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صورة
وخبر

ضمـن أجـواء مليئـة باألزيـاء الالفتـة واأللـوان الصارخـة والفـن والحيـاةّ ،
غصـت شـوارع وسـط مدينـة سـان خوسـيه فـي كوسـتاريكا بالمواكـب
بالكرنفـال السـنوي .قبل ذلـك بيوم واحد ،انتشـرت الخيول وراكبوهـا في الطرقات ،خلال يوم طويل
الراقصـة والفـرق الموسـيقية التـي احتفلـت ّ
ّ
يحتفـي بالتـراث الزراعـي المهـم للبلاد ،علمـا بـأن سـان خوسـيه معروفـة بمهرجاناتهـا المنوعـة علـى امتـداد العـام( .إزيكويـل بيكيرا ـــ أ ف ب)

جميل مالعب ّ
متوجًا بجائزة «اإلبداع اللبناني»

تحديات الفكر اإلسالمي:
لقاء مع أحمد عمورة

أمسية بيروتية
من بلوز وروك وجاز

كما جرت العادة ،تحرص
«مؤسسة اإلمام الحكيم»
على استضافة فعاليات
ثقافية وفكرية ّ
منوعة بشكل
دوري .في التاسع من كانون
الثاني (يناير) املقبل ،تدعو
املؤسسة التي أنشئت في عام
 2008إلى حضور لقاء حواري
مع الباحث في الفكر اإلسالمي
الشيخ أحمد عمورة
(الصورة) .تحت عنوان
«التحديات التي تواجه
الفكر اإلسالمي» ،يجري اللقاء
في ّ
مقر املؤسسة في بئر
حسن في إطار أنشطة
«منتدى األربعاء».

مساء اليوم السبت ،سيكون
ّ
رواد ( NOW Beirutاألشرفية)
على موعد مع حفلة تحييها
فرقة Proud Lebanese
 Societyالتي ّ
تقدم مزيجًا
من أغنيات البلوز والروك
والجاز وغيرها من األنماط
املوسيقية .بالتعاون مع جو
غانم (غيتار)ّ ،أسس إياد
صفير (غناء) هذه الفرقة في
تسعينيات القرن املاضي،
ّ
وصارت اليوم تتألف أيضًا
من :غارو (باص) ،طوني
ورمزي (كيبوردز) وماريو
(ساكسوفون) .تجدر اإلشارة
ّ
إلى أن صفير شارك في برامج
فنية ّ
عدة مثل املوسم ّ
األول من
«ذا فويس» بعد فوزه ببطولة
العالم للكاريوكي في .2005

لقاء حول «التحديات التي تواجه
الفكر اإلسالمي» :األربعاء  9كانون
ً
مساء
الثاني ـ ـ الساعة السادسة
ــ ّ
مقر «مؤسسة اإلمام الحكيم»
(بئر حسن ـ ـ قرب وزارة املغتربني
ـ ـ بناية الروان ـ ـ الطبقة الثالثة/
بيروت) .لالستعالم01/821050 :
أو 01/821060

حفلة :Proud Lebanese Society
اليوم السبت ـ ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ ـ ( NOW Beirutشارع
سليم بسترس ـ ـ األشرفية ـ ـ
بيروت) .لالستعالم01/211122 :

حصل التشكيلي اللبناني جميل مالعب
( 1948ـ الصورة) على جائزة «اإلبداع
اللبناني» لعام  2018التي يمنحها
«املنتدى الثقافي اللبناني» في فرنسا.
وأكد رئيس املنتدى ،نبيل أبو شقرا،
في رسالة إلكترونية تلقتها «وكالة
ّ
الفرنسية أن االختيار وقع على
ّ
الصحافة ّ
مالعب ألنه «فنان مخضرم عايش جيل
الكبار ونقل إلى جيل الشباب تجربته
املستوحاة من مصادر مختلفة ومتغايرة
تعكس حرصه على التنوع» .درس
جميل الفن في «املعهد الوطني للفنون
الجميلة» التابع للجامعة اللبنانية،
وأكمل دراسته في الجزائر والواليات
املتحدة ،حيث نال شهادة املاجستير
في الفنون الجميلة من «معهد برات»

النيويوركي ،وحصل على الدكتوراه من
«جامعة أوهايو» .شغل منصب األمني
العام لـ«نقابة الفنانني اللبنانيني» (بني
 1991و ،)1992وأقام في  2015متحفًا فنيًا
في بلدته بيصور (جبل لبنان) ،حوى
لوحاته الفنية ومنحوتاته .منذ أكثر من
عقدينّ ،
يقدم املنتدى سنويًا جائزتني
رمزيتني :األولى خاصة باإلبداع اللبناني
وأخرى بالعربي ،على أن يتم اإلعالن عن
األخيرة لهذا العام خالل ّ
األيام القليلة
املقبلة .ومن بني األسماء الحاصلة
على «جائزة اإلبداع اللبناني» ،نذكر:
أدونيس ،أحمد بيضون ،نجوى نجار،
رشيد الضعيف ،مارسيل خليفة ،عبد
الرحمن الباشا ،زاد ملتقى ونبيل األظن
وغيرهم.

تجارب نسائية استثنائية
بعدسة سليم صعب
في  21كانون الثاني (يناير)
املقبل ،تقدم جمعية «السبيل»
بالتعاون مع «نادي لكل
الناس» موعدًا مجانيًا جديدًا
من «نادي السينما» الشهري
في «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» في الباشورة .هذه
ّ
ّ
سيخصص العرض لفيلم
املرة،
«قوية» ( 31د) سليم صعب
(الصورة) .في هذا الشريط،
يوثق الصحافي اللبناني
تجارب نسائية غير اعتيادية،
ّ
مسلطًا الضوء على أكثر من
ثماني سيدات عربيات (من
السعودية والكويت ولبنان
وتونس) دخلن مجاالت فنية
غير تقليدية من الغرافيتي
ً
إلى رسم الوشوم ،وصوال
إلى الرقص والغناء والفنون
القتالية.
«قوية» :االثنني  21كانون الثاني
ـ ـ  19:00ـ ـ «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» (بناية الدفاع املدني ـ ـ ط  3ـ ـ
الباشورة) .لالستعالم01/664647 :

