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الفضاء العربي

CAROLE
SAMAHA

محمد بن سلمان يحكم
قبضته على «العربية»
زينب حاوي

& TOQUINHO
MARIA CREUZA

SATURDAY

16 JUL

20:30

Toquinho and Maria Creuza are two living legends
of Brazilian music and the favorite interpreters of
Vinicius de Moraes, the founding father of Bossa
Nova, with Brazil’s most famous hits : “Garota de
…Ipanema”, “Tristeza”, “Vocé Abusou”,
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Supported by 5 musicians, their show at Byblos
will be a beautiful and sensual time travel to the
heart and soul of Bossa Nova.

KENNY G

THURSDAY

21 JUL

American Grammy Award saxophonist Kenny G
is the biggest selling instrumental musician of all
time with global sales exceeding 75 million records.

20:30

© Chapman Baehler

The king of smooth jazz and his outstanding
musicians will find in Byblos the perfect setting for
their romantic and timeless hits: “Songbird”, “The
Moment”, “Going Home”, “ The Joy of Life” and
…many more
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GRACE JONES

SUNDAY

24 JUL

Iconic Jamaican singer, actress, songwriter
and top model Grace Jones is one of the most
exciting artists in modern music.Ever since she
rose to fame in the 80’s, her stylish contribution
to music is unparalleled.

20:30
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Her shows are a true reflection of her character:
charismatic, creative, and extravagant. “La Vie
”en Rose”, “Libertango”, “Pull Up To the Bumper
or “Slave to the Rhythm”: there is only one
!Grace Jones

MAXIME
LE FORESTIER
CHANTE BRASSENS

THURSDAY

28 JUL

20:30
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One of France’s most celebrated singer-songwriters,
Maxime Le Forestier pays tribute to Georges Brassens, a
monument of French Chanson. Le Forestier, famous for
“San Francisco” or “Mon Frère”, has such an admiration
for Brassens that he recorded his complete works in 2005,
a total of 171 songs. An intimate and exquisite treat for
francophiles and a rare occasion to enjoy and sing along
“Les Copains d’abord”, “Le Gorille”, “Les Passantes”...

OPERA
HISHIK BISHIK

SUNDAY

31 JUL

20:30

50 talented musicians, singers, dancers and actors
recreate the magic of 1920’s Cairo cabarets in
this audacious and original production directed by
Hisham Jaber.
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Opera meets cabaret, magnified by the Harmony
Symphony Orchestra conducted by Lubnan
!Baalbaki, in a highly entertaining show: A must-see

MASHROU’ LEILA

FRIDAY

5 AUG

Since the release of their fourth studio album,
the groundbreaking Ibn El Leil, Mashrou’ Leila are
getting the worldwide recognition they deserve
thanks to their high energy and dazzling aura.

20:30

They will finally be gracing our shores for this
summer’s most anticipated concert, six years after
their first performance at Byblos Festival.

ّ
أكد ناصر
الصرامي تركه
القناة عبر تغريدة
على تويتر

© Ieva Saudargaite

ي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــف ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــرب ق ـن ــاة
«العربية» متسارعة ومفاجئة ،وتطرح العديد
مــن األسئلة عــن مستقبل املحطة السعودية.
في بداية العام الحالي ،استحوذت «الشركة
ال ـس ـع ــودي ــة ل ــأب ـح ــاث وال ـن ـش ــر» ال ـت ــي يملك
محمد بــن سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز آل سعود
(ول ـ ّـي ول ـ ّـي الـعـهــد) أكـثــر مــن نـصــف أسهمها،
على قناة «العربية» .يومها ،كشفت املصادر
ّ
لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن ال ـش ــراك ــة ال ـج ــدي ــدة سينجم
ع ـن ـهــا دمـ ــج «ال ـع ــرب ـي ــة» و mbcوم ـط ـبــوعــات
«ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ــأبـ ـح ــاث والـ ـنـ ـش ــر»
(األخبار  .)2016/1/6الخبر بقي ّ
طي الكتمان،
ل ـك ــن ال ـص ـح ــف الـخـلـيـجـيــة
أف ـ ـ ــردت ل ــه م ـس ــاح ــة كـبـيــرة
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـش ــراك ــة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـع ــزز األذرع
لولي ّ
ّ
ولي العهد.
اإلعالمية
على املنوال نفسه ،استفاق
العاملون في بيروت أوائل
ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ــاض ــي،
عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار إق ـ ـف ـ ــال م ـك ـتــب
«العربية» وتسريح جميع
ال ـعــام ـلــن ف ـيــه ال ــذي ــن يبلغ
ع ـ ــدده ـ ــم  27ب ـ ــن إع ــام ــي
وم ـص ـ ّـور وتـقـنــي (األخ ـب ــار
 .)2016/4/2حينها أرجــع
العاملون في املحطة اإلقفال إلى «أسباب ّ
أمنية،
وخــوفــا عـلــى ح ـيــاة الـعــامـلــن ف ـيــه» .لـكــن تلك
ُ
ّ
الحجة لم تقنع أحدًا ،ليتضح الحقًا أن أسباب
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقـفــال ع ــدة ،أهمها م ــادي ،ومنها مــا يتعلق
بفيلم «حكاية حسن» (األخـبــار )2016/2/20
ّ
الذي تناول سيرة السيد حسن نصر الله وبث
في شهر شباط (فبراير) املاضي .على املنوال
ن ـف ـســه ،تــاب ـعــت «ال ـع ــرب ـي ــة» إغـ ــاق مـكــاتـبـهــا،
وقـبــل أي ــام أقـفـلــت مكتبها فــي غ ــزة وسـ ّـرحــت
جميع العاملني فيه وهــم  .8أبلغت الوسيلة
اإل ّعــام ـيــة موظفيها عـبــر رســالــة إلكترونية
بأنه «جاء الوقت التخاذ القرار الصعب علينا
بـعــد اسـتـنـفــاد ك ــل املـ ـح ــاوالت إلعـ ــادة املكتب
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Carole Samaha will revisit a highly successful
career started in 2003 and present her new
album Zekrayati.

األزمة وصلت الى القناة السعودية
زكية الديراني

20:30

Lebanon’s most talented stage performer opens
Byblos Festival 2016 with a brilliant “Song and
Dance Show” directed by Gérard Avedissian
and choreographed by Sami Khoury with 40
musicians, dancers and choir.

سلمان ،ليتولى دفة إدارة «العربية» .وها هو
اليوم يستبعد فريق الراشد ،ومن املتوقع أن
يـصــرف املــزيــد مــن الـعــامـلــن وال ـعــامــات في
القناة في الفترة الالحقة من الفريق نفسه.
وفي محاولة لتركيب هذا الـ  ،Puzzleيظهر في
الخلفية محمد بن سلمان ،الــذي يريد اليوم
االستيالء على مجموعة  mbcوإلــى جانبها
«العربية» ،و«تنقية» األخيرة من الفريق الذي
ّ
ال يقدم له الوالء ،كما أغلب الكتاب والعاملني
فـيـهــا ال ـي ــوم .بـعــدمــا قـبــض ب ــن سـلـمــان على
قلب «مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
ال ـس ـع ــودي» ،شــريــان االق ـت ـصــاد فــي اململكة،
وعلى شركة «أرامكو» أكبر شركة بترول في
العالم ،جاء اليوم دور اإلعالم.
ح ـك ــي ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس ع ــن ت ــداع ـي ــات
ه ــذا ال ـصــرف ،وتــأثـيــره ب ــأداء الـقـنــاة ،بـمــا أن
عبد الرحمن الــراشــد محسوب على الجناح
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـح ـ ّـول ـه ــا إل ـ ــى ب ــوق
ل ـل ـت ـش ــدد .ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــارف ب ـم ـج ــري ــات األم ـ ــور،
يـسـتـطـيــع الـ ـج ــزم بـ ــأن هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات لــن
تطاول أداء القناة وتنقلها من كتف إلى آخر،
ولي ّ
بل ما يهم في القصة إحكام سيطرة ّ
ولي
العهد محمد بن سلمان على مجموعة mbc
وتـفــرعــاتـهــا ،بـعــدمــا تــوزعــت بــاقــي الــوســائــل
اإلع ــام ـي ــة ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ب ــاق ــي األجـنـحــة
املتصارعة في اململكة كملكية «الحياة» التي
تعود إلى سلطان بن عبد العزيز.
األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــاب ـضــة ع ـلــى أن ـفــاس
املـمـلـكــة ،يـتــوقــع أن تتفاقم وتــؤثــر أيـضــا في
ال ـق ـط ــاع اإلعـ ــامـ ــي ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ،وال سـيـمــا
م ـج ـم ــوع ــة  ،mbcمـ ــع احـ ـتـ ـم ــال إق ـ ـفـ ــال ق ـنــاة
«العربية  -الحدث» ،التي خرجت بعيد اندالع
ما سمي «الربيع العربي» ( ،)2012وتقليص
عــدد من القنوات الفرعية األخــرى من شبكة
 mbcالسعودية.

ال ــذي أغـلــق قـسـرًا كـمــا تـعـلـمــون ،بحكم الـقــوة
مــن الـجـ ّهــة املـسـيـطــرة عـلــى ال ـشــارع فــي غــزة».
لــم تـتــوقــف األحـ ــداث فــي «الـعــربـيــة» عـنــد هــذا
ال ـح ـ ّـد ،ب ــل وص ـلــت مــوجــة ال ـص ــرف فـيـهــا إلــى
العاملني لديها في مكتبها بدبي (اإلمــارات).
يــوم الثالثاء املــاضــي ،كــان يومًا عصيبًا على
«العربية» ،وربما من أصعب األيام التي ّ
مرت
على املحطة منذ تأسيسها عــام  ،2003ألنها
ش ـهــدت ّأول عملية ص ــرف لـلـمــوظـفــن الــذيــن
كانت غالبيتهم من ّ
مؤسسي القناة .األجــواء
املحبطة سيطرت على «العربية» بعد اتخاذ
قــرار الـصــرف ،لكن املضحك املبكي أن املحطة
ح ــاول ــت أن تـعـلــن ال ـخ ـبــر ملــوظـفـيـهــا بـطــريـقــة
مفاجئة ،فجلبت سـيــارة إسـعــاف إلــى مدخل
امل ـب ـن ــى خ ــوف ــا م ــن ّ
رد فـعــل
امل ـص ــروف ــن .عـلـمــا أن عــدد
املـ ـص ــروف ــن ( 17ت ـح ـ ّـدث ــت
ب ـ ـعـ ــض األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ــن )40
وغــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ــن أص ـح ــاب
ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وم ــن
العاملني في مجموعة mbc
منذ تأسيسها .مع انتشار
ال ـخ ـب ــر ،جـ ــرى ت ـ ـ ــداول اس ــم
الـلـبـنــانـيــة ن ـي ـكــول ت ـنــوري،
وه ــي مــن أق ــدم اإلعــامـيــات
فـ ــي قـ ـن ــاة  ،mbcوان ـت ـق ـلــت
إلى «العربية» الحقًا ّ
لتقدم
برنامج «نهاية األسـبــوع».
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا ي ـك ـشــف ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» أن اس ــم
ّ ّ
تنوري لم يرد في الالئحة ،مؤكدًا أن جنسيات
ّ
ّ
وأهمهم مدير العالقات
متنوعة،
املصروفني
الـعــامــة وامل ـت ـحـ ّـدث الـســابــق بــاســم «الـعــربـيــة»
السعودي ناصر الصرامي ،واللبنانية جيزيل
حبيب أب ــو ج ــودة ،وغــالــب دروي ــش املـســؤول
عن القسم االقتصادي في املوقع اإللكتروني
ّ
لقناة «الـعــربـيــة» .إذًا ،يـبــدو أن األزم ــة املالية
ال ـتــي تـعـصــف بالخليج وضــربــت مــؤسـســات
إعــامـيــة كثيرة فــي اإلمـ ــارات ،قــد وصـلــت إلى
أروقــة القناة السعودية ...فهل تنتهي األمــور
هـنــا ،أم أن هـنــاك دفـعــة أخ ــرى مــن املصروفني
كما أشارت بعض التقارير الصحافية؟

15 JUL

© Andrea Klarin

م ـنــذ أس ـب ــوع ــن ،أه ـ ــدى ح ــاك ــم دب ـ ــي ،الـشـيــخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،جائزة «شخصية
ال ـعــام» إل ــى اإلعــامــي عـبــد الــرحـمــن الــراشــد،
في ختام فعاليات «منتدى اإلعالم العربي».
وق ـبــل ي ــوم ــن ،قــامــت إدارة «ال ـعــرب ـيــة» الـتــي
َ
عام  2004حتى استقالته
رأسها الراشد منذ ّ
ع ــام ( 2014يـحـكــى أنـ ــه دف ــع إل ــى االسـتـقــالــة
ـ ـ األخ ـب ــار  )2014/11/24بـتـســريــح ع ــدد من
العاملني فيها ،هــو األكـبــر فــي تــاريــخ القناة
(راجع املقال أدناه) ،فأغلبهم من مؤسسيها،
ذوي الباع الطويل .من ضمن هؤالء اللبنانية
جيزيل حبيب أبو جــودة ،والسعودي ناصر
الـصــرامــي .بعد استبعاده ،استشهد األخير
ب ـب ـي ــت مـ ــن ق ـص ـي ــدة ألب ـ ــو الـ ـق ــاس ــم ال ـش ــاب ــي
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر« :وم ــن
يتهيب صعود الجبال ،يعش أبد الدهر بني
الحفر! لكل شخص طريقته ،فاختر طريقك
#العربية _٩#سنوات خيرة وحياة ومواقف».
َّ
املسرحني أيضًا ،اإلعالمي غالب
ومــن ضمن
درويــش املـســؤول عن القسم االقتصادي في
املوقع اإللكتروني لـ «العربية».
مــوجــة ال ـصــرف ه ــذه ليست عبثية .صحيح
ُ
ّ
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ت ـ َـع ـ ّـد م ــن تــداع ـيــات األزم ــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي ت ـضــرب مـنـطـقــة الـخـلـيــج،
وتقع ضمن «إعادة هيكلة» تجري داخل أروقة
ّ
القناة الـسـعــوديــة ،إال أن أغلبية املصروفني
م ـح ـس ــوب ــون ع ـل ــى الـ ــراشـ ــد الـ ـ ــذي كـ ــان ُي ـ َـع ــدّ
ضمن الــوجــوه الليبرالية في اململكة .املدقق
في هــذا الـصــرف ،يستطيع تحليل ما حدث،
بــدءًا من إقالة عبد الرحمن الــراشــد واإلتيان
بتركي الدخيل (األخبار  ،)2015/1/31املقرب
مــن املـلــك الـسـعــودي سلمان بــن عبد العزيز،
ولي ّ
ومن وزير الدفاع ّ
ولي العهد محمد بن

FRIDAY

SIA

TUESDAY

9 AUG

One of the most influential pop artists of our
time, Australian singer-songwriter Sia is behind
massive hits like Rihanna’s “Diamonds” or David
Guetta’s “Titanium”. After the phenomenal
success of “Chandelier”, “Elastic Heart” and
“Cheap Thrills”, Sia began her 2016 tour with an
impressive and acclaimed show at Coachella
she will be bringing to Byblos.

20:30

Standing
112 500 LBP
Golden Circle
187 500 LBP
Seated
105 000 LBP
135 000 LBP
225 000 LBP

Mind the gap - 2016

!Get ready for the biggest event of 2016

Media partners

1213

Transportation services
Beirut-Byblos, roundtrip
Allô Bus:
)12 000 LBP (per pers.
Allô Private Taxi:
)85 000 LBP (4 pers. max.

Standing
65 000 LBP
Golden Circle
120 000 LBP
Seated
65 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP

With the support of

Produced by

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at
Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, Beirut Souks,
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Hussam Bookshop Baakline,
Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com

