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ّ
المنوعـة ،وال ّ
سـيما األسـماك االسـتوائية،
يتوافـد اآلالف فـي طوكيـو يوميـا إلـى سـاحة «سـوني» لرؤيـة األعـداد الهائلـة مـن المخلوقـات البحريـة
التـي اسـتقدمت مـن جزيـرة «أوكينـاوا» فـي جنـوب اليابـان .ويأتـي ذلـك فـي سـياق المعـرض الصيفـي المسـتمر حتـى  28آب (أغسـطس) المقبـل.
(كازوهيـرو نوغـي ـــ أ ف ب)

«مدن» محمد هاشم
مسكونة بالقلق

ويك إند ِلحفد:
دقي يا مزيكا!

ُطرب «عزيزة»
يشعل Blue Note

يستضيف «مترو املدينة» في
 25تموز (يوليو) الحالي عرضًا
للفيلم الوثائقي «مدن من قلق»
( 58د ،).يليه نقاش مع مخرجه
وكاتبه محمد هاشم .املدن
مثل البشر ،جسدها الشوارع/
املباني وروحها ناسها ،تتأثر
بمحيطها وتؤثر بقاطينها
وينتج عن هذا التشابه عالقة
تفاعلية يمكن تلمسها بمظاهر
مختلفة ،قد يكون أبرزها:
القلق .في هذا الشريط الذي
أنتجته عبير هاشم ،سنكتشف
حاالت القلق هذه من خالل
ثالث شخصيات عربية من
لبنان ،والعراق ،ومصر ،لنعيش
معها واقعها املوتور.

في  22تموز (يوليو) الحالي،
ينطلق في قرية ِلحفد (قضاء
جبيل) مهرجان Oakenfest
الذي يجمع على مدى ثالثة
ّأيام عددًا كبيرًا من الفنانني
الشباب الذي ينتمون إلى
مدارس موسيقية مختلفة،
ويسمح للحاضرين بالتفاعل
واالستمتاع بالطبيعة .من
بني الفنانني املشاركني فرقة
الروك اللبنانية  Madinatالتي
تأسست عام  2015وتتألف
من أربعة أعضاء ،هم :أنطوني
عطوي (باص غيتار) ،وفيليب
ديب (دارمز وغناء) ،وجوزف
عبود (غيتار وغناء) ،وأيمن
زبداوي (كيبورد ومؤثرات).

عرض فيلم «مدن من قلق» :االثنني
ً
مساء ـ
 25تموز ـ الساعة الثامنة
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

حفل ة  Madinatفي �Oaken
 :festالسبت  23تموز ـ Lehfed
( Country Clubقضاء جبيل).
لالستعالم والحجز03/324202 :
أو www.ihjoz.com

منذ سنوات ،تواظب «عزيزة»
(رنا خليل ـ الصورة) على
إحياء حفالت في .Blue Note
ضمن برنامجه الفني الحافل
ّ
يتجدد املوعد في
هذا الصيف،
املقهى البيروتي مع املغنية
اللبنانية كل يوم أربعاء،
حيث ّ
تقدم باقة من األغاني
الطربية املعروفة ،وأخرى من
أنماط موسيقية مختلفة ومن
ريبيرتوارها الخاص .تعود
تجربة «عزيزة» إلى عام 2010
حني نالت امليدالية الذهبية في
«استديو الفن» عن فئة الطرب
ّ
العربي .وهي متأثرة بالتراث
العربي ،وقد أطلقت في عام
 2014ألبومها ّ
األول الذي حمل
اسمها وضم تسع أغنيات.
حفلة «عزيزة» :غدًا األربعاء
ـ  22:00ـ مقهى Blue Note
(شارع املكحول الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/743857 :

