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صورة
وخبر

ّ
ّ
الكلـب ،الـذي يمثـل اإلخلاص والحمايـة والصداقـة،
عـام
هـو
العـام
هـذا
التيبتـي.
التقويـم
فـي
األعيـاد
أهـم
«لوسـار»
أو
التيبتيـة
السـنة
رأس
يعـد
فيمـا تزامـن مـع رأس السـنة القمريـة .تسـتمر االحتفـاالت بيـن البوذييـن علـى مـدى  15يومـا ،فيما ُت َع ّـد األيـام الثالثة األولى هـي األبـرز ،وهي ّ
تغص
ُ
وت َّ
بالمباريـات المسـلية والحماسـية ،وأنشـطة الغنـاء والرقـص ،فيمـا يرتـدي المشـاركون/ات ً
خصـص مسـاحة وافـرة للصلاة والعبـادة.
أزيـاء تقليديـة،
(جوهانـس إيزيـل ـــ أ ف ب)

خالد الهبر و«معروف سعد» ...صيدا اللقاء!

«أيوبة» الفلسطينية
عائدة إلى «النمر»!
بعد النجاح الذي حققته العام
املاضي ،تعود مسرحية «أيوبة»
(تأليفَ وإخراج عوض عوض)
َ
جديد ْين تحتضنهما
في عرض ْي
«دار النمر للفن والثقافة» في 1
و 2آذار (مارس) املقبل .العمل
مقتبس عن قصص حقيقية
لثالث فلسطينيات من ّ
مخيمي
ّ
ّ
والبداوي
الرشيدية (جنوبًا)
ً
(شماال) ،جمعت قصصهن في
ّ
«أيوبة» واحدة ،التي وجدت
الحياة مخرجًا لنفسها من
اللجوء
ظلم الحياة ،بني مأساة ّ
ومأساتها الفردية التي تمثل
اختصارًا للقضية الفلسطينية
ّ
ولقضية املرأة العربية
من جهة،
من جهة أخرى.
مسرحية ّ
«أيوبة» 1 :و 2آذار ـ الساعة
ً
السابعة والنصف مساء ـ قاعة املسرح
في «دار النمر للفن والثقافة» (شارع
أميركا ـ كليمنصو ـ الحمرا ـ ط /2
بيروت) .لالستعالم01/367013 :

قبل عام تقريبًا ،أحيا خالد
الهبر (الصورة) حفلة ناجحة
بكل املقاييس في «مركز معروف
سعد» في صيدا (جنوب لبنان)
التي عاد إليها بعد انقطاع دام
حوالى  33عامًا .وفي  10آذار
ّ
سيكرر الفنان
(مارس) املقبل،
اللبناني امللتزم التجربة بعد
حوالى شهر من إحياء الذكرى الـ
 33لتحرير املدينة من االحتالل
اإلسرائيلي .إلى جانب األغنيات
الجديدة مثل «ما تنسوا
فلسطني» و«فارس» ،والقديمة
منها «شارع الحمرا» و«أغنية
عاطفية» و«سنديانة حمرا»،
ً
ّ
سيؤدي الهبر أعماال قديمة
ّ
(«كفركال» و«الشياح») أطلقها
في بداياته ولم يسبق له تقديمها
ّ
على املسرح ،ضمن مدلي «يذكر

بخالد السبعينيات» ،وفق ما
يقول نجله ريان في اتصال مع
ّ
«األخبار» .كالعادة ،يتولى ريان
التوزيع املوسيقي ،وسيعزف
على البيانو مع الفرقة التي
يقودها وتتألف من املوسيقيني:
فؤاد عفرا (درامز) ،ووليد ناصر
(طبلة) ،وسلمان بعلبكي (رق)،
ّ
وبشار ّ
فران (باص) ،ونضال أبو
سمرا (ساكسوفون) ،وريان الهبر
(بيانو) ،وعفيف مرهج (عود).
أما الكورال ،فسيضم زينب زهر
الدين ،ومهنا حجا ،وإيلي سعد.
السبت  10آذار ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مركز معروف سعد
الثقافي» (صيدا ـ جنوب لبنان).
للحجز واالستعالم 07/725001 :أو
03/749811

