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ّ
محطـات أساسـية بـارزة طبعـت حفلـة توزيـع «جوائـز بيلبـورد الموسـيقية» فـي  T-Mobile Arenaفـي الس فيغـاس أول مـن أمـس .ظهـوران آسـران لـ«ملكـة البـوب» األميركيـة
كرمـت الراحـل برينـس علـى طريقتهـا ،وللنجمـة الكندية سـيلين ديون التي ّ
مادونـا (الصـورة) التـي ّ
سـجلت حضورًا قويـا بعد خسـارتها الشـخصية المتالحقة وحصدت جائـزة «أيقونة
ّ
بيلبـورد»ُ .
المتحوليـن جنسـيًا على لسـان المغنيـة األميركيـة ديمـي لوفاتو( .كيفيـن وينتر ـــ أ ف ب)
وس ّـجلت فـي هـذا الحـدث أيضـا رسـائل سياسـية قويـة حـول حقـوق

ّ
«مهرجان الربيع» في بيروت :يا صباح الفل!
للعام الـ  13على التواليُ ،يفتتح بعد
ظهر اليوم (« )17:00معرض الحدائق
ومهرجان الربيع» في ميدان سباق
الخيل (الطيونة ـ بيروت) .سنويًا،
ّ
يقدم الحدث ّ معلومات َحول عالم ٌ
األزهار .وتزين املهرجان مجموعة
من األكشاك بطريقة مبتكرة ،ليجد
ّ
ّ
املارة فيها كل ما يحتاجون إليه لزرع

«نحنا وين ...ونحن مين؟»:
ّ
الجميزة!
القوا سامي ع
املقابلة التي أجراها معه
بعد
ّ
أخيرًا املمثل عادل كرم ضمن
برنامجه الساخر «هيدا حكي»
(الثالثاء ـ  20:40ـ  ،)mtvالحظ
الفنان اللبناني سامي ّ
حواط
(الصورة) وجود شريحة معينة
من الناس غير مطلعة على
أعماله .هكذا ،أحب ّ
ّ
التوجه
حواط
إليها (خصوصًا الشباب) عبر
إحياء أمسية غنائية موسيقية
ّ
«الرحالة» بعنوان «نحنا
مع
وين ...ونحن مني؟» على مسرح
«مدرسة الفرير» (الجميزة ـ
بيروت) في ّ 26أيار (مايو)
الحالي .تستمد األمسية اسمها
من عنوان إحدى أغنيات ّ
حواط
القديمة غير املعروفة كثيرًا والتي
ّ
سيقدمها خالل األمسية ،إلى
جانب مقطوعات موسيقية .يضم
برنامج الحفلة أيضًا باقة من

ّ
أغنيات حواط الشهيرة ،إضافة
إلى أعمال جديدة ّمن بينها
واحدة بعنوان «علوا البيرق
جاية الريح» .بالنسبة إلى الفرقة
ّ
املوسيقية املرافقة ،ستتألف من:
وفاء بيطار (قانون) ،وطوني
جدعون (كمان) ،وأنطوني
حسني (برق وساز) ،وأحمد
الخطيب وعلي الحوت وطارق
بشاشة (إيقاع) ،وفؤاد أبو كامل
ً
(باص) ،فضال عن زينب زهر
الدين ونهاد زهر الدين (غناء).
أمسية «نحنا وين ...ونحن مني؟»
لسامي ّ
ّ
و«الرحالة» :الخميس
حواط
ـ ّ 26أيار ـ الساعة الثامنة مساء ـً
«مدرسة الفرير» (الجميزة ـ بيروت).
البطاقات متوافرة في مكتبة «جيالر»
(الحمرا) .لالستعالم 01/746938 :أو
01/343101

النبات وبناء مساحاتهم الخارجية
ّ
يخصص
وتزيينها .هذا العام،
مساحة إلعادة إحياء أزهار
املعرض ُ
ّ
الفل التي تزرع في املناطق ّالدافئة
وكانت تنتشر في لبنان ،لكنها مع
ّ
ّ
تتعرض
تنوع األزهار والورود،
ّ
لإلهمال ولم تعد محط اهتمام الناس.
لذلكّ ،
قرر «معرض الحدائق ومهرجان

الربيع» إعادة تسليط الضوء عليها
وتقديم املعلومات حول كيفية العناية
بها وزراعتها.
«معرض الحدائق ومهرجان الربيع» :من اليوم
لغاية ّ 28أيار (مايو) الحالي ـ بني الساعة
الخامسة بعد الظهر والحادية عشرة مساء ـً
ميدان سباق الخيل (الطيونة ـ بيروت)

