الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

«نادي جويا» ...الشعر يحيا جنوبًا
في سياق فعاليات «أمسيات الثالثاء الثقافية»
التي يحرص «نادي جويا الثقافي االجتماعي
ال ــري ــاض ــي» ع ـلــى تـنـظـيـمـهــا واس ـت ـضــاف ـت ـهــا،
يدعو النادي مساء اليوم الثالثاء إلى حضور
أمسية يحييها الشاعران اللبنانيان مصطفى
فقيه وسوسن سعيد بحمد (الصورة) .يجري
ال ـن ـش ــاط ف ــي ق ــاع ــة ال ـ ـنـ ــادي ف ــي بـ ـل ــدة جــويــا
ّ
(جنوب لبنان) ،ويلقي فيه الثنائي قصائد تتناول مواضع ّ
منوعة ،فيما يتولى
الشاعر علي طارق ياسني مهمة التقديم.
«أمسية الثالثاء الثقافية» مع مصطفى فقيه وسوسن بحمد :اليوم الثالثاء ـ ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ ـ قاعة «نادي جويا الثقافي االجتماعي الرياضي» (بلدة جويا ـ ـ جنوب لبنان).
والنصف
¶¶¶

«استديو لبن» ...الليلة نرتجل
غـ ـ ـدًا األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ي ـس ـت ـض ـيــف «اسـ ـت ــدي ــو ل ــن»
(الـ ـصـ ـن ــائ ــع ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) عـ ـ ــرض «ق ـص ـص ـكــن
عاملسرح» الذي اعتادت فرقة «وصل» تقديمه
في ثاني أربعاء من كل شهر .هذه ّ
املرة يأتي
ال ـن ـشــاط ف ــي س ـيــاق فـعــالـيــات ال ـ ــدورة األول ــى
مــن مـهــرجــان «س ـطــوح الــوصــل» (م ــن  7حتى
 16آذار) ،وينتمي إلــى مسرح إعــادة التمثيل
املرتجل ،والقائم على قصص شخصية يشاركها الجمهور ويعيد املمثلون إحياءها
ّ
مباشرة.
وتقدم الفرقة للناس فرصة مشاركة ومشاهدة واالستماع إلى حكاياتهم
ومشاعرهم على الخشبة عبر فريق من املمثلني واملوسيقيني املحترفني.
«قصصكن عاملسرح» :غدًا األربعاء ـ ـ  20:30ـ ـ «استديو لنب» (زيكو هاوس ـ ـ الصنائع /بيروت).
لالستعالم71/880564 :
¶¶¶

مريد البرغوثي ...تكريم طرابلسي

صورة
وخبر

يسـابق مزارعـو الزهـور األتـراك الوقـت السـتكمال طلبياتهـم
المتجهـة إلـى بريطانيـا حيـث ُيحتفـل بعيـد األم فـي  31آذار (مـارس)
الحالـي ،خالفـا لغالبيـة الـدول التـي تحيـي هـذه الذكـرى مـع بدايـة
فصـل الربيـع .بعـد تلبيـة احتياجـات السـوق المحلـي والعالمـي في
«عيـد الحـب» في  14شـباط (فبرايـر) الماضي و«يوم المـرأة العالمي»
قبـل أيـام ،يعمـل المزارعون علـى تلبية المشـترين اإلنكليـز من زهور
القرنفـل ذات اللـون الزهـري الفاتـح( .أورهـان جيجيـك ـــ األناضـول)

بالتعاون مع «الرابطة الثقافية» في طرابلس
(شـمــال لـبـنــان) ،يــدعــو «ن ــادي قــاف للكتاب»
غد الخميس إلى حضور لقاء مع الشاعر
بعد ٍ
والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي (1944
ـ الـصــورة) في مكتبة الرابطة .يتخلل اللقاء
ح ـ ـ ــوار ح ـ ــول ت ـج ــرب ـت ــه فـ ــي مـ ـج ــال ال ـك ـت ــاب ــة،
ومناقشة روايـتــه ُ
«ول ــدت هـنــاكُ ،ول ــدت هنا»
الصادرة في عام  2009عن دار «ريــاض ّ
الريس للكتب والنشر» ،وقــراء ات شعرية
ْ
ً
من ديوانه األخير «استيقظ كي تحلم» ( 2018ـ عن الدار نفسها) ،فضال عن توقيع
ّ
عدد من مؤلفاته.
غد الخميس ـ الساعة الخامسة بعد الظهر ـ مكتبة «الرابطة الثقافية ـ طرابلس» (شمال
بعد ٍ
لبنان) .لالستعالم06/434174 :

«المعارف الحكمية» :اإلسالم المعاصر على بساط البحث
على مدى أسبوعني متتاليني ،ينظم
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» حلقات بحثية
تخصصية حول «مناهج البحث
عند مفكري اإلسالم املعاصر»،
بمشاركة نخبة من األساتذة

َّ
والباحثني .غدًا األربعاء ،يدشن
النشاط مع محاضرة للشيخ محمد
زراقط في «منهجية بحث الشيخ
مرتضى املطهري في قراء ة اإلسالم»
( ،)16:00تليه مداخلة بحثية للسيد
علي املوسوي يطل من خاللها على

«منهجية بحث الشيخ مصباح
اليزدي في قراء ة اإلسالم» (،)17:00
على أن يدير اللقاء الشيخ حسني
السعلوك .أما في اليوم الثاني
( 3/14ـ س ،)16:00 :فسيطرح محمد
علوش «منهجية بحث الشيخ راشد
الغنوشي في قراء ة اإلسالم» ،تعقبه
مداخلة ملحمد حيدر حول «منهجية
بحث السيد حسني نصر في قراء ة
ّ
اإلسالم» ( ،)17:00فيما تتولى
اإلعالمية ليلى مزبودي إدارة اللقاء.
في  20آذار (مارس) الحالي وبإدارة
أحمد ماجدّ ،
يقدم غسان حمود
( )16:00ورقته البحثية حول
«منهجية بحث الشيخ محمد مهدي
شمس الدين في قراءة اإلسالم» ،قبل
أن يعرض هادي فضل الله ورقته
البحثية حول الشيخ محمد جواد
مغنية في قراءة اإلسالم (.)17:00
وفي اليوم التالي ( 3/21ـ ،)16:00
تختتم الفعاليات مع تقديم حسني
حمود لورقته البحثية حول الدكتور
عبد الرزاق السنهوري في قراءة
اإلسالم ،ضمن محاضرة تديرها
اإلعالمية زينب اسماعيل.
«مناهج البحث عند مفكري اإلسالم
غد الخميس/
املعاصر» :غدًا األربعاء وبعد ٍ
و 20و 21آذار (مارس) الحالي ـ بدءًا من
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ «معهد املعارف
الحكمية» (حي األميركان ـ ّ
مجمع اإلمام
املجتبى ـ ط  )4لالستعالم05/462191 :

presents

FANTASIA
Mix of International
and Oriental
Guitar Music
Friday, March 15, 2019
at 20:30 Masrah Al Madina,
Hamra Main St. Beirut

& Tickets & Info: Masrah al Madina

All branches and Online
www.antoineticketing.com
71-999092 / 01-218078

Ticket prices: 25000 L.L / 35000 L.L / 45000 L.L

