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صورة
وخبر

وزعت ّأول مـن أمس في احتفـال «جوائز الموسـيقى األميركيـة» ،إال ّأن النجمـات خطفن األنظـار بعروضهن
علـى الرغـم مـن سـيطرة المغنيـن الرجـال على معظـم الجوائز التـي ّ
الحيـة علـى مسـرح «مايكروسـوفت» فـي لـوس أنجليـس ،وعلـى رأسـهن بينـك وليـدي غاغـا وكريسـتينا أغيليـرا وكيلـي كالركسـون .حصـد برونـو مـارس جائـزة «فنـان العـام»،
ّ
فيمـا نـال نايـل هـوران ،العضـو السـابق فـي فرقـة «وان دايركشـن» ،جائـزة «أفضـل فنـان جديـد للعـام» ،قبـل أن يفـوز لويـس فونسـي ودادي يانكـي مـن بويرتوريكـو ،والكندي
جاسـتين بيبـر معاً بجائـزة «أفضـل أغنيـة جماعيـة» عـن «ديسباسـيتو» .أمـا جائـزة «أفضـل فريـق روك بديـل» ،فكانـت مـن نصيب فرقـة «لينكيـن بـارك» التـي أهدتها إلـى مغنيها
األساسـي تشسـتر بنينغتـون الـذي انتحـر فـي تمـوز (يوليو) الماضـي .وكان الفتًا حصـول النجمة المخضرمـة ديانا روس علـى جائزة عن مجمـل أعمالها ،وقد أخذت لها عدسـات
المصوّريـن لقطـات عـدّة قبـل انطلاق الحـدث مـع المنتـج بيـري غـوردي (الصـورة)( .ألبيرتـو إي .رودريغيز ـــ أ ف ب)

مرجعيون على أهبة االستعداد للميالد

بين النبطية وبيروت
«م ْع َز ْف»
حفلتان لـ ِ
ضمن النسخة الثانية لـ
«مهرجان املوسيقى األصيلة
للطالب» ،وبعد سلسلة من
التمارين واللقاءات مع املشاركني
وأربع ورش عمل ،تدعو مبادرة
َْ
«م ْعزف» لحضور الحفلة
ِ
ّ
املوسيقية األولى (بدعم من
«صالت :روابط من
مشروع ِ
خالل الفنون») في  25تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي في
«سينما ستارز» (النبطية).
ّ
سيقدم املشاركون ثالث وصالت
ّ
غنائية وعزفية في مقام الراست
ّ
والبياتي والحجاز .يذكر أن
هذه الحفلة تجري ،على أن تقام
السهرة الثانية في  1كانون ّ
األول
(ديسمبر) في قبو «كنيسة مار
يوسف» (األشرفية).
 25تشرين الثاني ـ  19:00ـ «سينما
ستارز» (النبطية ـ حي امليدان ـ
جنوبًا) 1 /كانون ّ
األول ـ  20:00ـ
قبو «كنيسة مار يوسف» (مونو ـ
بيروت) .الدخول مجاني.

هذه السنة ،لبست جديدة مرجعيون ثوب عيد امليالد باكرًا .في ساحة
البوليفار عند املدخل الرئيسي للبلدة اللبنانية الجنوبية ،رفعت
البلدية قبل ّأيام شجرة خضراء ضخمة غطتها الزينة الحمراء الالفتة.
فالطقس املعتمد منذ انتخاب املجلس البلدي برئاسة أمل الحوراني
ّ
يتميز بحجم الشجرة
عام ( 2010الرئيس الحالي لدورة ثانية)،
في ُ
التي تعد من األطول بني تلك املستخدمة في إطار زينة عيد امليالد في
الجنوب عمومًا .منذ عام  ،1998كسرت البلدة قمع االحتالل اإلسرائيلي
ّ
وزينت الشوارع ومداخل
البيوت ،في سابقة الفتة
على الشريط الحدودي
املحتل حينذاك .وبعد
التحرير في عام ،2000
حافظت عاصمة القضاء
على ّ
تميزها .لم يتقصر
ّ
هذا التميز على الزينة
فقط ،إذ تهدف البلدية
ّ
واملعنيون إلى استقطاب
أكبر عدد من أهالي املنطقة
وأبناء مرجعيون ،وهم في
معظمهم إما مهاجرون أو
مقيمون في بيروت ،لقضاء
العيد في ربوع الجديدة.
احتفال إضاءة الزينة،
وعروض الشارع ،وتوزيع
الهدايا على األطفال ،برنامج
احتفالي متواصل وثابت.
زينة مرجعيون تالقيها
زينة البلدات املجاورة بدءًا
من الخيام مرورًا ببالط،
وبرج امللوك ،وكفركال ،التي
تنصهر جميعها في مشهد
(علي حشيشو)
فرح واحد.

