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حمـل الفنـان البريطانـي كايـا مـار أخيـرًا مجموعـة مـن أعمالـه إلـى برليـن ،حيـث قوبـل بـردود أفعـال متباينـة .بالقـرب مـن بوابـة براندنبـورغ فـي العاصمـة
أنغيال ميـركل وغيرهما من السياسـيين ،بينما انقسـمت
األلمانيـة ،عـرض مـار رسـومات سـاخرة مـن الرئيـس األميركي دونالـد ترامب والمستشـارة األلمانيـة ّ
اآلراء حولهـا كالعـادة بيـن مؤيـد رأى فيهـا نفسـا كوميديـا ،ومعـارض وجدهـا «غيـر الئقـة» .يذكـر أن كايـا بـات ُيعـرف باسـم «فنـان البريكسـت» ،وهـو ذائع
الصيـت فـي لنـدن بفضـل انتقاداتـه الالذعـة لالعبيـن السياسـيين( .أود أندرسـون ـــ أ ف ب)
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اكتملت أمس االثنني الئحة
الفائزين بـ «نوبل» .حصد خبير
االقتصاد األميركي ريتشارد
ثالر ( 72عامًا ـ الصورة) هذه
الجائزة في مجال االقتصاد
عن إسهاماته في االقتصاد
السلوكي .قالت «األكاديمية
امللكية السويدية» التي تمنح
الجائزة البالغة قيمتها
 1.1مليون دوالر « :النتائج
التجريبية والرؤى النظرية
التي ّ
توصل إليها أسهمت
في تأسيس مجال االقتصاد
ّ
واملتوسع
السلوكي الجديد
بسرعة والذي كان له أثر
واسع على الكثير من مجاالت
السياسة والبحوث االقتصادية.
كما كشف في أبحاثه عن
التفضيالت االجتماعية
وضوابط النفس التي تؤثر
على القرارات الفردية ونتائج
السوق».

ّ
واملنوعة،
ضمن أنشطته الثابتة
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
غد الخميس
الجنوبي» بعد ٍ
محاضرة بعنوان «الواقع
االقتصادي وسياسة التثبيت
النقدي» ،يلقيها مدير العمليات
املالية في مصرف لبنان يوسف
الخليل (الصورة) .املوعد الذي
ّ
التطورات املتسارعة
يأتي في ظل
التي يشهدها لبنان على الصعيد
االقتصادي ،سيحتضنه ّ
مقر املجلس
ّ
في بيروت ،على أن يتولى تقديمه
نائب أمينه العام عبد الله رزق.

تفتتح مليا جريج ( 1972ـ الصورة)
اليوم معرضها Under-Writing
 Beirutفي غاليري «مرفأ» .في
َّ
املؤلف من فصول ّ
عدة ،تجري
العمل
الفنانة البصرية واملخرجة اللبنانية
تحقيقًا حول مواقع بارزة على
الصعيدين التاريخي والشخصي
في الحاضر البيروتي .يتضمن
املشروع طبقات مختلفة من الزمن
والوجود ،خالقًا روابط بني اآلثار
ّ
تسجل الحقائق السابقة
التي
ّ
لهذه األماكن والحكايات املتخيلة
التي تعيد اختراعها .الفصل ّ
األول
«متحف» ( )2013والثاني «نهر»
( 2013ـ  )2016والثالث «أوزاعي»
ُ
( 2017ـ مستمر) ستعرض جميعها
ّ
للمرة األولى في لبنان ضمن هذا
املعرض املنفرد.

محاضرة بعنوان «الواقع االقتصادي
وسياسة التثبيت النقدي» :الخميس 12
تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي ـ الساعة
ً
السادسة مساء ـ قاعة «املجلس الثقافي
للبنان الجنوبي» في بيروت (نزلة برج
أبو حيدر ـ خلف محطة «توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

افتتاح  :Under-Writing Beirutاليوم ـ
 18:00ـ غاليري «مرفأ» (مرفأ بيروت).
لالستعالم01/571636 :

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE
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«نوبل» االقتصاد:
ثالر آخر العنقود

يوسف الخليل:
التثبيت النقدي محتوم؟

لميا جريج:
أشباح بيروت

TUE OCTOBER 10 - 9PM
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