ما، وُيحَصر تلقائيًا بالشخصية التي 
 املمثل املوهوب 

ّ
نجح في أدائها، مع العلم أن

يمكنه طبعًا أن ينجح في مروحة واسعة من 
 املــوهــبــة هـــي األســــــاس، ال 

ّ
ــات، ألن الــشــخــصــّي

طبيعة الشخصّية. مع ذلك، حتى وإن شعرُت 
بــيــنــي وبـــني نــفــســي بــالــتــعــب مــن أداء األدوار 
 
ّ
 أن

ّ
التي فيها الكثير من الدراما والشجن، إال

هناك أدوارًا معّينة ال يمكن رفضها، حتى إن 
أتت في السياق نفسه، وذلك بحكم مقّوماتها 

الخاّصة أو ظروف العمل ككل«.
هــذا مــا حــدث تحديدًا مــع شخصّية »أمــانــي« 
ـــي يا 

ّ
الــتــي تــؤّديــهــا زغــيــب فـــي مــســلــســل »شـــت

بيروت«، إذ تقول: »هذه الشخصية أرهقتني 
ــاة  ــتـ ــة فـ ــيـ ــهــــي شـــخـــصـ ــًا وجـــــســـــديـــــًا، فــ ــيـ ــفـــسـ نـ
 األبواب 

ّ
ل كل

َ
قف

ُ
 ظروف الحياة، وت

ّ
تعاكسها كل

فــي وجــهــهــا. تجد نفسها ضحّية زوج ظالم 
)يـــؤّدي دوره املمثل اللبناني عبدو شاهني( 
وبــمــواجــهــة مجتمع وبــيــئــة ال يــشــّجــعــان أبــدًا 
عــلــى االنــفــصــال أو االنــتــفــاضــة عــلــى الـــواقـــع. 
وبالتالي كــان تحّديًا بالنسبة إلـــّي أن ألعب 
ــهـــذه، وأن أنــقــل صــرخــتــهــا. وفــي  شــخــصــيــة كـ
الوقت نفسه، لم يكن بإمكاني تفويت فرصة 
من 

ّ
املشاركة بهذا العمل لعّدة أسباب. أّواًل، أث

فــرصــة الــعــمــل إلـــى جــانــب ممثل المـــع كعابد 
فهد صاحب الخبرة الطويلة في املجال، التي 
يــمــكــن اإلفــــــادة مــنــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـــود 
ــن املــمــثــلــني الـــرائـــعـــني في  مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـ
 النص الذي كتبه بال 

ّ
هذا املسلسل. كذلك إن

ــي يــا بـــيـــروت‹ جميل جــدًا 
ّ
شـــحـــادات فــي ›شــت

ومــشــَبــع بـــاألحـــداث املــشــّوقــة وغــيــر املتوقعة، 
ــقــة مــن أن املسلسل سيخرج  كــذلــك فإنني واث
 املخرج إيلي السمعان عمل 

ّ
بصورة رائعة، ألن

 عن اإلنتاج االحترافي 
ً
 قلبه. فضا

ّ
عليه من كل

املتقن الذي عّودتنا عليه شركة الصّباح، التي 
أتعاون معها للمّرة الثالثة في هذا املسلسل. 
 هذه العوامل مجتمعة تجعلني 

ّ
وبالتالي، إن

 املسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا 
ّ
واثقة من أن

لدى الجمهور«.

يثبت املخرجان املمنوعان من العمل بحرية 
ــرانــــي مــحــمــد رســـولـــوف  فـــي بــلــديــهــمــا، اإليــ
 على 

ّ
والــروســي كيريل سيريبرينكوف، كــل

 السينما هي 
ّ
طريقته الخاصة وببراعة، أن

بمثابة رياضة قتالية. 
يتزامن يوم األربعاء املقبل انطاق عروض 
فيلمي »ذير إز نو إفيل« )»ال وجود للشر«( 
ــلـــو« )»إنـــفـــلـــونـــزا  ــولـــوف و»بـــتـــروفـــز فـ لـــرسـ
بــــــــتــــــــروف«( لـــســـيـــريـــبـــريـــنـــكـــوف فــــــي دور 
السينما الفرنسية، بعد مسارين حافلني 
بالعقبات. فالجامع املشترك بني املخرجني 
 فيلميهما حظيا بالتقدير في أكبر 

ّ
هو أن

هما 
ّ
املهرجانات السيمائية في العالم، لكن

لم يتمكنا من مغادرة بلديهما لتقديمهما.
فـــــاز رســــولــــوف عـــــام 2020 بـــجـــائـــزة الــــدب 
الــذهــبــي فــي مــهــرجــان بــرلــني عــن فيلمه »ال 
وجــــــود لـــلـــشـــر« الــــــذي يـــشـــّكـــل رؤيــــــة المــعــة 
ملــوضــوع حــريــة اإلرادة وواجـــب العصيان. 
وشــــارك املــخــرج الــبــالــغ الــيــوم 49 عــامــًا من 
مكان وجوده في إيران في احتفال تكريمه. 
كان رسولوف وقتها خاضعًا ملنع السفر، إذ 
ُحكم عليه في العام السابق بالسجن عامًا 

عــنــد إعــطــاء »مــغــنــي املــهــرجــانــات« تصاريح 
الغناء، شارحًا أن »مغني املهرجانات ليس 
مطربًا يــؤدي مـــوااًل أو أغنية طربية، بــل هو 
مؤد عادي ناجح في لونه الغنائي املحبوب 
لــدى شريحة واســعــة مــن الــجــمــهــور، وهــؤالء 
ــفـــون أنـــفـــســـهـــم بـــأصـــحـــاب األصــــــوات  ال يـــصـ
العماقة، فهم بحاجة إلى أن يتم استيعابهم 
وتنظيم عملهم، فا يعقل أن تتم محاربتهم 
فقط ألنهم خارج إطار النقابة«. ويؤكد محمد 
أن العالم يتطور في مختلف املجاالت ومنها 
املوسيقى، وبالضرورة يجب على النقابة أن 
ر الحتواء كافة األشكال واألنــواع التي  تتطوَّ

تخرج في عالم املوسيقى الحديثة.
ويتساءل محمد عن الفائدة املرجوة من وراء 
وقف »مغني املهرجانات« عن العمل، مضيفًا: 
ــنــقــابــة؟ فــهــؤالء سيبقون  »مــــاذا ستستفيد ال
يــطــرحــون أغــانــيــهــم عــلــى منصة )يــوتــيــوب(، 
الــتــي هــي خـــارج صاحيات وسلطات نقابة 
املوسيقيني املصريني، كما سيبقون يحيون 
حــفــاتــهــم خـــــارج مـــصـــر، وبـــذلـــك إذا أوقــفــت 
الـــنـــقـــابـــة مـــســـربـــًا أمـــامـــهـــم فــجــمــيــع املـــســـارب 
ــرى مفتوحة، وأرى أن على النقابة إذا  األخـ
رأت في ما يقدمه هؤالء من فن يضر بالذوق 
العام، فمن خال الشعبة التي ينتمون إليها، 

عّمان ـ محمود الخطيب

يبحر الــشــاعــر الــغــنــائــي املــصــري نـــور الــديــن 
مــحــمــد بــــآرائــــه إلــــى مــنــطــقــة مــخــتــلــفــة ثــالــثــة، 
ــذه األيــــــــام فــي  ــ ــم الــــجــــدل الـــــدائـــــر هــ فــــي خـــضـ
الساحة الفنية حــول قــرار نقيب املوسيقيني 
ــــي شـــــاكـــــر، بــمــنــع  ــانـ ــ ــــني، املـــــطـــــرب هـ ــريـ ــ ــــصـ املـ
ــاء الــحــفــات  ــيـ ــن إحـ »مــغــنــي املـــهـــرجـــانـــات« مـ
الغنائية ورفض منحهم تصاريح للغناء في 

املهرجانات والحفات وأماكن السهر. 
وانقسمت آراء الشارع الفني املصري ما بني 
مــؤيــد ومــعــارض لــخــطــوة نقيب املوسيقيني 
ــدأ الـــحـــفـــاظ  ــبــ ــم قــــــراراتــــــه وفــــــق مــ ــدعــ الـــــــذي يــ
عــلــى الــــذوق الــعــام وبــدعــم مــن مجلس نقابة 
املــوســيــقــيــني، وتــلــقــى دعــمــًا جــديــدًا مــن نقيب 
املــهــن الــتــمــثــيــلــيــة الــفــنــان أشــــرف زكــــي، الـــذي 
وعـــد بــعــدم مــنــح أي عــضــو عــامــل فـــي نقابة 
املوسيقيني تصريحًا بممارسة مهنة التمثيل 

إال بعد الرجوع إلى نقابة املوسيقيني.
 
ّ
ويــرتــكــز نـــور الــديــن محمد فــي رأيـــه عــلــى أن
منع »مغني املهرجانات« سيدفع الجمهور 
أكـــثـــر لــلــبــحــث عـــنـــهـــم، مـــوضـــحـــًا أن »مــغــنــي 
املهرجانات حققوا، وما زالوا، نجومية كبيرة 
بــأعــمــالــهــم، ولـــهـــم جــمــهــورهــم الــكــبــيــر الـــذي 
يتابعهم فــي مختلف أنــحــاء العالم العربي، 
ــيـــه قــونــنــة  ــلـ ورســــالــــتــــي لـــهـــانـــي شــــاكــــر أن عـ
وجودهم على الساحة الفنية بداًل من منعهم، 
فكل ممنوع مرغوب، وبداًل من منعهم ملاذا ال 
تــؤســس شعبة فــي نقابة املوسيقيني ملغني 
املهرجانات تقّومهم وترشدهم إلــى القواعد 

األساسية للغناء بداًل من محاربتهم؟«. 
ــــدم تــطــبــيــق  ــــى ضـــــــرورة عـ ويــــؤشــــر مــحــمــد إلـ
الشروط ذاتها املفروضة على املغنني العاديني 

واحـــــدًا بــتــهــمــة الـــتـــرويـــج »لـــدعـــايـــة مــعــاديــة 
للنظام« السياسي في إيران، على إثر فيلمه 
»رجل نزيه« الذي نال جائزة فئة »نظرة ما« 

في مهرجان كان عام 2017. 
وبعد نيله جائزة برلني، استدعاه القضاء 
ــي لــيــبــدأ تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة، لــكــنــه لم  ــرانــ اإليــ
يمتثل. وسعيًا إلــى االلتفاف على الرقابة، 
ــة تـــصـــويـــر أفــــام  ــدايــ ــبــ ــرر املــــخــــرج فــــي الــ ــ قــ
قصيرة، إذ تمارس عليها رقابة أقل من تلك 
عرض 

ُ
الطويلة، ولو أن أفــام رسولوف ال ت

 فــي بــلــده. ولــكــي يتمكن مــن الــذهــاب 
ً
أصـــا

إلـــى مــواقــع الــتــصــويــر، اضــطــر إلـــى التنّكر 
حينًا، وإلـــى تعميم سيناريوهات خاطئة 
حينًا آخــر، وكــان في بعض الحاالت يرسل 
ببساطة شخصًا بداًل منه، لكنه روى أيضًا 
أن شرطيًا تــعــرف عليه ذات يـــوم، فما كان 
مــنــه إال أن وضـــع إصــبــعــه عــلــى فــمــه عانيًا 

بذلك سيلزم الصمت ولن يشي به. 
وفــــي ظـــــروف تــصــويــر صــعــبــة جـــــدًا، أنــجــز 
رسولوف تصوير فيلمه »ال وجــود للشر« 
الـــذي يتضمن أربـــع قــصــص عــن العصيان 
أو االستسام تتمحور على موضوع واحد 
هو عقوبة اإلعــدام من وجهة نظر املنفذين 
وعائات الضحايا. وتشير تقارير منظمة 
العفو الدولية إلى أن 246 شخصًا أعدموا 

في إيران خال عام 2020. 
وقــال املخرج في مقابلة بالفيديو عرضها 
املــهــرجــان إن الــقــصــص األربــــع تستند إلــى 
تجربته الخاصة. واعتبر أن »أفضل تعريف 
للحرية اليوم هو قــدرة األفــراد على اتخاذ 

قراراتهم بأنفسهم«. 
لــت غــالــبــًا عــمــا يعنيه  وأضــــاف: »لــقــد تــســاء
لشخص ما أن يقول ال لنظام استبدادي«. 

 »قــــول ال، يــجــعــل الــحــيــاة أصــعــب 
ّ
ورأى أن

ــن الــجــمــال في  ــيء مـ بــكــثــيــر... لـــكـــن، ثــمــة شــ
قــول ال«. كــذلــك ُحـــرم كيريل سيريبنيكوف 
مــن الــســجــادة الــحــمــراء. ففيلمه »إنــفــلــونــزا 
ــان مـــــدرجـــــًا ضــــمــــن املـــســـابـــقـــة  بــــــتــــــروف« كـــــ
الــرســمــيــة فــي مــهــرجــان »كــــان« السينمائي 

 املخرج الــذي منعته السلطات 
ّ
األخير، لكن

من مغادرة روسيا لم يتمكن من املجيء إلى 
املدينة الفرنسية ملواكبة فيلمه. 

ــذا الــفــيــلــم املــقــتــبــس مـــن روايـــــة لــلــكــاتــب  ــ وهـ
ــروي  ــ الـــــروســـــي ألـــيـــكـــســـي ســـالـــنـــيـــكـــوف ويــ
التغير السريالي في الحياة اليومية لعائلة 

مــن مدينة صناعية فــي جبال األورال بعد 
إصابة أفرادها الثاثة باإلنفلونزا، يعالج 
عنف املجتمع املعاصر ويستحضر بلطف 
طفولة الشخصية، ويتناولها في مشاهد 

باألبيض واألسود. 
)فرانس برس(

يتم إرشادهم إلى تقديم أعمال ترفع من شأن 
الفن وال تحطه، فاألصل في النقابة أن تدعم 
الــفــن الــجــيــد، وأال تــحــارب الــتــجــارب األخـــرى 
ملجرد أنها مختلفة، فالفكر يحارب بالفكر، 
وأرى أن مــحــاربــة الــفــكــر بــاملــنــع هــو نـــوع من 
اإلرهاب«. ويجد محمد أن مغني املهرجانات 
يــعــبــرون عــن أنــفــســهــم بــالــطــريــقــة الــتــي يــرون 
الــفــن بــهــا، ويــقــول: »ملـــاذا تــمــارس العنصرية 
والتمييز ضدهم؟ ومــن أعطى النقابة الحق 
بتحديد نوع الجمهور الذي يستمع إليهم؟«.

ت من كلماته أصالة 
ّ
ال يمانع محمد، الذي غن

نــصــري فــي »خــانــات الــذكــريــات« وأنــغــام في 
»وال ذبـــلـــت« ومــحــمــد مــنــيــر فـــي »أنـــــا رايــــق« 
وحسني الجسمي فــي »ملــا بقينا فــي الحرم« 
وأحمد جمال في »أضحكي«، من كتابة أغاني 
املهرجانات، ويقول: »هناك أغاني مهرجانات 
عظيمة وأحبها جــدًا، كما أن هناك مواضيع 
ــان ال  ــود أغــ ــر مــن وجــ جــمــيــلــة، وال يــخــلــو األمــ
تليق بالفن وال بالجمهور، فا يوجد إجماع 
عــلــى فـــن مــعــني، فــالــقــضــيــة لــيــســت أبــيــض أو 
أســــود، وهــنــاك كثير مــن األعــمــال الفنية من 
مــوســيــقــى ودرامـــــا وســيــنــمــا تــعــجــب البعض 
وال تــعــجــب الــبــعــض اآلخــــر، فــعــلــى الــفــنــان أن 
يــعــرض إنــتــاجــه الــــذي قـــد يــعــجــب الــجــمــهــور 
فيتقبله أو يعرض عنه، فالجمهور صاحب 
الــقــرار«. ويكشف محمد عــن شــروعــه بكتابة 
عــدة أغــانــي مهرجانات، مشيرًا إلــى محاذير 
تخصه عند كتابة كلمات أغنيات هذا النوع 
من الغناء، وهــي أال يجرح أحــد بلفظ خارج 
عـــن الــحــيــاء، وأال تــوحــي كــلــمــاتــه بــألــفــاظ أو 
خــيــاالت مــعــيــنــة، أو يــكــون مــوضــوع األغنية 
ذا فكرة وليس عبارة عن صف كــام بالوزن 

والقافية نفسيهما.

رسولوف وسيريبرينكوف... ممنوعان من الخروج  من بلديهمانور الدين محمد: منع »أغاني المهرجانات« إرهاب
يتزامن يوم األربعاء 

المقبل انطالق عروض 
فيلمي »ال وجود للشر« 

لرسولوف و»إنفلونزا 
بتروف« لسيريبرينكوف 

في دور السينما الفرنسية

كارين إليان ضاهر

زيادة الوزن في فصل الشتاء متوقعة، خصوصًا 
مــع قـــدوم مــوســم األعــيــاد وحــصــول تغيير كبير 
في نمط الحياة والنظام الغذائي املتبع. يضاف 
إلى ذلك أن الجلسات الشتوية تدعو إلى تناول 
أطــعــمــة مــخــتــلــفــة تــمــامــًا عــمــا يــمــكــن أن نــتــنــاولــه 
صــيــفــًا، وهــــي غــالــبــًا مـــن تــلــك الــغــنــيــة بــالــدهــون 

والسكريات ما يسبب حكمًا زيادة في الوزن. 
ــذه املــشــكــلــة، بــمــا يلزمنا  ــداًل مــن الـــوقـــوع فــي هـ بــ
بالخضوع إلى حمية صارمة مع اقتراب موسم 
الــصــيــف، تــنــصــح اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، ميرنا 
الفتى، باتخاذ كافة اإلجراءات التي تمنع تكدس 
ــبــــرد، مع  الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات الــــزائــــدة فـــي مـــوســـم الــ

االستمتاع بجلسات الشتاء الدافئة. 
غالبًا ما نتناول مختلف أنــواع املربى في فصل 
الشتاء. لكن ال بد من التذكير بأن املربى ال يعتبر 
مـــن األطــعــمــة املـــغـــذيـــة، بــعــكــس الــفــكــرة الــشــائــعــة 
التي لطاملا تم التركيز عليها من أيــام أجــدادنــا. 
إذ يــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــســكــر فيما 
تنخفص كمية الفاكهة التي فيه، باستثناء مربى 
التني الذي تنصح به الفتى كأفضل أنواع املربى 

التي يمكن تناولها. 
ويعتبر مفيدًا الحتوائه على السمسم ما يؤمن 
نسبة معينة مــن حاجة الجسم مــن الكالسيوم. 
كما أن التني من أنواع الفاكهة التي تؤمن الطاقة 

للجسم في الشتاء. في املقابل، تدعو الفتى إلى 
فــاح، فيما يمكن ســلــق التفاح  تــ تجنب مــربــى الــ
وإضافة القرفة إليه كتحلية لذيذة مغذية وقليلة 
السكر وتدفئ الجسم وتسمح في الوقت نفسه 

باالستفادة من فوائد التفاح كفاكهة. 
كما يمكن تناول دبس التفاح أيضًا الذي يعتبر 
مــغــذيــًا. أمـــا بالنسبة إلـــى املــشــمــش فــيــزيــد غناه 
بمادة الليكوبني عند وضعه على النار ما يسمح 
باالستفادة منه. وبالتالي، يمكن تناوله كتحلية 
من وقت إلى آخر ومن دون مبالغة. كذلك بالنسبة 

إلى مربى الفريز الذي يمكن تناوله استثنائيًا.
ة في 

ّ
كلنا نعلم أن املــشــروبــات الساخنة مفضل

فصل الشتاء بسبب اإلحــســاس بالبرد والرغبة 
بتدفئة الجسم واالسترخاء بأية طريقة ممكنة. 
ه ال مشكلة فيها بذاتها، إنما تحذر 

ّ
وصحيح أن

، بكميات 
ً
ــادة الفتى مــن تناولها، كما يحصل عـ

عالية بسبب السكر الـــذي يــضــاف إليها غالبًا. 

كما يتم تناولها مــع الفاكهة املجففة أو الكعك 
أو املكسرات أحيانًا. علمًا أنه في كعكة متوسطة 
الحجم )20 غ( 15 غ مــن النشويات و80 وحــدة 
حـــراريـــة. أمـــا فــي الــفــاكــهــة املــجــفــفــة فــهــنــاك نسبة 
عــالــيــة مـــن الــســكــر املـــضـــاف الــــذي يــفــتــح الشهية 

ويدعو إلى األكل بكميات مبالغ فيها. 
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــنـ ــبـ  نــــركــــز عــــلــــى تـــــنـــــاول الـــجـ

ً
عــــــــــادة

ــبــارهــا تحتوي على كميات أقــل بكثير من  العــت
الــدهــون والـــوحـــدات الــحــراريــة. فــي الــواقــع ليس 
صــحــيــحــًا أنــــه يــمــكــن تـــنـــاول كــمــيــات زائــــــدة من 
الجبنة إذا كانت بيضاء، فأيًا كــان نــوع الجبنة 
فهي تحتوي فــي 30 غ منها على مــا ال يقل عن 
55 وحــدة حرارية كحد أدنــى. وقد يحتوي 30 غ 
من الجبنة على 150 وحدة حرارية، وبالتالي ال 
بد من االنتباه إلى عدم اإلفــراط في تناولها في 

جلسات الشتاء. 
بـــداًل مــن التعرض إلــى زيـــادة الـــوزن فــي الشتاء، 
تمكن االســتــفــادة مــن هـــذا الــفــصــل لخفضه عبر 
الــتــركــيــز عــلــى الـــشـــاي بـــاألعـــشـــاب مـــن دون أيــة 

إضافات. 
وكتحلية يمكن تناول الشمندر واالستفادة من 
ــا الـــذي ال يرفع 

ً
مــزايــاه الــصــحــيــة، والــدبــس أيــض

معدالت السكر في الدم فيما يؤمن الغذاء للجسم 
مـــع كــمــيــات مــمــتــازة مـــن الــكــالــســيــوم والــحــديــد. 
أّمــا الرمان فهو من األطعمة املثالية التي يمكن 

تناولها في الشتاء أيضًا. 

مة المظلومة تعبُت من أدوار المرأة الُمحَطّ

)Getty( »فاز رسولوف عام 2020 بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلمه »ال وجود للشر

ال بد من االنتباه 
إلى عدم اإلفراط 
في تناول الجبنة 
البيضاء في 
)Getty( الشتاء

محمد: على هاني شاكر قوننة وجود مغني المهرجانات )فيسبوك(

زغيب: »8 أيام« عمل يحبس أنفاس المشاهد في كّل حلقة )المكتب اإلعالمي للفنانة(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحدث الممثلة اللبنانية إلسا زغيب عن أدوارها المقبلة 
في ثالثة أعمال: »شتي يا بيروت« و»8 أيام« و»مسيرتي«

إلسا زغيب

خفض الوزن في الشتاء

فنون وكوكتيل
مقابلة

صحة

قضيّةدردشة

استقبل محبّو المغني 
السوري جورج وسوف 
بحماسة على مواقع 

التواصل خبر إنتاج عمل 
وثائقي عن تجربته. في 

الوقت نفسه، برزت أصوات 
تستفسر عن التوجه نحو 
االهتمام باإلضاءة على 
مسيرة جورج وسوف، 

واستعادت مواقف له عبّر 
فيها عن دعمه للنظام 

السوري ورئيسه بّشار األسد. 
يذكر أّن جورج وسوف 
يحيي أخيرًا حفالت في 
عدد من الدول العربية، 

آخرها في العاصمة 
السعودية الرياض، 

وسيحيي حفًال في األردن 
في 7 يناير/ كانون الثاني 

المقبل.

مسيرتي
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