الثالثاء  4آب  2015العدد 2656

صورة
وخبر

ُ
قبـل ّ
فـي نيويـورك معـرض بعنـوان ،Escaping Time: Art from U.S. Prisonوهـو مـن تنظيـم مؤسسـة Safe
تـح
افت
ـام،
أي
ّ
 Streets Artsالتـي ُتعنـى بإعـادة تأهيـل السـجناء مـن خلال الفـنُ .
ويفتـرض أن يفتـح المعـرض أبوابه أمـام الزوار حتـى  27أيلول
(سـبتمبر) المقبـل( .سبنسـر بلات ـــ أ ف ب)

الراحل الكبير
«مومبا» المترو
بعد سلسلة حفالتها «ال بومب»
العام املاضي ،تحيي فرقة
«الراحل الكبير» سهرة في  9آب
(أغسطس) الحالي في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ،تحت
عنوان «عودة البومب املؤقتة».
تؤدي الفرقة التي تضم عماد
حشيشو (عود) ،وعبد قبيسي
(بزق) ،وعلي الحوت (إيقاع)،
وخالد صبيح (بيانو) ،وساندي
شمعون (غناء) ،ونعيم األسمر
(غناء) ،مجموعة من أغنياتها
التي تلجأ فيها إلى السخرية
ملحاكاة األوضاع العربية
الواقعة بني الديكتاتورية،
السياسة والدين .وتحل الفنانة
املصرية مريم صالح ضيفة على
ّ
الحفلة .يذكر أن الفرقة تطل
«املركز الثقافي امللكي»
اليوم في
ّ
في عمان ،وتحضر حاليًا
ّ
عرضها الجديد «جن
ُ
الشعب».
«عودة البومب املؤقتة» 9 :آب ـ 22:00
ـ في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ّ
بيندي إيروين تتذكر
بابا عاشق التماسيح
ّ
لعلنا نذكر جميعًا الطفلة
الصغيرة التي كانت ترافق
والدها «صائد التماسيح»
األوسترالي الشهير ستيف
إيروين في رحالت صيده
الخطيرة ،قبل أن تقتله سمكة
عام  .2006يومها ،كان الرجل
البالغ  44سنة ُي ّ
صور مشاهد
لبرنامج ابنته بيندي Bindi The
ّ
تصدرت صورة
.Jungle Girl
بيندي إيروين (الصورة) أخيرًا
غالف مجلة املوضة األسبوعية
«صنداي ستايل» التابعة للـ
«تلغراف» األوسترالية .الفتاة
البالغة من العمر  17سنة،
ّ
والدها،
تحدثت عن تأثير خسارة ّ
إذ «صرنا نعيش كل يوم وكأنه
األخير في حياتنا»ّ ،
معرجة على
حياتها الشخصية وعالقتها
ترتاد
بشاندلر بول .حاليًا،
ّ
بيندي املدرسة ،فيما تحضر
ملجموعة من البرامج التلفزيونية
بعد  Bindi›s Bootcampالذي
ُعرض على  ABC3عام ،2012
قبل أن تعرضه «نتفليكس» في
حزيران (يونيو) املاضي.

«عرس المينا»
يعود إلى صور
ّ
لعل ما ينقص املوسم البحري
الصاخب في صور (جنوب
لبنان) هو األجواء الفنية
االحتفالية ،خصوصًا بعد
توقف «مهرجانات صور
الدولية» .بعدما احتضنته
لسنوات متتالية سابقًا مع
انقطاعات في بعض املواسم،
يعود «عرس املينا» إلى املدينة
الجنوبية ،ليحط على مدى
يومني في امليناء البحرية.
في  14و 15آب (أغسطس)
ّ
سيحول  31فنانًا
الحالي،
من لبنان وفرنسا امليناء إلى
مكان لالحتفال عبر مهرجان
الشارع الذي يتضمن أنواعًا
مختلفة من الفنون ،منها
املوسيقى والغناء والدبكة
واأللعاب النارية واألكروباتية
والعروض املسرحية والرقص
التي تستمر حتى ساعات
الليل األخيرة.
«عرس املينا» 14 :و 15آب ـ 19:00
ـ امليناء البحرية في مدينة صور
(جنوب لبنان).

