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سوريا الدامية ...أفضل صور العام

◄ كشفت املمثلة السورية سوزان ُنجم
ال��دي��ن أن�ه��ا ت�ع� ّ�رض��ت ل�ل�ت�ه��دي��دات وأه ��در
دم �ه��ا .وق��ال��ت ن�ج��م ال��دي��ن ف��ي ح��دي��ث إل��ى
م�ج�ل��ة «زه� ��رة ال�خ�ل�ي��ج» اإلم��ارات �ي��ة «ل��م
يهزني يومًا الخوف من امل��وت ،بل ّ
ّ
هزني
ّ
الكم من الحقد والتفكير ّ
ملجرد أني أنتمي
إلى وطني سوريا ،بعيدًا عن االصطفاف
مع طرف ضد آخر».

أفرجت وكاالت
ومجالت أجنبية أخيرًا عن
أفضل لقطات ّ
سجلتها
عدسات مراسليها
املنتشرين حول العالم في
 .2013كانت لألوضاع في
دمشق والقاهرة واسطنبول
حصتها في «رويتزر»
والـ«تايم» ،فيما الذت
الوكالة الفرنسية» بأحضان
الطبيعة و ...كوارثها

◄ ضمن برنامج «كالم الناس» (21:30
ّ
ّ
الجميل من واشنطن
_  ،)lbciيطل أمني
الليلة في حوار مع مارسيل غانم .ويسأل
األخير نائب «الجماعة اإلسالمية» عماد
ال �ح��وت ،وامل��ون�س�ن�ي��ور ك�م�ي��ل م �ب��ارك عن
دور ال �ج �م��اع��ات اإلس�ل�ام �ي��ة وم�س�ت�ق�ب��ل
املسيحيني في لبنان والشرق.
◄ ه ��ل ص �ح �ي��ح ّأن ك�ل��ام األم �ي��ن ال �ع��ام
ل�ـ«ح��زب ال�ل��ه» السيد حسن نصر الله
فتح مرحلة جديدة للبنان واملنطقة؟ كيف
ُ
ُ
تفهم رسائله ،وكيف تقرأ ال��ردود عليه؟
الكاتب السياسي حسن حمادة و«رئيس
م��رك��ز ب �ي ��روت ل �ل ��دراس ��ات وامل �ع �ل��وم��ات»
ّل�اّ
حسن خليل ي�ح� ن الليلة على برنامج
«ب�ل�ا ح �ص��ان��ة» ال� ��ذي ي�ق��دم��ه ج ��ان ع��زي��ز
(.)otv _ 20:30

زينب حاوي
كثيرة ه��ي األح ��داث ال�ت��ي طبعت عام
 ،2013س�ي��اس�ي��ة ك��ان��ت أو إن�س��ان�ي��ة.
العام الذي شارف على االنتهاء ،حمل
م �ع��ه ت �ن��اق �ض��ات ع��اش �ت �ه��ا ال �ب �ش��ري��ة،
راوح � ��ت ب�ي�ن امل��آس��ي وال� �ف ��رح ،وك�ل�ه��ا
ّأرخ �ت �ه��ا ع��دس��ات ال �ك��ام �ي��رات لتشكل
شريطًا زمنيًا يقيم في الذاكرة.
وج��ري��ًا ع�ل��ى ع��ادت�ه��ا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة،
ت �ح �ت �ف��ي وك � � ��االت األن � �ب� ��اء وال �ص �ح��ف
ال�ع��امل�ي��ة ب�ـ«أف�ض��ل ص��ور ل�ع��ام »2013
ال �ت��ي س� ّ�ج�ل�ت�ه��ا ع ��دس ��ات م �ص� ّ�وري �ه��ا
املنتشرين في أصقاع العالم .الصورة
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ال �ت��ي ت� ��ؤرخ ال�ل�ح�ظ��ة،
أضحت مع االحترافية وانتقاء توقيت
ال�ح��دث وزاوي �ت��ه ،أشبه بصور ناطقة
أزالت عنها الجمود.
«الوكالة الفرنسية» ووكالة «رويترز»
وم�ج�ل��ة ال �ـ«ت��اي��م» األم�ي��رك�ي��ة ،أف��رج��ت
أخيرًا عن أفضل صور التقطت ّفي عام
 .2013م��ا يجمع ه��ذه ال�ص��ور أن��ه كان
لها وقع قوي وأثر كبير في نفوس من
شاهدوها نظرًا إلى رسائلها املباشرة
ّ
وقوتها التعبيرية عن املوضوع الذي
ت�ت�ن��اول��ه ،وتمتعها بعناصر بصرية
ع ��ال� �ي ��ة ال � � �ج� � ��ودة .وك� ��ال� ��ة «روي� � �ت � ��رز»
ال�ت��ي ن�ش��رت  93ص��ورة على موقعها
ّ
وتداولتها مواقع عاملية أخرى ،ركزت
ع�ل��ى األزم ��ة ال�س��وري��ة وم��ا ي�ح��دث في
ه��ذا ّ ال�ب�ل��د م��ن م ��آس ووي�ل��ات .ص��ورة
مل �ظ��ف��ر س �ل �م��ان (روي � �ت� ��رز) ت��رك��ت أث �رًا
بالغًا في النفوس ،عبر تصوير رجل

◄ بعد ابتعاده عن التمثيل لفترة طويلة
وت� �ف � ّ�رغ ��ه ل �ل��إخ � ��راج ،ي� �ع ��ود رام� � ��ي ح�ن��ا
(الصورة) إلى التمثيل في مسلسل «قلم

صورة ميدانية في قلب املعمعة السورية (مظفر سلمان ــ رويترز)
سوري يصرخ من هول ما حدث أمامه
وسط الركام والدهشة .وهناك صورة
أخ��رى لبسام خابيه (روي�ت��رز) تحكي
م �ج ��زرة ال �غ��وط��ة (ض ��واح ��ي دم �ش��ق)،
ح�ي��ث األك �ف��ان امل �ت �ج��اورة .وم��ن أشهر
ال �ص��ور امل �ت��داول��ة أي �ض��ًا ،ل�ق�ط��ة لطفل
يحمل ق��ذي�ف��ة ب�ي��دي��ه ف��ي م��دي�ن��ة حلب
وخ�ل�ف��ه م��دف��ع ص�غ�ي��ر .ت�ت��وال��ى قائمة
ال�ص��ور امل�ن�ش��ورة ال�ت��ي ت��رص��د ح��االت
إنسانية صعبة في أماكن منسية على
ال �خ��ري �ط��ة ،م�ث��ل ج�م�ه��وري��ة م�ي��ان�م��ار،
أو ت � � ّ
�ؤرخ ل �ح �ظ��ات م ��ن ح� ��راك شعبي
غ ��اض ��ب ك �م��ا ف ��ي م �ص��ر وت ��رك� �ي ��ا ،م��ع
إطاللة على صور أخرى تحتوي على
ال�غ��راب��ة والتناقض الجميل ،كصورة
من روسيا تجمع بني الصقيع والعري
في اللقطة عينها.
«ال� ��وك� ��ال� ��ة ال �ف ��رن �س �ي ��ة» وض� �ع ��ت ب�ين
أي� � � ��دي م �ت��اب �ع �ي �ه��ا ب� ��اق� ��ة م � ��ن أف �ض��ل
ال�ص��ور التي ناهز ع��دده��ا ال�ـ  .23هذه
امل��رة ،ابتعدت عن األح��داث السياسية
واألم �ن �ي��ة ال��دام �ي��ة ،والذت ب��أح�ض��ان
ال �ط �ب �ي �ع��ة وك� ��وارث � �ه� ��ا وم �غ��ام��رات �ه��ا.

ج � ��ال � ��ت ع � �ل� ��ى م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� ��ري� ��اض� ��ات
ع �ب��ر ل �ق �ط��ات م �م �ت �ع��ة ،ف �ك��ان��ت ل��وح��ة
م��وزاي �ي��ك ج�م��ال�ي��ة وم��رص �ع��ة ب��أل��وان
الطبيعة .لجوء  AFPإل��ى الطبيعة لم
ّ
يخفف م��ن قسوة م��ا قدمته ال�ـ«ت��اي��م»
ّ
ع�ب��ر اخ �ت �ي��اره��ا  10ص ��ور مل�ص��وري�ه��ا
املخضرمني والجدد .املجلة األميركية
ّ
التي تعتبر أن التصوير الفوتوغرافي
أصبح الوسيلة األنجح في التواصل،
ت � �ص� � ّ�درت ق��ائ �م �ت �ه��ا ص� � ��ورة ل�ع�م�ل�ي��ة

معبر
مشهد ّ
لزوجين يتعانقان تحت
األنقاض في بنغالدش

إع � ��دام وح �ش �ي��ة ل �ج �ن��دي س� ��وري على
يد تنظيم «داع��ش» والتقطتها عدسة
امل �ص� ّ�ور ال �ت��رك��ي أم�ي�ن أوزم�ي��ن امل�ف��رج
عن هويته أخيرًا ،بعدما حجب اسمه
بداية خوفًا من مالحقته أمنيًا .بعدها،
توالت الصور من أح��داث ّ
معينة مثل
ت�ف�ج�ي��ري م��اراث��ون ب��وس�ط��ن وح��رائ��ق
أوس�ت��رال�ي��ا .وم��ن أب ��رز ال �ص��ور أي�ض��ًا،
لقطة لزوجني قضيا في حريق مصنع
للمالبس ذهب ضحيته أكثر من ألف
شخص في بنغالدش .ص��ورة ّ
معبرة
ّ
ّ
ه��زت وج ��دان العالم ألن ه��ذا الثنائي
ك� ��ان م �ت �ع��ان �ق��ًا ت �ح��ت األن � �ق� ��اض .ك�م��ا
ّ
ّ
املصور
شكلت الصورة التي التقطها
ال�ت��رك��ي دان �ي��ال إي�ت��ر ( )TIMEأيقونة
ل�لان�ت�ف��اض��ة ف��ي تقسيم (اس�ط�ن�ب��ول)،
لشاب يرفع العلم التركي وسط الدمار
وض� �ب ��اب ال � �غ� ��ازات امل �س �ي �ل��ة ل �ل��دم��وع.
ومل�ص��ر أي�ض��ًا ّ
حصتها م��ع ال �ـ«ت��اي��م»،
وهذه املرة من ميدان «رابعة العدوية»،
ُ
دم لشاب مصاب محمول على
ملشهد م ٍ
أي��دي رف��اق��ه ،وس��ط صيحات الغضب
واألسى.

تغريدة

يهمه األمر :الحاج فضل خرج من جحره
إلى من ّ
زكية الديراني
رغم غيابه عن اإلعالم منذ أحداث عبرا
ال �ش �ه �ي��رة (األخ� �ب ��ار  ،)2013/6/26إال
ّ
ّ
تتصدر
أن أخ�ب��ار فضل ش��اك��ر ال ت��زال
ّ
اه �ت �م��ام��ات م�ت��اب�ع�ي��ه ،وال ي ��زال يشكل
م��ادة دس�م��ة ل�لإع�لام« .ال �ح��اج» ال�ه��ارب
من وجه العدالة اللبنانية ،ألنه مطلوب
ٍّ
وتحر بتهمة قتل عناصر
بمذكرة بحث
من الجيش اللبناني ،ع��اد إل��ى نشاطه
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ق �ب��ل ف �ت ��رة .أرش� ��د امل�غ�ن��ي
املعتزل املثير للجدل محبيه إلى عنوانه
الرسمي على م��واق��ع ال�ت��واص��ل ،كاشفًا
ّ
عبر تغريدة له أن الصفحات األخرى هي
ّ
مزورة وحسابه الصحيح هو @_fadel
أرفق تغريدته تلك بفيديو
.chaker
وقد ّ
ّ
قصير ،مؤكدًا أن��ه ال يملك إال الحساب
األخ� �ي ��ر ،والف �ت��ًا إل ��ى أن ��ه غ �ي��ر م �س��ؤول
عن تصريحات تنتحل اسمه .كما دعا
م�ت��اب�ع�ي��ه إل ��ى االن �ض �م��ام إل ��ى صفحته
ومشاركته نشاطاته ،طالبًا من وسائل
اإلع �ل ��ام ال �ت��ري��ث ف ��ي ن �ق��ل ال� �ك�ل�ام ع�ل��ى
لسانه .ال يكثر صاحب «حياة الروح»
من تغريداته على حسابه الحقيقي ،بل
ّ
ويطل ّ
مرة يوميًا
يدرس عباراته جيدًا،
تقريبًا ل�لإع�لان ع��ن ن�ش��اط��ات��ه ،ويكتب
ّ
أدعية دينية في معظم األحيان .لعل ما

أع��اد إح�ي��اء ش��اك��ر على تويتر م�ج��ددًا،
هي األخ�ب��ار التي انتشرت سابقًا على
إح� ��دى ال �ص �ف �ح��ات ال �ت��ي ت�ح�م��ل اس�م��ه
وت� �ه ��اج ��م زم �ي �ل �ي��ه ال �س ��اب �ق�ي�ن ع��اص��ي
ال � ّح�ل�ان��ي وراغ� � ��ب ع�ل�ام ��ة ،وت�ت�ه�م�ه�م��ا
بأنهما يدعمان «حزب الله».
رب �م��ا ل �ه��ذه األس �ب ��اب خ ��رج ش��اك��ر إل��ى
املعلومات
األض ��واء م�ج��ددًا ،نافيًا تلك ّ
ع�ب��ر ت��وي�ت��ر ،وداع �ي��ًا إل��ى «ال �ت��وق��ف عن
ال��دج��ل» وف ��ق م��ا غ� � ّ�رد .وي �ت��اب��ع محمد
ف�ض��ل ش��اك��ر ح �س��اب وال� ��ده ّأول ب � ّ
�أول،

ّ
ّ
سيغرد قريبًا،
ويعد متابعيه بأن والده
الف�ت��ًا إل��ى أن «ال�ح�س��اب ي��دي��ره شخص
ق��ري��ب منه (ف�ض��ل) لغاية ع��ودة ال��وال��د
إليه».
ّ
من الالفت أن ذلك الحساب على تويتر
لم ينطلق حديثًا ،بل أنشئ في املاضي،
وجيزة،
لكن التغريدات غابت عنه لفترة ّ
وم ��ن ث��م ع ��ادت ب�ش�ك��ل س��ري��ع وم�ك��ث��ف.
ّ
وي � �ب ��دو أن م �ه �م��ة ه � ��ذا ال� �ح� �س ��اب ه��ي
ّ
ال�ت�ح��ري��ض ال�ط��ائ�ف��ي ،م��وج �ه��ًا سهامه
إل ��ى «ح� ��زب ال �ل��ه» ب��ال�ت�ح��دي��د ،وف ��ي ما

عدا ذلك نقرأ الكثير من اآليات القرآنية.
كما ينشر الحساب بعض التسجيالت
ب �ص��وت ش��اك��ر ،وم��ن ضمنها أن �ش��ودة
ق ��دي �م ��ة ي� �ق ��ول ف �ي �ه��ا ّ
«أم � � � ��اه دي� �ن ��ي ق��د
ّ
دعانيّ ،أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد،
مناي أن أستشهد».
لكن التسجيل ال�ج��دي��د ال��ذي نشر قبل
ثالثة أيام على الحساب حمل في طياته
أن �ش��ودة دي�ن�ي��ة ج��دي��دة ل�ش��اك��ر تحمل
ُ
اس��م «ستسألون» .لم يفصح فضل عن
كاتب النشيد أو مناسبته أو املكان الذي
ُ
ّ
سجل فيه .تقول األنشودة «ستسألون
ي��ا م�س�ل�م��ون ع��ن ك��ل ق �ط��رة دم ،ع��ن كل
دمعة أم ...لله قد بعنا النفوس ونرجو
البرية أن ّ
ّ
يدمر حزبكم»ّ .
منهّ ،
يكرر
رب
امل�غ�ن��ي امل�ع�ت��زل ال �ع �ب��ارة األخ �ي��رة أكثر
ّ
من ثالث م��رات ،وال يخفى على أحد أن
ّ
موجه إلى «حزب الله» .الفنان
هجومه
واملختبئ في
العدالة،
وجه
من
الهارب
ّ
مكان ال يعلمه أحد ،ال يبدو أنه سيعود
إل��ى رش ��ده ق��ري�ب��ًا ،ب��ل ي��واص��ل التعبير
وال�ت�ح��ري��ض وص � ّ�ب ال��زي��ت ع�ل��ى ال�ن��ار.
ومهما ح��اول أن ينكر االت�ه��ام��ات التي
ّ
وجهها لزميليه الفنانني ،يبقى فضل
ّ
الحقد عاليًا ،بعدما
أكثر مغن ّرفع لواء
ّ
اشتهر ب��أن��ه أط��رب ال�ع��ش��اق ف��ي ليالي
ّ
والحب لسنوات طوال.
السهر

حمرة» حيث سيجسد دورًا رئيسيًا في
العمل ال��ذي كتبته ي��م مشهدي ويخرجه
حاتم علي.
◄ أخلت السلطات املصرية أم��س سبيل
الصحافي التركي متني توران الذي كان
موقوفًا في قسم شرطة األزبكية (وسط
القاهرة) ،تنفيذًا لحكم قضائي باإلفراج
ع��ن السجناء ف��ي أح��داث «مسجد الفتح»
التي جرت في آب (أغسطس) املاضي.
◄ يتطرق عادل كرم في برنامجه «هيدا
حكي» ( )mtv _ 21:30الليلة إلى قضايا
سياسية واجتماعية بأسلوبه الكوميدي،
كما يستضيف النائب السابق مصباح
األحدب.
◄ م �س��اب �ق��ات ال ��رق ��ص وص� �ل ��ت أخ �ي �رًا
إل��ى م�ص��ر ،إذ كشف اإلع�لام��ي املصري
علي الكشوطي عن اختياره ضمن لجنة
تحكيم م�س��اب�ق��ة  you can danceالتي
س �ت �ق��ام ف ��ي س ��اح ��ة «رواب � � ��ط ل�ل�ف�ن��ون
االس� �ت� �ع ��راض� �ي ��ة» (وس � � ��ط ال � �ق ��اه ��رة).
وستكون هذه املسابقة بمثابة «كاستينغ»
الختيار أفضل العناصر للمشاركة في
ب��رن��ام��ج رق��ص تلفزيوني سيتم اإلع�لان
عنه الحقًا.
◄ ب � � �ع� � ��د ح � � �ص� � ��ول� � ��ه ع � � �ل� � ��ى ج� � ��ائ� � ��زة
«االس� �ت� �ح� �ق ��اق» ف ��ي م �س��اب �ق��ة «أف �ض��ل
األف�لام القصيرة» الـ«بيست شورتس»
في كاليفورنيا في آب (أغسطس) املاضي،
يشارك الفيلم السوري القصير «دوران»
(إخراج وسيم السيد) في مسابقة األفالم
القصيرة ضمن «جوائز ألوان  »2013التي
ت �ق��ام ف��ي ن �ي��وي��ورك ه ��ذا ال �ش �ه��ر .ينافس
الفيلم ال��ذي كتب نصه علي وج�ي��ه ،على
إح��دى ج��وائ��ز املسابقة بعد عرضه أم��ام
الجمهور ف��ي «م��رك��ز أل ��وان» (ن�ي��وي��ورك).
«دوران» م��ن تمثيل :م ��روان أب��و شاهني،
رن��ا ريشة ،ناصر مرقبي ،نجاح مختار،
وئام إسماعيل ،عوض القدرو ،رداح رجب،
يامن شقير وتيم ّ
السيد.

