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صورة
وخبر

مع طلوع شمس
اليوم ّ
األول من
عام  ،2013أنهى
الساهرون ساعات
طويلة من الصخب
واالحتفاالت باستقبال
ّ
العام الجديد .علق
املتزلجون من
مراهقي تشيكيا
أحذيتهم على
أشرطة الكهرباء في
ساحة «لتنا» ،حيث
أمضوا ليلتهم على
طريقتهم ،قبل أن
يبدأ ّ
عمال النظافة
ّ
بإزالة مخلفاتهم
وإعادة كل شيء إلى
ما كان عليه( .بيتر
جوسيك ــ رويترز)

بانوراما

صرخة مثقفني وفنانني الحرية لتركي الحمد

«شارلي إيبدو» ّ
مجدد ًًا
«سيرة ّ
محمد» بالصور

مغتصبو الفتاة الهندية:
إجرام بال حدود

ّ
ال تتوقف «تشارلي إيبدو»
عن إشعال الحرائق .بعد
الرسوم الكاريكاتورية
الساخرة التي نشرتها
«دفاعًا عن حرية التعبير» إثر
االحتجاجات التي ّ
عمت العالم
بسبب فيلم «براء ة املسلمني»
(األخبار  ،)2012/9/20أصدرت
املجلة الفرنسية أخيرًا عددًا
خاصًا كناية عن سيرة
ّ
مصورة لحياة الرسول تستند
إلى املؤرخني املسلمني ،بحسب
زعمها .وأكد الناشر ستيفان
ّ
شاربونييه (الصورة) أن عدد
«سيرة محمد» أنتج «بعد
الكثير من البحث» ،مضيفًا:
«ال أعتقد أن العقول املسلمة
املتقدمة ستجد فيه أي شيء
مسيء» .وفي أبرز انتقاد
للعمل ،وصف إبراهيم كالني
أحد مستشاري رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان
التركي ّ
الكتاب بأنه «استفزاز
ّ
متعمد».

ما زالت مواقع التواصل
تعيش تحت
االجتماعي
ّ
الصدمة التي خلفتها قضية
الفتاة الهندية التي لقيت
مصرعها في نيودلهي بعد
تعرضها الغتصاب جماعي
السبت املاضي .وبالتزامن مع
موجة الغضب التي تجتاح
«عاصمة االغتصاب» (الصورة
من إحدى التظاهرات) ،نقلت
الصحف الهندية أمس عن
ّ
تقرير للشرطة أن مغتصبي
الفتاة ذات الـ 23عامًا حاولوا
دهسها بالباص بعدما اعتدوا
عليها عندما كانت على متنه.
ونجح صديق الطالبة الذي
ّ
تعرض للضرب بقضبان
حديدية وألقي من الباص بعد
انتهاء الجريمة في سحبها
بعيدًا عن الحافلة التي كانت
تستعد لدهسها وفق ما جاء
ّ
في التقرير الذي تألف من
 1000صفحة وسيرفع إلى
القضاء اليوم.

وجه حوالى  500مثقف سعودي وعربي
ع���ري���ض���ة إل������ى ول������ي ال���ع���ه���د ال���س���ع���ودي
سلمان بن عبد العزيز تطالب باالفراج
عن الكاتب تركي الحمد (الصورة) الذي
أوق����ف أخ��ي��رًا ب��س��ب��ب ت��ص��ري��ح��ات كتبها
على حسابه على تويتر اعتبرت «مهينة
لإلسالم» .وطالب نص العريضة بـ «قرار
س��ري��ع ي��ص��ح��ح ال��خ��ط��أ ال���ف���ادح ال����ذي تم
ارتكابه بحق الحمد ،بإطالق سراحه بال
��ض�لا ع��ن ت��ك��ري��م «الئ��ق
ق��ي��د أو ش����رط» ،ف ً
لعلم ب���ارز م��ن أع�ل�ام الفكر وال��ث��ق��اف��ة في
اململكة بعد التشويه ال���ذي ط��ال��ه» .ومن
ب�ي�ن أب�����رز امل��وق��ع�ين ال��ن��اش��ط��ت��ان ال��ل��ت��ان
تحدتا منع النساء من قيادة سيارة في
اململكة م��ن��ال ال��ش��ري��ف ون��ج�لاء ح��ري��ري،
إضافة إلى الكاتب أحمد عدنان.
وأوق�����ف ال��ك��ات��ب ال��ش��ه��ي��ر ف���ي  24ك��ان��ون

األول (ديسمبر) امل��اض��ي بأمر م��ن وزي��ر
الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز
بعدما تلقى شكوى من مؤسسة دينية،
وفق ما أكد ّ
مقربون منه .وكان الحمد قد
انتقد على تويتر الذين يقومون بقراءة
«م��ت��ط��رف��ة ل���رس���ال���ة امل��ح��ب��ة ال���ت���ي نقلها
النبي محمد» ،متحدثًا عن الحاجة إلى
«ت��ص��ح��ي��ح ع��ق��ي��دة ال��ن��ب��ي» ،م��ه��اج��م��ًا ما
اعتبره «نازية جديدة تطل بوجهها على
عالم العرب اسمها االسالموية».
وف���ي���م���ا س ّ���ج���ل���ت ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل�ل�اح���ق���ات
ل��ك��ت��اب س���ع���ودي�ي�ن ف���ي اآلون������ة األخ���ي���رة،
������دال ع���ل���ى م���واق���ع
أث�������ارت آراء ال���ح���م���د ج ً
التواصل اإلجتماعي في السعودية بني
مطالبني باعطائه ف��رص��ة ل��ش��رح قصده
وآخرين طالبوا بالقبض عليه ومعاقبته.
(األخبار)

زياد الرحباني في مصيدة
«البنات الخطيرات»
بعد إنشائها للمطالبة بعودة
زياد الرحباني إلى الساحة
الفنية ،وانضمام أكثر من
 8000شخص إليهاّ ،
تعرضت
صفحة «الشعب يريد زياد
الرحباني» على فايسبوك إلى
القرصنة (الصورة) قبل يومني
من قبل مجموعة تطلق على
نفسها اسم «فريق البنات
الخطيرات» .وفيما يمتنع
ّ
املعنيون في املوقع األزرق عن
الرد على طلب مدير الصفحة
حسني معاز باستردادها،
أكد األخير لـ «األخبار» أن
محاوالت جدية جارية إلتمام
العملية «باألسلوب نفسه»
مع تشديد نظام الحماية.
وشدد معاز على أن الهجوم
يعود إلى كون الصفحة تعنى
بأخبار الرحباني ،كما أنها
فاعلة ،مشيرًا إلى أن محاوالت
االختراق بدأت قبل شهرين،
ومتوقعًا استرجاعها «في
أقرب وقت ممكن».

