السبت  15آب  2015العدد 2666

كاظم الساهر...
قيصر بيت الدين

صورة
وخبر

المجريـة «رودينـا» فـي تجهيـز «عبـر الحـدود» ،الـذي ّ
مشـت الطفلـة َ
أعـده
األلمانـي أوتمـار هـورل فـي مدينـة شـتوتغارت (جنـوب ألمانيـا).
الفنـان ّ
مؤلـف مـن ألفي تمثال ّ
تجسـد «رجال وحـدة» ،بهـدف إحياء ذكرى
العمـل
إعـادة توحيـد ألمانيـا( .دانيـال ناوبولـد ـــ أ ف ب)

إليكم «كوردوروي»
أكبر قطة في العالم

دمى وحكواتي
قريبًا في «المترو»

كشفت موسوعة غينيس
لألرقام القياسية عن هوية
أكبر قطة في العالم .تقطن
«كوردوروي» (الصورة) في
منطقة ريفية في والية أوريغون
األميركية وتبلغ من العمر 26
سنة و 15يومًا .منذ صغرها،
تعيش القطة مع آشلي ريد أوكورا
التي كانت في السابعة من عمرها
عندما اقتنت «كوردوروي» ،وفق
بيان صادر أخيرًا عن «غنينس».
ّ
«السر هو السماح لها بأن تكون
قطة ،أي أن تمضي الكثير من
وتصطاد»،
الوقت في الخارج
ّ
قالت آشلي .وأضافت أنها تحب
«مطاردة الفئران وأكل جبنة
الشيدر».
إذًا« ،كوردوروي» هي رسميًا أكبر
قطة في العالم ،بعدما فارقت
«تيفاني  »2الحياة في الثالث من
حزيران (يونيو) املاضي ،وكانت
تبلغ من العمر  26سنة و 204أيام
وتعيش في مدينة سان دييغو في
والية كاليفورنيا األميركية.

تحط مسرحية «تكرم العني
اللي ساكنة بعيد» في  19آب
(أغسطس) الحالي في «مترو
ّاملدينة» (الحمرا ـ بيروت).
إنها عبارة عن مسرحية دمى
وحكواتي من تقديم «املؤسسه
العربية ملسرح الدمى والعرائس»،
ومن إخراج محمود الحوراني.
يجول العرض في مختلف
املناطق اللبنانية ،وقد بدأ
تقديمه ألهالي القرى واملدن
ّ
ّ
ومخيمات اللجئني منذ حزيران
(يونيو) ،على أن يستمر حتى
تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل.
املسرحية من تمثيل مريم
بلحص ،وأحمد عيسى،
ومصطفى حجازي ،وكارمن
عمر.
«تكرم العني اللي ساكنة بعيد» :األربعاء
ً
مساء ـ في
 19آب ـ الثامنة والنصف
«مترو املدينة» في بناية الساروال
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

شبيه للمشتري
خارج المجموعة الشمسية
ُ
أوضحت دراسة نشرت نتائجها
ّ
ّأول من أمس في دورية  Scienceأن
علماء الفلك التقطوا صورة لكوكب
شاب خارج املجموعة الشمسية،
ُيحتمل أن يكشف النقاب عن نشأة
كواكب مثل املشتري ،وعن كيفية
تأثيرها في كواكب أخرى مشابهة.
واستعان العلماء بجهاز «جيمني»
الحديث لتصوير الكواكب ،املوجود
في تلسكوب في تشيلي لرصد
الكوكب الجديد ،الذي ُيعرف
باسم « 51إيريداني بي» .ويدور
هذا الكوكب حول نجم صغير
يشبه الشمس ،يبعد نحو  96سنة
ضوئية عن األرض .ويدور الكوكب
الشاب ،الذي يشبه املشتري لجهة
الحجم ،في مدار حول نجمه أبعد
من مدار املشتري حول الشمس،
وهو أحد أصغر الكواكب سنًا،
ُ
التي تلتقط لها صور مباشرة
خارج املجموعة الشمسية .وال يزال
« 51إيريداني بي» يشع الحرارة
وتنبعث منه األشعة البراقة تحت
الحمراء.

بعيدًا عن صخب بيروت ،احتشد عشاق وعاشقات الفنان العراقي كاظم الساهر
«مهرجانات بيت الدين».
ليلة أمــس ،ككل عــام ،فوق مــدارج القصر الشهير في ّ
أطــل «أبــو وس ــام» على أنـغــام «أراض ــي خــدودهــا» ،ثــم غنى «لــو لــم تكوني أنت
ّ
في حياتي» ،و«ها حبيبي» ...وطبعًا ّأدى قصائد لنزار ّ
«مستبدة»،
قباني مثل
ّ
وقـصـيــدة جــديــدة مــن تلحينه ل ـنــزار عـنــوانـهــا «ح ــوار بــن سـفــرجـلـتــن» أداه ــا
بمرافقة ميشال فاضل على البيانو من دون الفرقة ...إضافة إلى أغنيات جديدة
أخ ــرى .الليلة سهرة ثانية مــع كاظم فــي «بيت الــديــن» لجمهور ال يــرتــوي .أما
اللواتي فاتهن املوعد الشوفي ،فال داعي للحزن :األسبوع املقبل سيقف «قيصر
فرنجيةّ ،
ّ
ليقدم
الغناء العربي» في الشمال ،وتحديدًا في إهدن ،في ضيافة ريما
سهرتني متتالتني ( ٢٢و ٢٣آب /أغسطس) ضمن برنامج «إهدنيات».

