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بالتزامـن مـع الكارثـة البيئيـة اللبنانيـة وأزمـة النفايـات المسـتفحلة ،تنطلـق فعاليـات  The Green Hubمـن الثانيـة عشـرة ظهـرًا حتـى السـابعة من مسـاء السـبت
 3تشـرين األول (أكتوبـر) فـي «حديقـة الصنائـع» .النهـار الطويـل يتضمـن أنشـطة تعليميـة وتثقيفيـة تفاعليـة وورشـات عمـل ،تهـدف إلـى الحفـاظ علـى البيئة
والمسـاحات الخضـراء .وهنـاك عـروض حكواتـي لجمعية «السـبيل» ،وأشـغال يدوية مـن مواد معاد تصنيعها ،وورشـات عمل فـي الزراعة وصناعة الدمى والرسـم
إلـى جانـب اليوغـا .علـى البرنامـج أيضـا معـرض  The taste of the icebergللصحافييـن بشـير الخـوري وزوجتـه فيليبيـن دي كليرمـون تونيـر .يسـتلهم الثنائـي
صـوره مـن أزمـة النفايـات فـي لبنـان ،فتظهـر اللقطـات مناطـق غارقة فـي النفايات ،مرفقة بنصوص تشـرح أسـباب هـذه األزمة ،وكيـف وصلت إلى هـذه المرحلة
ّ
تضمـن صـورًا ّ
المتقدمـة The taste of the iceberg.هـو معرضهمـا الثانـي المشـترك ،بعـد « 200صـورة لمجنـون» الـذي ّ
متنوعـة مـن لبنـان عـام .2013

نشيد الطيور في وادي الحجير
داني األمين

كاني ويست
for president

مارك زوكربرغ
إنترنت اللجوء

الخبر الذي بدا ّ
مجرد مزحة في
ختام حفلة توزيع جوائز «إم.
تي .في فيديو ميوزيك» في لوس
أنجليس الشهر املاضي ،لم يعد
كذلك اآلن .بعد كلمة ارتجالية
ألقاها في االحتفال ،أعلن كاني
ويست أنه يخطط للترشح للبيت
األبيض عام  ،2020لكن الخبر
انتشر على نطاق واسع كنكتة
ال أكثر .لكن مقابلته األخيرة
مع مجلة «فانيتي فير» ،جاءت
لتؤكد هذا القرار ،خصوصًا
عند سؤاله عن نيته الترشح
وإجابته «بالطبع» .وعزى مغني
الراب األميركي هذا اإلصرار إلى
«التجاوب األولي للناس مع
الفكرة» .ورغم تدشني مؤيدي
ويست لجنة عمل سياسي تحت
اسم  ،Ready For Kanyeعلى أمل
ترشحه باسم الحزب الجمهوري،
إال أن ويست لم يكشف حتى
اآلن عن الحزب السياسي الذي
سيخوض االنتخابات باسمه.
علمًا أن هذه اللجنة لم تجذب
أكثر من  100شخص على موقعي
فايسبوك وتويتر.

ليس بالخبز وحده يحيا
الالجئون .هناك أيضًا ما يمكن
ّ
يحسن ظروف هؤالء وفق
أن
مارك زوكربرغ .في كلمة ألقاها
في أحد املنتديات التابعة لـ
«األمم املتحدة» في نيويورك
أخيرًا ،أعلن مؤسس فايسبوك
خططًا للمساعدة في توفير
االنترنت ملخيمات الالجئني
التابعة لألمم املتحدة .وفيما
ّ
أكد أن هذا سيساعد في حصول
الالجئني على املساعدات وتعزيز
عالقاتهم األسرية ،قال إن
ّ
سيسهل عمل
وصول اإلنترنت
األمم املتحدة في تلبية أهدافها
التنموية والقضاء على الفقر.
كما أشار إلى أن فايسبوك يعمل
مع املفوضية السامية لـ «األمم
املتحدة لشؤون الالجئني» على
إنجاز هذا املشروع ،مضيفًا
ّ
أن فايسبوك يعد موقعًا مميزًا
للمساعدة في تحقيق هذه
األهداف التي ّ
تعد ضرورة
ّ
للتطور .لكنه لم يعلن حتى اآلن
املخيمات التي ستنطلق منها
هذه الخطة.

«عصفور عالشجرة وال عشرة باإليد»
هو عنوان املعرض الذي أقامته لجنة
«محمية وادي الحجير الطبيعية»
(في قضاءي النبطية وبنت جبيل)
أخيرًا في املحمية .وقد ّ
ضم املعرض
أقسامًا عدة تظهر أنواع الطيور
التي تعيش في املحمية ،وتلك
التي تنوي اللجنة تربيتها .وقد
خصص املعرض قسمًا يبني الوسائل
والطرق التي يعتمدها األهالي في
صيد الطيور واالعتداء على هذه
الثروة املميزة التي باتت نادرة في
املنطقة ،ونتائجها الكارثية التي
أدت إلى انقراض أنواع من الطيور
التي كانت تعيش في املنطقة .كما
ُعرضت أنواع عدة من الطيور التي

تم نقلها الى املحمية وإطالقها خالل
املعرض ،الذي سينتقل إلى القرى
والبلدات املجاورة للمحمية واملدارس
والثانويات بهدف «نشر التوعية
عند الجيل الجديد حول أهمية
الطيور ودورها البيئي ،وآفة الصيد
ومخاطرها والبدائل املمكنة» .يذكر
أن «محمية وادي الحجير الطبيعية»
أنشئت عام  ،2010وتمتد من نهر
الليطاني في قعقعية الجسر أسفل
مدينة النبطية حتى بلدة عيترون
في قضاء جبيل حيث تغطيها غابات
السنديان وامللول .وقد تم تشكيل
لجنة الدارتها وللعمل على تطبيق
قانون املحمية وزيادة عدد األشجار
فيها ،إضافة إلى حماية الطيور
والحيوانات التي تعيش فيها وزيادة
أنواعها وأعدادها.

شاعر المنبرين
في «بيت» زاهي
البدايات ،وانضمامه إلى جوقة
زغلول الدامور قبل تأسيس فرقته
الزجلية الخاصة «فرقة الربيع»،
وشعراء الزجل ،والذاكرة الشعبية
والتراث الشفوي هي محاور
الحلقة الجديدة من برنامج «بيت
القصيد» على قناة «امليادين»
عند الثامنة والنصف من مساء
اليوم .في الحلقة ،يحاور اإلعالمي
زاهي وهبي شاعر املنبرين طليع
حمدان (الصورة) الذي تميز
بشعره الغزلي والوطني .سيقدم
حمدان عددًا من أجمل قصائده،
ويتوقف عند أهم املحطات في
سيرته وسيرة الزجل اللبناني
التي «تؤرخ لنصف قرن من حب
الكلمة واآلخر واألرض» .ويتعمق
وهبي أكثر في شعر حمدان
ولغته وصوره الشعرية والقضايا
التي كتب عنها ،فيما يتطرق إلى
عالقة حمدان بشعراء آخرين مثل
زين شعيب وموسى زغيب.
«بيت القصيد» مع طليع حمدان :الليلة
عند الثامنة والنصف بتوقيت بيروت ـ
على قناة «امليادين»

