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صورة
وخبر

يشـارك التينـور األرجنتينـي مارسـيلو ألفاريـز (راداميـس) والسـوبرانو األميركية إيلينا أوكونـور (عايدة) في أوبـرا «عايدة» لفيـردي ( 1813ــ ،)1901
ضمـن فعاليـات «مهرجـان كوريجـي ّدورانـج لألوبـرا» فـي مدينـة أورانـج الفرنسـية (جنـوب) .الجمهـور علـى موعد مـع عرضين إضافييـن للعمل
الـذي أخرجـه بـول ـــ إيميـل فورنـي وألفـه باولـو أريفابينـي ،غـدًا األربعـاء وفـي  5آب (أغسـطس) الحالـي ،آخـر ّأيـام المهرجـان المسـتمر منـذ 19
حزيـران (يونيـو) ( .2017بيرترانـد النغلـوا ــ أ ف ب)

َّ
الدالفين تعذب في بيروت ...لمتعتكم!

كوميديا شبابية
في «مسرح المدينة»
( The Comebackالعودة)،
هو عنوان عرض الـ «ستاند
أب كوميدي» الذي ّ
تقدمه
«استنضف  »Comedyفي
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ
غد الخميس.
بيروت) بعد ٍ
املوعد ّ
املميز والشبابي ،سيجمع
هذا ثالثة ممثلني كوميديني
لبنانيني هم :سعد القادري
(الصورة) ،وجمال مالعب
و«كوكس رضا» (كما ّ
يعرف عن
نفسه على فايسبوك) ،على أن
يتولى إيلي متري ّ
مهمة التقديم.
أما املوسيقى ،فستحمل توقيع:
شبلي الديب ،ورمزي شمس،
وعلي مغنية .يعد القائمون على
السهرة الحضور بالكثير من
املتعة والضحك املتواصل.
 :THE COMEBACKالخميس
 3آب (أغسطس) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مسرح
الثامنة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .للحجز
واالستعالم70/832702 :

بالقرب من الـ «فوروم دو بيروت»،
ينطلق في  9آب (أغسطس) املقبل
عرض ،Beirut Dolphinarium
الخاص بالدالفني والذي ّ
يقدمه
 .Cirque Du Libanمع بدء اإلعالن
عن هذا الحدث «الترفيهي»
وعرض التذاكر عبر موقع
«فيرجن» ،رفعت جمعية Animals
 Lebanonالصوت عاليًا في وجه
هذا املشروع .من خالل صفحتها
الرسمية على فايسبوك ،نشرت
الجمعية اللبنانية املعنية بالدفاع
عن حقوق الحيوان ،أمس االثنني
فيديو ّ
أعدته جمعية Against
 ،Animals in Entertainmentيشرح
أسباب ضرورة مقاطعة عروض من
هذا القبيل ،وعلى رأسها الظروف
غير الطبيعية والقاسية التي
ّ
تتعرض لها هذه الثدييات الذكية
والجميلة ،إضافة إلى تعذيبها
من أجل أداء الحركات التي ّ
يحبها
البشر!

ّ
وفيما لفتت إلى أن معظم دول
العالم تعمل على إنهاء عروض
الدالفنيّ ،
شددت Animals Lebanon
ّ
على أن  Cirque Du Libanتنكث
ّ
بوعودها مرة أخرى بعدما
ّ
كانت قد التزمت بأن «استخدام
الحيوانات في عروض السيرك لم
يعد مقبول أخالقيًا ،»...معتبرة
ّأن «اإلغراءات املاليةّ ،
ربما تجعل
تختفي» .في هذا السياق،
املبادئ
ّ
أكدت الجمعية أنها ستفعل «كل
ما بوسعنا إليقاف هذا االستغالل،
ووضع ٍّ
حد لهذا العرض البشع»،
ً
ّ
طالبة من رواد مواقع التواصل
االجتماعي نشر الفيديو بكثافة
بهدف رفع الوعي تجاه هذه
املسألة.
وسبق لجهود عدد من الجمعيات
واألفراد أن دفعت في نيسان
(أبريل) املاضي إلى إلغاء عرض
للدالفني كان ّ
مقررًا في حزيران
(يونيو) .2017

من الملصقات التي انتشرت في نيسان الماضي

