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صورة
وخبر

ّ
ً
ّ
وتسـتمر لغاية خمس
الرضـع إقباال متزايـدًا في تركيـا .فهي تنطلق مـن عمر الشـهرين
كمـا فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم ،تشـهد دورات تعليـم السـباحة لألطفـال ّ
سـنوات ،إذ يمكـن للصغـار إتقـان هـذه الرياضـة بسـهولة حيـن يكونـون فـي سـن مبكـرة .أمـا بالنسـبة للفوائـد الصحيـة ،فهـي تشـمل :تحسـين صحـة القلـب والدورة
ّ
التحمل( .شـيبنيم جوشـكون ـــ األناضول)
الدمويـة ،وتقويـة قـدرات الرئـة الوظيفيـة ،وتنشـيط وظائـف العضلات وتقويتهـا ،وتحسـين قـدرة الطفـل على

غدًا على «الميادين»# :الحرية_لكريم_يونس

على خشبة «بيريت»
ينساب «الزمن»

مأساة السوريين
بين تجهيز وأداء

«زمن» هي املسرحية التي يحتضنها
«مسرح بيريت» (بيروت) اليوم وغدًا.
يحمل العمل توقيع الدفعة الخامسة
من طالب «مسرح شغل بيت»
(إشراف شادي الهبر ومايا سبعلي/
ً
الصورة) ويشارك فيه تمثيال:
إبراهيم خليل ،وألفت خطار ،وبوب
جريج ،وجميل الحلو ،وحسني قنبر،
ّ
وڤانيسا مراد،
وخديجة صالح،
وماري حبيب ،وميرڤت سلهب،
ووئام سجاع .في ظل السرعة التي
ّ
تتحكم بيومياتنا ،تطرح املسرحية
َ
أسئلة على شاكلة :لم العجلة؟ كيف
ّ
يمر الوقت من دون أن نالحظ؟ ماذا
ً
بعمرنا؟ هل راح هباء؟ ثم
فعلنا
ّ
ً
ّ
التريث قليال
إلى أنه ال بد من
يصل َ َ
و«آخذ نف ْس قبل ما يقطع الزمن».

في  11و 12و 13كانون الثاني (يناير)
الجاريّ ،
تقدم فرقة «إيد وحدة ـ
ّ
دمى» على مسرح «دوار الشمس»
عرضًا تجهيزيًا وأدائيًا بعنوان
«األنا األخرى» ( The Other Iـ فكرة
وإخراج وصناعة دمى :مريم سمعان،
ظل /موسيقى :كنان عزمي ،أداء:
ّ
حسني الحسن) .يركز العرض في
شكل رئيسي على الجانب البصري
ّ
لتجسيد صور ّ
السوريون
مر بها
ولحظات عاشها أفراد «سلبوا إرادتهم
ّ
وكرامتهم» ،تشكل في إحدى تجلياتها
«تعرية للنفس اإلنسانية وقيمها في
خضم الصراع على البقاء» .عبر عوالم
ّ
متخيلة ،يسعى «األنا األخرى» إلى
سرد حكايا واقعية لبشر يعيشون
بيننا ،لكن من دون لغة.

اليوم وغدًا ـ  20:30ـ «مسرح بيريت»
(طريق الشام ـ حرم العلوم اإلنسانية في
الجامعة اليسوعية /بيروت) .البطاقات
في مكتبة «أنطوان».

 11و 12و 13كانون الثاني ـ  18:00ـ
استوديو «كون» (مسرح ّ
«دوار الشمس» ـ
الطيونة /بيروت) .لالستعالم01/381290 :
أو koon.theater.group@gmail.com

منذ  36عامًا ،يقبع كريم يونس
( 1956ـ الصورة) خلف القضبان
ّ
تحول إلى
اإلسرائيلية ،حيث
عميد لألسرى الفلسطينيني
والعرب ،وكان واحدًا من قادة
الحراك داخل سجون االحتالل
طوال هذه الفترة .تضامنًا معه،
ّ
تخصص
وانتصارًا لقضيته،
قناة «امليادين» ،غدًا األحد يومًا
تحت عنوان «الحرية لكريم
يونس» من الساعة الثانية
عشرة ظهرًا حتى منتصف
الليل .في هذا النهار الطويل،
تستضيف قناة «الواقع كما
ّ
املحررين،
هو» عددًا من األسرى
ْ
وعوائل بعض َمن ال يزالون
مسجونني ،إضافة إلى مجموعة
من املناضلني املعنيني بملف
ّ
واملفكرين،
األسرى ،واألدباء
واملتخصصني في شؤون
ّ
العدو
األسرى داخل معتقالت
وسجونه .ومن بني املسائل التي
ّ
التطرق إليها نذكر :وضع
سيتم
األسرى اإلنساني والقانوني
والنضالي ،والحركة األسيرة في
السجون اإلسرائيلية ،والنساء
املعتقالت هناك ،واألبعاد
الثقافية والفنية واألدبية،
وعمليات تبادل األسرى،
وغيرها .أما عند الساعة

ً
ّ
فستخصص
مساء،
التاسعة
مساحة للمناضل اللبناني
جورج إبراهيم عبد الله القابع
في السجون الفرنسية منذ
 .1984في سياق متصل ،وإلى
جانب هاشتاغ #الحرية_كريم_
يونس املوجود على شاشة
«امليادين» ،سيكون الجمهور
على موعد مع مواضيع
ومعلومات خاصة ذات صلة
بالحدث عبر حسابات القناة
على مواقع التواصل االجتماعي
املختلفة وموقعها اإللكتروني،
مع مداخالت من فريق عمل
«امليادين نت» خالل ساعات
التغطية.

ّ
تلوث الليطاني
األسباب والحلول
أصدر البروفسور اللبناني غسان
سكاف (الصورة) ّ
كتيبًا بعنوان
ّ
«التلوث البيئي في حوض الليطاني
وتأثيره على صحة البقاعيني».
يحتوي العمل على نص املحاضرة
التي ألقاها رئيس قسم جراحة
األعصاب والدماغ والعمود الفقري
في «الجامعة األميركية في بيروت»
بدعوة من «جمعية الشباب البقاعي»
في املركز التربوي في عيتا الفخار
في  20تشرين الثاني (نوفمبر) من
العام ّ .2016
تطرقت املحاضرة إلى
جوانب ّ
عدة من الكارثة ،من بينها:
مياه الصرف الصحي ،والنفايات
والنفايات الصناعية
الصلبة،
ّ
واملصانع ومخلفات املرامل
والكسارات ،إضافة إلى املواد الزراعية
والكيميائية .وختم سكاف يومها
حديثه ،داعيًا إلى توقيع عريضة
ترسل إلى كل املعنيني «تبدأ وال
تنتهي باملطالبة بتنفيذ آلية عملية»
لوضع حد ّ
لتلوث هذا النهر الحيوي.

