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الحريات
«مهارات نيوز» لن يهادن في معركة ّ
في محاولة للمساهمة في
تفعيل الواقع اإلعالمي،
وبعد سنوات من العمل،
أطلقت الجمعية اللبنانية
أخيرًا موقعها الجديد الذي
سرعان ما ّ
تصدر املشهد
بفعل مواكبته الشاملة
ملختلف القضايا
زينب حاوي
قرابة الشهر م� ّ�رت على انطالق موقع
«م �ه��ارات ن�ي��وز» ال��ذي اشتهر بسرعة
ل �ي �ت� ّ�وج ج� �ه ��ودًا ع �م��ره��ا س� �ن ��وات ف��ي
ت� �س� �ل� �ي ��ط ال � � �ض� � ��وء ع� � �ل � ��ى ال� �ق� �ض ��اي ��ا
ً
ّ
والحريات العامة ،فضال عن
اإلعالمية
الكثير من ال��دورات التدريبية وورش
ال �ع �م��ل ال ��رام� �ي ��ة إل � ��ى ت �ع��زي��ز أه � ��داف
ج�م�ع�ي��ة «م � �ه� ��ارات» .ف ��ي  28ح��زي��ران
(ي��ون �ي��و) امل��اض��ي ،ول��د امل��وق��ع ليكون
منبرًا للشباب الذين تلقوا التدريبات،
ول � �ي � �ن � �ش� ��روا أع � �م ��ال � �ه ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة
املنجزة ،ولتشجيعهم على االنخراط
أكثر ف��ي ال�ش��أن اإلع�لام��ي .ك��ل ذل��ك في
س�ب�ي��ل ت�ف�ع�ي��ل ّواق ��ع ال�س�ل�ط��ة ال��راب�ع��ة
عبر إيجاد متنفس للطاقات الجديدة
وت �م �ك �ي �ن �ه��ا م� ��ن إي � �ج� ��اد ف � ��رص ع�م��ل
بمساعدة فريق من االختصاصيني.
ّ
ص �ح �ي��ح أن امل� ��وق� ��ع ال� �ي � ّ�اف ��ع م� ��ا زال
ف� ��ي ط � ��ور ال� �ت� �ج ��رب ��ة ،ل �ك ��ن��ه اس �ت �ط��اع
ّ
يتصدر
بمواكبته ملختلف األحداث أن
ال �س��اح��ة اإلع�ل�ام �ي��ة .أب � ��واب «م �ه��ارات
ن �ي ��وز» ع ��دي ��دة ،ت �ب��دأ ب �ـ«ت �ح �ق �ي��ق» و
 hi tech styleاملعني بالتكنولوجيا،
و«رياضة ،و«مزاج» الخاص باألخبار
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،وال ت�ن�ت�ه��ي عند
«املكتبة» التي تنشر أحدث الدراسات
اإلعالمية األكاديمية لتعميم الفائدة
على الطالب املعنيني.
ف �ي �م��ا ي �س �ت �ع�ي�ن امل� ��وق� ��ع ب ��ال ��وس ��ائ ��ط
ّ
املتعددة لتقديم املحتوى ،يركز أيضًا
على التفاعلية عبر زوايا محددة مثل
ً
«ق��ول��ك ش ��و؟» ال �ت��ي ت �ط��رح س� ��ؤاال من
رح ��م ال� �ح ��دث إلث � ��ارة ال �ن �ق��اش ح��ول��ه،
و«اس �ت �ط�ل�اع ال � ��رأي» ل�ن�ش��ر ت�غ��ري��دات

(بايام بوروماند ــ إيران)
ً
مختلفة ،فضال ع��ن إمكانية التعليق
ع� �ل ��ى أي ق� �ض� �ي ��ة م � �ط � ��روح � ��ة .س �ع��ى
ال �ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى امل��وق��ع إل ��ى ب��ث ال ��روح
ال �ش �ب��اب �ي��ة مل� �ح ��اك ��اة ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د
ب �ل �غ �ت��ه وان � �ط�ل��اق� ��ًا م � ��ن اه� �ت� �م ��ام ��ات ��ه،
ولتعزيز حرية التعبير لديه .لكن ما
هو تأثير هذه الخطوة؟ تقول املشرفة
ّ
على املوقع رلى مخايل لـ«األخبار» إن
«تكتشف» العالقة
«مهارات» ما زال��ت ً ّ
مع الجمهور ،مضيفة أنه «رغم حداثة
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حرص على استخدام
الوسائط المتعددة
والتفاعل مع الجمهور

املوقع ،ملس فريق العمل ذروة التفاعل
ع �ن��د وق� ��وع األح� � ��داث ال �س��اخ �ن��ة ال�ت��ي
ً ّ
تتطلب مواكبة مستمرة» ،م��ؤك��دة أن
ّ
«فريق العمل نفسه ّ
محدث
تحول إلى
يومي للمحتوى نظرًا لوفرة األحداث
ب �ع��دم��ا ك ��ان م �ق��ررًا ت�ح��دي�ث��ه ف��ي ّأي ��ام
محددة من األسبوع».
ّ
رغ��م أن «م �ه��ارات ن�ي��وز» ليس موقعًا
لاّ ّ
إخباريًا ،إ أن املعنيني ارتأوا التشبيك
م��ع «ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�إع�ل�ام» عبر
وض � ��ع راب � � ��ط خ � ��اص ب� �ه ��ا ف� ��ي أس �ف��ل
الصفحة األول��ى ل�ـ«م��واك�ب��ة األح��داث»
وفق ما تؤكد مخايل.
ي ��رص ��د «م � �ه� ��ارات ن� �ي ��وز» أي �ض ��ًا أداء
ال ��وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م��ن
خ�ل�ال ب��اب ي�ح�م��ل اس��م media watch
ي�ش��رف عليه املحامي ط��ون��ي مخايل.
ت �ع �م��ل ال � ��زاوي � ��ة ع �ل ��ى أس � � ��اس ع�ل�م��ي
ل �ل��وص��ول إل ��ى ن �ت��ائ��ج ت�ف�ض��ح س�ل��وك
امل� ��ؤس � �س� ��ة اإلع �ل��ام � �ي � ��ة وان� �ح� �ي ��ازه ��ا
اإليجابي أو السلبي للحدث أو حتى
ح � �ي� ��اده� ��ا .ال � ��رص � ��د اإلع �ل��ام� � ��ي ل �ي��س
ج��دي��د «م �ه ��ارات» .فالجمعية املعنية
بتعزيز ّ
حرية الرأي والتعبير سبق أن
راقبت السلطة الرابعة في لبنان عام
 2009ع�ل��ى م ��دى ش �ه��ري��ن ت��زام �ن��ًا مع
االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة .ل�ك��ن ه��ذه امل� ّ�رة
س�ي�ط��ال ال��رص��د ال�س�ي��اس��ي وم�ج��االت
أخرى توليها الجمعية اهتمامًا كبيرًا
م�ث��ل ق�ض��اي��ا امل� ��رأة ،وال�ف�ق��ر ،والعمالة
األجنبية ،والفئات املهمشة ،وغيرها.
«كثرة الخيارات واالنشغاالت تفرض
وج ��ود ف��ري��ق ع�مً��ل ّمتخصص» تقول
م �خ��اي��ل ،م�ض�ي�ف��ة إن� ��ه «ي �م �ك��ن ت��وزي��ع
ّ
العمل على ثالثة مستويات» .يتعلق
امل�س�ت��وى ّ
األول ب�ت�ع��اون الجمعية مع
األس��ات��ذة الجامعيني وتنقيح أعمال
ال �طل��اب التطبيقية ت�م�ه�ي�دًا لنشرها
ع� �ل ��ى امل � ��وق � ��ع ،أم � ��ا ال� �ث ��ان ��ي ف �م��رت �ب��ط
باتاحة الفرصة أم��ام ه��ؤالء وسواهم
ل� �ل� �ت � ّ
�درب ع �ل��ى ال �ت �ح� ّ�ري��ر وال �ت �غ �ط �ي��ة
الصحافية ،فيما يتمثل األخير بفريق
ال �ج �م �ع �ي��ة ذا ال� �خ� �ب ��رة ال ��واس� �ع ��ة ف��ي
املجال اإلعالمي والذي يؤازر الشباب
ّ
ويزودهم بمعرفته.
ّ
امل��وق��ع ال ��ذي ي �ق��دم «م ��ادة علمية غير
ّ
م� �ن� �ح ��ازة» وي� �ش ��ك ��ل م �ن �ب �رًا ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر
ل �ل �م �ه �ت �م�ي�ن ،ي �ن �ت �ظ��ر ال � �ي� ��وم اك �ت �م��ال
ن � �ض� ��وج ش �خ �ص �ي �ت��ه ،وه� � ��و ب �ح �س��ب
مخايل «ل��ن ي�ك��ون م�ح��اي�دًا ف��ي بعض
امل��واق��ف وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�م� ّ�س ال��رأي
العام والحريات العامة».

◄ يتنافس  12فيلما أميركيًا فى الدورة
ال��ـ 39لـ«مهرجان السينما األميركية»
فى مدينة دوفيل الفرنسية الذي يقام فى
الفترة املمتدة بني  30آب (أغسطس) و8
أيلول (سبتمبر) املقبلّ .
ويكرم هذا العام
ضمن فعاليات املهرجان كل من الفنانني
األم��ي��رك��ي�ين ج���ون ت��راف��ول��ت��ا ،ون��ي��ك��والس
ك�����اي�����ج ،وامل����م����ث����ل����ة األوس�����ت�����رال�����ي�����ة ك���اي���ت
ب�لان��ش��ي��ت .وم���ن ب�ي�ن األف��ل��ام امل��ع��روض��ة
ف��ي��ل��م «م��ح��ط��ة ف��روت��ف��اي��ل» ل��ري��ان كوغلر
ال��ذي حصل على الجائزة الكبرى للجنة
تحكيم مهرجان «س��ان��دان��س» ه��ذا العام،
إض��اف��ة إل���ى  All is Lostل��دج��اي .س��ي.
شاندور باالشتراك مع روبرت ريدفورد،
ً
فضال عن «حياتى مع ليبيراس» لستيفن
س����ودرب����رغ ال�����ذي ع����رض ف���ى «م��ه��رج��ان
كان» ،و «الياسمينة الرزقاء» لوودي آلن.
◄ ط���ار إف��ط��ار  mbcال��س��ن��وي إل���ى دب��ي.
ّ
ّ
السعودية
للمرة األول���ى تحمل املجموعة
ل��ق��اءه��ا ال��رم��ض��ان��ي غ���دًا م��ن ب��ي��روت إل��ى
اإلم���������ارات ،ج��ام��ع��ة أه����م ال���ن���ج���وم ال���ع���رب.
تحديد موعد اإلفطار بعد ّأيام من تدشني
اس���ت���دي���وه���ات « O3ل�ل�إن� �ت ��اج» ،ي��ط��رح
ً
س��ؤاال عما إذا كانت ه��ذه امل��ب��ادرة خطوة
أول��ى باتجاه نقل املحطة إنتاجاتها كافة
إلى دبي .بهذا يخسر لبنان الجزء املتبقي
م��ن اإلن��ت��اج��ات الضخمة ،بعدما هجرته
ش��رك��ات أخ���رى قبل ع��ام�ين ،كما يخسر
نحو  500شخص عملهمّ ،
ألن سفر هذه
البرامج يعني أن توكل ّ
مهمة اإلنتاج إلى
جهات أجنبية.
ّ
◄ ش����ن����ت امل���غ���ن���ي���ة اإلم�����ارات�����ي�����ة أح�ل��ام
(الصورة) هجومًا عنيفًا على زميلها في
لجنة تحكيم برنامج «أراب آيدول» ()mbc
راغب عالمة ،خالل استضافتها ّأول من
أم��س ف��ي برنامج «أن��ا والعسل lbci( »2
و«الحياة» املصرية ـ  )23:30ال��ذي ّ
يقدمه
نيشان ديرهاروتيونيان .فيما أوضحت
أحالم ّأن عالمة «ليس رئيس اللجنة» ،قالت

ّ
التحدي ّ
«إم��ا أنا أو راغ��ب» وذل��ك في
بلغة
إط��ار حديثها عن مشاركتها في املوسم
ال���ث���ال���ث م���ن ب���رن���ام���ج امل����واه����ب .وك��ش��ف��ت
ّ
ص���اح���ب���ة «ت�������دري ل���ي���ش» أن���ه���ا س��ت��غ��ن��ي
ّ
باللهجة املصرية قريبًا .في املقابل ،غرد
ً
ال��ـ«س��وب��ر س��ت��ار» على تويتر ق��ائ�لا «لن
ّ
أرد على أح�لام ق��ي ال��وق��ت الحالي ،ولكن
ّ
إذا لزم األمر فسيكون الرد في حلقة «أنا
والعسل  »2في  1آب (أغسطس) املقبل».
◄ بعدما أعلنت قناة «القاهرة والناس»
أخيرًا إلغاء برنامج «ال سوستا» (3:20
فجرًا) تقديم أكرم الشرقاوي ،عادت القناة
لتعرض البرومو الخاص به تحت عنوان
«عودة السوستا» لإلعالن عن استئناف
بثه .وم��ن امل��ق ّ��رر أن يستضيف البرنامج
مجموعة م��ن الضيوف أب��رزه��م املمثالن
سمير غانم ومحي إسماعيل ،والقيادي
السلفي أنور البلكيمي ،ونقيب املوسيقيني
املصريني مصطفى كامل.
◄ب��ع��د م��وج��ة ال��ت��خ��وي��ن وال��ش��ت��ائ��م ال��ت��ي
ط���ال���ت ص���ن���اع م��س��ل��س��ل «ال � � � ��والدة م��ن
الخاصرة» (األخبار  ،)2013/7/20قام
املمثل باسل حيدر امل��ع��روف بقربه من
النظام السوري ،والذي يؤدي دور ضابط
ّ
بالتبرؤ منه .كتب املمثل
أمن في املسلسل،
على صفحته الشخصية على فايسبوك
ّ
«أتبرأ من هذا املسلسل ،وأعتذر من جميع
السوريني ملشاركتي بعمل حاقد كهذا».
وأضاف «اعتبرت أن تجسيدي لشخصية
فيه هي ورط��ة ،وأستطرد بالقول عاشت
س��وري��ا ال��ت��ي ل��م ول���ن أرخ���ص ب���ذرة ت��راب
منها مقابل كنوز الدنيا».

