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بعـد االنتهـاء مـن عمليـة الترميـم ،سـتعرض  5397قطعـة أثريـة مـن مجموعـة تـوت عنخ آمـون في المتحـف المصـري الكبير فـي الجيزة
ّ
واألسـرة الخاصـة بالملـك الفرعونـي الشـاب .وكان مديـر الشـؤون الفنيـة للترميـم
(جنـوب غـرب القاهـرة) ،بمـا فـي ذلـك ّ العجلات الحربيـة
بالمتحـف ،حسـين محمـد ،قـد ّ
صـرح بـأن فريـق العمـل واجـه صعوبـة بالغـة فـي إنجـاز المهمـة (محمـد الشـاهد ـــ أ ف ب)

شانتال بيطار
ّ
تغني وردة

ريتا باروتا
 ...والله زمان!

سامي حواط
«ونعود» إلى AUB

بعد غد الخميسّ ،
تجدد املغنية
ٍ
اللبنانية شانتال بيطار (الصورة)
موعدها مع جمهور «تياترو فردان»،
حيث ّ
تقدم حفلة خاصة بوردة (1939
ـ  .)2012اختارت شانتال  23أغنية
من أرشيف ّالفنانة الجزائرية ،من
بينها« :بتونس بيك» ،و«العيون
السود» ،و«قلبي سعيد» ،و«حكايتي
مع الزمان» ،و«وحشتوني» ،و«في
يوم ليلة» .أما الفرقة املوسيقية
ّ
التي ترافقها ،فتتألف من :بشار
فحلو (قانون) ،مصطفى حموي
(ناي) ،طوني جعجع (كيبورد)،
مناف إبراهيم (غيتار باص)ّ ،
محمد
البوشي (رق وكاتم) ومازن شامية
(طبلة) ،إضافة إلى ثنائي الكورال
املعروف بـ«نبيل وجميل».

تحت عنوان  ،It’s been a whileتعود
الفنانة اللبنانية ريتا باروتا (1979
ـ الصورة) في  16نيسان (أبريل)
الحالي إلى «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) لتقديم سهرة غنائية ترضي
ّ
ستؤدي باروتا
مختلف األذواق.
مختارات من أغنيات فرق وفنانني
عرب وعامليني ،مازجة بني أنماط
موسيقية ّ
منوعة .الئحة األسماء
التي سيستمتع الحضور بأعمالها
تشمل« :ميتاليكا» ،و«آبا» ،وآيمي
واينهاوس ،وديانا كرال ،وصباح،
و«ذا دورز» ...ترافق باروتا في هذا
املوعد مجموعة من املوسيقيني،
هم :جورج أبي عاد (كيبورد) ،وزياد
الحلو (غيتار) ،وراني بطيخ (باص)،
وريشارد حنا (إيقاع).

يدعو نادي «السنديانة الحمراء»
في  18نيسان (أبريل) الحالي إلى
حضور حفلة للفنان اللبناني
سامي حواط (الصورة) وفرقته
ّ
«الرحالة» في «الجامعة األميركية
ّ
ّ
ّ
في بيروت» .وبما أن حواط لم يغن
في هذا الصرح منذ زمنّ ،قرر أن
يكون اللقاء املنتظر «ونعود» فرصة
لتعريف الشباب إلى أعماله .هكذا،
ّ
سيؤدي باقة من أشهر أغنياته كـ
«الرأي العام» و«أحد اإلخوان» و«ال
تسألني عن ديني» ،على أن ترافقه
وفاء البيطار (قانون) ،ورمزي أبو
كمال (بيانو وغيتار) ،وسماح بو
املنى (أكورديون) ،وأحمد الخطيب
(الرق) ،ورامي الجندي (اإليقاع)

ّ
شانتال بيطار تغني وردة :الخميس 11
نيسان (أبريل) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «تياترو فردان» (سنتر
والنصف
دون ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/800003 :

 :It’s been a whileالثالثاء  16نيسان ـ
ً
مساء ـ «مترو
الساعة التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة «ونعود» :الخميس  18نيسان
ً
مساء ـ في «قاعة
ـ الساعة الثامنة
بطحيش» («ويست هول» ـ /AUB
شارع بليس) .لالستعالم01/350000 :
ّ
(مقسم )2685 :أو events@aub.edu.lb

