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بانوراما

مدافن كنعانية في بنت جبيل
داني األمين

تعلم كتابة السيناريو
ّ
غسان سلهب
مع
ّ

يا جماعة...
شاكيرا حامل!

ّ
جمعية «بيروت دي
أعلنت
سي» إطالق ورشة عمل
مخصصة للتدريب على
كتابة السيناريو تحت إشراف
املخرج اللبناني ّ
غسان سهلب
(الصورة) .الورشة تستمر من
 22حتى  26أيلول (سبتمبر)
املقبل .إذا كنت مخرجًا شابًا
تعمل حاليًا على إنجاز
مشروعك ،تلك هي فرصتك.
كل ما عليك فعله هو إرسال
مجموعة من امللفات إلى البريد
اإللكتروني .lab@beirutdc.org
امللفات هي ملخص عن الفكرة
(صفحتان) ،ورسالة نيات
( letter of intentـ صفحتان)،
إضافة إلى مسودة سيناريو إذا
ً
كانت متوافرة ،فضال عن سيرة
ذاتية وفيلموغرافيا ،ورابط
ألحد األعمال السابقة .علمًا
ّ
بأنه يمكن إرسال هذه الوثائق
اإلنكليزية ،أو بالعربية ،أو
بالفرنسية.

أكدت املغنية الكولومبية
شاكيرا ( 1977ـ الصورة)
ّ
أنها حامل بطفلها الثاني من
شريك حياتها العب كرة القدم
اإلسباني جيرار بيكيه (27
سنة) ،خالل مقابلة أجرتها
مع النسخة اإلسبانية من
مجلة «كوزموبوليتان».
وقالت شاكيرا للمجلة التي
تتصدر غالف عددها الذي
سيصدر االثنني املقبل« :في
الحقيقة ،نعم أنا حامل» .هكذا،
تكون صاحبة أغنية Can›t
Remember to Forget You
قد أكدت إشاعات سرت حول
حملها منذ مشاركتها في
اختتام مونديال البرازيل 2014
في تموز (يوليو) املاضي.
ّ
يذكر أن الثنائي الشهير أنجب
ً
طفال واحد يدعى «ميالن» (19
ّ
شهرًا) ،كما أنهما تعارفا خالل
مونديال جنوب أفريقيا عام
.2010

◄ مطعم شرقي وغربي
◄ اسعارنا تناسب جميع اإلمكانيات
◄ شاطىء رملي ،برك سباحة ،شاليهات،
كبائن ،قاعة وتراسات للحفالت
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أثناء الحفريات الجارية لتنفيذ أعمال
شق األوتوستراد الدائري ملدينة بنت
ج��ب��ي��ل (ج��ن��وب ل��ب��ن��ان) ،وت��ح��دي��دًا في
ش��ارع «ح��ي ال��ق�لاع» ،ت��م ال��ت ّ
��وص��ل إلى
ّ
اك���ت���ش���اف ف���ري���د م���ن ن���وع���ه .إن�����ه م��دف��ن
قديم (ال��ص��ورة) ُي ّ��رج��ح أن��ه يعود إلى
الحقبة الكنعانية ،وفق ما أكد الباحث
ال��ت��اري��خ��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي م��وس��ى ي��اس�ين.
امل��دف��ن محفور ف��ي الصخر على شكل
ص���ل���ي���ب ،وي����ح����ت����وي ع���ل���ى ت��ج��وي��ف�ين
دائريني في كل منهما ما يشبه قبرين
م��ن��ح��وت�ين ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة .ال���وص���ول
إلى املدفن القديم ليس عملية معقدة،
ً
ب��ل ي��م��ك��ن أن ت��ت��م م��ب��اش��رة م��ن جانب
ال��ط��ري��ق ال���ع���ام ع��ب��ر ب���اب ت���م اك��ت��ش��اف��ه

خ�ل�ال عملية ال��ح��ف��ر أي��ض��ًا .ويتشابه
ه��ذا امل��دف��ن م��ع م��داف��ن أخ���رى سبق أن
ُعثر عليها في منطقة قريبة في منطقة
ّ
«ت���ح���ت ال����ج����ل» ف���ي ب��ن��ت ج��ب��ي��ل ،وف��ي
«بركة الحجر» في خراج بلدة الطيري
وفي مرتفعات «فريز» في بلدة عيناثا
الجنوبيتني.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ي��ت��ن��اق��ل أه��ال��ي بنت
ّ
جبيل أخ��ب��ارًا تفيد ب���أن املنطقة التي
وج�����د ف��ي��ه��ا امل����دف����ن ت���ض���م ال��ك��ث��ي��ر م��ن
ّ
امل��داف��ن وال��س��رادي��ب .غير أن كثيرًا من
امل���خ���اوف ت���ط���اول ه����ذا االك���ت���ش���اف ،إذ
ُي ّ
����رج����ح أن ي���ت���م ت���دم���ي���ره ب��س��ب��ب ش��ق
األوتوستراد الدائري ّللمدينة ،فهل من
يعمل على إنقاذه أم أنه سيلقى مصير
غيره م��ن القطع وامل��ن��اط��ق األث��ري��ة في
لبنان؟

جديد «أكسفورد»
قاموس «رائد»
أصدرت مطبعة «جامعة
أكسفورد» البريطانية ّأول
من أمس بيانًا تعلن فيه
إطالق قاموس جديد ،وصفته
بـ«الرائد» ،وهو عربي ـ
إنكليزي وإنكليزي ـ عربي.
يضم القاموس الجديد أكثر
من  130ألف كلمة وعبارة
و 200ألف ترجمة و 70ألف
مثال من الجمل والعبارات
ّ
الحقيقية ،كما أنه أطلق
بالنسختني املطبوعة
واإللكترونية .وأشار البيان
إلى ّأن القاموس هو ّ
األول من
نوعه من حيث االعتماد على
«أدلة معجمية من نصوص
عصرية الستخدامات اللغتني
العربية واإلنكليزية» ،مضيفًا
ّ
أنه أعد بإشراف فريق دولي
من املترجمني واملستشارين
من ذوي الخبرة ،استنادًا إلى
األبحاث اللغوية الحديثة التي
تقوم بها جامعة «أكسفورد».

