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صورة
وخبر

ّ
قبيـل بـدء مهرجـان «نافراتـري» الهنـدي فـي  13مـن تشـرين األول (أكتوبـر) الحالـي ،يسـتكمل المشـاركون اسـتعداداتهم .مـن
ّ
ّ
والخيرة «دورغـا» .إلى جانب
القويـة
خلال هـذا الحـدث السـنوي الـذي يجري على مدى تسـعة ّأيام ،يحتفـي الهنـدوس بآلهتهم
ّ
ّ
المنوعة( .سـانجاي كونوجيا ـــ أ ف ب)
تتضمـن االحتفـاالت الكثيـر من الرقصـات
الزينـة والزخرفـة واألزيـاء المبهرجـة،

برفقة ريان والفرقة
فاياّ ..
سيدة القصر
تحيي املغنية السورية فايا يونان
(الصورة) االثنني املقبل حفلة
في «قصر األونيسكو» (بيروت)،
بمفرافقة فرقة يقودها املوسيقي
اللبناني ريان الهبر .سيكون
ّ
«منوعًا جدًا» ،وفق
الريبيرتوار
ما قالت يونان في اتصال مع
«األخبار»« :سيراوح بني الوطنية
والحب والتراث والبوب ،وبني القديم
ً
والجديد» .هكذا ،سنسمع أعماال
لفيروز ووديع الصافي وماجدة
الرومي وجوليا بطرس ،ومختارات
ً
من التراث الحلبي ،فضال عن أغنيات
خاصة ،بينها «نم يا حبيبي»
(كلمات موفق نادر ،ألحان وتوزيع
مهند نصر) التي تغنيها على
ّ
املسرح ّ
للمرة األولى .يذكر أن جزءًا
من ريع الحفلة يعود إلى برنامج
«جمعية ممكن» لدعم املدرسة
الرسمية.
حفلة فايا يونان 12 :تشرين ّ
األول
(أكتوبر) ـ  20:30ـ في «قصر األونيسكو»
(بيروت) .لالستعالم01/343101:

يمنى العيد ّ
مكرمة
في «الثقافي الجنوبي»
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
غد الخميس
الجنوبي» بعد ٍ
ندوة لتكريم الناقدة اللبنانية
يمنى العيد ( 1935ـ الصورة)
صاحبة اإلنجازات الكبيرة في
مجال الكتابة والنقد والتعليم
والنضال واملقاومة.
ّ
سيقدم
خالل هذه الندوة،
الكاتب التونسي رضا بن
حميد محاضرة تتمحور حول
موضوع «الدكتورة يمنى
العيد في تجربتها النقدية
العربية».
ّ
يتولى ّ
ومن ّ
مهمة
املقرر أن
التمهيد عضو الهيئة اإلدارية
ّ
للمجلس محمد علي مقلد.
ندوة لتكريم يمنى العيد 8 :تشرين ّ
األول
ً
مساء ـ
(أكتوبر) ـ الساعة السادسة
قاعة «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
في بيروت (نزلة برج أبي حيدر ـ خلف
ّ
محطة «توتال»).
لالستعالم01/703630 :
أوwww.althakafi-aljanoubi.com

«مترو المدينة» مشاعًا
لـ «عصابة المندسين»
ُي ّ
خصص «مترو املدينة»
غد الخميس سهرته للراب
بعد ٍ
ّ
والهيب ضمن حفلة مميزة مع
بداية قدوم األمطار .ليلة من الراب
إذًا ستكون نجمتها «عصابة
املندسني» ،وستحمل عنوان «بني
ّ
العصا والسكني» .وهذه العصابة
مؤلفة من مجموعة من الفنانني
ّ
والسيد
الشباب ،وهم :الراس،
ّ
درويش ،وناصر دين الطفار،
ويزن األصلي ،وفتحي رحمة،
ورائد غنيم.
ّ
ستؤدى
ومن بني األغنيات التي
خالل الحفلة «نحنا والزبل
ّ
جيران» (بو ناصر الطفار والراس)
ّ
التطورات التي
املستوحاة من
ّ
تهز الشارع اللبناني خالل الفترة
املاضية.
ّ
«بني العصا والسكني»:
 8تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ الساعة
ً
العاشرة مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

