السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»

ما رأيكم يا مكتب
المقاطعة؟

صورة
وخبر

شـارك فيـن ولفهـارد ( 14عاماً) ،وغاتيـن ماتـارازو ( 15عاماً) ،وميلـي بوبـي بـراون ( 13عاماً) ،ونـوا شـناب
( 13عاماً) ،وكاليـب ماكلوليـن ( 16عاماً) فـي افتتـاح الموسـم الثانـي مـن مسلسـل الخيـال العلمـي
والرعـب  Stranger Thingsالـذي احتضنـه أخيـرًا مسـرح «ريجينسـي برون» في مدينـة لوس أنجليس
األميركيـة .العمـل الـذي تنتجـه وتعرضـه شـبكة «نتفليكـس» األميركيـة يحظـى بشـعبية كبيـرة ،تجـري
أحداثـه فـي واليـة إنديانا في عـام  .1983بعد اختفـاء صبي من بلدة صغيرة ،يكتشـف أهلهـا لغزًا ينطوي
سـرية ،وقوى مرعبة خارقـة للطبيعة ،وفتاة صغيـرة غريبة األطوار .يذكـر ّأن مؤلفي القصة
علـى تجـارب ّ
األخويـن دافـر أكّـدا فـي وقـت سـابق أنّه سـيتم التحضيـر لجزءيـن إضافييـن( .فريزر هاريسـون ـــ أ ف ب)

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ

لينا أبيض راجعة
َع «مسرح المدينة»
بدءًا من  9تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل ،تعيد املخرجة
اللبناني لينا أبيض تقديم
مسرحيتها «حبيبتي ،رجعي َع
التخت» (ملن هم فوق الـ 18عامًا)
لغريغ كاليراس (ترجمة سحر
ّ
عساف وطارق تميم)« .لني»
ّ
(سحر عساف) و«جاد» (إيلي
يوسف) ،متزوجان منذ سبعة
أعوام ،يصحوان ّ بعد منتصف
الليل ليكتشفا أنهما فجأة فقدا
الحب .ها هما يكافحان بشدة
إلعادة ّ
حبهما قبل الصباح.
تستكشف هذه الكوميديا كيف
ّ
أن الفرق بني الرغبة والحب
والعادة يصبح غامضًا مع مرور
الوقت.
«حبيبتي ،رجعي ع التخت» :بدءًا من
 9تشرين الثاني ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة»
والنصف
(قاعة جون ليتلوود ـ الحمرا ـ بيروت).
البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم01/753010 :

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ؟

األعـ ـ ـ ـ ّـزاء ف ــي م ـك ـتــب م ـقــاط ـعــة «إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي وزارة
االقتصاد،
تحية ّ
ّ
وبعد،
بة
طي
ُ
فقد كانت حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان قد
ّ
ْ
لفتت َ
نظركم قبل أسابيع إلى إشــار ٍة خطير ٍة تستحق
ّ
ّ
َّ
ٍّ
َّ
التوقف .غير أننا لم نتلق منكم أي رد أو توضيح ،وما
زالت هذه «اإلشارة» في مكانها.
ُ
ّ
والرأي العامّ،
َ
الجهات املختصة،
فتعميمًا للفائدة ،ن ْعلم
ِ
باآلتي:
ّ
الرسمي لشرك ة �Me
على الصفحة الرئيسة من املوقع
ّ
لبنانية لتطوير املــواقــع
 ،dia Solutionsوهــي شــركــة
ّ
اإللكترونية وتصميمها وإلدارة حسابات
والتطبيقات
ّ
االجتماعي ،وفــي سياق اإلجــابــة على سؤال
التواصل
«مــاذا تفعل ُشركة  Media Solutionsفي لبنان؟»1،
وردت اإلجابة التالية:
َ
َ
«تستطيع ُّأي شــركـ ٍـة فــي لبنان أن تكسب زبــائــن في
ّ
وخدمات ٌ التوصيل
إسرائيل ًمن ُّخالل التسويق الفعال ٌ ِ
ّ
ّ
الفعالة مثل .كل ما ستحتاجه هو خدمة فعالة في لبنان
ِّ
ّ
لتطوير املواقع اإللكترونية ،يمكنها أن تجهز ملصلحتها
ّ
ْ
اللبنانية] َّمــوقـ ًـعــا للتجارة
[أي ملصلحة تلك الـشــركــة
ّ
ّ
ّ
اإللكترونية .وبمجرد القيام بذلك ،فإن كل ما يبقى على
ُ
ّ
يركز على توجيه حركة ّ
زوار االنترنت
املرء فعله هو أن
ّباتجاه املوقع ،سعيًا ّإلى توليد املبيعات»ُ2
َ
ّ
مثال
إن حملتنا تخشى أل تكون هذه اإلجابة مجرد
ٍ
اف ـتــراضـ ّـي عـلـ ُـى إمـكــانـ ّـيــة ج ــذب زبــائــن فــي ّأي بـلـ ٍـد قد
ُ
يصعب الوصول إليه ،بل هي ترى في اإلجابة املذكورة
إسرائيل الصادر
استخفافًا فاضحًا بقانون
مقاطعة َ
ّ
ّ
بتاريخ  23حزيران  .1955كما أن تبسيط كيفية جذب
ّ
َ
وتقديم
لبنانية «لزبائن في إسرائيل»،
شركات
شركة
ٌ
َ
 Media Solutionsنفسها وسيطًا للقيام بذلك ،دعوة
ٌ
صريحة إلى خرق ذلك القانون.
ّإن حملتنا تضع هــذه املعلومات بني أيديكم ،آملني أن
تتخذوا اإلجراءات الالزمة.
مع الشكر والسالم
بيروت في 25/10/2017
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اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎر اﺑﻲ ﺻﻌﺐ
واﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﻜﺎن West Hall - Auditorium A (AUB) :
ً
اﻟﺰﻣﺎن  :اﻷرﺑﻌﺎء  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  - ٢٠١٧اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٦:٣٠ﻣﺴﺎء

