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وخبر

أجـرت راقصـات «مـوالن روج» الفرنسـية أمـس جلسـة تصويـر خاصة بالقـرب من تمثـال ميرليون في سـنغافورة ،بعـد تقديمهن عرضـا ّ
مميزًا
مـن أجـواء الكاباريـه خلال عشـاء حضـره أعضـاء مـن الجاليـة الفرنسـية فـي البلاد فـي  7آذار (مـارس) الجـاري لالحتفـال بالذكـرى الخمسـين
السـتقاللها .وتتزامـن الذكـرى هـذا العـام مـع حلـول سـنة الخـروف ،وفـق التقويـم القمـري( .روسلان رحمـن ـــ أ ف ب)

ّ
أميمة :إنها فلسطينكم يا أحفاد يسوع!
تحمل الفنانة اللبنانية أميمة الخليل
في جعبتها مشروعًا جديدًا .صحيح
ّ
أنها اعتادت تقديم األعمال الفنية
الوطنية واملتعلقة بقضايا مصيرية،
على رأسها القضية الفلسطينية،
ُ ّ
ّ
غير أن ما تحضر له اليوم مختلف.
ّ
إنها أغنية «خطبة األحد» التي كتب
كلماتها الشاعر الفلسطيني مروان
ّ
ّ
مخولّ ،
ولحنها ووزعها مواطنه زياد
خوري .إلى جانب صوت الخليل،
ّ
ستتضمن األغنية (ثماني دقائق)
مقاطع بصوت الشاعر ،ومقاطع
موسيقية خالصة« .مع الشاعر مروان
مخول واملوسيقي مراد خوري...
في الطريق إلى األغنية .»!...تعليق
أرفقته صاحبة أغنية «وقلت بكتبلك»
بصورة باألسود واألبيض لها مع
الثنائي الفلسطيني نشرتها على
صفحتها الفايسبوكية ،لإلعالن عن
املشروع املرتقب (الصورة).

«األغنية تحمل رسالتني ،األولى
فنية والثانية سياسية» ،تقول أميمة
الخليل في اتصال مع «األخبار».
وتضيف« :نهدف منها إلى مناهضة
تجنيد املسيحيني الفلسطينيني في
جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بدعوى
حمايتهم من «املد» اإلسالمي في
ّ
املنطقة» ،مشيرة إلى أن «العدو
يستعني برجال الدين في الكنائس
لهذه ّ
املهمة ،ليس فقط في أوروبا بل
في األراضي املحتلة أيضًا».
األغنية التي يجمع عنوانها بني
ُ
خطبة الجمعة ّ
وقداس األحد ،ستطلق
في  22آذار (مارس) الجاري في
مختلف أنحاء العالم ،ضمن مشروع
متكامل يضم أيضًا «فيلمًا ذا قيمة
فنية عالية يحتوي على صور من
ّ
فلسطني» .وتشير الخليل إلى أنها ال
تزال في انتظار التنسيق مع الشاشات
اللبنانية للترويج لألغنية.

بانوراما

الفلسطينية»:
«الدراسات ّ
اإلقتصاد وحل الدولتين
ّ
ينظم «مركز الدراسات الفلسطينية»
في  18آذار (مارس) الجاري ندوة
برهان دجاني السنوية بعنوان:
«التنمية االقتصادية الفلسطينية
ّ
وآفاق حل الدولتني» في «الجامعة
ّ
ستقدمها
األميركية في بيروت»،
الباحثة واألستاذة الجامعية
الفلسطينية ليلى فرسخ ( 1967ـ
الصورة) .هذه األخيرة هي أستاذة
مشاركة في العلوم السياسية في
«جامعة ماساتشوستس» في والية
بوسطن األميركية ،ولها مؤلفات
وكتابات ّ
ّ
ومنوعة في االقتصاد
عدة
السياسي للصراع اإلسرائيلي ـ
ّ
الفلسطيني وحل الدولة الواحدة.
وهي باحثة رئيسية في «مركز
دراسات التنمية» في «جامعة
بيرزيت» في الضفة الغربية.
ندوة برهان دجاني السنوية 18 :2015
آذار ـ  17:00ـ «كولدج هول  »B1في الـ
( AUBشارع بليس ـ راس بيروت).
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