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وخبر

«فيللينـي  :100عبقـري خالـد» ّهـو عنـوان المعرض الـذي افتتح أمس االثنين في «قصر سيسـموندو» في مدينـة ريميني اإليطالية .الحدث المسـتمر
لغايـة  15آذار (مـارس)  ،2020يتخـذ مـن مسـقط رأس فيديريكـو فيللينـي ( 1920ـــ ّ )1993
اإليطالي
مقرًا له ،ويحتفـل بالمئوية األولى لميلاد المعلم
ّ
ّ
مصـورة ،صـورًا فوتوغرافيـة ،وثائـق أرشـيفية ،أزيـاء وغيرهـا مـن القطـع المرتبطـة بروائعـه السـينمائية .علمـا بأن
الراحـل .يحتـوي الحـدث مقاطـع
ريمينـي شـهدت احتفـاالت ّ
منوعـة بهـذه المناسـبة ،ضمـن فعاليـات «فيللينـي  »100التي تعم مختلـف أنحاء البلاد( .أندرياس سـوالرو ــ أ ف ب)

منوعات
األوركسترا اللبنانية« ....ويبقى الوطن»!

وسام طانيوس:
الالجئون إن حكوا

«إعصار» حسين سبيتي
يضرب في صور

أنجز املخرج اللبناني وسام
طانيوس (الصورة) فيلمه الوثائقي
ّ
األول «نحن من هنا» الذي سيشارك
في «مهرجان روتردام السينمائي»
الذي يفتتح غدًا األربعاء ُ
ويختتم
في  2شباط (فبراير)  .2020يتحمور
العمل حول «جميل» و«ميالد».
شقيقان سوريان في منتصف
العشرين من العمرّ ،
يقرران تغيير
مصيرهما وإعادة بناء حياتهما من
أوروبا .فيتركان كل شيء
الصفر في ّ
خلفهما ويتسلحان بشغف الحياة،
العزيمة واألمل بمستقبل أفضل.
يقوم ابن خالهما «وسام» ،على
مدار  5سنوات ،بتوثيق رحلتهما،
مستحضرًا ذكريات طفولتهما
السعيدة والتساؤالت عن املعنى
الحقيقي للوطن ،باإلضافة إلى
استكشاف قدرة اإلنسان على التأقلم
مع التغيير مهما كان جذريًا.

تدعو «الحركة الثقافية في لبنان»،
يوم الجمعة املقبل ،إلى ندوة في
مركزها في صور ،ملناقشة رواية
«إعصار بالتيمور» لحسني سبيتي
(الصورة ـ ـ «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر» ـ ـ  .)2014اللقاء الذي يديره
ّ
القاص مهدي زلزلي ،تتخلله قراءة
للناقد والشاعر واألكاديمي علي نسر،
ومداخالت للحاضرين ،وكلمة للكاتب.
تحكي الرواية سيرة شاب لبناني
ّ
تنقل بني املالعب ،العب كرة قدم
وصحافيًا رياضيًا ،وأروقة الجامعة
الحياة
طالبًا مشاكسًا ،ودهاليز
ّ
عاشقًا ومكافحًا ،ليكتشف تفشي
الطائفية في املجاالت الثالثة ودورها
في إقصائه عن كثير من النجاحات.
الجمعة  24كانون الثاني ـ ـ  17:30ـ ـ «مركز
باسل األسد الثقافي» (صور ـ ـ جنوب
لبنان).

على الرغم من الظروف الصعبة التي
ّ
تصر «األوركسترا
ترزح تحتها البالد،
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
ـ عربية» على مواصلة العمل .في هذا
غد
السياق ،تحيي األوركسترا ،بعد ٍ
الخميس ،حفلة بعنوان «ويبقى الوطن».
يضم برنامج األمسية مجموعة ّ
ّ
منوعة
من األعمال املوسيقية ،من بينها« :إلى
صادق جالل العظم» (نصير ّ
شمة)،
«لونغا نوا أثر (جيلبير يمني)« ،رقصة
الغيرة» (األخوان رحباني)« ،درب
الصيادي» (أنطوان فرح)« ،بني النور
والروح» (وليد نهرا)« ،الفصل األخير»
(وليد غلمية)« ،نور» (لوقا صقر)،

«ذكرى» (إياد كنعان) و«لونغا حجاز»
(فؤاد ّ
عواد) ،باإلضافة إلى «آثار على
الرمال» و«قديش كان في ناس» لزياد
ّ
الرحباني .يتولى املايسترو أندريه الحاج
(الصورة) قيادة األوركسترا ،فيما يشارك
فيها املوسيقي مازن صالحة بمرافقة
عوده.
أمسية «ويبقى الوطن» :الخميس  23كانون
ً
مساء
الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة الثامنة
ـ قاعة «بيار أبو خاطر» في «جامعة القديس
يوسف» (حرم كلية العلوم اإلنسانية ـ طريق
الشام /بيروت) .لالستعالم:
 www.conservatory.gov.lbأو 01/421000

الشيخ شفيق جرادي:
فجر مرحلة جديدة؟
في ضوء اغتيال قائد فيلق القدس
في الحرس الثوري الجنرال قاسم
سليماني ،سيكون الجمهور ،غدًا
األربعاء ،على موعد مع لقاء حواري
مع الشيخ شفيق جرادي (الصورة)
بعنوان «هل هناك ارتباط بني
حدث االستشهاد األخير وعالمات
الظهور؟» .من بني األسئلة التي
ُ
سيجاب عنها في هذا النشاط الذي
يحتضنه «معهد املعارف الحكمية»:
هل هناك رواية خاصة بشهادة
سليماني؟ وما قصة القبعات الزرق
في البحر وعالقتها بمعركة إخراج
الجيش األميركي من املنطقة؟ وهل
نحن أمام بدء إزالة دول من الخارطة؟
غدًا األربعاء ـ ـ  18:00ـ ـ ّ
مقر «معهد
املعارف الحكمية» (سان تيريز ـ ـ ضاحية
بيروت الجنوبية ـ ـ ّ
مجمع يحفوفي ـ ـ بلوك
( /)cط .)3لالستعالم05/642191 :

