الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

صورة
وخبر

ّ
ّ
مسـتمرة فـي مختلـف أنحـاء العالـم السـتقبال عيد الميالد فـي  25كانون األول (ديسـمبر) الحالـي ،ارتدى رجل برازيلـي أخيرًا ثياب بابـا نويل وراح
فيمـا االسـتعدادات
يلعـب مـع األطفـال فـي وضـح النهـار فـي حديقة «غوينل» فـي ريو دي جانيـرو ،ويلتقط الصـور التذكارية معهم( .يوسويوشـي شـيبا ــ أ ف ب)

إلياس أبو شبكة ينبعث في مار مخايل

إيلين سيغارا
مهمة خيرية في بيروت

لقاء حويلي وسحاب
ّ
تصوف في «اليسوعية»

بعد غياب أربع سنوات ،تعود
النجمة الفرنسية إيلني سيغارا
(الصورة) إلى بيروت إلحياء
حفلة العشاء السنوي لجمعية
 .Neonate Fundولهذه الغاية،
تعقد سيغارا عصر بعد غد
الخميس مؤتمرًا صحافيًا
في فندق «إنتركونتيننتال
فينيسيا» (بيروت) ،بمشارك
الكونسرفاتوار الوطني
رئيس ّ
ً
وليد مسلم ،ممثال وزير الثقافة
ريمون عريجي ،ورئيسة
 Neonate Fundرادة اللوزي
ّ
الصواف ،ورئيس قسم العناية
الفائقة لحديثي الوالدة
في املركز الطبي للجامعة
األميركية في بيروت الدكتور
ّ
ُخالد يونس .يذكر أن الجمعية
تعنى بعالج وإنقاذ األطفال
ذوي الوالدات املبكرة.

بعد تعاونهما املوسيقي الذي
أثمر ألبومًا بعنوان «عرفت
الهوى» في تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املاضي ،ومجموعة
كبيرة من الحفالت ،ها هما
الشيخ أحمد حويلي والفنان
زياد سحاب يجتمعان في
ّ
ومميزة
أمسية صوفية جديدة
كالعادة .املوعد سيكون غدًا
األربعاء على مدرج بيار
أبي خاطر في «الجامعة
اليسوعية» في بيروت.
أمسية صوفية :األربعاء 16
كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ مدرج بيار أبي خاطر
في «الجامعة اليسوعية في
بيروت» .للحجز 03/006329 :أو
01/999666

تدعو منشورات «الصنوبر» في
 17كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
إلى احتفال إطالق كتاب «الرسوم»
للشاعر والكاتب اللبناني الراحل
إلياس أبو شبكة ( 1903ـ  .)1947تعيد
«الصنوبر» طباعة الكتاب الذي صدر
ّ
ّ
وصور فيه
للمرة األولى عام ،1930
أبو شبكة رجال األدب والسياسة في
لبنان قلبًا وقالبًا بأسلوب ساخر
والذع ،فيه من الصدق ما يفاجئ أكثر
من صحافي ويصدم كل سياسي من
أهل ّ اليوم ،ومن موسيقى الكلمة ما
ّ
يلتذ به األديب والقارئ في كل زمان،
وفق ما توضح «الصنوبر» على
صفحتها الرسمية على ّ فايسبوك.
يصدر الكتاب اليوم بحلة جديدة

ّ
ّ
منقحة ومحققة ،فيما أضيفت إلى
ّ
ّ
مالحق عدة .وتزامنًا مع حفلة
النص ُ
اإلطالق ،تعرض  34لوحة بورتريه
تحمل توقيع الفنان عمر الخوري،
وهي منشورة أيضًا ضمن الطبعة
الجديدة ،وتتقاطع مع الشخصيات
التي كتب عنها أبو شبكة ،علمًا
ّ
بأن عرض اللوحات سيستمر حتى
الثالثني من الشهر الحالي.
غد الخميس
إطالق كتاب «الرسوم» :بعد ٍ
ـ بني الساعة السادسة والثامنة والنصف
ً
مساء ـ غاليري «مكان» في منطقة مار
ّ
مخايل (شارع البطريرك عريضة املتفرع
ّ
الوردية).
من شارع أرمينيا ـ خلف محطة
لالستعالم70/954057 :

الرقيب اللبناني
لن ّ
يمس بـ«قصة مجنون»
تراجع األمن العام اللبناني
عن القرار الذي اتخذه األسبوع
املاضي باقتطاع مشاهد
من فيلم Une Histoire de
( fouقصة مجنون) للمخرج
الفرنسي ـ األرمني روبير
غيديغيان (الصورة ـ األخبار
 .)2015/12/11بعد اجتماعه
أمس إلعادة النظر بالقرار
إثر اعتراض صاحب الشريط
والجهة املنتجة ،ارتأى الرقيب
عدم ّ
املس بأي من املشاهد،
واالكتفاء بتحديد املشاهدة
ملن هم فوق الـ  18عامًا .يذكر
ّ
ّأن غيديغيان ّ
التريث وعدم
قرر
عرض شريطه قبل اتخاذ القرار
النهائي ،لكن بعض الصاالت
اللبنانية ّ
أصرت على بدء
عرضه يوم الخميس املاضي
بصيغته املقتطعة!

