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السبت  21آذار  2015العدد 2548

ويك أند

Zapping

في الصاالت

قمر متهمة

مفاجآت «أكس فاكتور»

األرمن في لبنان

غدًا ـ على 22:15 < lbci

اليوم ـ على 20:00 < 4 mbc

اليوم ـ على «سكاي نيوز عربية» < 16:30

ّ
تطل الفنانة اللبنانية قمر (الـصــورة)
ّ
في برنامج «املتهم» الــذي يقدمه رجا
ناصر الــديــن ورودول ــف هــال .مــا هي
أسباب عودتها إلــى األض ــواء مجددًا؟
وم ــا هــي أصـ ــداء كليبها األخ ـيــر «مــع
نفسي» (إخراج سعيد املاروق)؟ وهل
ه ـن ــاك م ـس ـت ـجــدات ف ــي ق ـض ـيــة نسب
طفلها «جيمي» لرجل األعمال املصري
جمال مروان؟

ت ـعــرض شـبـكــة  mbcالـحـلـقــة الـثــانـيــة
واملسجلة من برنامج املواهب الغنائية
«أكــس فاكتور» الــذي يجلس في لجنة
تـحـكـيـمــه ك ــل م ــن املـغـنـيــن اللبنانيني
راغـ ـ ــب ع ــام ــة وإلـ ـيـ ـس ــا ،إض ــاف ــة إل ــى
الفنانة املصرية دنيا سمير غانم .فما
ه ــي امل ـفــاجــآت ال ـتــي سـ ُـيـعـلـنـهــا؟ وهــل
هناك أصوات مميزة ستقف أمام لجنة
التحكيم؟

تـ ـع ـ ّـد قـ ـن ــاة «س ـ ـكـ ــاي نـ ـي ــوز ع ــرب ـي ــة»
سـلـسـلــة وثــائ ـق ـيــات ع ــن األق ـل ـيــات في
الـ ـش ــرق االوسـ ـ ـ ــط .وفـ ــي هـ ــذا االط ـ ــار،
تـعــرض املحطة وثائقيًا يحكي قصة
األرم ــن مــن إع ــداد داري ــن الحلوي .أين
يعيش األرمن في لبنان ،وما هي أبرز
نـشــاطــاتـهــم االج ـت ـمــاع ـيــة والـثـقــافـيــة؟
وكيف حافظوا على إرثهم الذي يؤرخ
قضيتهم؟

حرقة أم

هل تنتقم سوسن؟

حرتقات مع معين

غدًا ـ على 18:50 < mtv

اليوم ـ على « osnيا هال» < 21:00

الخميس ـ على 21:45 < otv

فـ ــي «عـ ـي ــد األم» ،ي ـخ ـصــص بــرنــامــج
«ت ـح ـق ـيــق» (إع ـ ـ ــداد وت ـقــديــم ك ـل ــود ابــو
ن ــاض ــر ه ـ ـنـ ــدي) ح ـل ـق ـتــه األس ـب ــوع ـي ــة
ألمـ ـه ــات ف ـق ــدن ب ـنــات ـهــن ،وخـصــوصــا
أولـ ـئ ــك ال ـل ــوات ــي ذهـ ــن ض ـح ـيــة جــرائــم
العنف األسري .ستتحدث األمهات عن
وقائع هذه الجرائم بحرقة ،ويستذكرن
األيــام الجميلة التي جمعت بينهن قبل
م ـص ــرع ـه ــن .وي ـب ـق ــى س ـ ــؤال يـطــرحــه
البرنامج« :كيف ستندمل هذه الجراح؟».

تتسارع األحــداث الليلة في مسلسل
«ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات خـ ـ ــاصـ ـ ــة» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة نـ ــور
الشيشكلي ،وإخراج رشا شربتجي).
فبعدما علم األهل بزواج «تيم» (باسم
ي ــاخ ــور) و«م ــاي ــا» (دي ـم ــا قـنــدلـفــت)،
تـبــدأ خطيبته السابقة ســوســن (رنــا
شميس ـ الـصــورة) باالنتقام منهما
بعدما تركها «تـيــم» فــي ليلة الزفاف
وه ـ ـ ـ ــرب .فـ ـه ــل ت ـ ـفـ ـ ّـرق سـ ــوسـ ــن بــن
الزوجني؟

ب ـعــد ظـ ـه ــوره أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ذك ـ ــرى 14
آذار ال ـت ــي نـظـمـهــا «ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
الحر» وتقديمه أغنية خاصة جديدة
مليشال عــون بـعـنــوان «رج ــل وال كل
الــرجــال» إلــى جــانــب فـنــانــن آخــريــن،
ي ـطــل م ـعــن ش ــري ــف (ال ـ ـصـ ــورة) في
«حــرتـقـجــي ش ــو» م ــع ه ـشــام ح ــداد.
وف ـي ــه ،حــديــث ع ــن ال ـفــن وأه ـل ــه وعــن
الـسـيــاســة ،وإطــالــة عـلــى االنـتـقــادات
التي طاولته.

The Gunman
بعد حوالى العشر سنوات على تقديمه فيلم  The Interpreterمع نيكول كيدمان ،يعود املمثل
األميركي الشهير شون بني إلى أفالم األكشن من خالل  .The Gunmanالشريط من كتابة دون
ماكفيرسون وبيتر ترافيس استنادًا إلى رواية بوليسية فرنسية لجان باتريك مانشيت بعنوان
 ،La position du tireur couchéوهو من إخراج الفرنسي بيار مورال.
يؤدي بني دور «جيم تيريه» القاتل املأجور السابق الذي اغتال وزير التعدين في الكونغو عام
 ،2005ما تسبب باندالع حرب أهلية .لكن بعد سنوات ،ما زال ماضي «جيم» يطارده ،ويجعله
في حرب مع منظمات خطيرة في العالم ،واملعارك تشتعل على جبهات في أنحاء مختلفة من
العالم ،كما ّأن البطل يستشرس في القتال ّ
ألن حياة حبيبته السابقة «آني» (جاسمني ترينكا)
ّ
مهددة أيضًا .ويضم الفيلم على الئحة أبطاله أيضًا اإلسباني خافيير بارديم ،والبريطانيني
مارك رايالنس وراي وينستون وإدريس ألبا.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» (« ،)01/995195فوكس» (،)01/285582

أجندة

Black and White
( Black and Whiteكتابة وإخراج مايك بايندر) هو فيلم دراما أميركي جديد يطل من خالله
املمثل كيفني كوستنر ،مؤديًا دور األرمل «إليوت أندرسون» الذي فقد زوجته (جنيفر إيل)ّ إثر
حادث سيرّ ،
ويربي حفيدته «إلويز» بعد وفاة ابنته أثناء الوالدة .وفيما يصارع الرجل للتغلب
ّ
على أحزانه ،تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تطالب جدة حفيدته ذات األصول األفريقية
«روينا» (أوكتافيا سبينسر) بأن تعود حضانة الفتاة إلى والدها «ريغي» (أندريه هوالند).
واألخير مدمن على املخدرات ،ويتهمه «إليوت» باإلهمال الذي ّأدى إلى وفاة ابنته .هكذا ،يجد
ّ
الجد نفسه أمام معركة حضانة سيفعل أي شيء من أجل ربحها .يذكر أنه من بني أبطال العمل
أيضًا جيليان جايكوبس ،وأنطوني ماكي ،وبيل بور.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109فوكس» ()01/285582

تحتفل فرقة الروك البديل اللبنانية «روزويل» اليوم بإطالق ألبومها
الجديد الذي يحمل عنوان ( Unraveling New Beginningsكشف
ّ
الـبــدايــات الـجــديــدة) .إن ــه األلـبــوم رقــم  3بعدما أبصر«انعكاسات»
( )Reflectionsالنور في  ،2006و«بعيد املنال» ()Out of Reach
في  .2011إذًا ،تدعو الفرقة املؤلفة من غيث ّ
الحر (غناء وغيتار)،
ورودي ف ــارس ( درامـ ــز) ،وف ــادي بوخليل (غـيـتــار) محبيها إلى
مشاركتها هذا الحدث املهم.
إطالق  :اليوم ـ  20:30في ( Quadrangleالحازمية ـ جبل لبنان).
الدخول مجاني .لالستعالم03/654257 :

ضمن فعاليات «برنامح زكــي ناصيف للموسيقى» لعام 2014
ـ ( Towards more refined Music 2015نحو موسيقى أكثر
دقة) ،تحتضن «الجامعة األميركية في بيروت» يوم الثالثاء املقبل
حفلة تحت عـنــوان ( When Opera meets Broadwayعندما
تــاقــي األوبـ ــرا ب ـ ــرودواي) تحييها فــرقــة  En Fa Miاملــؤلـفــة من
السوبرانو كورين متري ،و امليزو سوبرانو إليان سعادة ،والتينور
بشارة ّ
مفرج ،والباريتون تيدي نصر ،إضافة إلى كريستيان أبو
ّ
عني الذي سيحل ضيفًا.

تـ ــدعـ ــو ج ـم ـع ـي ــة «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ـ ـ ـ ـ ذاكـ ـ ـ ـ ــرة»،
والـ«يونيسف» و«دار امل ـصـ ّـور» يــوم األربـعــاء املقبل
إلى معرض «لحظة  »2الذي يحمل عنوان «خمسمئة
ك ــام ـي ــرا لـخـمـسـمـئــة ط ـف ــل ف ــي ت ـج ـم ـعــات ال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن ف ــي ل ـب ـنــان» .إل ــى جــانــب م ـعــرض الـصــور
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،يـتـضـمــن ال ـح ــدث ال ــذي يستمرحتى
ّ
األول من نيسان (أبريل) املقبل عرض فيلم وثائقي
عن املـشــروع وعــن األطـفــال املشاركني فيه من تنفيذ
املصور» ،إضافة إلى توزيع كتاب «لحظةّ .»2
ّ
يتوج
«دار
املـعــرض مـشــروعــا استمر بــن عــامــي 2013و،2014
نشط خــالــه أعـضــاء جمعية «ذاك ــرة» بـهــدف تدريب
 500طفل في تجمعات النازحني السوريني في شتى
مناطق لبنان من شماله إلى جنوبه ،ومن بيروت إلى
سهل البقاع ،حيث يعيش األطفال في ظروف بائسة
ّ
في خيام مصنوعة ّ
مما تمكن األهالي من جمعه من
أقمشة وملصقات إعالنية مهملة.

الثالثاء  24آذار (مــارس) الحالي ـ  20:00ـ «أسمبلي هول» (.)AUB
لالستعالم01/350000 :

األرب ـعــاء  25آذار (مـ ــارس) الـحــالــي ــ  18:00ــ «مسرح
المدينة» (بيروت) .لالستعالم01/753021 :

The Second Best Exotic Marigold Hotel
وصل فيلم  The Second Best Exotic Marigold Hotelأخيرًا إلى الصاالت اللبنانية وهو
ّ
مادين ،ومن كتابة أول باركر .إنه الجزء الثاني من
شريط درامي بريطاني من إخراج جون ُ
 The Best Exotic Marigold Hotelالذي أطلق عام  ،2012ويضم مجموعة كبيرة من النجوم:
جودي دينش ،وماغي سميث ،وبيل نايتي ،وسيليا إيمري ،وبينيلوبي ويلتون ،ورونالد بيكاب،
وريتشارد غير ،وديانا هاردكاسل ،وآخرين .تدور أحداث الفيلم حول «سوني» الذي يطمح
بتوسيع الفندق ليضم جزءًا خاصًا باملسنني ،األمر الذي يأخذ الكثير من وقته ،رغم ّأنه ّ
متزوج
حديثًا من حبيبته .يستقبل الفندق ّروادًا جددًا وهم «جاي» و«الفنيا» ،لكن املشكلة ّأن هناك
غرفة واحدة فارغة.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269سينما سيتي» (،)01/995195
«فوكس» ()01/285582

