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 شيطنوه قبل ان يشنقوه 

  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

تحالف السلطة والمال  رأي القدس  
 وصفقة سوزان

 

 موت المؤلفعزت القمحاوي   

 

واعجبها ' مثير للجدل'تحب تجربتها في    
فضيلة  في اردوغان حدة ذكائه وتواضعه

أفضل ان افاجئ ضيوفي : سويسي
والخطوط الحمر في العالم ... باألسئلة

 العربي بدأت تتالشى

 

أراؤه ضد المال الخليجي والجامعة   
العربية وعمرو بن العاص اثارت جدال 

وفاة اسامة انور عكاشة ابرز كتاب  :عنيفا
الدراما التلفزيونية في مصر 

 

ومحاولة .. 'اللعبة الحلوة' سليم عزوز  
 !لفت انتباه المارة لتلفزيون الريادة

 

تزايد مخاوف المسلمين  حسين مجدوبي  
' البوركة'في اسبانيا بعد قرار مدينة منع 

 والنقاب

 

اكد ان دمشق مستعدة الستئناف   
إيران دعمت المفاوضات : األسد المحادثات

 السورية غير المباشرة مع إسرائيل

 

ال حل سوى حل الدولتين وحزب : شولتز   
اهللا لم يخش هجوما نوويا إسرائيليا وعلى 

 أمريكا وضع خطوط حمراء أمام إيران

 

ازمة : صحف بغداد ضياء السامرائي  
تشكيل الحكومة تؤكد اهتمام الكتل السياسية 

 بالمناصب اكثر من مصلحة المواطنين

 

االعتراف بيهودية  :زهير أندراوس  
إسرائيل ونزع سالح الدولة الفلسطينية 

شرطا نتنياهو للسالم وباراك يطالب 
 بضمانات من عباس

 

بهيج خليف في رواية  حسام الدين محمد  
باالنكليزية عن حب فلسطيني يهودي في 

 !امريكا

 

هل هناك : غير نقدها للذاتبشار إبراهيم   
سينما إسرائيلية نقدية حيال المسألة 

 الفلسطينية؟

حوار ثقافي أبأس من حوار المصالحة  رشاد أبوشاور  

 !السياسي

 فحواها مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم ' مونديالية'شائعات : سورية
5/29/2010 

  

 :ـ من كامل صقر' القدس العربي'دمشق ـ 
 

يتناقل الشارع السوري هذه األيام شائعات متعلقة بالحدث الكروي العالمي الذي ينتظره 
الجميع تصب في مجملها حول احتمال ان يقدم شخص ما من مكان ما داخل سورية أو 

م التي 2010خارجها مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم بشراء مباريات مونديال كأس العالم 
ستستضيفها جنوب أفريقيا من شبكة الجزيرة الرياضية مالكة حقوق التغطية الحصرية 

وبثها على إحدى قنوات التلفزيون السوري األرضية، فيما يبدو تأمين مشاهدة مواجهات 
م أحد مشاغل السوريين حالياً ال سيما في أوساط شريحة الشباب التي 2010مونديال 

 . تبدو مولعة بكرة القدم
الشائعة األولى وحسب ما يتردد هنا في العاصمة دمشق وفي بقية المدن أن رجل 

األعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار األسد ومالك الحصة األكبر في 
لالتصاالت الخليوية سيتكفل بكل التكاليف المتصلة بشراء حقوق البث ' سيريتل'شركة 

لصالح القناة الثانية في التلفزيون السوري والتي تبث أرضياً، ' الجزيرة'من شبكة 
ولقيت هذه الشائعة قبوالً ترجيحياً كبيراً بسبب اإلمكانات المادية الضخمة لرامي مخلوف 
والتي تخوله القيام بهكذا خطوة تزيد من شعبيته ال سيما وأنه ينفق الكثير على نشاطات 
وأعمال خيرية تستفيد منها آالف العائالت السورية من جهة ولكونها نشاطاً اقتصادياً قد 
تستفيد منه شركة سيريتل في برامج ومسابقات يعوض من خاللها رامي مخلوف المبالغ 

التي دفعها لشراء حقوق البث، مع كثير من الشكر والعرفان إلتاحته الفرصة أمام 
 .السوريين في مشاهدة األحداث المغرية لكأس العالم مجاناً ودون أية تكاليف

وأخذت حماوة النقاشات والتوقعات والترشيحات ترتفع سخونة بين السوريين بخصوص 
فيما تردد الكثيرون  2010المنتخب الذي سيقتنص الكأس الذهبية ويتوج بطالً لمونديال 

في شراء بطاقات االشتراك التي تخولهم مشاهدة مباريات كأس العالم بعد تلك الشائعات 
 . والتي في حال صحت ستوفر عليهم تكاليف هذا االشتراك

أما االحتمال الثاني الذي بدا االضعف فقد تم الحديث عن أن فكرة جدية تجري دراستها 
ومدى إمكانية ذلك، لكن ' الجزيرة'في وزارة اإلعالم لشراء حقوق البث من شبكة 

قالت انها لم تسمع بنية الوزارة إزاء ) المفروض أنها مطلعة(مصادر في وزارة اإلعالم 
 .شراء حقوق بث مباريات كأس العالم لكنها تمنت ذلك لتوفر في الوقت عينه

الرياضية المتعلقة ' الجزيرة'الشائعات انعكست في سلوك الشارع اشتراكاً في خدمة 
بمونديال كأس العالم أو إحجاماً عنها انتظاراً لبارقة األمل التي انتشرت بقوة في األيام 
الماضية وتوفيراً لتكلفة االشتراك التي تبدو للغالبية من السوريين ثقيلة على ميزانيتهم 

ما حك : ومرهقة لها، ويشير أحد العارفين بأن التمنيات تبقى تمنيات ليختم بالمثل الشائع
 .'جلدك إال ظفرك
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 المواضيع األكثر قراءة
بل ان           عبد الباري عطوان       شيطنوه ق

  يشنقوه

اسرائيل بصدد محاكمة رئيس الموساد        
ـ       هم    'األسبق لكشفه اسم اشرف مروان ك ا

هاز    ته كانـت قيمـة        ' 'عميل للج معلوما
  'وحصل على مليون دوالر.. ودقيقة

مال          رأي القدس       تحالف السـلطة وال
  وصفقة سوزان

شنقة               هشام مصطفى قد ينجو من الم
سط     بعد تنازل عائلة سوزان عن اتهامه         و

تكهنات بدفعه عشرات الماليين وحديث عن       
  'تحالف السلطة والمال'انتصار 

 رياضة
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 !السياسي

  وربوديوه العتمةُ رأسي ِبِثنِْته تعض 

 

من تأنيث الغرب الى  خيري منصور  
 !تخنيثه

 

تجربة : 'أوراق الحب' يحيى القيسي  
 إماراتية تستحق التأمل

 

مخرجه كمال جعفري أراده فيلماً عن   
سنوات سجنه فتحول الى فيلم عن سجن 

كلمات : 'السطح'فيلم  48فلسطينيي الـ 
معان كثيرة عن تحديات العيش في ... قليلة 

 اسرائيل بالنسبة للفلسطينيين

 

من يتواطأ على  محمد عبد الحكم دياب  
االمن القومي يمكنه التواطؤ على منابع 

 !النيل

 

لماذا يخشون المقاومة  هيفاء زنكنة  
 السياسية العراقية؟

 

تحوالت اليسار أو أنباء  مالك التريكي  
 !موت مبالغ فيها

 

بوتفليقة يجري تعديال وزاريا : الجزائر   
يعين بموجبه وزير الداخلية نائبا لرئيس 

 الوزراء ويقصي شكيب خليل

 

تحكّم ' الدولة': اليمن خالد الحمادي  
في محافظة مأرب لتفادي مجزرة ' القبيلة'

محتملة بين الجانبين على خلفية مقتل نائب 
' القاعدة'المحافظ القبلي بسبب عناصر 

 

امير سعودي ينفي امام محكمة بريطانية    
تهم قتل مساعده في أحد فنادق لندن 

 

محادثات معاهدة حظر : دبلوماسيون  
: متكيالسالح النووي على شفا االنهيار 

ايران تتوقع ردا ايجابيا من الوكالة الذرية 
 على اتفاق تبادل اليورانيوم

 

نتج عنها ترشيح المنامة لعبد اللطيف   
الزياني لالمانة العامة لمجلس التعاون 

السعودية قامت بوساطة بين قطر الخليجي 
 والبحرين لحل ازمة بين البلدين

 

مسحلون يهاجمون مسجدين ويقتلون    
على االقل في باكستان  70

حزب جزائري يعبر عن مخاوفه من تبديد  كمال زايت  

 مليار دوالر المرصودة لدعم التنمية 286الـ 

 

مسافرة نسيها الطاقم نائمة في طائرة    
 ترفع دعوى ضد شركة الطيران

 

التدخين يؤدي إلى فقدان األسنان    

 

قتل صديقته دون قصد أثناء التقاط    
 صورة له

 

الغضب يتصاعد في وجه حماس بعد    
 تدميرها منازل في رفح

اربعون بالمئة من الطالب في الداخل  :زهير اندراوس  
الفلسطيني ينكرون حدوث المحرقة واسرائيل ستجبرهم 

 على دراسة الموضوع وزيارة معسكرات االبادة

 

جنوب افريقيا قد تعتقل البشير اذا حضر    
 كأس العالم

وزارة الدفاع البريطانية حظرت تداول وثيقة : صحيفة   
ناقدة عن دروس العراق 
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القاعدة تعاني من مشكلة : زيباري 'القدس العربي'لندن   

 تجنيد انتحاريين وستقوم بعملية كبيرة قريبا

 

مطمئنة لتكليف رئيس ' العراقية'   
الجمهورية لها بتشكيل الحكومة الجبهة 

نرفض جعل كركوك صفقة : التركمانية
 للتحالفات السياسية

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
بحث تأثير قيام دولة بجنوب السودان  كروم

تحذيرات .. على حصة مصر بمياه النيل
ألثيوبيا من حرب حتى الرمق األخير 

 

حماس : ردا على رئيس التحرير   
 واألخطاء غير المبررة

 

 !الدمار الشامل في الداخل والخارج   

 هل ينجح المصريون في تفكيك الرئيس؟ حلمي شلبي  

ما ذا لو استيقظ العرب ولم يجدوا  محمد صالح مجيد  

 إسرائيل؟

ما الذي ينقص الكتابة كي تصير فرنًا يحمر  هشام نفاع  

 فيه رغيفُ القمح
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