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رصد

«أهو ده اللي صار» بين زياد ويسري فودة
ّ
للمرة األولى أول من أمس،
ّ
أطل الفنان اللبناني على
شاشة مصريةّ .
تحدث في
اإلسالمي،
السياسة ،واملد
ّ
وسوريا و«حزب الله» .لكن
أجمل محطات حلقة «آخر
كالم» عندما كشف عن
وجهه وهواه ...املصري
رامي األمين
ق�ب��ل أي ش ��يء ،ال ب� ّ�د م��ن ت��وج�ي��ه تحية
إل� ��ى ال �س �ي��دة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ح ��اول ف��ي
ك��ادر صغير داخ��ل الشاشة ،أن تترجم
«إش � � � ��ارات» زي � ��اد ال��رح �ب��ان��ي إل� ��ى ل�غ��ة
اإلش��ارة .تعبت كثيرًا في حلقة أول من
أم��س م��ن «آخ ��ر ك�ل�ام» ال �ت��ي اس�ت�ض��اف
ف �ي �ه��ا ي� �س ��ري ف� � ��ودة ال ��رج ��ل «ال �س��اب��ق
ألوان � ��ه» ك �م��ا وص �ف��ه ،و«ل �ل �م��رة األول ��ى
ّ
ع�ل��ى ق�ن��اة م �ص��ري��ة» .ل�ك��ن ت�ل��ك السيدة
على «أون .تي .في» لم تبد يائسة تمامًا،
ّ
م��ع أن ال��رح �ب��ان��ي ان��زل��ق إل ��ى ال�ح��دي��ث
ع ��ن ال ��وض ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي ب�م�ص�ط�ل�ح��ات��ه
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ب� �ح� �ت ��ة ،ف � �ب ��دت ال �س �ي��دة
كأنها تبحث عن إش��ارات «مستحيلة»
إلي�ص��ال أف �ك��اره امل��رب�ك��ة وامل�ت�م��ادي��ة في
االس �ت �ط��راد ،إل��ى امل�ش��اه��دي��ن م��ن ال�ص� ّ�م
والبكم .بال ّ
شك ،كان بإمكان الرحباني
التعبير ع��ن الكثير م��ن وج�ه��ات نظره
بدقيقة واح��دة بدل الربع ساعة .وهذه
واح� � � ��دة م� ��ن م �ش �ك�ل�ات��ه ف� ��ي امل �ق ��اب�ل�ات
التلفزيونية ،هو ال��ذي ال يمتلك تمامًا
«خير الكالم» الذي ال ّ
يعبر عنه إال بـ«ما
ّ
ّ
ق��ل ودل» .ل�ك��ن ال��رح�ب��ان��ي ف��ي النهاية،
ّ
يوصل فكرته« ،بال مساحيق وال تكلف
وال ن� �ف ��اق» ول � ��و ب �ع��د ع� �ن ��اء ،وال �ع �ن��اء
ه� �ن ��ا م� �ض ��اع ��ف ل �ل �ج �م �ه��ور امل � �ص� ��ري،
وط �ب �ع��ًا ل �ي �س��ري ف� ��ودة ال� ��ذي ب ��دا عليه
اإلرب��اك في مراحل مختلفة من املقابلة
بسبب صعوبة التواصل بني اللكنتني
اللبنانية واملصرية .مع ذل��ك ،استطاع
ف��ودة م�ح��اورة الرحباني ف��ي مواضيع
غ �ي��ر م �ط ��روح ��ة س��اب �ق��ًا ف ��ي امل �ق��اب�ل�ات
«ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» م �ع��ه ،ف��األخ �ي��رة غ��ال�ب��ًا ما
ت �غ��وص ف��ي ال�س�ي��اس��ة إل ��ى ح � ّ�د يطغى
ع �ل��ى ك ��ل م ��ا ع ��داه ��ا م ��ن م� �ك � ّ�ون ��ات ف��ي
شخصية الرحباني ،بما في ذلك الفن.
حسنًا ف�ع��ل ف ��ودة ب��أن ب��دأ بالسياسة،
وأن �ه��ى ال�ح��دي��ث فيها ب��اك �رًا (ن�س�ب�ي��ًا)،
ف �ت �ط��رق إل� ��ى ال �ص �ع��ود اإلس �ل�ام ��ي ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ،وال ��وض ��ع ال� �س ��وري ،و«ح ��زب
الله» وأحوال مصر .في كل تلك املواضيع
السياسية ،استطرد الرحباني وخلط
ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل ف��ي م�ح��اول��ة إلي�ص��ال
أفكاره ،فأدخل فودة في زواري��ب صيدا

وال �ش �ي��خ أح �م��د األس �ي��ر (ال� ��ذي سيقدم
ل � �ج� ��وءًا س �ي��اس �ي��ًا ف� ��ي ه� ��ول � �ي� ��وود ألن
مؤثراته السينمائية منه وفيه) وفؤاد
السنيورة و«قانون اللقاء األرثوذكسي»
ّ
السياسي يتصرف
ليقول له إن اإلسالم
ّ
من موقع يفترض فيه أن��ه األص��ل فيما
�راف ط��ارئ��ون على املشهد أو
بقية األط� ّ
ضيوف ،ويمننهم بقبولهم أو السماح
ّ
ّ
لهم ب��ال��وج��ود .أك��د ل�ف��ودة أن الصعود
اإلسالمي سيهبط من دون الحاجة إلى
محاربته .أم��ا في امللف ال�س��وري ،فقلل
ال��رح �ب��ان��ي م��ن ش ��أن ال �ت �ه��دي��دات ال�ت��ي
تلقاها م��ن «مثقفني س��وري�ين» بمنعه
من إحياء حفلته (التي ّ
مرت بسالم) في
القاهرة .وك� ّ�رر موقفه املعارض للثورة
ّ
السورية ،مع تسجيله أن بعض املناطق
ش �ه��دت ح��راك��ًا ص ��ادق ��ًا ،ل �ك��ن م��ا لبثت
أن ج�ن�ح��ت امل�ط��ال��ب إل��ى ت �ي��ار متطرف
«وبتصير رح تصدق النسخة الرسمية
ّ
ّ
من الرواية» .ومع أن الرحباني أكد أنه

«وال مرة قلت إنني من الطرف الثاني»،
ما لبث أن قال «أنا مع املخابرات أكيد،
وال�ش�ع��ب ال �س��وري م��ع امل�خ��اب��رات ،مش
مع هيدا التيار املتطرف».
ال ج� ��دي� ��د ف � ��ي ه� � ��ذا ال � � �ص � ��دد .م ��واق ��ف
الرحباني السياسية يعرفها جمهوره
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ج � �ي � �دًا ع � �ب ��ر م � �ق� ��االت� ��ه ف��ي
«األخ� � � �ب � � ��ار» ،وم� �ق ��اب�ل�ات ��ه ال �ص �ح��اف �ي��ة

بدا اإلعالمي المصري
مربكًا ،وأخطأ في عدم
سيد درويش وال
ذكر ّ
الشيخ إمام

والتلفزيونية .أم��ا الجمهور امل�ص��ري،
فهو على األغ�ل��ب ليس مهتمًا بسماع
آراء زياد السياسية ،بقدر ما هو مهتم
ب��ه ك �ف �ن��ان ك �ب �ي��ر ،ت��أث��ر ب��ال �ف��ن امل �ص��ري
م�ن��ذ ط�ف��ول�ت��ه ،ب��اع �ت��راف وال ��ده عاصي
الرحباني ،وفق ما قال في اللقاء .وهنا
ب� ��دأت ال�ح�ل�ق��ة ت�ص�ي��ر م�م�ت�ع��ة وف��ري��دة
ف��ي التطرق إل��ى م��ا ال يختلف أح��د في
ّ
أن ال��رح �ب��ان��ي ي �ب ��رع وي� �ب ��دع ف �ي ��ه ،أي
امل��وس�ي�ق��ى .ه�ن��ا ،ل��م ت�ع��د اللكنة مهمة.
ص ��ار ال �ن �ق��اش أك �ث��ر س�لاس��ة ب�ين ف��ودة
وال��رح �ب��ان��ي ال � ��ذي ك �ش��ف ع ��ن إع �ج��اب
وت��أث��ر واض�ح�ين بمحمد عبد ال��وه��اب،
ع �ن��دم��ا س � ّ�ج ��ل اع� �ج ��اب ��ه ب �ل �ح��ن ن�ش�ي��د
«طول ما أملي معايا» الذي لم يستطع
كل فناني اليسار في لبنان وضع لحن
ً
يوازيه قوة وجماال على حد قوله.
بدا الرحباني مصريًا ،ولو كان ال يتكلم
اللكنة املصرية .روح��ه مصرية ،وه��واه
ّ
ويحب أداء محمد عبد
«عبد الوهابي»،
ّ
امل��ط �ل��ب وغ �ن��اء زك��ري��ا أح �م��د .يتحسر
ّ
ك �ي��ف أن ال �ش �ع��ب امل �ص��ري ال� ��ذي يملك
ذائ �ق��ة م��وس�ي�ق�ي��ة ف��ري��دة ي �ع� ّ�وم ن�م��اذج
ممن يسمون فنانات وفنانني وتمتلئ
ش��وارع القاهرة بصورهم ،وتعتمدهم
البرامج التلفزيونية في لجان التحكيم!
زي ��اد م�ص��ري ول��و أن��ه ت��أخ��ر ح�ت��ى ع��ام
 2010لزيارة القاهرة للمرة األول��ى .هو
مصري ،ألنه تأثر عميقًا بسيد درويش
ال ��ذي ل��م ي��أت ف ��ودة ع�ل��ى س�ي��رت��ه خ�لال
ال �ح �ل �ق��ة ،ول� ��م ي� �س ��أل ال��رح �ب��ان��ي ع �ن��ه،
وه ��ذا ب ��دا ن�ق�ص��ًا ف��اض�ح��ًا ف��ي اإلع� ��داد،
إض ��اف ��ة إل ��ى ع ��دم ذك ��ر ال �ش �ي��خ إم � ��ام ال
من قريب وال من بعيد« ...أه��و ده اللي
ص � � ��ار» .ل �ك �ن �ه��ا ك ��ان ��ت ح �ل �ق��ة م �م �ت �ع��ة،
خصوصًا عند الحديث عن املوسيقى،
واملقاطع واألغنيات التي ح��رص فودة
ع �ل��ى ت �م��ري��ره��ا ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ،وس � ��ؤال
ال ��رح �ب ��ان ��ي ع ��ن رأي� � ��ه ب� �ه ��ا ،خ �ص��وص��ًا
ل��وي��س ارم �س �ت��رون��غ ،وف��ران��ك سيناترا
ال� ��ذي ق� ��ادت أغ�ن�ي�ت��ه I did it my way
دف��ة الحديث إل��ى موضوع امل��وت ،فقال
ّ
الرحباني إن «حالته ليست إيجابية»،
خ�ص��وص��ًا ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،ألن��ه
ّ
يعيش وح��ده ،لكنه أكد أنه ما دام املرء
ي�ق��در ع�ل��ى ت�ق��دي��م م��ا ي�ص� ّ�ب ف��ي صالح
ك ��ل ال � �ن� ��اس ،ف �ي �ج��ب أن ي �ظ��ل ي� �ح ��اول.
ّ
تحدث عن فيروز وطمأن ف��ودة إل��ى أن
ّ
صحتها ممتازة ،لكن أعصابها متعبة
ب �س �ب��ب م �ش��اه��دت �ه��ا ال��دائ �م��ة ل�لأخ �ب��ار
ع �ل��ى ال �ق �ن��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وف ّ��ي بيتها
تلفزيون تتنقل بينها
أك�ث��ر م��ن ج�ه��از ّ
«وتستطيع أن تشغل من عندها شبكة
رص��د»! ث��م أن�ه��ى الحلقة ب��االع�ت��ذار من
امللحن محمد سلطان على خطأ قديم
ب�ن�س��ب أح ��د أل �ح��ان��ه إل ��ى زك��ري��ا أح�م��د
ف��ي اس�ط��وان��ة «ب ��األف ��راح» ،ليظهر نبل
ال��رح�ب��ان��ي وق��درت��ه ع�ل��ى ال�ن�ق��د ال��ذات��ي
واالعتراف بالخطأ ،حتى ولو بعد حني!

رادار

ضلت طريقها إلى لبنان
LBC
الفضائية ّ
ّ
باسم الحكيم
عام كامل ّ
مر على األزمة الشهيرة التي
ص��رف فيها موظفو «ب��اك» ،ثم انتقال
ب ��ث  LBCال �ف �ض��ائ� ّ�ي��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة إل��ى
ال�ق��اه��رة ،وتعزيزها بـ«كبسة» برامج
ّ
مصرية .منذ ذل��ك الحني ،غاب
ودرام��ا
اإلن �ت��اج ال�ل�ب�ن��ان��ي ع��ن ش��اش�ت�ه��ا ،ول��م
ت�ع��د امل�ح�ط��ة ت�م�ل��ك م��ن لبنانيتها إال
االسم فقط ،وطبعًا برنامج « Bبيروت»
م� ��ع ب �ل��ال ال � �ع ��رب ��ي ،وغ� �ن ��ى أم �ي ��ون ��ي،
ون ��ان� �س ��ي ي ��اس�ي�ن وس� ��اش� ��ا دح� � ��دوح.
ك�م��ا أن�ت��ج ب��رن��ام��ج امل �ن��وع��ات Pop Up
وب��رن��ام��ج ال�س�ي�ن�م��ا  .Red Carpetأم��ا
الضيف األخير الذي ظهر على املحطة
ّ
الفضائية ،فكان اإلعالمي ريكاردو كرم
ال ��ذي ب ��دأت ع ��رض ب��رن��ام�ج��ه ال�ج��دي��د
«مع ريكاردو كرم» (كل أحد .)21:30
ت �ح��اول  LBCال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة ن�ف��ي التهمة

التي تالحقها ،وه��ي أنها غير معنية
ب��اإلن �ت��اج ال�ل�ب�ن��ان��ي .ك��ل م��ا فعلته في
ه ��ذا اإلط � ��ار ،أن �ه��ا اس �ت��ول��ت ع�ل��ى اس��م
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي أن�ش��أه��ا ب�ي��ار الضاهر
ع��ام  ،1996ودخ��ل شريكًا فيها يومها
مع الشيخ صالح كامل ،قبل أن ينضم
الوليد بن طالل ويشتري ّ
حصة كامل،
ث��م ي� ّ
�وس�ع�ه��ا الح �ق��ًا وي�ص�ب��ح صاحب
ّ
حصة األس��د في القناة وشركة «ب��اك»
ال �ت��ي ت��م ت�س��ري��ح م��وظ�ف�ي�ه��ا ،وتنصل
األمير من دفع رواتبهم .واليوم تحاول
ّ
ّ
ّ
اللبنانية التأكيد أن اإلنتاج
الفضائية
املحلي ليس خارج حساباتها ،لكنها ال
تجد نفسها مضطرة لرصد ميزانيات
كبيرة له ،خصوصًا أن املحطة تعاني
ّ
إعالنية ،إذ ال إعالنات تبث على
أزم��ة
ً
القناة تقريبًا .يكفي أنها تعرض عمال
ن��اط�ق��ًا باللهجة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ح�ت��ى ول��و
ُع� ��رض م� ��رات وم� ��رات ع�ل��ى ف�ض��ائ�ي��ات

أخ��رى .وإذا ك��ان أول الغيث مع برامج
 ،Otvمنها «على نار لطيفة» مع لطيفة
س� �ع ��ادة ،وامل ��وس ��م األول م ��ن «الق��ون��ا
عالساحة» مع يوسف الخال وندى أبو
ف��رح��ات ،فقد تمثلت ال�خ�ط��وة الثانية
في التعاقد على عرض الشق الدرامي
من برنامج «الحياة درام��ا» (الخميس
 ،)20:30وه � � ��و م � ��ن ك� �ت ��اب ��ة ك� �ل ��ودي ��ا
م��رش �ل �ي��ان وإن � �ت� ��اج «م � � ��روى غ � ��روب»
ال� � ��ذي ع��رض �ت��ه  mtvس ��اب� �ق ��ًا .وه �ن��اك
تبادل إعالمي بني قناة «امل��ر» وشبكة
«روت��ان��ا» ،وبالتالي يتم تبادل بعض
البرامج بني الجهتني.
وب� � ��ال � � �ع� � ��ودة إل � � ��ى  LBCال �ف �ض ��ائ �ي ��ة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ،فاملحطة ال تملك مداخيل
إع�لان� ّ�ي��ة ت�ك�ف��ل اس �ت �م��راره��ا ،م��ا ي��دف��ع
ق �ن��اة «روت� ��ان� ��ا خ�ل�ي�ج�ي��ة» إل� ��ى ت��أم�ين
ّ
ت�م��وي�ل�ه��ا .وي� �ت ��ردد أن رئ �ي��س ق �ن��وات
«روت� ��ان� ��ا» ت��رك��ي ش �ب��ان��ة ،ك� ��ان ي�ن��وي

ع� ��رض ب��رن��ام��ج  Xfactorع �ل��ى ،LBC
ّ
لكن بما أن شراء برنامج املواهب كان
فقط م��ن أج��ل م��واج�ه��ة ب��رن��ام��ج «أراب
ّ
أي� ��دول» ع�ل��ى «أم .ب��ي .س ��ي» ،وب�م��ا أن
ّ
الخليجية تضع في حساباتها
القناة
ّ
فقط منافسة املجموعة السعودية ،فقد
ارت��أى القائمون على «شبكة روتانا»
ع��رض��ه ع �ل��ى «روت ��ان ��ا خ �ل �ي�ج� ّ�ي��ة» .من
ه�ن��ا ،ال يتوقع أن تنتج ال�ق�ن��اة برامج
ج��دي��دة ف��ي امل ��دى امل�ن�ظ��ور .وب��ال�ت��ال��ي،
ف�ق��د ُص ��رف ال�ن�ظ��ر ح��ال�ي��ًا ع��ن حلقات
ب��رن��ام��ج «م �ب��اش��ر م��ع م��ارس �ي��ل» التي
أوق � � ��ف ع ��رض �ه ��ا ق �ب ��ل أش � �ه� ��ر ،وج� ��رى
الحديث عن إمكان عودتها بعد فترة
ّ
وج� �ي ��زة .ول �ع��ل ال �ف �ض��ائ� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلثبات
أنها ما زال��ت موجودة على الخريطة،
وم �ح��اول��ة اس �ت �ع��ادة وه��ج ف�ق��دت��ه منذ
زمن.

ّ
◄ علمت «األخبار» من مصادر مطلعة ّأن
برنامج نيشان «أنا وحياتي» أرجئ إلى
رمضان املقبل ،على أن يعرض يوميًا .وكان
من املقرر أن يبدأ عرض البرنامج أسبوعيًا
قبل ّأي ��ام على قناتي «ال�ح�ي��اة» امل�ص��ري��ة و
 LBCIاللبنانية.
◄ اعتذر املخرج السوري عامر فهد عن
عدم تصوير مسلسله «بقعة ضوء  »10في
أح�ي��اء دمشق على أن يصور ف��ي مدينتي
الالذقية وط��رط��روس ،لكن شركة «سورية
ال ��دول �ي ��ة» امل �ن �ت�ج��ة ل�ل�ع�م��ل رف �ض��ت اق �ت��راح
فهد وق ��ررت إس�ن��اد املسلسل إل��ى املخرج
سيف الدين السبيعي .وقالت الشركة في
بيان أرسلته لـ«األخبار» بأنه تم االتفاق مع
صاحب «طالع الفضة» على إنجاز الجزء
ال�ع��اش��ر م��ن املسلسل ال�ك��وم�ي��دي ع�ل��ى أن
تدور كاميرته في دمشق بعد أيام.
علمت «األخ�ب��ار» ب� ّ
�أن السبيعي ال ي��زال في
م��رح�ل��ة ق ��راءة ال �ن��ص ول��م ي�ح��زم أم ��ره بعد
بخصوص هذا العمل.
◄ يستضيف برنامج «واحد من الناس»
ً
مساء)
لعمرو الليثي الليلة («املحور» ــ 11
الفنانة القديرة شهيرة في حوار خاص عن
م�ش��واره��ا الفني ،وحكايتها م��ع االع�ت��زال.
ّ
وتتطرق شهيرة أيضًا إلى الشائعات التي
طاولتها عقب ارتدائها الحجاب ،واألسباب
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ج��ذب�ت�ه��ا ل�ل�ع�م��ل ك�م�ق��دم��ة
ً
برامج دينية ،فضال عن عالقتها بزوجها
الفنان محمود ياسني وأبنائها.
◄ اس�ت�ن�ك��رت جمعية «إع�لام �ي��ون ضد
ال �ع �ن��ف» اح �ت �ج��از األم� ��ن ال �ع ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي
ال� �ص �ح ��اف ��ي ال� � �س � ��وري ال� �ع ��ام ��ل ف� ��ي ق �ن��اة
«العربية» محمد دغمش في مطار بيروت
أث �ن��اء ع��ودت��ه م��ن ت��رك�ي��ا م��ع م�ج�م��وع��ة من
الصحافيني بعد ظهر الثالثاء املاضي ،قبل
أن يعود أدراجه إلى دبي.
◄ ت �ع��د امل�غ�ن�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ي��دي غ��اغ��ا
أل�ب��وم��ًا ج��دي �دًا م��ع ال�ف�ن��ان األم �ي��رك��ي توني
بينات ،بعد تقديمهما دوي�ت��و ناجحًا عام
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وب �ع��دم��ا ت �ع��اف��ت غ��اغ��ا م��ن ال �ج��راح��ة ال�ت��ي
أج��رت�ه��ا أخ �ي �رًا ف��ي ال�ف�خ��ذ ،أع�ل��ن النجمان
ّ
(ال�ص��ورة) أنهما سيبدآن تسجيل األلبوم
في حزيران (يونيو) املقبل.

◄ ي �ط��رح اإلع�ل�ام��ي م��ارس �ي��ل غ��ان��م في
«كالم الناس» اليوم ( LBCIــ  9:30مساء)
مواضيع عدة أبرزها خريطة طريق املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة امل�ق�ب��ل،
ً
وق� ��ان� ��ون االن� �ت� �خ ��اب ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ال��وض��ع
األمني .ويستضيف النائبني ياسني جابر
وف ��ادي ك ��رم ،ورئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع��رس��ال علي
الحجيري ،إض��اف��ة إل��ى ياسني جعفر من
عشيرة آل جعفر.
ّ
◄ ت �ط��ل ن��ان �س��ي ع �ج��رم ،وراش � ��د امل��اج��د،
وكاظم الساهر ،وصالح الزدجالي ،وفيصل
ال ��راش ��د ،وج�م�ي�ل��ة ،وح�ل�ا ال �ت��رك ال�ل�ي�ل��ة في
السهرة ال�س��ادس��ة م��ن «جلسات وناسة
 »2013على قناتي MBC1و«ون��اس��ة» (8
ّ
م�س� ً�اء) .وأك��دت عجرم أهمية ه��ذه التجربة
ُ ّ
ال �ج ��دي ��دة ل �ه��ا ،م �ض �ي �ف��ة« :ش� �ع ��رت ب��أن �ن��ي
أص �ب �ح��ت أك �ث ��ر ق ��رب ��ًا م ��ن ج �م �ه��وري ف��ي
الخليج» .أما املاجدّ ،
فشدد على ّأن «جلسات
ّ
وناسة» هي «البيت الجامع للفن الخليجي
ّ
وال� �ع ��رب ��ي» ،ف �ي �م��ا أوض � ��ح ال �س��اه��ر «أن �ن��ي
استمتع كثيرًا بهذه املشاركة».
◄ ذك � ��رت ص �ح �ي �ف��ة ال � �ـ«غ � ��اردي � ��ان» ّأن
نظيرتها الـ «صن» ّ
قررت فرض رسوم على
م�ح�ت��واه��ا اإلل�ك�ت��رون��ي اب �ت� ً
�داء م��ن النصف
ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي .وت ��أت ��ي خ�ط��وة
الصحيفة البريطانية األكثر مبيعًا في إطار
ّ
التمثل بالـ«تلغراف» التي سبقتها إلى ذلك
ّ
ك �ج��زء م��ن ت �ح��ول ج� ��ذري ف��ي سياستها
املالية.

