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أعلنت جمعية "فرح العطاء" برنامج نشاطاتها لصيف 2014 الذي 
يتضمن ورش عمل ومخيمات لألوالد.

ودعت الى التطّوع في ورش العمل، مشددة على "أهمية مشاركة 
المتطوعين والناشطين ضمن الخدمات اللوجستية لتنظيم 
النشاطات بشكل أفضل، مما يسمح لعدد أكبر من الشباب 

واألوالد باإلفادة منها"، مؤكدة أن هذه النشاطات تشكل "فرصة 
الختبار العيش معًا وغناه". وعلى الراغبين في المشاركة االتصال 

بمنال بو ملهب على الرقم 03628000.

ع الروائي الدكتور أنطوان الدويهي روايته الجديدة "غريقة بحيرة 
ّ
وق

موريه" الصادرة عن "الدار العربية للعلوم – ناشرون" و"دار المراد" 
بدعوة من أصدقاء أنطوان الدويهي في بيت الكهنة في زغرتا. 

وحضر رئيس حركة االستقالل ميشال معوض، المهندس زيادة 
المكاري ووجوه إعالمية وشخصيات ثقافية واجتماعية ومهتمون.

والرواية الجديدة "هي عن قصة حب غريب، مؤثر في موضع التقاء 
العالمين والثقافتين وافتراقهما، حيث يغوص الراوي في خفايا 

الوله، وفي أسرار النفس البشرية، ويحاول الولوج الى جوهر 
العالمين، واالضاءة على أزمة االنسان المعاصر فيهما".

كرمت الحركة الثقافية في لبنان – مركز بنت جبيل الشاعر 
الدكتور جودت فخر الدين، لمناسبة فوزه بجائزة الشيخ زايد عن 
كتابه "ثالثون قصيدة لألطفال"، في ثانوية بنت جبيل الرسمية.

وتحدث رئيس الحركة بالل شرارة، ثم كانت شهادات للشعراء 
عبد القادر الحصني، المير طارق آل ناصر الدين، وباسم عباس.

وألقى المحتفى به كلمة شكر، وتسلم درع الحركة من شرارة.

٪

"تــفــشــي الـــمـــرض، تــوعــيــة، عـــالج، 
وسيطرة" عنوان الدراسة الوطنية 
ـــــــى عــــن امـــــــراض ضـــغـــط الــــدم  االول
الــمــرتــفــع، عــرضــت نــتــائــجــهــا كلية 
الطب في جامعة القديس يوسف 
وقسم امراض القلب في مستشفى 
"اوتيل ديو دو فرانس"، مع شركة 
"ســــانــــوفــــي" فــــي الــــيــــوم الــعــالــمــي 

الرتفاع ضغط الدم.
في  الطب  كلية  في  اقيم  اللقاء 
جــامــعــة الــقــديــس يــوســف، وحضر 
نــقــيــب اطــــبــــاء لـــبـــنـــان الـــبـــروفـــســـور 
انطوان بستاني وعميد كلية الطب 

البروفسور روالن طنب.
وعـــــــرض رئــــيــــس قـــســـم امـــــراض 
"اوتــيــل ديو  القلب في مستشفى 
دو فـــرانـــس" الــدكــتــور ربــيــع عـــازار 
نتائج هذه الدراسة التي تعد للمرة 
مــن ١٧٠٠  بيانات  وحللت  االولـــى، 
شخص خــالل حملة فحص ومسح 

لبنان،  فــي  مختلفة  مناطق  شمل 
بـــدعـــم مــــن كــلــيــة الـــطـــب ومــجــلــس 
الــــبــــحــــوث فـــــي جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس 
يـــوســـف، وقـــــال: "تــشــيــر الـــدراســـة 
الــى ان ارتــفــاع ضغط الــدم متفش 
فـــي لـــبـــنـــان، وهـــنـــاك نــحــو ٣٦ في 
فقط  ونصفهم  بــه  مصابون  المئة 
يدركون ذلك، وان ٥٠٪ فقط من 
بين المصابين به يخضعون للعالج: 
يــبــلــغ بــذلــك مــعــدل الــســيــطــرة على 

ضغط الدم ٢٧٪.
واضاف عازار: "من خالل تخفيض 
ضغط الدم بمعدل سنتيمتر واحد 
الــزئــبــق، يمكن تخفيض عدد  مــن 
القلب  عضلة  بــاحــتــشــاء  االصـــابـــات 
الدماغية  والجلطات  بنسبة ٢٥٪ 
مــــدة خمس  خــــالل  بــنــســبــة ٤٠٪ 

سنوات".
وشــــــدد الــــدكــــتــــور طـــنـــب، عــلــى 
والوبائية  العيادية  البحوث  اهمية 

في لبنان لنشر التوعية وتشخيص 
االمــراض وعالجها بطريقة افضل. 
الــى ان كلية الطب تشارك  واشــار 
فـــــي دراســــــــــــات وطــــنــــيــــة ودولـــــيـــــة 
الصحة  نــوعــيــة  لتحسين  مــتــعــددة 
فـــي لــبــنــان والـــمـــســـاعـــدة عــلــى رفــع 

مستوى الوعي.
وتـــحـــدث الــنــقــيــب بــســتــانــي عن 
من  للوقاية  الطبي  التقدم  اهمية 
بارتفاع  اســـوة  المختلفة  االمـــراض 

ضغط الدم.
وقــــــــال الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــشــركــة 
ســانــوفــي غــســان بــيــضــون، ان هذه 
اهداف  الدراسة تدخل في صميم 
تصبو  الــتــي  ورسالتها  "ســانــوفــي" 
الـــــى نـــشـــر الــــوعــــي بــــشــــأن ارتــــفــــاع 
ضغط الدم، اي "القاتل الصامت"، 
امــام تحسين طريقة  المجال  وفتح 
المبكر لتجنب  التشخيص والعالج 

مضاعفات المرض".

المتاحف  وعلم  اآلثـــار  قسم  افتتح 
فـــي جــامــعــة الــبــلــمــنــد بــالــتــعــاون مع 
الــمــعــهــد الــفــرنــســي لــلــشــرق االدنـــى 
ومـــجـــمـــوعـــة فـــــــؤاد دبـــــــاس ومـــركـــز 
"النهار" للمعلومات، معرضًا للصور 
والبطاقات البريدية عن "لبنان من 
1930 الــى االســتــقــالل" فــي مبنى 
الـــزاخـــم حـــرم الــجــامــعــة، فــي حضور 
الجامعة وجمع من  عمداء واساتذة 

المهتمين والطالب.
وعن توقيت المعرض، اوضحت 
المتاحف  وعلم  اآلثـــار  مــديــرة قسم 
في جامعة البلمند الدكتورة ندين 
انه "جاء لمناسبة االحتفال  هارون 
للمتاحف فــي 18  الــعــالــمــي  بــالــيــوم 
ايـــــــار، وقـــــد تــــم تـــحـــديـــد الــتــوقــيــت 
بالتنسيق مع المعارض االخرى في 

لبنان".
وأشـــــارت الـــى ان "الــقــســم نظم 
الـــعـــام الــمــاضــي مــعــرضــا عـــن نــشــأة 
عــــام 1920"،  فـــي  الــكــبــيــر  لــبــنــان 
مؤكدة "متابعة العمل هذه السنة 
انــمــا فـــي حــقــبــة الــثــالثــيــنــات حتى 
االستقالل"، مشددة على "الهدف 
من المعرض من حيث اعادة قراءة 
الــتــاريــخ فــي لــبــنــان، ال سيما وأنــه 
يــعــقــبــه نـــقـــاش مـــع اخــتــصــاصــيــيــن 
فــي تــاريــخ لــبــنــان الــحــديــث بحيث 
المحاضرين وجهة  مــن  يــبــدي كــل 
نظره عن ناحية معينة، ربما تفيد 
مستقبال في كتابة حديثة لتاريخ 

لبنان".
وأعـــــــقـــــــب افــــــتــــــتــــــاح الــــمــــعــــرض 
طــاولــة مــســتــديــرة عــن "الــتــحــركــات 
الــــســــيــــاســــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الــثــالثــيــنــات" مــن الــقــرن الــمــاضــي، 
وتحدث فيها بداية الدكتور احمد 
مرحبا  البلمند  جامعة  مــن  بيضون 
بالحضور وشاكرا الهيئات الداعمة 

للمعرض.
ثم تناول البروفسور عبد الرؤوف 
سنو من الجامعة اللبنانية موضوع 
"الهوية خالل الثالثينات من القرن 
بعض  آراء  مستعرضا  الــعــشــريــن"، 
عدم  عــن  والمسلمين  المسيحيين 
صوابية والدة لبنان الكبير، مشيرًا 
الــــى أن "نـــشـــأة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
الخالفات بين  ساهمت في تأجيج 

واالسالمية  المسيحية  الطائفتين 
العتمادها النظام الطائفي".

ــــديــــن مـــعـــوشـــي  ثـــــم تــــحــــدثــــت ن
اللبنانية  االطـــراف  كل  "ان  مؤكدة 
السياسي  الحراك  في  فاعلة  كانت 
واالجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــثـــالثـــيـــنـــات"، 
مـــــشـــــيـــــرة الـــــــــى "الــــــصــــــعــــــوبــــــة فـــي 
الـــتـــعـــاقـــب بـــيـــن جــيــلــيــن فــاعــلــيــن، 
من  الفعلية  الحركات  بين  والصلة 
جــهــة والـــمـــؤســـســـات االجــتــمــاعــيــة 
والسياسية من جهة اخرى، وجماعة 

الطوائف المكونة للمجتمع".
أمـــــا فــــــارس شـــتـــي مــــن الــجــامــعــة 
حديثه  في  انطلق  فقد  اللبنانية، 
ـــحـــركـــة الــــتــــي قـــــــادت اطــــول  عــــن ال
اضــــــــــراب فـــــي تـــــاريـــــخ لــــبــــنــــان فــي 

الــــثــــالثــــيــــنــــات، واعــــتــــبــــرهــــا خـــطـــوة 
انــهــا  اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة، اذ 
حــمــلــت طــابــعــًا مـــواجـــهـــًا لــالحــتــكــار 
الــفــرنــســي وان كــانــت  واالنــــتــــداب 

اقتصادية.
مــن جامعة  اده  كــــارال  واعــتــبــرت 
الــحــقــبــة  ان  يـــــوســـــف،  الــــقــــديــــس 
الممتدة ما بين الحربين العالميتين، 
اي فـــتـــرة االنـــــتـــــداب وحـــقـــبـــة بــنــاء 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، حــاســمــة لفهم 
والسياسية  االجتماعية  التطورات 

في لبنان منذ استقالله.
يــســتــمــر  الـــمـــعـــرض  ان  ويــــذكــــر 
الــســادس مــن حــزيــران  يوميًا حتى 
الخامسة  حتى  صباحًا  الثامنة  مــن 

بعد الظهر.

أكـــد الــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي لبنان 
بــاتــريــس بــاؤلــي أن بـــالده ال تعترف 
باالنتخابات السورية الحالية، مشيرًا 
الــــى أن الــحــل لـــألزمـــة ســيــاســي عبر 
تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة، داعــيــًا 
الــلــبــنــانــيــيــن الــــى اخـــتـــيـــار رئــيــســهــم 

ويكون الخيار لبنانيًا بحتًا.
جــاءت مــواقــف بــاؤلــي خــالل جولة 
لــه على مــراكــز مؤسسة "عــامــل" في 
ـــــل الـــســـقـــي، بـــدعـــوة من  الـــخـــيـــام واب
رئــيــس الــمــؤســســة الــدكــتــور كــامــل 
مهنا وكان في استقباله في الخيام 
الــطــاقــم الــطــبــي وفــريــق الــمــؤســســة. 
الطبية  الخدمات  على  باؤلي  واطلع 
واالجتماعية والتربوية التي تقدمها 
الــــمــــؤســــســــة لــــالهــــالــــي فـــــي الــــقــــرى 
الـــحـــدوديـــة ولــالجــئــيــن الــســوريــيــن. 
وبــعــد جــولــة أشــــار مــهــنــا فــي كلمته 

أهميتها  ورغــــم  "الـــخـــدمـــات  أن  الـــى 
تبقى متواضعة مقارنة مع الحاجات 
المتزايدة لالجئين وارتفاع أعدادهم 
في شكل متواصل والذي قد يصل 
الـــى مــلــيــونــي الجــــئ، خــصــوصــًا وأن 
قـــــّرت لــلــبــنــان لم 

ُ
الــتــقــديــمــات الــتــي أ

في  المانحة  الجهات  من  بعد  تصل 
ظـــل تــفــاقــم االوضــــــاع االقــتــصــاديــة 
واألمـــنـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان 
والتي قد تصرف بصورة سلبية على 
وضعنا الــداخــلــي. وفــي هــذا السياق 
نـــطـــالـــب بـــدفـــع هـــــذه الـــمـــســـاعـــدات 
مــبــاشــرة الــــى الــالجــئــيــن الــســوريــيــن 
أصــــحــــاب الـــعـــالقـــة ولـــيـــس لـــرواتـــب 
ـــــدالت  الـــمـــوظـــفـــيـــن واإلداريــــــيــــــن وب
الهيئات  لممثلي  واإلقـــامـــة  الــســفــر 
الــــدولــــيــــة، وضــــــــرورة الــتــنــســيــق مــع 
مـــنـــظـــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي فــي 
لبنان بدل الحلول محلها واستنزاف 
بدالت  تقديم  عبر  البشري  طاقمها 

تقدمه  أن  تستطيع  ال  لــهــم  مــالــيــة 
المنظمات األهلية في لبنان".

وأثــنــى بــاؤلــي عــلــى الــجــهــود التي 
تـــقـــوم بـــهـــا مـــؤســـســـة "عـــــامـــــل" عــبــر 
المناطق  المنتشرة في كل  مراكزها 
الــلــبــنــانــيــة لـــمـــســـاعـــدة الــلــبــنــانــيــيــن 
عـــلـــى اخــــتــــالف أطـــيـــافـــهـــم وكـــذلـــك 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، مـــســـتـــحـــقـــة الــــدعــــم 
ـــتـــزام بـــالده  الـــمـــتـــواصـــل، ومـــؤكـــدًا ال
دعـــم األمـــن واالســتــقــرار فــي لبنان، 
خصوصًا في الجنوب عبر المشاركة 
الــمــســتــمــرة فـــي "الــيــونــيــفــيــل" منذ 
الــعــام 1978، وكــذلــك عــبــر الــمــراكــز 
الــثــقــافــيــة والـــــمـــــدارس والــمــشــاريــع 

التعليمية وغيرها.
الـــوضـــع  عـــــن  ســــــــؤال  عـــلـــى  وردًا 
الــــســــوري والـــالجـــئـــيـــن قـــــال: "نـــقـــّدر 
ـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن  حـــــســـــن اســـــتـــــقـــــبـــــال ال
لــلــســوريــيــن، وهــــو عــــبء كــبــيــر أكــبــر 
الحل  أن  نعلم  لبنان.  يحمله  أن  من 
لألزمة السورية هو سياسي بامتياز، 
األمـــور  معالجة  يمكن  ال  دونـــه  ومـــن 
فـــي شــكــل صــحــيــح. وبــالــنــســبــة الــى 
الالجئين فمن حقهم الحصول على 
الخدمات الصحية والتعليمية. ونحن 
الدولية  المجموعة  عبر  لبنان  ندعم 
لـــدعـــم لـــبـــنـــان، ونـــحـــتـــاج أيـــضـــًا الـــى 
السلطات  من  ودقيقة  معينة  خطة 
اللبنانية لتنظيم الدعم والمساعدة.

الرئاسية  االنــتــخــابــات  أن  واعــتــبــر 
أمــــر لــبــنــانــي، ونـــحـــن دعـــونـــا ســابــقــًا 
المهلة  ضمن  الرئيس  انتخاب  الــى 
الــــدســــتــــوريــــة، ولــــكــــن لــــألســــف لــم 

يحصل.

ـــثـــقـــافـــيـــة فــي  عــــقــــدت الـــهـــيـــئـــة ال
قــطــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي تيار 
فيه  نــاقــشــت  اجــتــمــاعــًا  المستقبل 
الــلــبــنــانــي محمد  الـــنـــاشـــر  اعـــتـــقـــال 
فــوالدكــار فــي طــهــران واستنكرت 
فـــي بـــيـــان اعـــتـــقـــال فــــوالدكــــار في 
طهران خالل مشاركته في معرض 
طــهــران الــدولــي للكتاب، مــن دون 
وجـــه حــق وفـــي شــكــل فــيــه الكثير 
االستفهام  وعالمات  االلتباس  من 
انــتــهــاكــه حقوق  بحجة  الــفــاضــحــة، 
الــمــؤلــف والـــتـــي ُبـــــّرئ مــنــهــا، وعــلــى 
الرغم من ذلك ما زال قيد التوقيف 

في طهران.
لــت الــهــيــئــة عــمــا إذا كــان  وتــســاء
الـــتـــراث  الـــنـــشـــر "إحــــيــــاء  اســـــم دار 
العصبية  استفّز  الــذي  العربي" هو 
التهم  فبركة  إلــى  وأدى  الفارسية 
الــتــي وجــهــت إلـــى فـــوالدكـــار بحجة 
الفكرية،  الملكية  قانون  انتهاكه 
عـــلـــمـــًا أن إيـــــــــران لـــــم تــــوقــــع حــتــى 

العالمية  "المنظمة  اتــفــاق  تاريخه 
عن   WIPO الـــفـــكـــريـــة"  لــلــمــلــكــيــة 
حــقــوق الــمــؤلــف، فــي الــوقــت الــذي 
ينشر اإليرانيون اآلالف من الكتب 
األجــنــبــيــة ويــتــرجــمــونــهــا مـــن دون 

العودة إلى حقوق المؤلف.
وأدانت الهيئة الموقف الالمبالي 
الذي  اللبنانيين  الناشرين  التحاد 
لم يصدر عنه أي موقف شاجب لما 
تعرض له صاحب دار نشر لبناني 
تــهــمــتــه كـــــون اســـــم الـــــــدار "إحـــيـــاء 

التراث العربي".
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  عـــلـــى  وتـــمـــنـــت 
الــــتــــحــــرك ســـريـــعـــًا لـــمـــعـــالـــجـــة هـــذه 
السكوت  يمكن  ال  الــتــي  الــقــضــيــة 
عـــنـــهـــا، كــــي ال تـــكـــون ســـابـــقـــة قــد 
لــبــنــانــيــة  نـــشـــر  لـــهـــا دور  تـــتـــعـــرض 
أخــــرى لــقــرصــنــة حــقــوقــهــا انــطــالقــًا 
من خلفيات عنصرية أو طائفية أو 
مذهبية، ودعت إلى السعي إلطالق 

سراح فوالدكار فورًا.

قـــــــّدمـــــــت هـــــبـــــة الــــــــقــــــــواس الـــعـــمـــل 
الموسيقي الضخم "أنوار األندلس" 
ألفته، على خشبة دار األوبــرا  الــذي 
الــســلــطــانــيــة – ُعـــــمـــــان، فــــي خــتــام 
الموسم الخامس لدار األوبــرا، وذلك 
أول  متتالية كعرٍض  في 3 حفالت 
بــه عــواصــم  لــتــدور  ر  قــبــل أن تتحضَّ

ًا من بيروت. العالم بدء
مـــن 150 شخصًا  أكـــثـــر  اشـــتـــرك 
وأداء  وتنفيذًا  تصميمًا  العمل  فــي 
مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، راســمــيــن 
فـــســـيـــفـــســـاء مـــوســـيـــقـــيـــة غـــنـــائـــيـــة 
راقـــصـــة، تــتــجــاذبــهــا خــيــوط سحرية 
تــشــّد الــرمــاح فــي األوتــــار واألجــســاد 

واألصوات.
وكــــــــان االنـــــتـــــقـــــال مـــــن الـــحـــاضـــر 
ــــزمــــن الـــــخـــــارج عــــن الـــمـــألـــوف  إلـــــى ال
الحاضرين  التي حملت  بالموسيقى 
بـــيـــن أروقــــــــة األنـــــدلـــــس عـــلـــى مـــدى 
ســــاعــــتــــيــــن، وبـــــنـــــت الـــــــقـــــــواس مــن 
خــــالل تــألــيــفــهــا الــمــوســيــقــي عــالــمــًا 
مــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا فــــي الــتــصــويــتــات 
ــــــتــــــي تــــداخــــلــــت  الــــمــــوســــيــــقــــيــــة ال
وتــنــوعــت بــيــن أصــــوات األوركــســتــرا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة والـــــكـــــورال، والــتــي 
الــدار بدرامية البناء من  مألت فضاء 
ع تداخل اإليقاعات 

ْ
جهة وبتنويع وق

أخرى.  من جهة  واإلسبانية  العربية 
وأمـــــســـــكـــــت أوركــــــســــــتــــــرا وكـــــــــورال 
بقيادة  الفيلهارمونية  ترانسيلفانيا 
أكسيلرود،  جون  العالمي  األميركي 
بزمام الموسيقى المتنوعة بمختلف 

األندلسية  الهوية  مــبــرزة  مشاربها، 
التي رسمتها القواس بغنى شاسع. 
ـــمـــوســـيـــقـــى  ـــــــق حـــــضـــــور ال

َّ
وتـــــــأل

ـــــســـــيـــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الــــعــــربــــي  ـــــدل األن
واإلســــبــــانــــي بــــتــــحــــاوٍر أصــــيــــل بــيــن 
من  األندلسية  العربية  المجموعتين 
جهة والفالمنكو اإلسبانية من جهة 
أخرى غناًء وعزفًا وتطريبًا، وتداخلتا 
بالنغم مع مواويل حجازية من أشعار 
قــديــمــة لــطــرفــة بـــن الــعــبــد والـــحـــّالج 
بصوت عبد الرحمن محمد الذي فتن 
بــإحــســاســه الــمــرهــف وحــنــان صوته 
بجمهورها  الحاضرة  الصالة  أنفاس 
إيمانها  القواس  وبرهنت  وعازفيها. 

األولــى  للمرة  وهــو يشترك  بموهبته 
هذا  مــن  غنائي  موسيقي  عمل  فــي 
موشَحين  وايــاهــا  أّدى  وقـــد  الــنــوع. 
المحبوب" و"لما  "زارنــي  أندلسيين: 
عتهما القواس  بدا يتثّنى" اللذين وزَّ

على األوركسترا والكورال. 
فْت القواس مقدمة موسيقية 

ّ
وأل

مــــن وحـــــي األنــــدلــــس افــتــتــحــت بــهــا 
الـــعـــرض مــعــلــنــة طـــلـــوع فــجــر الــزمــن 
 مــنــه بـــاقـــة أغـــان 

َّ
الـــذهـــبـــي، لــتــنــشــق

فتها خصيصًا للعمل على 
ّ
جديدة أل

أشـــعـــار عــبــد الــعــزيــز خـــوجـــة، كــمــال 
جـــنـــبـــالط، هـــــدى الـــنـــعـــمـــانـــي، زاهــــي 

وهبي وندى الحاج.

كــمــا عـــزفـــْت األوركـــســـتـــرا بــبــراعــة 
الحركة الثانية من كونشرتو الغيتار 
رافقت  كما  رافقتها  التي  للقواس، 
المقدمة الموسيقية لوحات راقصة 
تنسج سياق القصة بتعبير جسدي 

ملتصق بأطياف الروح.
وتـــــفـــــاقـــــمـــــت حـــــيـــــويـــــة الـــــعـــــرض 
واســتــعــرت نــيــرانــه مــع فــرقــة الرقص 
اإلسبانية لكارمن كانتيرو وريكاردو 
لـــوبـــيـــز ومـــــع الـــكـــوريـــغـــراف مــانــويــل 
ديـــيـــز الــــــذي صـــّمـــم الــــرقــــص مـــازجـــًا 
األندلسي  والرقص  المعاصر  الباليه 
مـــع الــفــالمــنــكــو، فــألــهــب الــراقــصــون 
الجمهور  كما  عليها،  ومــن  الخشبة 

الـــــــذي ضــــــّج تــصــفــيــقــًا وحـــمـــاســـة، 
الــثــنــائــي خــوســيــه  وخــصــوصــًا ألداء 
مــالــدونــادو وكــارمــن أنــغــولــو اللذين 
جّسدا لوعة الشغف بمنتهى الجمال 

واإلدهاش.
ـــرومـــانـــســـي والــــدرامــــا  بـــالـــخـــيـــال ال
والفرح،  والحنين  والوجد  العاطفية 
موريل  أنــدريــا  األلماني  المخرج  ــع 

َّ
وق

"أنــــــــــوار األنــــــدلــــــس" بـــالـــتـــعـــاون مــع 
م  السينوغراف أدان هيرناندز ومصمِّ
البريطاني ماتيو دافيسون  اإلضــاءة 
الــــذي أدى دورًا أســاســيــًا فــي رســم 
البانوراما األندلسية الشاعرية وإنارة 
القلوب  اللــتــواءات  الباطنية  الــزوايــا 

وتوقها الى النور.
المسرحية  الــعــنــاصــر  وانــســكــبــت 
ــــغــــنــــائــــيــــة فــي  والــــمــــوســــيــــقــــيــــة وال
مشهدية غنية تتالقى فيها األنماط 
نــفــســه،  ــــحــــضــــاري  ال الـــمـــنـــبـــع  ذات 
بنبٍض يقطع األنفاس وابتكار المع 
لــفــنــانــيــن اســتــنــبــطــوا مـــن الوعــيــهــم 
حضارتهم  ومخزون  الجماعي  الفني 
الـــــمـــــتـــــواَرث عـــلـــى مــــــدى قـــــــــرون... 
ــــــغــــــام واألصـــــــــــوات  فـــاخـــتـــلـــطـــت األن
(عمر  الصوفية  والجزائرية  المغربية 
الــمــتــيــوي، ســعــيــد بــلــقــاوي وســلــيــم 
الــفــرغــانــي وهــــو أحــــد أعـــمـــدة الــغــنــاء 
الـــعـــربـــي األنــــدلــــســــي)، بــالــفــالمــنــكــو 
الــحــجــازيــة  الــمــواويــل  األصــيــل وأداء 
والغيتار  العود  أوتــار  بين  الصافية، 
الــجــانــبــيــن  مــــن  اإليـــقـــاعـــيـــة  واآلالت 

المتقابلين على المسرح.

اللبنانية  الــمــؤســســات  كــل  تــفــتــح 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي "الـــــيـــــوم الــعــالــمــي 
المجال  وتفسح  أبوابها  لألرشيف" 
لــــالطــــالع عـــلـــى مـــحـــفـــوظـــاتـــهـــا عــبــر 
جــــــوالت إرشـــــاديـــــة ونـــــمـــــاذج حــيــة 

لمجموعاتها.
كــمــا تــقــام نــــدوة فـــي 6 الــجــاري 
بــدعــوة مــن مرصد الــتــراث الحديث 
والــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لـــألونـــيـــســـكـــو بـــعـــنـــوان "األرشــــيــــف 
والـــــــــــذاكـــــــــــرة فـــــــي لـــــبـــــنـــــان فـــــرص 
وتحديات"، في الجامعة األميركية 
فـــي بـــيـــروت بــيــن الـــســـاعـــة 10.00 

صباًحا والـ12.00 ظهرًا.
والـــــمـــــؤســـــســـــات هـــــــي: الـــمـــركـــز 
العربية  المؤسسة  للعمارة،  العربي 

للصورة، مؤسسة التوثيق والبحث 
فــــي الــمــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، مــركــز 
النهار للمعلومات، دائرة األرشيف 
ــتــابــعــة  ـــخـــاصـــة ال والـــمـــجـــمـــوعـــات ال
في  األمــيــركــيــة  الــجــامــعــة  لمكتبتي 
بيروت، المكتبة الشرقية - جامعة 
معلومات  مركز  يــوســف،  القديس 
الـــحـــيـــاة،  صــحــيــفــة   - الـــحـــيـــاة  دار 
لــبــنــان ســيــنــمــا، مجموعة  مــؤســســة 
فـــــــؤاد دبــــــــاس، مـــعـــهـــد ثــربــانــتــس 
فـــي بـــيـــروت، مــؤســســة الـــدراســـات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــشـــروع الــنــهــوض 
ــلــبــنــانــيــة،  ــالــمــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة ال ب
االوريان لوجور، مكتبة ركتوفيرسو 
- سوليدير، جامعة الروح القدس- 
الكسليك، أمم للتوثيق واألبحاث.
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