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مونديال سوريا تحت سقف الحرب ...واالحتكار
دمشق ــ أحمد حسان
على األغلب ،لن يتمكن السوريون من
متابعة مباريات بطولة كأس العالم
لكرة ال�ق��دم ف��ي منازلهم .التوتر بني
س��وري��ا وق �ط��ر أخ ��ذ ط��اب�ع��ًا إض��اف�ي��ًا،
ري��اض�ي��ًا ه��ذه امل ��رة ،ف��ي ظ��ل احتكار
ش ��رك ��ة «ب� ��ي إن س � �ب ��ورت» ال �ق �ط��ري��ة
لحقوق عرض مباريات املونديال.
ف ��ي س � ��وق ال �س ��وي �ق ��ة ،امل �خ �ت��ص ف��ي
م � �ع ��دات أج � �ه ��زة «ال � �س ��ات �ل�اي ��ت» ،ل��م
ي�س�ت�ط��ع أص �ح��اب امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة
إرض � � � ��اء م �ت ��اب �ع ��ي ك� � ��رة ال� � �ق � ��دم .ف��ي
ال� �س ��اب ��ق ك � ��ان ال� �ت� �ج ��ار ي �ج �ت��رح��ون
ً
حلوال «إبداعية» لكسر احتكار نقل
ً
امل � �ب ��اري ��ات ،س � � ��واء ع �ب��ر ف ��ك ت�ش�ف�ي��ر
القنوات الناقلة للحدث ،أو عن طريق
ج �ه��از «ال��دن �ك��ل» ال �ك��اس��ر للتشفير.
«ه� ��ذه ال�س�ن��ة ل��م ن�س�ت�ط��ع ال �ت��أك��د إن
ك��ان بمقدورنا فك التشفير .فالقناة
ً
ال �ق �ط��ري��ة دف �ع��ت أم� � ��واال ط��ائ �ل��ة ملنع
اخ� �ت ��راق� �ه ��ا» ،ي� �ق ��ول امل �ه �ن ��دس أن��س
يوسفي ،صاحب أحد تلك املتاجر.
ف ��ي ال� �س ��وق ،ي �ش �ك��و أغ �ل��ب أص �ح��اب
املحال من قلة حركة البيع والشراء.
ي�ج��زم ال �ح��اج سليم ن �ص��ار ،صاحب
أق ��دم متجر ف��ي ال�س��وي�ق��ة ،ب��أن كسر
ال�ت �ش�ف �ي��ر ش �ب��ه م �س �ت�ح �ي��ل؛ ف��ال�ق�ن��اة
ال �ق �ط��ري��ة خ �ص �ص��ت أج� �ه ��زة م��ان�ع��ة
ل�ل�اخ� �ت ��راق وم � � � ��زودة ب �ب �ط��اق��ات ف��ك
التشفير« ،ل��م نبع منها شيئًا يذكر،
ف�س�ع��ر ال �ج�ه��از ال��واح��د م��ع البطاقة
ِّ
ي�ك��ل��ف  42000ل�ي��رة س��وري��ة (ح��وال��ى
 250دوالرًا) ،وهو ما يزيد على ضعف
م �ت��وس��ط رات � ��ب امل ��واط ��ن ال� �س ��وري».
وك��ان��ت ق��د ج��رت ال �ع��ادة س��اب�ق��ًا ب��أن

يلجأ س�ك��ان ال�ب�ن��اء السكني ال��واح��د
إل � ��ى االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ت �س ��دي ��د ت�ك�ل�ف��ة
بطاقة فك التشفير .غير أن رفع سعر
ت�ل��ك األخ �ي��رة ق � ّ�وض ق ��درة الكثيرين
على اللجوء إلى هذا الخيار .وخالفًا
للبطوالت السابقة ،لم تنتشر ظاهرة
نشر أع�لام دول الفرق املشاركة على
أس� �ط ��ح األب �ن �ي ��ة وش ��رف ��ات� �ه ��ا ،إذ ل��م
ت��زل فكرة االنسياق خلف ك��رة القدم
وبطوالتها ،في ظل الحرب ،مخجلة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م�ش�ج�ع��ي ت�ل��ك ال �ف��رق.
غير أن ذلك ال يعني انفضاض هؤالء
ع��ن ت��أث�ي��ر ال �ح��دث ال �ع��امل��ي .وح��ده��ا
املقاهي من كسر القاعدة ،حيث ّ
تجهز
معظمها الستقبال ال��زب��ائ��ن وإع�لان
ال �ع��روض ال �خ��اص��ة ب��امل��ون��دي��ال .في
ّ
حي املزة الدمشقي ،نشر أحد املقاهي
أع �ل�ام ال �ب��رازي��ل وروس �ي��ا وال �ج��زائ��ر
واألرجنتني وإي��ران« .ال نريد أعالمًا
للدول املتآمرة على الشعب السوري»،
ي��ؤك��د ص��اح��ب امل �ق �ه��ى ال�خ�م�س�ي�ن��ي

أغنيات نجوم لبنان
أناشيد في عيناتا

متوجة
زينة دكاش ّ
في «الفيلم اللبناني»

داني األمين

أمس ،اختتمت الدورة 11
من «مهرجان الفيلم اللبناني»
فعالياتها في «متروبوليس
أمبير صوفيل» ،واختارت
لجنة التحكيم املؤلفة من
املخرجني :نادين لبكي
وهرنان بلون ،والكاتب
واملخرج شريف غطاس
والزميل بيار أبي صعب فوز
شريط «يوميات شهرزاد»
لزينة دكاش (الصورة)
بجائزة أفضل فيلم وثائقي،
وكانت جائزة أفضل عمل
أول من نصيب الزميل روي
ديب (مونديال  ،)2010وأوديت
مخلوف (الجدار) ،وأفضل
عمل تجريبي ذهب لعمر
فاخوري وروي سماحة (تجسد
طائر عبر لوحة زيتية)،
وأفضل عمل روائي لزلفا
سورا (نادي السبورتينغ)،
مع تنويه خاص بفيلم
سيريل عريس القصير
«سهام».

من أحد شوارع دمشق في مونديال 2010

أب � ��و ج �م �ي ��ل .وي � �ق� ��ول ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار»:
«ف��ي ح��ال ك��ان��ت ه�ن��اك طريقة أخ��رى
ملتابعة املباريات ،فلن نفيد القطري
ب �ل �ي��رة واح� � ��دة .ن �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر إع�ل�ان
أي ق� �ن ��اة ع �ل ��ى ق �م ��ر «ه � � ��وت ب �ي ��رد»
نقلها للمباريات ،وحينها سنتابع
املونديال حتى وإن كان بلغة أخرى».
وخ ��وف ��ًا م ��ن ت �ع��ري��ض ال �ع �ش��رات من
ال ��زب ��ائ ��ن ل �خ �ط��ر اإلص� ��اب� ��ة ب �ق��ذائ��ف
ال � �ه� ��اون ،خ� ّ�ص �ص��ت ب �ع��ض امل �ق��اه��ي
غرفًا داخلية مغلقة ،يصعب وصول
ّ
ال� �ه ��اون وش �ظ��اي��اه إل �ي �ه��ا .ورغ� ��م أن
ه��ذه الطريقة ستجعل أع��دادًا كبيرة
م��ن املتابعني مضطرين ألن يكونوا
في غرفة مغلقة «إال أن الحماية التي
ت��وف��ره��ا ت�ج�ع�ل�ه��ا ط��ري �ق��ة م�ق�ب��ول��ة،
فنحن ال نريد أن ّ
نحول أج��واء املرح
إل ��ى م �ج��زرة دم ��وي ��ة» ،ي��ؤك��د م �ه��ران،
صاحب أحد مقاهي ّ
حي ساروجة.
الـ« :»Boosterبديل املناطق الحدودية
ق ��د ت �ع��ود ب �ع��ض امل �ن��اط��ق ال �س��وري��ة
إل � ��ى اع� �ت� �م ��اد م ��ا ك � ��ان دارج � � ��ًا خ�ل�ال
ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي ،حينما
كان يلجأ سكان املناطق القريبة من
ال�ح��دود اللبنانية ال��ى تركيب جهاز
م�ق� ّ�و ل�لإش��ارة « ،»Boosterم��ا يسمح
لهم بمتابعة بعض القنوات األرضية
اللبنانية .في هذه السنة «من املمكن
ألب �ن ��اء امل �ح��اف �ظ��ات ال �ق��ري �ب��ة نسبيًا
م��ن األراض� ��ي اللبنانية ت��رك�ي��ب ه��ذا
ال �ج �ه��از الل �ت �ق��اط إش � ��ارة «ت�ل�ف��زي��ون
ل �ب �ن��ان» ال � ��ذي ق ��د ي �ن �ق��ل امل� �ب ��اري ��ات.
و«ك��ذل��ك األم��ر بالنسبة إل��ى املناطق
امل �ح��اذي��ة ل �ل �ح��دود ال �ت��رك �ي��ة» ،ي�ق��ول
املهندس عدنان حناوي لـ«األخبار».

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
أسباب جليلة
َ َ
إذا كان ُ
«الحدث الجلل» مثلما يقولون:
املوت هو
ْ
ُ
فم َن العيب ْأن َي َ
بأسباب الحيا ِة الصغيرة
اإلنسان لنفس ِه باملوت
سمح
ِ
ِ
ِ
ْ
والعطش ،ورداء ِة التدفئة.
كالجوع،
ِ
ِ
.... ..
ٌ
َ
أنا واثق تمام الثقة
ِمن أنني لن َ
بأسباب صغير ٍة كهذه.
ًا
د
أب
أموت
ٍ
ُ
 :حني تفرغ املائدة
َ َ ُّ ُ
إناء الورد.
يكفيني تأمل ِ
وحني أعطش
ْ
َ
بالتفكير في ما ت ْح ِم ُله الغيمة.
سأكتفي
ِ
ُّ
َّ
وحني يشتد علي البرد
ْ
ُ
سأحرق الغابة.
ِ
2012/10/26

إثباته
ما َي ْس ُهل ُ
وقضاء السماوات،
األرض
قضاء
أمام القضاء،
ِ
ِ
ِ
ودليل إثباتْ.
وثيقة
للحقيقة ِمن
ال ّبد
ٍ
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
مزاعم األلم
إثبات
يستطيع
وألن أحدًا ِمن الناس ال
ِ
ُ
ُ
(إذ األل ُـم ال ُيستطاع إثباته)
ِ ُ ُ
َ
القضاة ّ
ألن القضاة نزيهون وعادلون -ال يجد
َ
َ
ال يجدون ما يحكمون به أمام هذه املعضلة
ْ
َ َّ
َ
مة التالية:
ذكير
سوى
باملسل ِ
الت ِ
ُ َ ْ
الناس يكذبون.

2012/10/28

بانوراما

تانيا صالح تأخذ «شويّة صور» إلى بعلبك
روان عز الدين

ّ
تحولت أغنيات فيروز
(الصورة) وصباح وماجدة
الرومي ومرسيل خليفة ،أمس،
إلى أناشيد للفرقة املوسيقية
املركزية في «كشافة املهدي»،
التابعة لحزب الله في مناسبتي
التحرير ووالدة اإلمام املهدي
اللتني جرى إحياؤهما أخيرًا
في قاعة «مسرح االنتصار»
في «منتدى جبل عامل للثقافة
واألدب» في بلدة عيناتا
(الجنوب) الذي افتتح قبل
شهرين .االحتفال الحاشد
الذي نظمته جمعية «رساالت»
بالتعاون مع «اتحاد بلديات
بنت جبيل» ،بدأ بنشيد «تسلم
يا عسكر لبنان» املأخوذ من
أغنية صباح ،ثم «اذهب عميقًا
في دمي» و«صامدون» و«صرخة
ثائر» ملارسيل خليفة ،إضافة ّ إلى
نشيد «يا ّ
حرية» لفيروز و«اللي
مكتوب» ملاجدة الرومي.

كان املؤتمر املخصص لإلعالن عن مشاركة تانيا صالح في «مهرجانات بعلبك
الدولية» ،أمس ،فرصة إلطفاء هواجس الجمهور من الوضع األمني في «مدينة
الشمس» .بعد أسبوع على املؤتمر الذي عقدته في بعلبك لإلعالن عن البرنامج،
كنا على موعد مع مؤتمر آخر مع اللجنة املنظمة للمهرجان ،إلضافة اسم جديد
ّ
ومميز إلى الفرق املشاركة .الفنانة اللبنانية املستقلة ،تانيا صالح (الصورة)،
ستحيي حفلة في «معبد باخوس» مساء  22آب (أغسطس) املقبل ،وفق ما أعلن
جورج عسيلي ،نائب رئيسة املهرجان .وهي أمسية «تاريخية» كما وصفتها
ّ
قبله» .طبعًا ،نفهم ذلك
تانيا ،مضيفة إن «تجربتها بعد املهرجان لن تكون كما
ّ
حني نرى ملصقات الفنانني الذين زاروا املهرجان العريق معلقة على جدران
مكتبه في بيروت :ميريام ماكيبا ،إيال فيتجيرالد ،جوان بايز ،مايلز دايفس
وغيرهم .لكن الخطوة التي
ّ
اتخذتها اللجنة تشكل أهمية
وسابقة؛ تأمني مساحة واسعة
للفنانني اللبنانيني املستقلني
عمومًا ،ولتانيا صالح تحديدًا.
فحفلة املغنية وامللحنة اللبنانية،
تتزامن مع إطالقها حملة دعم
أللبومها الجديد «شوية َ
صور»
(األخبار  .)2014/5/15هكذا،
ّ
ّ
أكد عسيلي أن «الحفلة تهدف
إلى دعم إطالق األلبوم الجديد».
فرحة صاحبة أغنية «الزم»
بمشروعها الشخصي ،رافقتها
ّ
فرحة أخرى ألن «هذه الحفلة
ً
للفرق اللبنانية
تعطي أمال ّ
الشابة املستقلة» .وفي الحفلة
التي ستشعل «معبد باخوس»،
ّ
ترافق تانيا فرقة مؤلفة من 8
موسيقيني ( 2غيتار ،باص،
ساكسوفون ،ناي ،درامز ،بيانو،
ّ
وتقدم
إيقاع التيني وعربي)،
َ
ألبوم ْيها
خاللها أغنيات من
وتسجيلها الحي ،إلى جانب
أغنيتني من العمل املنتظر.

«سكس فاكتور»
انتظروا مباراة البورنو
في الخريف ،أنتم على موعد
مع برنامج بحث عن املواهب
ّ
جديد! .إنه «سكس فاكتور»
الذي سيتبارى خالله 16
شخصًا ( 8رجال و 8نساء)
للفوز بلقب «أفضل نجم بورنو»
للموسم ّ
األول الذي سيعرض
على اإلنترنت .في اإلعالن
الترويجي الذي انتشر أخيرًا
على يوتيوب ،تؤكد ّ
مقدمة
البرنامج ميريام ويكس (18
ّ
سنة ــ الصورة) أن الجائزة
ستكون عبارة عن مليون دوالر
أميركي ،إضافة إلى فيلم إباحي
ستشارك هي شخصيًا فيه،
كاشفة عن هويتها الحقيقية
ّ
بأنها نجمة األفالم اإلباحية
الشهيرة بيل نوكس .القرار
النهائي سيكون للجمهور،
أما لجنة التحكيم فتتألف من
مشاهير عالم البورنو :ليكسي
بيل وتوري بالك وريمي الكروا
وكيران لي.

