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صورة
وخبر

بيـن  25آب (أغسـطس) الحالـي و 5أيلـول (سـبتمبر) المقبـل ،يحتفـل الهنـدوس فـي الهنـد ،ال ّ
سـيما فـي مدينـة حيـدر آباد (شـرقي نيودلهـي) ،بوالدة
ّ
مهرجـان «غانيـش شـاتورتهي» .هكـذا ،سـتعم االحتفـاالت بمختلـف أنواعهـا البلاد ،وسـيحمل المؤمنـون مجسـمات صغيـرة
اإللـه «غانيـش» ضمـن ّ
ّ
ّ
لــ «غانيـش» ،يعتقـدون أنهـا سـتؤمن ُاالزدهـار والبهجـة والحكمـة ،يغطسـونها الحقـا بالميـاه .وفـي ظـل تزايـد المشـكالت البيئيـة ،يحـاول صانعـو
التماثيـل إعـداد قطـع صديقـة للبيئـة ،تحـدث أقـل قـدر مـن الضـرر علـى الطبيعـة خلال ّأيـام الحـدث السـنوي الــ ( .11نوا سـيالم ـــ أ ف ب)

«غوته» يحتفي
بإيميلي نصر الله

َوثائقي في «ة»:
من يتذكر رشيد بروم؟

معاصر الشوف:
الدبكة !must go on

أعلنت دار «هاشيت أنطوان
ّ
ـ نوفل» ،أخيرًا أن األديبة
اللبنانية إيميلي نصرالله
ُ
( 1931ـ الصورة) ستمنح
في  28آب (أغسطس) الحالي
الوسام الفخري الرسمي باسم
جمهورية أملانيا االتحادية ،الذي
ّ
يقدمه «املعهد الثقافي األملاني»
(غوته) سنويًا لشخصيات
ّ
تميزت في إثراء الحوار الثقافي
ّ
بني الحضارات .سيقدم رئيس
املعهد ،كالوس ـ ديتر ليمان
الوسام لنصرالله ضمن احتفال
يقام ُفي «قصر فايمار» .األوسمة
التي تمنح هذه السنة تحت
ّ
ستقدم
شعار «اللغة مفتاح»،
كذلك إلى الناشرة الهندية
أورفاتشي بوتاليا ،والناشطة
الروسية في مجال حقوق
اإلنسان إيرينا شيرباكوفا ،على
خلفية مواقف ّ
السيدات الثالث
ّ
«الجريئة إزاء مواضيع محرمة
في مجتمعاتهن ،»...كما ذكر
«غوته» في بيان إلكتروني.

يدعو مقهى «ة» ،السبت املقبل
إلى حضور «رشيد» ،الفيلم
الوثائقي ّ
األول للصحافية
اللبنانية سامية بديع (.)1985
في هذا العمل الذي ُعرض في
«مهرجان مدريد السينمائي
الدولي» ،تروي بديع ّ
قصة
خالها ،رشيد بروم (الصورة)،
عضو املكتب السياسي في
الحزب الديمقراطي الشعبي،
الذي اغتالته إسرائيل في 1982
مع زوجته َ
وولد ْيه ،وهو في الـ 29
من عمره .وفي حديث صحافي
ّ
سابق ،قالت سامية إن الهدف
من هذا الشريط هو «إظهار قصة
الضحايا الذين ما زالوا َعلى
قيد الحياة .أولئك الذين فقدوا
ّ
أعزاءهم ،وال يزالون تحت رهن
الحزن واألسى والفقد».

للسنة الثالثة على التوالي
وتحت عنوان The Dabke Must
 ،Go Onتحتضن قرية معاصر
الشوف مهرجان «جبلنا» للدبكة
في  3أيلول (سبتمبر) املقبل.
لن يقتصر الحدث على عروض
ّ
متمرسة ،بل يشمل
لفرق دبكة
مسابقة بني تلك غير املحترفة،
تحصل األفضل في نهايتها
ً
على جائزةّ ّقيمة ،فضال عن
إمكانية تعلم الزائرين هذه
الرقصة التقليدية ،من دون أن
بأشجار األرز
ننسى االستمتاع
ّ
والطعام اللذيذ .علمًا بأنه كل ما
على الراغبني في التباري فعله
هو إرسال مقطع فيديو لوصلة
تتعدى ّ
ّ
مدته الدقيقة
دبكة ال
الواحدة ،عبر موقع
.www.jabalnaorg.com

عرض فيلم «رشيد» :السبت  26آب
(أغسطس) الحالي ـ  20:30ـ مقهى
«ة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/350274 :

مهرجان «جبلنا» للدبكة :األحد 3
أيلول ـ بدءًا من الساعة  11صباحًا
ـ معاصر الشوف (جبل لبنان).
لالستعالم.05/350250 :

