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المشهد الفضائي

سوريا تشهر سيف الـ «عروبة»
وق��د أعلن وزي��ر اإلع�لام السوري عمران
ال��زع �ب��ي ع ��ن ن �ي��ة ت�خ�ص��ص ال�ف�ض��ائ�ي��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ن� �ش ��ر «ال� �ف� �ك ��ر ال �ق��وم ��ي
العربي» ،فيما ّ
تعرف املحطة عن نفسها
ّ
ب ��أن� �ه ��ا «اج �ت �م��اع �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ت��رب��وي��ة،
موجهة إلى األسرة ذات توجه عربي».
امل� �ش ��روع ال� ��ذي ب ��دأ ال�ت�ح�ض�ي��ر ل ��ه قبل
أكثر من عامّ ،
جهز لوغو وهوية بصرية
ل�ن�ش��رات األخ �ب��ار ال��رئ�ي�س�ي��ة وامل��وج��زة،
إض ��اف ��ة إل� ��ى إع� � ��داد ن �ه��ائ��ي ل�ل�ب��رن��ام��ج
الصباحي ال��ذي سيحمل اس��م «صباح
ال� � �ع � ��روب � ��ة» ،ع� �ل ��ى أن ت � �ك� ��ون ال �خ �ط��وة
األول ��ى خ�لال األي ��ام القليلة املقبلة هي
بث ش�ه��ادات ومباركات للقناة من قبل
الفنانني السوريني وبعض الشخصيات
املعروفة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أخ ��ذت امل�ح�ط��ة فرصة

وسام كنعان
ق�ب��ل أي� ��ام ،ت�ق��اض��ى ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ق�ن��اة
«ت�ل�اق ��ي» ال �س��وري��ة ال��دف �ع��ة األول � ��ى من
مستحقاتهم املالية بعد مرور ما يقارب
ع��ام ع�ل��ى ب��دء عملهم ف��ي امل�ح�ط��ة التي
أثبتت فشلها على مختلف املستويات
(األخ� �ب ��ار  .)2013/6/15ورغ ��م التعثر
الواضح في الخطة اإلعالمية املرسومة،
ّ
ّ
مصرة على املضي
إال أن وزارة اإلع�لام
قدمًا في مشاريعها .هكذا ،صرح أخيرًا
م �ص��در ف��ي ال � ��وزارة مل��واق��ع س��وري��ة عن
قرب االنطالقة الحقيقية لقناة «عروبة»
التي باشرت أخيرًا بثها التجريبي عبر
ال�ق�م��ر ال�ص�ن��اع��ي ال��روس��ي لتحل مكان
الفضائية السورية على هذا القمر ،من
دون أن ت �ب��ث ع �ل��ى ق �م��ر «ن��اي ��ل س ��ات».

ّ
ووق � �ت ��ًا ك��اف �ي�ي�ن ل �ت �ج��ن��ب أي ت��أث �ي��رات
سلبية على القرار االرتجالي الذي اتخذ
إلط�لاق�ه��ا ف��ي ال �ب��دء ،وك ��ان ي�ق�ض��ي ب��أن
ّ
تكون القناة إنقاذية وتحل سريعًا مكان
الفضائيات السورية في حال أنزلت عن
األق �م��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة .ل�ك��ن ب�س�ب��ب ع�ق��ود

األيام المقبلة
لبث شهادات
مخصصة ّ
ومباركات من قبل
الفنانين السوريين

ال�ف�ض��ائ�ي��ات ال�س��وري��ة امل�ب��رم��ة وامل�ل��زم��ة
مع شركة «نايل سات» الخاصة ،تمكنت
ه��ذه امل�ح�ط��ات م��ن االس�ت�م��رار ف��ي البث.
م ��ن ه �ن��ا ،ص� ��ار إط �ل��اق ق �ن��اة «ع ��روب ��ة»
مختلفًا ع��ن ال �ص��ورة اإلس�ع��اف�ي��ة ال�ت��ي
كانت ّ
تهيأ لها ،وصار واجبًا إعطاؤها
هوية بصرية.
وبالفعل ،أخذ مديرها معن صالح وقته
ل�ي�ع�م��ل ب �ه��دوء ع�ل��ى ب��رم�ج��ة فضائيته
الجديدة ضمن ال�ظ��روف الصعبة التي
ت�ع�ي�ش�ه��ا ال �ب�ل�اد .ه �ك��ذا ،ق ��رر أن يبتعد
ع� ��ن ك � � ��ادر ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� � �س � ��وري ق ��در
اإلم �ك��ان ،واالس�ت�ع��ان��ة بجيل م��ؤه��ل من
ُ َ
األك��ادي �م �ي��ات ال �س��وري��ة ال� ��ذي ل��م ت �ع��ط
ل��ه س��اب�ق��ًا ف��رص��ة ال�ظ�ه��ور التلفزيوني،
واشترط أن تكون كل األفكار املطروحة
ف ��ي ال �ب��رام��ج ت�ح�م��ل ال �ع �م��ق وال��رش��اق��ة

ف ��ي آن واح� � ��د ،ع �ل��ى أن ت �ك��ون م��وج�ه��ة
إل ��ى ال�ج�م�ه��ور ال�ع��رب��ي م��ن دون ال�غ��رق
في املحلية ،وبشرط أن تحافظ املحطة
ع �ل��ى ت �ن��وع �ه��ا م ��ن دون ال� ��وق� ��وف ع�ن��د
ّ
ع�ت�ب��ة ال �س �ي��اس��ة وح ��ده ��ا .ل �ك��ن ف��ي ظ��ل
ال �ف �ك��ر امل �ت �خ �ش��ب ال� � ��ذي ي �ح �ك��م ع�ق�ل�ي��ة
اإلعالم السوري ومؤسساته ،والظروف
ال ��دام �ي ��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا ال� �ب�ل�اد ،ت�ب��دو
م�ه�م��ة م�ع��ن ص��ال��ح وف��ري �ق��ه ال �ش��اب في
غاية الصعوبة .على أي حال ،األسابيع
القليلة امل�ق�ب�ل��ة كفيلة بتشكيل ص��ورة
واضحة عن القناة الجديدة.
تردد «عروبة» على القمر الروسي الجديد
:Express Am44
املوقع املداري 11 :درجة غربًا ـ ـ التردد 10983
عمودي ـ ـ معدل الترميز 12110 :

حريات
ّ

«معكم في كل مكان»
الوهابية تكافح البورنو
ال� � ��وزراء ال �س �ع��ودي ط��ال��ب ف �ي��ه «ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لإلعالم املرئي واملسموع» بتنظيم
امل�ح�ت��وى اإلع�لام��ي .ستوكل إل��ى الهيئة
ال �ج��دي��دة م�س��أل��ة ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة وطنية
م �ه� ّ�م �ت �ه��ا «ت �ن �ظ �ي��م امل �ح �ت��وى األخ�ل�اق ��ي
واإلع�ل�ام ��ي (ال �ت �ق �ل �ي��دي واإلل �ك �ت��رون��ي)،
واإلسهام في حماية املجتمع من تفشي
اإلب ��اح� �ي ��ة ،وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ت �ك��وي��ن وع��ي
اجتماعي وث�ق��اف��ي باملحتوى األخ�لاق��ي
لتقنية املعلومات».
ك��ال �ع��ادة ،ان�ت�ش��ر ه��ذا ال�خ�ب��ر ك��ال�ن��ار في
الهشيم على مواقع التواصل االجتماعي،
وك � � ��ان ل � ��ه ح� �ص ��ة األس � � ��د ع� �ل ��ى ت ��وي �ت ��ر.
ّ
املغردون بحالة املنع الحكومية،
انشغل
إذ س �خ��ر أح��ده��م م��ن ال� �ق ��رار ال �س �ع��ودي
ً
قائال« :ص��ح ،ممكن تكون البنت جالسة
تسمع ل��وح��ده��ا وال �ه��وا ي�ق��ول «م�ع��ك في
ك��ل م �ك��ان» ،األم ��ر ال ��ذي ي�ت�س� ّ�ب��ب بخلوة
شرعية عبر األقمار الصناعية» .واعتبر
ّ
آخر أنه «في آخر أيام الدولة العثمانية،
ك��ان موضوع الساحة وحديث املجالس

مريم عبد اهلل
ب�ي�ن ف �ت ��اوى ال �ح�ل�ال وال � �ح ��رام ال��دي �ن �ي��ة،
وس� �ب ��اق األخ األك� �ب ��ر ال �س �ي��اس �ي��ة ،وف��ي
محاولة جديدة للسيطرة على الفضاء،
سجلت ف��ي السعودية أخ�ي�رًا ح��ال��ة منع
ج ��دي ��دة .ب �ع��د ق � ��رار م �ن��ع ال �ت �ص��وي��ر ف��ي
األماكن العامة (األخ�ب��ار ،)2013/11/20
وم�ح��اول��ة تنظيم ال�ن�ش��ر ع�ل��ى ي��وت�ي��وب،
ح��ان دور منع اس�ت�خ��دام كلمة أو عبارة
«معكم في كل مكان» و«أينما كنتم» من
ج�م�ي��ع ال �ق �ن��وات واإلذاع� � ��ات ال�س�ع��ودي��ة.
ق ��رار أص ��درت ��ه «ه�ي�ئ��ة ش ��ؤون اإلذاع � ��ة»،
بسبب وج ��ود م��ا وص�ف�ت��ه ب�ـ«م�لاح�ظ��ات
ع �ل ��ى ص �ل ��ة ب��ال �ت �ع��ال �ي��م ال ��دي� �ن� �ي ��ة» .ف��ي
ُع ��رف ال��وه��اب�ي��ة امل�ت �ش��ددة ،تقتصر ه��ذه
ال�ع�ب��ارات ع�ل��ى ال�ل��ه وح ��ده .ك�م��ا ت� ّ
�وع��دت
ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ت�ع�م�ي�م�ه��ا ب �ـ«م �ح��اس �ب��ة من
ّ
يتسبب بمخالفة القرار».
التعميم ال�ع��اج��ل ال ��ذي أص��درت��ه «هيئة
شؤون اإلذاع��ة» ،لحقه أمس قرار ملجلس

(كارلوس لطوف
ــ البرازيل)

الدينية والعلمية «حكم لبس البنطلون
والنظارات للرجل»» ،فيما كتبت مغردة
ث��ال �ث��ة« :ب� �ك ��را ي �م �ن �ع��ون ع� �ب ��ارة أع��زائ��ي
امل �س �ت �م �ع�ي�ن وامل� �س� �ت� �م� �ع ��ات ،ألن ف �ي �ه��ا
اخ �ت�ل�اط ��ًا ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ي�ن» ،م�س�ت�خ��دم��ة
الهاشتاغني الخاصني بالحملة الساخرة
م��ن ال �ق��رار ال�ح�ك��وم��ي (#م�ع�ك��م_ف��ي_ك��ل_
مكان و#أينما_كنتم).
هنا وف��ي ك��ل م�ك��ان ،يتآمر على الشعب
الغباء الديني السياسي ،في محاولة ّ
لكم
أفواه ّ
املدونني االفتراضية .اآلن في إمكان
ال �ج �م �ي��ع االس �ت �م��اع إل ��ى اإلذاع � � ��ات بكل
ارت�ي��اح ،ف�لا خ��وف بعد ال�ي��وم على ّ
حس
امل��واط�ن�ين ال��دي�ن��ي ّ وال�ع��اط�ف��ي .كوميديا
املوقف الشعبي لخصه أحدهم بتعليق
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ع �ل��ى ك ��ل م ��ا ي� �ج ��ري ع�ل��ى
ال �س��اح��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،إذ ق ��ال« :ت��ذك��رت
ع �ب��ارة ن ��زار (ق �ب��ان��ي) :ال�ح��ب ف��ي ب�ي��روت
مثل الله في كل مكان» .قد يكون هذه املرة
ال�ح��ب وال�ل��ه امل �ف�ق��ودان ف��ي مملكة القهر
هما سبب املنع الحقيقي!
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ﻧﺎدي ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي ﻳﺤﻴﻮن ذﻛﺮى ﻋﺸﺮون ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺗﻪ
ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺮض ﺻﻮر ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﺮوت ﺧﻼل اﳊﺮب.
اﻷرﺑﻌﺎء  11ك 1ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺨﺮج ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻮاﻗﻊ"
وﻳﻠﻴﻪ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ "ﻧﺘﺎﺑﻊ اﳌﺴﻴﺮة" ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي ﻳﻌﺮض ﻷول ّﻣﺮة.

اﻟﺜﻼﺛﺎء  10ك1

اﻷرﺑﻌﺎء  11ك1

اﳋﻤﻴﺲ  12ك1

ﻣﺴﺎء وﻳﻠﻴﻪ ﺣﻔﻞ ﻛﻮﻛﺘﻴﻞ
إﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺮض ً 6
ﻣﺴﺎء
8
اﳌﺴﻴﺮة"
ﻧﺘﺎﺑﻊ
"
ﻓﻴﻠﻢ
ﺎ
ﺻﺒﺎﺣ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10
ً
ً
ﻣﺴﺎء
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﳌﻌﺮض ﺣﺘﻰ ً 6

ﺗﻜﺮم ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي ﲟﻌﺮض ﺻﻮر ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻓﻲ  16ك1
ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻴﺴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى  -ﺑﻴﺮوت ّ
وﻓﻲ  18ك 1ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻠﻢ "ﻫﻤﺴﺎت" اﻟﺴﺎﻋﺔ  1:30ﻇﻬﺮاً ﺑﺤﻀﻮر أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺎرون ﺑﻐﺪادي.
ﻟﻺﺳﺘﻌﻼم 03/888763
info@nadilekolnas.org / www.nadilekolnas.org
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مرص الثورة :ال عسكر وال اخوان!

سورية :حتقيق عن حتقيق يف جمزرة موصوفة
من حقوق االناسن اىل الثورة السياسية يف البحرين
لبنان-سورية :عراسل-تغريبة اهل القصري-عراسل
المصلحة العامة يف ثورة تونس الناسء يف الثورات:
ايران واليمن «السيدة العربية االوىل» يف الصحافة
الغربية عىل متاريس اسطنبول صور فلسطني يف
احلرب الكونية االوىل قراءة غراميش يف زمن الثورات
العربية العلوم االجتماعية بني تقليدين نقديني
العراق :من اهل الدولة اىل دولة االهل رثاء
صنعاء القدمية راسلة جمهولة جلربان خليل جربان.
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السعوديون
يحبون تويتر
كشفت دراسة أجريت قبل فترة
في «جامعة امللك سعود البندري السهلي»
ّ
أن  53في املئة من مستخدمي تويتر في
السعودية ال يستطيعون االستغناء عنه
بأي شكل ،في حني أكد  47في املئة منهم
أنهم قد يستغنون عن استخدامه .وأشارت
الدراسة إلى أن  29في املئة من السعوديني
يستخدمون املوقع للتعبير عن آرائهم
بحرية تامة ،بينما يستخدمه اآلخرون
لسهولة التواصل مع األصدقاء والعالم
حولهم .وبلغت نسبة مستخدمي تويتر
املشاهير في الدين والفن 20
ملتابعة أخبار ّ
في املئة ،فيما مثل مستخدموه لتسويق
مشاريعهم أو للبحث عن وظيفة نسبًا
متدنية راوحت بني واحد واثنني في املئة،
ّ
علمًا بأنها شملت  1190شابًا وشابة راوحت
أعمارهم بني  16و 35عامًا.

