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ّ
ّ
تألقـت المغنيـة البربادوسـية األصـل ريهانـا ( 26عامـا ــ الصـورة) أول من أمس في احتفـال  Diamond Ballفي بيفرلـي هيلز في والية
كاليفورنيـا .وأقيـم الحـدث لصالـح مؤسسـة «ليونيـل كالرا» التـي تعمـل علـى تحسـين مسـتوى معيشـة المجتمعـات علـى مسـتوى
العالـم فـي مجـاالت الصحـة والتعليـم والفنـون والثقافـة .وكانـت ريهانـا قـد ّ
عبـرت عـن سـعادتها البالغـة بالمشـاركة فـي هـذا الحدث
ّ
للمـرة األولـى فـي تغريـدة نشـرتها علـى حسـابها الرسـمي على تويتـر( .جايسـون ميريت ـــ أ ف ب)

بانوراما
ّ
ُ
النازحون في «المترو» :حطب األخوة يدفئ دائمًا
محمد همدر
ّ
ّ
للمرة الثالثة ،يحل الشتاء على
ّ
السوريني في مخيمات النزوح.
ّ
وكل عام يزداد سوءًا عن سابقه.
ّ
ّ
تقل املساعدات ومقومات الصمود،
ويخرج الدخان األسود من املدافئ
ّ
يتجمع حولها األطفال،
التي
ّ ً
محمال بروائح البالستيك والجلود
املحترقة .لن ّ
تغير الصور التي
انتشرت في وسائل اإلعالم خالل

الشتاءين السابقني من واقع الحال
كما لن ُت ّ
حسن من ظروفه .وستنتشر
صور حزينة وقاسية أخرى مجددًا،
وستزيد حاالت املوت ّ
جراء الصقيع.
في محاولة للتخفيف من املأساة
ولدعم هؤالء النازحني معنويًا،
ّ
سوريون مقيمون
يحيي موسيقيون
في لبنان اليوم حفلة بعنوان «بنزين
ّ
وسخ» ،تنظمه مجموعة ،UV LAB
ويعود ريعه لتأمني حاجات قاطني
ّ
املخيمات عبر الجمعيات واملنظمات
السورية في لبنان.
 UV LABمؤلفة من مجموعة ّ
شبان
ّ
سوريني متخصصني في فن العمارة
والهندسة الداخلية ،قاموا بتجهيز
مسارح ّ
عدة في لبنان .هذه املجموعة
ستأتي بفرق وفنانني من سوريا إلى
خشبة مسرح “مترو املدينة” ،مع
ّ
ملجسمات وإضاءة ثالثية
تصميم
ّ
األبعاد وتقنية صوت مميزة ،بهدف
ّ
تمرير رسالة مفادها أن األزمات
والظروف الصعبة ال تقف في طريق
اإلبداع.
الفرق السورية املشاركة ساهمت في
إضافة نشاط ونكهة مختلفة إلى
الساحة املوسيقية في لبنان بعدما
دفعتها األزمة إلى البقاء فيه ،حتى
ّ
إن بعضها بات معروفًا في بيروت.
في هذه الليلة ،يقفون لتسليط
الضوء على واقع أبناء جلدتهم

ّ
املخيمات اللبنانية
املقيمني في
منذ أكثر من ثالثة أعوام .أما أسماء
هذه الفرق فهي« :طنجرة ضغط»،
ّ
و«سيد
«خبز دولة» (روك)« ،لتلتة»
درويش» ،إضافة إلى «األصلي»،
ورائد وفتحي (راب) ،و«الصعاليك»
(موسيقى شرقية ـ الصورة) ،والدي
جاي  .Hello Psychaleppoوفي ما
ّ
يتعلق باسم السهرة ،فقد اختير
ّ
«بنزين وسخ» ألن املبادرة انطلقت
بهدف شراء وتوزيع املازوت على
املخيمات في فصل الشتاء ،قبل أن
ّ
يكتشف املنظمون أن الغالبية تعتمد
على مدافئ تعمل على الحطب،
وغالبًا ما يستبدلون الحطب
غير املتوافر بأكياس بالستيكية،
ّ
وأحذية ،وقطع قماش ممزقة ،وقطع
ّ
مطاط ،أي كل ما يستطيعون رميه
داخل املدفأة.
جمعيات سورية ّ
عدة أعلنت دعمها
للحفلة ،مثل «بسمة وزيتونة» ،و
Syrian eyes of the World Disability
ثقافة
 ،Rights ofّ Syriaو«اتجاهاتّ ،
مستقلة» ،وغيرها ،على أن تتكفل
الحقًا بتوثيق وتوزيع االحتياجات
ّ
املخيمات.
على
«بنزين وسخ» :الليلة  21:30في «مترو
املدينة» (الحمرا بيروت) .لالستعالم:
76/309363

