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صورة
وخبر

ّ
ّ
حتـى نهايـة الشـهر الحالـي ،تواصـل  Gingerbread Townاسـتقبال الـزوار الصغـار والكبـار فـي برغـن النرويجيـة .إنهـا أكبـر مدينة مـن نوعها في العالـم ،تحوي
نمـاذج مصغـرة عـن منـازل وقطـارات وسـيارات وسـفن مصنوعـة مـن خبـز الزنجبيـل ،يسـاهم في إنجازهـا طالب المـدارس وريـاض األطفـال كل عام فـي مثل هذا
الوقـت مـن السـنة .يحـاول هـؤالء إعـادة بنـاء برغن بـكل تفاصيلهـا لكن بطعـم الزنجبيـل! (أ ف ب)

«آخر أيام المدينة» ...عرض صيداوي

جبل عامل
منبت الشعراء

سمر سالمة:
أمسية ميالدية

يدعو «املنتدى الثقافي األدبي
الجنوبي» و«مركز البحوث
والدراسات العاملية» ومجموعة
«نسائم اإلبداع» الثقافية ،غدًا الجمعة
لحضور توقيع كتاب «شعراء جبل
عامل املعاصرون» ّ
(قدم له حسن
استراحة «القرية»
عاصي) في
ّ
ّ
(الصرفند) .تتخلل املوعد كلمات لكل
من رئيس ّ
بلدية الصرفند علي خليفة،
والكاتبة مريم فاهمي (عن املنتدى
الثقافي) ،والشاعر عباس كساب (عن
نسائم اإلبداع) ،وحسن عاصي (عن
مركز البحوث) ،وراعي االحتفال ّ
معمر
عالمة ،والشاعر مصطفى سبيتي
(الصورة) باسم شعراء جبل عامل
ّ
املعاصرين ،على أن تتولى اإلعالمية
غدير رمال ّ
مهمة التوقيع.

ضمن فعاليات مهرجان «بيروت
ّ
ّ
املستمرة لغاية يوم األحد
ترنم»
املقبل ،تحيي السوبرانو اللبنانية
ّ
املتمكنة سمر سالمة (الصورة)
أمسية كالسيكية في «كاتدرائية
مار لويس للكبوشيني» في
وسط بيروت ( )20:00بمرافقة
«أوركسترا سينفونييتا بيروت».
اعتاد جمهور هذا الحدث السنوي
ّ
على لقاء الفنانة التي تتخذ من
مقرًا لها .وهذه ّ
باريس ّ
املرة،
اختارت سالمة تقديم  13مقتطفًا
من أعمال غنائية كالسيكية
ودينية وميالدية وأوبرالية من
حقبات مختلفةّ ،
حصة األسد
فيها للباروك (فيفالدي ،وهاندل،
وباخ).

غدًا الجمعة ـ الساعة الخامسة والنصف
ً
مساء – استراحة «القرية» (ضهور
الصرفند – جنوب لبنان).
لالستعالم03/627353 :

أمسية السوبرانو اللبنانية سمر سالمة:
ً
مساء ـ كاتدرائية
اليوم ـ الساعة الثامنة
مار لويس للكبوشيني (وسط بيروت).
لالستعالمbeirutchants.com :

بعد عرضه في أكتر من ثمانني
مهرجانًا حول العالم وحصوله
على أكثر من عشر جوائز دولية
(منها جائزة «كاليغاري» في
«مهرجان برلني السينمائي
الدولي») ،يحط فيلم «آخر أيام
املدينة» ( 118د ـ  /2016سيناريو
وحوار رشا سلطي) للمخرج
املصري تامر سعيد ( ،)1972غدًا
الجمعة في سينما «إشبيلية»
في صيدا (جنوب لبنان). في
هذا العمل ،يختلط التسجيلي
بالروائي ،من خالل قصة املخرج
ّ
يصور
«خالد» الذي يحاول أن
فيلمًا تسجيليًا عن مدينته
وعائلته ووسط البلد .يأخذنا

الشريط في رحلة إلى الذات،
ُ
ويسمعنا نبض القاهرة خالل
2009
الفترة املمتدة بني عامي
ّ
ّ
و .2011علمًا بأن الكاميرا توقفت
عن الدوران قبل أسابيع فقط من
«ثورة يناير»  .2011أما الئحة
ً
األبطال ،فتضم كال من :خالد عبد
الله ،ومريم صالح ،وعلي صبحي،
وحنان يوسف ،وحيدر حلو،
وليلى سامي ،وغيرهم.
* عرض فيلم «آخر أيام املدينة» :غدًا
الجمعة ـ الساعة السابعة والنصف
ً
مساء ـ مسرح وسينما «إشبيلية»
(شارع حسام الدين الحريري ـ صيدا ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم76/446199 :

تحية من طالب LIU
إلى األستاذ زياد
ّ
ّ
تنظم مجموعة من طلب الكاتب
واملخرج املسرحي زياد أبو عبسي
( 1956ـ  ،)2018اليوم الخميس
ً
احتفاال تكريميًا ألستاذها في
«الجامعة اللبنانية الدولية» في
صيدا (جنوب لبنان) ،بحضور
عدد من أصدقائه ّ
املقربني وأفراد
ّ
عائلته ،يتخلله عرض بعض
ّ
الشهادات ّاملصورة .وكان ابن بلدة
راشيا الفخار ،قد غادرنا في 18
تشرين الثاني (يناير) املاضي،
وثقافيًا ّ
ّ
تاركًا إرثًا ّ
غنيًا،
فنيًا
ّ
وشخصيات أداها طبعت مرحلة
أساسية من تاريخ لبنان من
«إدوار» إلى «أبو الزلف» و«مستر
هارولد»...
تكريم زياد أبو عبسي :اليوم ـ الساعة
الثانية عشرة ظهرًا ـ قاعة املسرح في
«الجامعة اللبنانية الدولية» (صيدا ـ
جنوب لبنان).
لالستعالم07/750550 :

