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صورة
وخبر

ّ
ّ
األوروبيـة» الـذي نظمتـه  mtvأول مـن أمس فـي مدينة
حصـد المغنـي الكنـدي جاسـتين بيبـر (الصـورة) أكبـر عـدد مـن الجوائـز فـي مهرجـان «جوائـز الموسـيقى
ّ
ميلان اإليطاليـة .وحصـل بيبـر علـى جوائـز «أفضـل مغـن» ،و«أفضـل مغن من أميركا الشـمالية» ،و«أوسـم مغـن» ،إضافة إلـى «أفضل إنتاج مشـترك» .مـن جهتها،
بـوب» ،فيمـا حازت األميركيـة ريهانا جائـزة «أفضل مغنيـة» .وكانت جائزة «أفضـل برنامج علـى الهواء» من
حصلـت فرقـة «وان دايركشـن» علـى جائـزة «أفضـل أغنيـة
ّ
نصيـب مغنـي األغنيـات وكاتبهـا ،البريطانـي إيد شـيران الـذي تولى تقديم فقـرات االحتفال( .جوسـيبي كاكاس ـــ أ ف ب)

جاز وموشحات شرقي
َ
«ع نوطة» في المترو

«نجمة» دايفد بوي
ستلمع في يناير

أصدقاء كمال جنبالط:
فلسطين إلى أين؟

تعود «فرقت َع نوطة» إلى «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في
السادس من تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .الفرقة اللبنانية
الشابة التي اشتهرت بدمج أنماط
مختلفة مثل الجاز
موسيقية
ّ
ّ
ستقدم
والشرقي واملوشحات،
خالل هذه السهرة أغنيات من ألبوم
«ح  ،»Jazzوأخرى جديدة ،إضافة
ِ
إلى أعمال معروفة وكالسيكية
بتوزيع جديد وعصري« .فرقت
َع نوطة» مؤلفة من بترا حاوي
(غناء ـ الصورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجدي أبو دياب
(بيانو) ،وزاهر حمادة (باص)،
وعلي صباح (غيتار إلكتروني)،
وجهاد زغيب (درامز).

بعدما اضطر محبو دايفد بوي
( 68سنة ـ الصورة) لالنتظار عشر
سنوات إلطالق ألبومه األخير The
( Next Dayاليوم التالي) ،يبدو
ّ
أن وقت استقبال األلبوم املقبل
اقترب .أكد متحدث باسم الفنان
البريطاني أمس ما سبق أن أعلنته
صحيفة «تايمز» البريطانية حول
ّ
أن األلبوم رقم  26لبوي بعنوان
ُ
( Blackstarنجمة سوداء) سيبصر
النور في الثامن من كانون الثاني
(يناير) املقبل ،تزامنًا مع احتفاله
بعيد ميالده الـ .69
ّ
سيتألف العمل من سبع أغنيات،
ّ
مدتها اإلجمالية  45دقيقة .وأكد
ّ
ّ
املتحدث أن أغنية منفردة من
ُ
األلبوم ستطلق في  20تشرين
الثاني (نوفمبر) املقبل ،فيما لفتت
ّ
مصادر مطلعة لـ«تايمز» إلى أن
طابع األغنيات سيميل إلى الجاز
مع إيقاع مستوحى من فرق أملانية
رائدة في السبعينيات مثل  Canو
.Kraftwerk

تدعو «رابطة أصدقاء كمال
جنبالط» إلى ندوة بعنوان «ما
يحصل من أحداث في فلسطني
اليوم أعاد القضية الفلسطينية
الى الواجهة ،فإلى أين فلسطني
وقضيتها؟» غدًا األربعاء في ّ
مقرها
في كليمنصو (بيروت) .يشارك
في الندوة الباحثة املتخصصة
بالشؤون اإلسرائيلية رندة حيدر
(الصورة) ،واألستاذ الجامعي
والباحث الفلسطيني جابر
سليمان ،إضافة إلى اإلعالمي
والباحث يقظان التقي الذي
ّ
سيتولى أيضًا إدارة املناقشات.

حفلة «فرقت َع نوطة» :الجمعة 6
ً
مساء
تشرين الثاني ـ الساعة العاشرة
ـ في «مترو املدينة» (مبنى «الساروال»
ـ الحمرا /بيروت) .للحجز واالستعالم:
76/309363

«إلى أين فلسطني وقضيتها» :غدًا
األربعاء  28تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ
الساعة الخامسة بعد الظهر ـ في مقرّ
«رابطة أصدقاء كمال جنبالط» في
كليمنصو (بيروت ـ شارع املكسيك ،تجاه
«مستشفى طراد» ،بناية «توتال» سابقًا،
الطابق الثاني).
لالستعالم01/370117 :

