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صورة
وخبر

خالد صاغية

ََ
سلطة

ّ
ّ
«بياجيو» ّ
ّ
إيطالية« .السفارة
تحولت دراجات «فيسبا» إلى أيقونة
منذ إطالقها عام  1942على يد املصنع اإليطالي
ّ
ّ
باإليطالية) في معرض لليلة واحدة ،تحت عنوان «ذكريات
اإليطالية في بيروت» تحتفي بالـ«فيسبا» (تعني الدبور
ستعرض السفارة في مقرها في بعبدا
عند الثامنة مساء  24آب ّ(أغسطس) املقبلً ،
“فيسبا” في لبنان ــ رمز إيطالي»ُ .
(جبل لبنان) ثالث دراجات قديمة استقدمت من متحف «بياجيو» في إيطاليا ،إضافة إلى موديالت حديثة ،ومجموعة
من ملصقات «فيسبا» القديمة .وسيشاهد الحاضرون شريطًا عن الـ  Vespaفي السينما من هوليوود إلى إيطاليا...
(ملصق «فيسبا» في «ساحة البرج» ــ بيروت).

محاضرة في الكنيسة
عن «مقاطعة إسرائيل»
«كنيسة القديس
جاورجيوس» (الجديدة
ـــــ بيروت) تحتضن عند
السابعة مساء اليوم /ندوة
بعنوان «مقاطعة إسرائيل».
بدعوة من «حركة الشبيبة
ّ
سيحاضر
األرثوذكسية» ّ
رئيس تحرير مجلة «اآلداب»
الزميل سماح إدريس في
ّ
االقتصادية،
مسألة املقاطعة
يرافقه الباحث خريستو ّ
املر
الذي سيتناولها بجانبها
الثقافي واألكاديمي .الجديد
في الندوة سنسمعه من األب
ّ
جورج مسوح الذي يقدم
ّ
ّ
ّ
مسيحية» للقضية.
«رؤية

أحمر شفاه «حالل»
ّ
البريطانية سامينا
ابتكرت
أختر مستحضرات تجميل
«حالل» .من منزلها في
وبعد عامني من
برمنغهامّ ،
التجارب ،صنعت ماركتها
up
ً ،Samina Pure Make
ّ
وظال
أساس،
كريم
وتضم
ّ
للجفون ،وأحمر شفاه ...وكلها
خالية من الكحول واملواد
ّ
الحيوانية .تستهدف سامينا
ّ
سوقًا يضم أكثر من مليون
مسلمة في بريطانيا ،علمًا
ّ
ّ
النباتية
بأن مستحضراتها
بدأت تلقى رواجًا في ماليزيا
وأندونيسيا وسنغافورة
ّ
العربية.
وقريبًا في البلدان
(رويترز)

يا شارع الحمرا...
�اك الجرائد،
ب��ائ��ع ال�ي��ان�ص�ي��ب ،وأك �ش� ّ
ومتاجر الالنجري ،وم�ح��ال العصير
وال� � �ب � ��وظ � ��ة وامل� � � ��أك� � � ��والت الجاهزة،
وال �ش� ّلاّ�ح��ادون ،واألب�ن�ي��ة العتيقة .هذا
ليس إ بعضًا من الشارع البيروتي
ّ
معاصرة»
الشهير« .قصص بصرية ّ
م��ن ال�ح�م��راء ن�ج��ده��ا ف��ي م�ج��ل��د «لكم
ح� �م ��راؤك ��م ول� ��ي ح� �م ��رائ ��ي» الصادر
أخيرًا عن شركة
ّ .Spreadminds
ّ
فوتوغرافية ،كافية لتلخص
 80صورة
أج ��واء ال �ش��ارع :ه�ن��ا ال��درك��ي الشهير
على تقاطعً «الويمبي» ،وهنا أضواء
الشارع ليال ،وهناك أبنيته القديمة،
ّ
الضيقة
وسيارات األجرة ،والزواريب
ب��رائ�ح��ة ال�ع�ف��ن ....هنا س��رب راهبات،
وه �ن��اك ف�ت��اة بشعر زه � ��ري ...يحتفي
ال �ك �ت��اب ب��ال �ش��ارع الكوسموبوليتي
األخ� � �ي � ��ر ف � ��ي ال � �ع ��اص � �م ��ة ،بصخبه،
ّ
وتنوعه ،ورزانته وجنونه.
التجربة بادر إليها محمد بدر ،مدير
التسويق واإلب��داع في ،Spreadminds

ح�ين دع��ا إل��ى مسابقة حملت عنوان
«لكم حمراؤكم ولي حمرائي» .برعاية
ّ
و«جمعية تجار شارع
«وزارة الثقافة»
الحمراء» ،انطلقت املسابقة في تشرين
ال�ث��ان��ي (ن��وف�م�ب��ر)  41 .2009متباريًا
إلى
وم �ت �ب��اري ��ة ح � ّم �ل��وا ك��ام �ي��رات �ه��م ّ
ال�ح�م��راء ،وص ��وروا املقاهي واملحال،
وأحجار الطريق ،كل واحد من زاويته
ّ
الخاصة ...ص� َّ�ورت كل عدسة الشارع
ّ
الخاصة .كانت النتيجة
من زاويتها
أكثر من  350ص� ّ�ورة ،ف��ازت من بينها
خمسة أع �م��ال وق�ع�ت�ه��ا ن��ور األسعد،
وف �ل��ك ف .ش� � ّ�وا ،ودي �م��ا ك ��رم ،وفراس
شهاب ال��دي��ن ،وع�ب��اس رم �ض��ان ...في
«لكم حمراؤكم ولي حمرائي» الصادر
ّ
الفوتوغرافي ًة
أخ� �ي� �رًا ،ن �ج��د ال �ص��ور
ال � �ف ��ائ ��زة إل � ��ى ج ��ان ��ب ث �م ��ان�ي�ن عمال
مختارًا.
ص� � ��ور ت �ج �م ��ع ب �ي��ن ط� ��اب� ��ع الحمراء
ال��راه��ن ،وش ��ذرات م��ن ماضي الشارع
الشاهد على ّ
تحوالت املدينة.

بيت الدين ،بدأت جلسات الحوار تكتسب معناها .الجلسة
مع االنتقال إلى ُ َ
املقبلة ينبغي أن تعقد في بعلبك ،تليها جلسة أخرى في بيبلوس .فلبنان
ّ
بحر وسهل وجبلّ ،
دفاعية ينبغي أن تأخذ في االعتبار
وأي استراتيجيا
ّ
ّ
ه��ذا ّ
ّ
الطبيعي .فمن املستحيل تقديم اق�ت��راح قيم لكيفية ال��دف��اع عن
التنوع
ّ
االستراتيجيون املجتمعون االختالف
لبنان وحدوده ،ما لم يختبر الخبراء
ّ
ّ
ونوعية التربة والتحقيب الجيولوجي للمناطق اللبنانية.
في التضاريس
ّ
يمكن ه��ذه الجلسات أن تتحول إل��ى جلسات مفيدة ح�ق��ًاُ .فقط ل��و يقتنع
امل �ت �ح��اورون بتحويلها إل��ى ن�ش��اط��ات ت��روي� ًج� ّ�ي��ة ل�ل�س�ي��اح��ة ،ت �ق� َّ�دم خاللها
ّ
ّ
الدفاعية.
السياحية ،ب��دال م��ن
اق�ت� ً�راح��ات ف��ي االستراتيجيا
االستراتيجيا ُ ُ
ّ
مهال ،ليس في األم��ر م��زاح .فهذا ما ي��دأب على فعله ّسياسيون ّ كثر حول
العالم .الرئيس باراك أوباما شخصيًا ،بعدما ّ
قرر ُالتخلي عن كل الخطوات
ال��رادي�ك��ال� ّ�ي��ة إلع ��ادة إح�ي��اء االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي ّ ،ش�غ��ل ف��ي ال�ف�ت��رة األخيرة
بتشجيع السياحة في مناطق ّ
ّ
األميركية.
عدة من الواليات املتحدة
أمام
لعب الغولف مع نسائهم وأوالد ّه��م ً
ليس املطلوب من ال��رؤس��اء الثالثة ً
الكاميرات ،كما تفعل عائلة أوباما مثال .يكفي اعتماد بعض الشفافية .فبدال
التباحث داخ��ل غرفة مغلقة ،ث� ّ�م تسريب محاضر االجتماع ف��ي اليوم
م��ن
ُ َ
عقد الجلسات في الهواء الطلقُ ،
ولي َ
سمح للمواطنني بحضورها.
فلت
التالي،
ّ
ً
ّ
رسمي حامال صندوقًا يجمع فيه بدالت الدخول
على املدخل ،يقف موظف
ّ
ّ
مخصص
مصرفي
إلى جلسة الحوار ،على أن تذهب هذه البدالت إلى حساب
ّ
السياحية ،على غرار صندوق دعم الجيش الذي افتتحه وزير الدفاع
للتنمية
عن ّنيته ّ
ونية والده.
ملزيد من التشويق ،يمكن «الشيف رم��زي» أن يفاجئ الحاضرين ّ
متأبطًا
ّ
ّ
أض�خ��م وع ��اء ف��ي ال�ع��ال��م .يضعه ف��ي ال�س��اح��ة ،ق�ب��ل أن ُي� ��وزع ع�ل��ى ك��ل من
الحاضرين كيلو خيار .فبعد ّ
ّ
والحمص ،ال ّبد من دخول التاريخ من
التبولة
َّ َ
السلطة.
باب
ّ
ّ
َ
االستراتيجيا السياحية إن كانت تثير حساسيات.
حسنًا .فلننس أم� َ�ر
ً
ُْ
ول��ن �س� ِّ�م وع ��اء ال� َّ�س��ل�ط��ة ش�ك�لا م��ن أش �ك��ال االس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ال��دفْ��اع� ّ�ي ِّ��ة ،تمامًا
ّ
الدبلوماسية وتعليق اآلمال على اليونيفيل .ول ُيسل َم حزب
كانتظار الحلول
ّالله سالحه ما دام لدينا أكبر وع��اء سلطة .فالبالد التي تأكل َّ
السلطة ،ال
تخسر حربًا .اسألوا فؤاد السنيورة عن فوائد ّ
الخس.

نادين لبكي تبحث عنكم

ّ
ص��اح�ب��ة «س��ك��ر ب �ن��ات» ت�ع��ود قريبًا
إل� ��ى ال �ش��اش��ة ال �ك �ب �ي��رة .ه� ��ذه ّ
املرة،
ّ
اللبنانية مجموعة
سترافق املخرجة
ك�ب�ي��رة م��ن امل�م�ث�ل�ين غ�ي��ر املحترفني
«ب�ي�ن  5س �ن��وات و 75س �ن��ة» .ه��ذا ما
تخبرنا به امللصقات التي انتشرت
أخ �ي �رًا ف��ي ش ��وارع ب �ي��روت .املطلوب
م� �م� �ث� �ل ��ون «م � �ت � �ح� � ّ�م � �س� ��ون» كشرط
أساسيّ .أم��ا عنصر ّ الخبرة ،فـ«غير
ّ
ضروري» .هذا ما تؤكده عبلة خوري
ص��اح �ب��ة ش��رك��ة «ج�ي�ن�ج��ر بيروت»
امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ف�ي�ل��م .وق��ال��ت خ ��وري في
ّ
ات � �ص ��ال م ��ع «األخ� � �ب � ��ار» إن نادين
ل�ب�ك��ي (ال � �ص ��ورة) «م �خ��رج��ة ّ
مميزة
يمكنها إخ ��راج ال�ط��اق��ات التمثيلية
ّ
ال�ك��ام�ن��ة داخ ��ل أي ش�خ��ص ح�ت��ى لو
لم يكن محترفًا» .لكن ملاذا لجأت إلى
ه��ذه الطريقة الغريبة ّ بعض الشيء
ّ
بأن
الختيار املمثلني؟ تذكر خ��وري ً
ل �ب �ك��ي أج � ��رت «ك��اس �ت �ي �ن��غ» مماثال

ّ
الروائية
أث �ن��اء اإلع � ��داد ّ ل�ب��اك��ورت�ه��ا
ال �ط��وي �ل��ة «س��ك ��ر ب� �ن ��ات» ،واختارت
ي��وم�ه��ا ممثلني م�غ�م��وري��ن أو هواة.
س�ي�ج��ري اخ�ت�ب��ار ال�ت�م�ث�ي��ل ف��ي أحد
م �ن ��ازل م�ن�ط�ق��ة ال �ج� ّ�م �ي��زة (بيروت)
ال�ق��دي�م��ة .ع�ل��ى أن ينطلق التصوير
ف��ي ت�ش��ري��ن األول (أك �ت��وب��ر) املقبل.
ي�م�ك��ن امل�ه�ت�م�ين االت �ص��ال ع�ل��ى أحد
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السترة!
يا ملكات الكون...
ّ

ً
فيغاس ،ستختار
مباشرة من الس ً
«أن ب ��ي س ��ي» م �ل �ك��ة ل �ج �م��ال الكون
ّ
م �س��اء االث �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل .ل � ًك��ن الشبكة
األم�ي��رك� ّ�ي��ة أشعلت س�ج��اال ح��ادًا في
األي��ام األخ�ي��رة .والسبب هو الصور
ش �ب��ه ال� �ع ��اري ��ة ل �ل �م �ت �س��اب �ق��ات التي
اختارتها اللجنة املنظمة كملصقات
ّ
ترويجية .هنا ،تظهر املرشحات وقد
ّ
ّ
غ��ط��ت أج �س��اده��ن رس ��وم ف�ن��ي��ة .وقد
خ� ّ�ي��رت ال�ل�ج�ن� ً�ة امل �ل �ك��ات ب�ي�ن ارتداء
ّ
البيكيني كامال ،أو رسم أجسادهن
ّ
وه��ن عاريات ال�ص��در ...وأم��ام موجة

«سوق الشارع» لفرناندو بورجيس

ّ
اللجنة
االن �ت �ق��ادات ال�ع�ن�ي�ف��ة ،ب ��ررت ً
خ�ط��وت�ه��ا ب�ك��ون «ال �ص��ور ش�ك�لا من
أش �ك��ال التعبير ال �ف �ن��ي» .وف��ي وقت
ّ
شبهت فيه بعض الجهات املمتعضة
ال�ص��ور ب��أج��واء مجلة «ب�ل�اي بوي»
اإلب��اح� ّ�ي��ة وف��ق م��وق��ع «س��ي أن أن»،
داف� � ��ع ب �ع �ض �ه��م ع� ��ن ف �ن� ّ�ي �ت �ه��ا .ومن
ب�ي�ن ه� ��ؤالء «م �ل �ك��ة ج �م��ال الواليات
امل� �ت� �ح ��دة» ري� �م ��ا ف �ق �ي��ه .امل �ل �ك��ة ذات
ّ
ترتد البيكيني
اللبنانية لم
األصول
ِ
ً
كامال ،وأخذت ّلها لقطة من الخلف،
مع زخرفات تغطي ظهرها...

