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صورة
وخبر

ّ
ّ
تألقـت النجمـة األميركيـة ريهانـا (الصـورة) أول مـن أمـس ،خلال االحتفـال الخيـري السـنوي الثانـي الـذي تقيمـه لمصلحـة جمعيـة «كالرا ليونيـل»
تحـت عنـوان  .Diamond Ballلفتـت صاحبـة أغنيـة  Stayاألنظار بفسـتان ذهبـي يحمل توقيع كريسـتيان ديور ،فيما حضر عدد كبير من المشـاهير
السـهرة التـي أقيمـت فـي  The Barker Hangeفـي كاليفورنيـا .وكانت ريهانا قد ّأسسـت هـذه الجمعية في  ،2012كتحية ّ
لجديهـا كالرا وليونيل
براثوايت( .كريسـتوفر بـوك ــ أ ف ب)

ّ
إنحطاط اإلعالم اللبناني لم يوفر فيروز!
زينب حاوي

«معرض األعياد»
في «قصر األونيسكو»

ميشال أوباما...
راب لتحفيز التعليم

تفتتح «الرابطة النسائية
اللبنانية» في «مؤسسات اإلمام
الصدر» معرضها الخاص
باألعياد في  18كانون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي في «قصر
األنيسكو» .يعود املعرض إلى
ّ
الناس بحلة جديدة ،وبتشكيلة
جديدة وواسعة من األزياء
ّ
واألشغال اليدوية التي تشكل
ّ
أفكارًا جميلة للهدايا .يذكر أن
«الرابطة النسائية اللبنانية»
التي تأسست عام  1978غايتها
دعم «مؤسسات اإلمام الصدر»
عبر تنظيم املناسبات واملعارض،
ّ
املتطوعني ،وتزويد
واستقطاب
املؤسسات باملعلومات الضرورية
عن أحوال القرى وعن األوضاع
االقتصادية واالجتماعية
للمحتاجني إلى خدمات
الجمعية.

أوباما
لقد اعتدنا على ميشال ّ
(الصورة) أن ترقص وتغني
بعفوية مطلقة أمام الناس ،لدعم
حمالتها الكثيرة التي ال تنفك
تطلقها منذ وصول زوجها
باراك أوباما إلى ّ
سدة الرئاسة
األميركية.
بعد الدعوة إلى ممارسة
الرياضة واعتماد األغذية
ّ
السيدة
الصحية ،ها هي
األميركية األولى تنشر فيديو
كليب ألغنية راب بعنوان
«إذهبوا إلى املدرسة) من داخل
البيت األبيض (بالتعاون مع
قناة «كوليدج هيومر») ،كجزء
من حملتها الجديدة الهادفة
إلى تحفيز الشباب على ارتياد
ً
الجامعات .فضال عن الرقص
والغناء ،ارتدت أوباما نظارات
شمسية ضخمة ،وإلى جانبها
الكوميديان األميركي جاي
فارو املعروف بإتقانه لتقليد
شخصية باراك أوباما .من
جهته ،أعرب سام ريتش ،منتج
ّ ّ
الفيديو ،عن إعتقاده بأن «كل
البلد سينضم ّ
إلي بالطلب منها
إنجاز ألبوم».

معرض األعياد 18 :و 19كانون
ّ
األول (ديسمبر) ـ من الساعة
العاشرة والنصف صباحًا حتى
ً
مساء ـ «قصر األونيسكو»
الخامسة
(بيروت) .لالستعالم 01/458854 :أو
07/741610

من بات يسمع اليوم بمجلة «الشراع»
أو ُيقدم على شراء أعدادها؟ ال نملك
ّ
إجابة مؤكدة ،ألن ذلك يحتاج إلى
ّ
دراسة السوق .لكن من املؤكد أن هذه
املجلة تشحذ الشعبية من خالل
العناوين الفضائحية ،فكيف إذا
كان غالف عددها الجديد (االثنني
 14كانون ّ
األول /ديسمبر) يحمل
صورة فيروز ،وإلى جانبها عنوان:
«ما ال تعرفونه عن سفيرة لبنان إلى
النجوم :فيروز ّ
عدوة الناس ،وعاشقة
املال والويسكي ،ومتآمرة مع األسد»؟
في الداخل ،أفردت املجلة ست
صفحات للموضوع ،حملت توقيع
الناشر حسن صبرا .اعتذر األخير
بداية من ّ
القراء ألنه في هذه
املقالة أراد تقديم فيروز ّ (الصورة)
«كإنسانة» ،ووعدهم بأنهم
سيصدمون لسرده «وقائع كانت
فيروز طرفًا أساسيًا فيها دائمًا».
ّ
ّ
«القيمة» ،يثبت أن
بعد قراءة السطور
صبرا ّ
تعمد استغالل فيروز ألغراض
ً
وضيعة ،محاوال «محاكمتها»
أخالقيًا وإنسانيًا ،وهذا ما ال يحق
ألي أحد فعله ّأيًا يكن« .فيروز
«بخيلة» ،حصلت على مال كثير ،لم
تفعل خيرًا في حياتها ...ملتزمة دائمًا
بيتها ...رفيقها الدائم كأس الويسكي
من نوع «تشيفاز ريغال» ...مزاجية...
عالقتها ّ
ودية مع األسد في سوريا».
هذا ملخص محتوى املقال /السكوب
ّ
الذي ولد مزيدًا من اإلدانة لهذا النوع
من الصحافة الصفراء التي تحاول

اقتناص واقتحام ّ
وربما فبركة أحداث
ووقائع تصل ّإلى الحياة الشخصية.
بالطبع ،لن يؤثر هذا املقال في تاريخ
ّ
املرصع باألمجاد والعطاءات.
فيروز
قد ينجح صبرا ومجلته في تسجيل
نسبة مبيعات أكثر هذه ّ
املرة ،لكن
ّ
األكيد أن ما حصل هو نقطة سوداء
ّ
ستضاف إلى سجل هذه املطبوعة
واالنحطاط الصحافي بشكل عام في
لبنان.

موعدكم مجددًا مع...
The Christmas Mission
للعام الرابع على التوالي،
تجتمع فرق روك لبنانية شابة
في ( The Quadrangleالحازمية ـ
جبل لبنان) في  20كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي في
ّ
مهمة إنسانية قبيل عيد
امليالد .كالعادة ،ستذهب
أرباح The Christmas Mission
إلى «قرى  »SOSفي لبنان،
لتزويد األطفال فيها بمالبس
وأطعمة ومعدات منزلية
وألعاب.
هذا العام ،ستجمع السهرة
الفنية  25فرقة ،بينها BandAge
(الصورة) ،و ،Blaakyumو
 ،Violent PeaceوThe Looney
 ،tunesو ،PhenomyوThe
 ،ButterflyوBig Blue
ّ
وغيرها ،فيما سيتولى
راندي إسطفان ّ
مهمة
التقديم.
 :The Christmas Missionاألحد
 20كانون ّ
األول ـ بدءًا من الساعة
الرابعة بعد الظهر ـ ـ �The Quad
( rangleالحازمية ـ جبل لبنان).
لالستعالم76/107591 :

