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صورة
وخبر

بالسـجاد ومختلـف المـواد المسـتخدمة لتغطيـة األرضيـات .يضـم
انطلـق أمـس الجمعـة فـي ألمانيـا معـرض  2018 Domotexالخـاص
ّ
غـد اإلثنين 1,409 ،مشـارك مـن  60دولة حـول العالم ،حملـوا أحـدث ابتكاراتهم
الحـدث المسـتمر فـي «مركـز هانوفـر للمعـارض» حتـى بعد ٍ
المتماشـية مـع آخـر صيحـات موضـة الديكـور( .أ ف ب)

رأس بيروت ...أجراس العودة فلتقرع!

فرح موسى...
ضيف «معهد المعارف»

حياكة الصوف
مَنْ قال إنّها ماتت؟

يدعو «معهد املعارف الحكمية
للدراسات الدينية واإلسالمية»،
يوم الثالثاء املقبل إلى مناقشة
كتاب «من املسجد الحرام إلى
املسجد األقصى» (مركز فرح
موسى للبحوث والدراسات
القرآنية) في ّ
مقره في حي
األميركان .سيجري اللقاء
ّ
بحضور املؤلف ،عميد كلية
الدراسات اإلسالمية في
فرح
«الجامعة اإلسالمية»َ ،
موسى ،وبمشاركة الشيخ ْي
باسم عيتاني وحسن بدران.

الح َرف
في وقت تكاد فيه ِ
اليدوية تذهب إلى غير رجعة،
يحاول مقهى «ة» دعمها
بهدف حمايتها ،إيمانًا بأهمية
تعليمها للجيل الجديد الذي
ال يكاد يعرف عنها شيئًا.
هكذا ،وفي سياق األنشطة
ّ
املنوعة التي يحتضنها دوريًا،
يدعو املقهى البيروتي الشهير
إلى املشاركة في ورشة عمل
للمبتدئني في حياكة الصوف،
في  20كانون الثاني (يناير)
الحالي .وعلى الراغبني في
املشاركة إحضار أدوات الحياكة
معهم ،وهي عبارة عن الصوف
ّ
(نوعية ّ
جيدة) وصنارتان.

مناقشة كتاب «من املسجد الحرام
إلى املسجد األقصى» :الثالثاء
 16كانون الثاني (يناير) الحالي ـ
ً
مساء ـ «معهد
الساعة السادسة
املعارف الحكمية للدراسات الدينية
واإلسالمية» (حي األميركان ـ
ّ
«مجمع اإلمام املجتبى» ـ الطابق
الرابع) .لالستعالم 05/642191 :أو
03/899648

ورشة عمل حياكة الصوف :السبت 20
كانون الثاني ـ من الساعة الثالثة بعد
ً
مساء
الظهر لغاية الساعة الخامسة
ـ مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت) .الدورة
مجانية .لالستعالم01/350274 :

مبان في منطقة
واحد من كل خمسة
ٍ
خال اليوم .األسباب كثيرة
رأس ّبيروت ٍ
ومتشعبة جدًا .لكن في ظل ظروف
ّ
التنوع
مماثلة ،كيف لنا أن نحافظ على
والحيوية اللذين ّ
يميزان هذه املنطقة؟
وما هي السبل املتاحة لضمان حق
السكن للمواطنني /ات من مختلف الفئات
ّ
االجتماعية؟ وكيف يرى السكان مستقبل
ّ
الحي والعاصمة اللبنانية؟
ُ
هذه األسئلة وغيرها ،ستطرح في نقاش
ّ
املصور»
عام ومفتوح يستضيفه «دار
(الوردية ـ الحمرا) ،في  25كانون الثاني
ُ
ست َّ
قدم
(يناير) الحالي .خالل هذا املوعد،
ّ
واملتغيرات
أبرز القضايا السكنية،

العمرانية التي جرى توثيقها في رأس
بيروت ،باإلضافة إلى توزيع كتاب
يعرض نتائج البحث الذي أجراه 12
ّ
مشاركًا/ة في ورش عمل بحثية نظمها
ّ
«استوديو أشغال عامة» الذي ينظم
هذا اللقاء بالتعاون مع «مبادرة ُحسن
الجوار» في «الجامعة األميركية في
بيروت».
نقاش عام حول «املشهد السكني في رأس
بيروت» :الخميس  25كانون الثاني ـ بني
ّ
ً
املصور»
مساء ـ «دار
الساعة السادسة والثامنة
(الوردية ـ الحمرا) .لالستعالم 01/373347 :أو
71/236627

الشعار
عبد الكريم ّ
يُنسينا النوم!
تحت عنوان «نسيت النوم»،
ُ
سيطرب الفنان اللبناني عبد
ّ
الكريم الشعار (الصورة)
جمهور «مترو املدينة» (الحمرا
موعده الشهري
ـ بيروت) في ّ
بأغنية «بعيد عنك» (كلمات
مأمون الشناوي ،وألحان بليغ
حمدي) التي اختارها من
أرشيف أم كلثوم .وكالعادة،
يرافق ابن مدينة طرابلس
الشمالية في  27كانون الثاني
(يناير) الحالي مجموعة من
املوسيقيني البارعني ،هم :خالد
ّ
نجار (عود) ،جهاد أسعد
(قانون) ،عماد سيف الدين
(كمنجة) ،رائد بو كامل (رق)
وفؤاد بو كامل (كونترباص).
سهرة «نسيت النوم» مع عبد الكريم
الشعار :السبت  27كانون الثاني ـ
ً
مساء ـ
الساعة التاسعة والنصف
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363:

