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مجلة

«فوربز» عادت إلينا ...بجائزة لموقع «األخبار»
صباح أيوب
اخ �ت��ارت مجلة «ف��ورب��ز» العاملية حدث
اإلع� �ل��ان ع ��ن «أق� � ��وى  50ص�ح�ي�ف��ة على
اإلنترنت في العالم العربي» لتعيد اليوم
إطالق نسختها الخاصة باملنطقة تحت
اس��م «ف��ورب��ز ـــــ ال�ش��رق األوس ��ط» .مجلة
ّ
األس� ��واق وامل ��ال ورج ��ال األع �م��ال أعدت
دراس� ��ة ش��ام�ل��ة رص� ��دت ف�ي�ه��ا الصحف
العربية واإلنكليزية والفرنسية الصادرة
ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وم� ��دى حضورها
ع �ل��ى ش �ب �ك��ة اإلن� �ت ��رن ��ت ،ون �س �ب��ة إقبال
ال �ق� ّ�راء على مواقعها اإللكترونية .وقد
خلصت ال��دراس��ة إل��ى أن «األخ�ب��ار» هي
صاحبة «أق��وى حضور على اإلنترنت»
بني صحف العالم العربي.

ّ
هكذا ح��ل موقع الجريدة اللبنانية في
املرتبة األولى بوصفه املوقع اإللكتروني
األك� �ث ��ر ق � ��راءة ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت مقارنة
بمواقع باقي الصحف.
وق��د أظ�ه��ر ال��رص��د أن م��وق��ع «األخبار»
اإلل�ك�ت��رون��ي ي�ت�ف� ّ�وق ع�ل��ى ب��اق��ي املواقع
ف ��ي ع� ��دد ال � ��زي � ��ارات وف� ��ي ال ��وق ��ت الذي
يمضيه ال�ق��ارئ ل�لاط�لاع على مضمون
صفحاتها .ك��ذل��ك ن� ّ�وه��ت ال��دراس��ة التي
«اع �ت �م��دت ع� ّل��ى م�ع��اي�ي��ر علمية بحتة»
بسهولة تصفح املوقع وأسلوبه العملي
ف��ي ع��رض املضمون وميزته التفاعلية
ّ
من خ�لال تعليقات ال�ق� ّ�راء وال��رد عليها.
َّ
وستكرم الصحف العربية الفائزة خالل
اح �ت �ف��ال ي �ق��ام ال� �ي ��وم ف ��ي دب � ��ي ،ويعلن
ف �ي��ه رئ �ي��س ال �ت �ل �ف��زة واإلدارة الدولية

ف� ��ي «ف � ��ورب � ��ز م� �ي ��دي ��ا» م �ي �غ �ي��ل فوربز
إع��ادة إط�لاق النسخة العربية ـــــ الشرق
أوسطية من املجلة العاملية باالشتراك
مع «دار الناشر العربي».
امل�ج�ل��ة ال �ت��ي س�ت�ص��در ب��ال�ل�غ��ة العربية

إعادة إطالق
«فوربز ـــ الشرق
األوسط» بعد توقفها
العام الماضي

وت �ت �خ��ذ م��ن دب ��ي م �ق� ّ�رًا ل �ه��ا ،أع �ل �ن��ت أن
ّ
معدل توزيعها املبدئي سيبلغ  25ألف
ع��دد .وم��ن املتوقع أن يصل إل��ى ُ  30ألفًا
خ�ل�ال األش �ه��ر ال�س�ت��ة امل�ق�ب�ل��ة .ون �ق��ل عن
املسؤولني في املجلة األميركية وفي «دار
ال�ن��اش��ر ال�ع��رب��ي» ّ
نيتهم إط�ل�اق نسخة
باللغة اإلنكليزية من «ف��ورب��ز ـــــ الشرق
األوس � ��ط» ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،وإص � ��دار نسخ
م��ن «ف��ورب��ز امل ��رأة» و«ف��ورب��ز املجتمع»
ومن املجالت األخرى التابعة لـ«فوربز»
باللغة العربية.
وك��ان��ت امل�ج�ل��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ق��د أطلقت
نسختها «فوربز ـــــ العربية» ع��ام 2004
م � ��ن دب� � ��ي ل �ك �ن �ه��ا ت ��وق� �ف ��ت ع � ��ن العمل
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ( )2009ب �ع��د «انتهاء
فترة الترخيص املمنوح للناشر» كما

أع�ل��ن ال�ق�ي�م��ون ع�ل��ى امل�ج�ل��ة .ل�ك��ن بعض
ال �ص �ح��ف أرج �ع��ت س �ب��ب ت��وق��ف النشر
ألس�ب��اب مالية إث��ر األزم��ة العاملية التي
ّ
أدت إل��ى إق �ف��ال ال�ع��دي��د م��ن املطبوعات
ف� ��ي ال� �خ� �ل� �ي ��ج .وق� � ��د أص � � � ��درت «فوربز
العربية» عددًا من القوائم بينها «أقوى
سيدات األعمال العرب» وقائمة «نجوم
الدعوة»...
«فوربز» املجلة األميركية التي تأسست
ع��ام  1917ب��ات��ت ج��زءًا م��ن إمبراطورية
إعالمية كبيرة تضم وسائل إعالم ودور
ن �ش��ر ع � ��دة ،ك �م��ا ت� ّ
�وس �ع��ت ع��امل �ي��ًا حتى
أصبحت تمتلك تراخيص نشر وتوزيع
ف��ي ك��ل م��ن ال �ص�ي�ن ،وروس� �ي ��ا ،والهند،
وتركيا ،وإندونيسيا ،وكوريا ،وبولندا،
وسلوفاكيا وغيرها.

محطة

وغزت

euronews

بالد فارس

ب �ع��د ال �ع��رب �ي��ة وال �ت ��رك �ي ��ة« ،أورونيوز»
س �ت �ن �ط��ق ب ��ال� �ف ��ارس� �ي ��ة .ت �ط �ل��ق املحطة
اإلخ� �ب ��اري ��ة األوروب � �ي� ��ة ال� �ي ��وم نسختها
ال�ف��ارس�ي��ة لتقدم أخ�ب��اره��ا بلغة جديدة.
األوروب� ��ي ،تضيف
بتمويل م��ن االت �ح��اد ّ
�وز» إل ��ى س �ج��ل�ه��ا ل �غ��ة عاشرة
«أورون� � �ي � � ّ
ج ��دي ��دة ت �ب ��ث ع �ب��ره��ا األخ � �ب ��ار الدولية
واألوروبية مستهدفة هذه املرة اإليرانيني
واألفغان وكل الناطقني بالفارسية .القناة
ُ
ال�ت��ي أن�ش�ئ��ت ع��ام  ،1993انطلقت وقتها
بخمس لغات هي الفرنسية ،واإلنكليزية،
واإلسبانية ،واألملانية ،واإليطالية .غير
«إستراتيجية
أن�ه��ا س��رع��ان م��ا اع�ت�م��دت
ّ
تعدد اللغات» ،فاستكملت الئحتها لتبث
بالبرتغالية وال��روس �ي��ة .وأخ �ي �رًاّ ،
قررت
دخ ��ول ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي وال �ش��رق األوسط
ف��أط �ل �ق��ت ن �س �خ �ت�ين ب��ال �ع��رب �ي��ة (،)2008
والتركية (.)2010
وم��ع ان�ط�لاق ال�ق�ن��اة ال�ف��ارس�ي��ة ،ال ب��د من
ط� ��رح س � ��ؤال ه� ��و :ه ��ل ت��دخ��ل الفارسية
ض�م��ن اإلس�ت��را ّت�ي�ج�ي��ة ال�ل�غ��وي��ة املعتمدة
ل �ل �م �ح �ط��ة أم أن ه �ن ��اك أه� ��داف� ��ًا تدفعها
ملخاطبة اإليرانيني تحديدًا؟ «إلى جانب

مراسال
17
ً
إيرانيًا

رئيس «أورونيوز» فيليب كايال
استراتيجية ت�ع��دد ال�ل�غ��ات ،نحن ندخل
سوقًا جديدة يفوق عدد املشاهدين فيها
املليون» يقول رئيس «أورونيوز» فيليب
كايال لـ«األخبار» ،كايال ينطلق من قناعة
بأن ما تقدمه محطته هو «خدمة إخبارية
للمشاهدين حول العالم» لذا يسأل« :ملاذا
نحصر ه��ذه ال�خ��دم��ة بنخبة تتكلم لغة
ّ
معينة فقط؟ ملاذا ال تكون األخبار لعامة
الشعب؟».
ل �ك��ن م� ��اذا س �ت �ق��دم «اورون � �ي � ��وز» ّ
لعامة
ال �ش �ع ��ب اإلي � ��ران � ��ي أو األف � �غ� ��ان� ��ي؟ وهل
تتبنى م��واق��ف ال�ح�ك��وم��ات األوروب �ي��ة أم
ن �ظ��رة االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ل�ل�أح ��داث في

امل�ن�ط�ق��ة؟ «ل�س�ن��ا م�ح�ط��ة رأي وال نسعى
ل� �ت� �ن ��اول ال �س �ي ��اس ��ة امل �ح �ل �ي��ة اإليرانية
ّ
بتفاصيلها ،بل سنقدم األخبار الدولية
في إط��ار أوروب��ي إخ�ب��اري بحت ،تاركني
للمشاهد خيار التحليل» يشرح رئيس
املحطة .ويشير إل��ى أن القناة ستتعاون
م ��ع وك ��ال ��ة األن � �ب ��اء اإلي ��ران� �ي ��ة الرسمية
ل�لاط�لاع على األخ�ب��ار املحلية ف��ي إيران.
وم��اذا عن املراسلني امليدانيني؟ يؤكد أن
م��راس �ل��ي «أورون � �ي� ��وز» س�ي�ع�م�ل��ون على
األراضي اإليرانية وسيركزون على تنفيذ
التحقيقات امليدانية.
ل �ك��ن ،مل� ��اذا س �ي �ش��اه��د امل ��واط ��ن االيراني

«أورون � � �ي � ��وز»؟ ي �ش��رح ك��اي�ل�ا أن املشهد
اإلع�ل�ام��ي ال�ح��ال��ي ي�ع��ان��ي ع ��دم التوازن،
فاملشاهد األوروب��ي يتلقى أخبار العالم
ب �ن �س �ب��ة أك � �ب ��ر م� ��ن ت� �ل ��ك ال � �ت ��ي يتلقاها
املشاهد العربي أو اإليراني أو غيره ممن
ال يحظى بفرصة االط�ل�اع على األحداث
العاملية بلغتهم األم .ل��ذا ي�ق��ول ك��اي�لا إن
هدف النسخة الفارسية وغيرها «تسهيل
التفاهم وإعادة التوازن اإلخباري للعالم»
ك�ي��ف؟ «ع�ب��ر أخ �ب��ار ح�ي��ادي��ة موضوعية
ّ
وس� ��ري � �ع� ��ة ت � �ق� ��دم � �ه� ��ا م� �ح� �ط ��ة موثوقة
كـ«أورونيوز»».
صباح...

«أورونيوز» الفارسية ستعتمد على
 17صحافيًا من أصل إيراني معظمهم
الفرنسية
م��ن حاملي الجنسيات
ّ
واألوروبية املختلفة .وستبث على
خمسة أقمار صناعية هي «نايل سات
 ،»101و«أراب سات – بدر  »4و «هوت
بيرد» ،و«أوروبيرد» ،و«آسيا سات»...
وكانت املحطة قد أطلقت صفحتها
الفارسية على املوقع اإللكتروني
منذ أسبوع ،مستبقة بذلك اإلطالق
التلفزيوني الرسمي اليوم عند الساعة
الثامنة والنصف بتوقيت بيروت.
يذكر أن املوقع سيضيف خدمة
«النقل الحي» إلى الصفحة الفارسية
أيضًا.

ريموت كونترول

هذا هو مستر wikileaks

«الجزيرة»

< 22:05

ف����ي ح��ل��ق��ة ال��ل��ي��ل��ة م����ن «ب��ل��ا حدود»،
يستضيف أح��م��د م��ن��ص��ور مؤسس
م��وق��ع «وي��ك��ي��ل��ي��ك��س» ج��ول��ي��ان أسانج
(ال��ص��ورة) ليتحدث ع��ن االنعكاسات
الدولية لنشر مئات اآلالف من الوثائق
العسكرية األميركية على املوقع .ويأتي
ذلك بعد نشر «الجزيرة» وثائق ّ
مسربة
من املوقع عن الحرب على العراق.

القرار الظني :بعيد عنك...

nbn

< 20:30

يستضيف سعيد غ ّ
��ري��ب ف��ي حلقة
الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «مختصر مفيد»
الزميل عمر نشابة واألب فادي فاضل
الدولية.
للحديث عن موضوع ّاملحكمة ّ
ويسأل :هل صحيح أن القرار الظني
س��ي��ص��در ف���ي ش��ه��ر آذار (مارس)
املقبل؟ وما هي تداعياته؟ وم��اذا عن
ملف شهود الزور؟

ّ
مالك يودع العزوبية

lbc

< 20:30

ّ
يفتح مالك مكتبي في «أحمر بالخط
ال���ع���ري���ض» م���وض���وع ح��ف�لات توديع
ال���ع���زوب���ي���ة أو bachelor parties
ّ
يتحدثون عن هذه
ويستقبل ضيوفًا ّ
السهرات التي تتخطى في كثير من
األح���ي���ان ال��خ��ط��وط ال��ح��م��ر املتعارف
ع���ل���ي���ه���ا ف�����ي امل���ج���ت���م���ع���ات العربية
وخصوصًا من الناحية الجنسية.

ّ
بحر لبنان ...مزبلة املتوسط

mtv

< 22:00

ت��ت��ن��اول ك��ل��ود أب���و ن��اض��ر ه��ن��دي في
ح��ل��ق��ة ال��ل��ي��ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «تحقيق»
م��وض��وع ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي ت��ع��وم على
بحر لبنان.
سطح ّ
كما تسلط الضوء على أسباب هذا
ّ
التلوث وعلى حقيقة استيراد نفايات
م��ن دول عربية أخ���رى وط��م��ره��ا في
هذا البحر.

علم النفس ترف أم ضرورة؟

«املغربية األولى»

< 01:00

ما هي الوضعية الحقيقية لعلم النفس
ف��ي امل��غ��رب؟ ه��ل تتزايد شعبيته في
األوس��اط االجتماعية أم أنها ما زالت
تقتصر على الجامعات؟ هذه األسئلة
ي��ط��رح��ه��ا ال��زم��ي��ل ي��اس�ين ع��دن��ان في
«مشارف» على أستاذ علم النفس في
«جامعة محمد الخامس» في الرباط
عبد الكريم بلحاج.

الفرزلي اكتشف «املؤامرة» األميركية

«املنار»

< 22:30

إي����ل����ي ال����ف����رزل����ي ه�����و ض���ي���ف عمرو
ن��اص��ف ف��ي حلقة الليلة م��ن برنامج
«ماذا بعد؟» .وتتناول الحلقة موضوع
ال��خ��ل��ف��ي��ات اإلس��رائ��ي�� َل��ي��ة واألميركية
�ي�ن ف����ي لبنان،
ون����واي����ا ه���ذي���ن ال���ط���رف ّ
خ��ص��وص��ًا ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق باملحكمة
ّ
تتطرق الحلقة إلى زيارة
الدولية .كما
جيفري فيلتمان األخيرة.

