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صورة
وخبر

«تسونامي» من نوع خاص يجتاح فلوريدا حاليًا ...فقد ّ
شرعت صاالت
شارع الفنون أبوابها في ميامي ،ألكثر من ألفي فنان أتوا للمشاركة
في  .Art Basel Miami Beachهذا املهرجان الذي يعتبر من أشهر

«سماجة» آل سمبسون
تغضب «فوكس نيوز»
هل صارت نكات آل سمبسون
سمجة بالنسبة إلى إدارة
«فوكس نيوز»؟ القناة
ّ
األميركية املعروفة بميولها
املحافظة ،أنتجت منذ عام
 1989مسلسل The Simpsons
ّ
النقدية
الشهير ،رغم نبرته
الدائمة تجاه جمهورها من
َّ
املحافظني .لكن إحدى الحلقات
األخيرة من «ذا سمبسونز»
أشعلت حربًا بني «فوكس»
ومنتجي العمل .في حلقة
 21تشرين الثاني (نوفمبر)
ّ
مروحية
املاضي ،ظهرت طائرة
«فوكس نيوز:
تحمل شعار
ّ
ليست عنصرية ،لكنها ِّمحطة
العنصريني األولى»ُ .صنفت
ّ
الحلقة بـ«األكثر انحيازًا ضد
الجمهوريني» ،حيث شاهدنا
ُّ
مسؤولني من «فوكس» يعدون
برامج تخيف األميركيني من
ّ
الصحية.
خطط باراك أوباما
ّ
استفزازية دفعت القناة
لقطة
إلى تجنيد أحد أبرز مذيعيها،
ّ
بيل أورايلي ،للرد على
مخرجي املسلسل ،ووصفهم
بالـ«مخبولني» .وسرعان ما
ّ
جاء الرد املضاد في حلقة
أخرى من «ذا سمبسونز».
ّ
املروحية
هذه املرةً ،ظهرت
إياها حاملة شعار «فوكس
نيوز :غير مالئمة للمشاهدين
دون الـ  .»75منتج املسلسل
سخر من الحادثة
آل جني
ً ّ
ّ
برمتها ،قائال إن القناة هي
«املستفيد َّ الوحيد من هذه
الحرب ،ألنها شكل من أشكال
الدعاية لها».

مواعيد الفن املعاصر في الواليات املتحدة ،ليس سوى نسخة من
ّ
السويسرية ّ سنويًا ،منذ
الـ«آرت بازل» الذي تحتضنه مدينة بازل
أربعة عقود .فنانون ،ومقتنون ،ومنظمو معارض ،ونقاد ،يلتقون

بغداد لن تكون قندهار
بغداد ــ حسام السراي
بعد إل�غ��اء فعاليات «مهرجان بابل»
امل��وس �ي �ق��ي ،وإج �ب��ار س �ي��رك «مونتي
كارلو» على مغادرة البصرة بدعوى
«م�خ��ال�ف��ة ال �ش ً��ري �ع��ة» ،ش �ه��دت بغداد
أم� � � ��س ف� � �ص �ل��ا ج� � ��دي � � �دًا م� � ��ن فصول
�زم ��ت .اق �ت �ح �م��ت ّ
ال �ظ�ل�ام� ّ�ي��ة وال� �ت � ّ
قوة
ّ
السياحي
مسلحة من الشرطة واألمن
وع� �م� �ل� �ي ��ات ب� � �غ � ��داد ،م �ب �ن��ى «اتحاد
أدب ��اء ال �ع��راق» ف��ي «س��اح��ة األندلس»
ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال �ع��راق� ّ�ي��ة ،وط�ل�ب��ت من
أمينه ال�ع��ام ال�ش��اع��ر ال�ف��ري��د سمعان،
توقيع محضر ب�ه��دف إغ�ل�اق النادي
االج �ت �م��اع� ّ�ي ل�ل�أدب ��اء ،ن �ه ُ��ائ� ّ�ي��ًا ،أسوة
باملالهي وال�ب��ارات التي أغلقت! قرار
وق � ��ع ك��ال �ص��اع �ق��ة ع �ل��ى امل �ث �ق �ف�ي�ن في
ال �ع��راق ال��ذي��ن يعتصمون احتجاجًا
عند الحادية عشرة من صباح ّاليوم.
منظمات
في شارع املتنبي ،ستلتقي ّ
م �ج �ت �م��ع م� ��دن� � ّ�ي ،وك � �ت� ��اب ،وفنانون

وإع�لام� ّ�ي��ون ع��راق� ّ�ي��ون م��ن محافظات
مختلفة ،ب��دع��وة م��ن «م� ّ
�ؤس�س��ة املدى
ل�ل�ث�ق��اف��ة واإلع �ل��ام وال �ف �ن��ون» .ويأتي
ه� ��ذا االع� �ت� �ص ��ام ع �ق��ب ب �ي ��ان أصدره
ّ
اتحاد األدب��اء ج��اء فيه« :حتى صدام
ّ
ح�س�ين ،ح�ين أط�ل��ق حملته اإليمانية
امل ��زع ��وم ��ة ،ول� �ق ��ب ن �ف �س��ه ب �ع �ب��د الله
امل ��ؤم ��ن ،ل ��م ي �ج��رؤ ع �ل��ى إق �ف ��ال نادي
االت � �ح� ��اد» .ورأى ال �ب �ي��ان ق� ��رار إقفال
النادي «إشارة خطيرة على محاصرة
ّ
ّ
املدنية».
الحريات
«ب�غ��داد ل��ن ت�ك��ون ق�ن��ده��ار» و«أوقفوا
ت � �ج� ��اوز م �ج ��ال ��س امل� �ح ��اف� �ظ ��ات على
ال� � �ح � � ّ
�ري � ��ات» ش � � �ع � ��اران سيرفعهما
املعتصمون صباح اليوم ،إضافة إلى
شعارات أخرى من بينها «تضحيات
ال �ع��راق �ي�ين م��ن أج ��ل وط ��ن ح � ّ�ر ،ال من
ّ
الحريات».
أجل وطن ،تصادر فيه
 11:00ص �ب��اح ال �ي ��وم ـ� �ـ «ش � ��ارع املتنبي»
(بغداد) ــ لالستعالم+9647178859 :

تظاهرة تطالب بالحرية في شارع املتنبي العام املاضي

على مدى ثالثة أيام على ضفاف األطلسي ،ضمن برنامج كثيف من
املعارض والندوات واملحاضرات( .الصورة عمل للتشكيلي األميركي
كيهايند وايلي ـــ أ ف ب)

ّّ
ّ
الحمص»
«جمهورية
ّ
تهزّ عرش «ويكيليكس»
ّ
ف � � ��ي وق � � � ��ت ّي � �ح � �ب� ��س ف� � �ي � ��ه العالم
أن�ف��اس��ه م�ت��رق�ب��ًا م��ا سينشره موقع
«ويكيليكس» ،تنشر «وكالة األنباء
ُّ
ال��رس �م �ي��ة» ت �ك��ه �ن��ات �ه��ا ع� ّ�م��ا يملكه
ه� ��ذا امل ��وق ��ع م ��ن م �ع �ل��وم��ات تتعلق
ب� �ـ« ...ج�م�ه��وري��ة ال�ح� ّ�م��ص»! وتذهب
الوكالة إل��ى ّأن «ويكيليكس» ّ
سرب
«م�ع�ل��وم��ات إل��ى ال �ع��دو ال�غ��اش��م عن
املقادير املستعملة في تسجيل رقم
ّ
�صّ ،في
ق �ي��اس��ي ألك �ب��ر ص �
ح��ن ح ��م � ُ
ّ
ّ
وسرب كذلك «خطة
املجرة جمعاء»،
ّ
سرية لوزارة املال ،تقضي بسد هدر
املال العام بـ ...فلينة».
ه � � � ��ذا ل � �ي� ��س إال م � � � �ق� � � ��دارًا صغيرًا
ّ
م� ��ن ال� �ف� �ك ��اه ��ة ي� �ق ��دم� �ه ��ا ل� �ن ��ا موقع
ّ
ّ
وكالة األنباء
الحمص ــ
«جمهورية
ّ
ّ
الرسمية» الذي انطلق بحلة جديدة
تختفي األرزة من
مطلع  .2010هناّ ،
العلم اللبناني ،ليحل مكانها صحن
ح� ّ�م��ص .وه�ن��اك أي�ض��ًا إع�ل�ان ّ
مبوب
َّ
بلسان
ع ��ن «ن ��ائ ��ب ح ��ال ��ي ي �ت �م��ت��ع
ٍ
طوله م�ت��ران ون�ص��ف ،ولباقة نيو ـــ
بورجوازية في التصرف مع اإلعالم،
ي� �ب� �ح ��ث ع � ��ن ب� ��رن� ��ام� ��ج تلفزيوني
س �ي��اس��ي ي ��ؤوي ��ه اب � �ت � ً
�داء م ��ن اليوم
وح �ت��ى ص � ��دور ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي ،فال
عمل ل��ه ف��ي كتلته النيابية ،ويريد
أن ّ
يعبي وق��ت ال�ف��راغ« ،ألن��و الشغل
تنقير»».
ّ
أس� � ��س «ول� �ي ��د ال � �ق� ��رن» ه � ��ذا املوقع
 ،2009وه ��و لبناني
ال �ظ��ري��ف ع ��ام
ّ
مقيم في الخارج ،يفضل عدم الكشف
ع��ن ه� ّ
�وي �ت��ه ،ك��ي ال ُي�س�ت�خ��دم اسمه
ّ
ف��ي ن�س��ب امل��وق��ع إل��ى ج�ه��ة طائفية
أو ح��زب� ّ�ي��ة م �ع �ي �ن��ة« .ل �س��ت ناشطًا

م��دن �ي��ًا ،وال أب �غ��ي م��ن امل��وق��ع سوى
ال �ت �س �ل �ي��ة ،وت �ق��دي��م ب��دي��ل للمواقع
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ال � �ح� ��زب � �ي� ��ة» ،يقول
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .ه ��ذه امل �ع��اي �ي��ر جعلت
«ج� �م� �ه � ّ
�وري ��ة ال� �ح � ّ�م ��ص» يستقطب
قاعدة كبيرة من املتصفحني ،حيث
«ن�ص�ف�ه��م م��ن امل �غ �ت��رب�ين» ،يخبرنا
ول�ي��د ال �ق��رن .ش�ه��رة ل��م ت ��ردع بعض
ال �ب��رام��ج ال�ك��وم�ي� ّ
�دي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة عن
ن�س��خ ب�ع��ض م� ��واده ،ل�ب�ن��اء فقراتها
امل � � �ص� � � ّ�ورة م� ��ن دون ِّ اإلش� � � � ��ارة إلى
املصدر ،وهذا ما يصنفه وليد القرن
ّ
األدبية.
بالسرقة
منذ أشهر قليلة ،أطلق املوقع إذاعة
ّ
الحمص» على «يوتيوب».
«ص��وت
وف � � ��ي ه � � ��ذه األث � � �ن � � ��اء ،ي� �ع� �م ��ل وليد
ال� �ق ��رن «م� ��ع ب �ع��ض األص� ��دق� ��اء على
بلورة صيغة جديدة للموقع ،حتى
يصير مرئيًا وم�س�م��وع��ًا ،وستكون
فكرة كتابة وإنتاج برنامج مصور
مطروحة على الطاولة بقوة».
www.hummusnation.net
(األخبار)

