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صورة
وخبر

علـى خشـبة كباريـه «ليـدو» الشـهير فـي باريـس ،انطلقـت عـروض  Paris Merveillesالتـي تحمـل توقيـع المخـرج البلجيكـي ـــ
اإليطالـي فرانكـو دراغـون ،علـى أن تسـتمر حتـى آذار (مـارس) ( .2016لـوا فونانسـيب ـــ أ ف ب)

بانوراما
«رباعيات صالح جاهين»
في الباشورة قريبًا

بلدية بيروت
… تحب الكالب والقطط

شاركوا في تصميم
دالية الروشة

تقيم «جمعية السبيل» الثالثاء
املقبل أمسية موسيقية حول
«رباعيات صالح جاهني/
الصورة» (ألحان ّ
سيد مكاوي،
ّ
الحجار) ،يتخللها
وغناء على
سماع وتحليل .األمسية من إعداد
وتقديم الناقد والباحث اللبناني
إلياس ّ
سحاب.
ّ
يذكر أنه مع صعود التيارات
اإلسالمية في مصرُ ،منع علي
ّ
الحجار قبل فترة من غناء أحد
املقاطع« :عبثًا بقول واقرا وسورة
عبس /متلومش حد إن ابتسم
أو عبس /فيه ناس تقول الهزل
يطلع جد /وناس تقول الجد
يطلع عبث عبث عبث عبث عبث/
ّ
عجبي» ،بدعوى أنه «ازدراء
لإلسالم باستخدام سورة قرآنية
في مقطع غنائي».

في ظل تفاقم أزمة الكالب
والقطط الشاردة في مختلف
املناطق اللبنانية ،وتعامل بعض
البلديات مع هذه الحيوانات
بطريقة وحشية ،أصدرت بلدية
بيروت أخيرًا بيانًا أكدت فيه
ّأنه ً
بناء على القرار الصادر عن
محافظ بيروت زياد شبيب (رقم
/1494ب) في  18تموز (يوليو)
 2014واملتعلق بتشكيل لجنة
ملعالجة مشكلة الكالب والقطط
الشاردة ،وبعد جوالت تفقدية
ّ
عدة في حرج بيروت ،تم رصد
الكالب الشاردة والتقاطها
بإشراف متخصصني وأطباء
ّ
بيطريني .وأضاف أن تلك الكالب
ُ
نقلت إلى إحدى العيادات
ُ
البيطرية ،قبل أن تؤخذ إلى مركز
اإليواء الخاص في جمعيتي
 Animals Lebanonو .Betaولفت
ّ
البيان إلى أن التحضيرات ال تزال
قائمة إلصدار قرار إداري تنظيمي
لحالة الحيوانات الشاردة مع
خطة عامة إلدارة األسباب
الرئيسية للمشكلة.

أطلقت الحملة األهلية للحفاظ
على دالية الروشة مسابقة لطرح
رؤى مغايرة إلعادة تنظيم
الدالية (بيروت) مكانيًا وبرمجيًا
ومؤسسيًا ،في إطار الحفاظ على
هذا املوقع كمساحة مشتركة
مفتوحة للجميع من دون أي
اعتبارات لالنتماءات القومية
والجندرية واإلثنية والدينية
وسواها .وتحث املسابقة املهنيني
ومتعددي االختصاصات،
واملواطنني املعنيني ،واملهتمني
بإمكانية رسم مستقبل حضري
غير إقصائي مسؤول من الناحية
البيئية يسمح بالتعددية،
على االستجابة لهذه الدعوة،
ّ
وتشجعهم على توظيف
مهاراتهم/ن املهنية وقدراتهم/ن
االبتكارية في صوغ تصميمات
تخطيطية فعلية ،وتسليمها في
مهلة أقصاها ّ 26أيار (مايو)
املقبل.
(للمشاركة زوروا هذا املوقع:
http://dalieh.org/competition.
)html

عرض «يوم ّ
مر يوم حلو» :الثالثاء
ً
مساء ـ
 7نيسان ـ الساعة السابعة
املكتبة العامة لبلدية بيروت (الباشورة
ـ بناية الدفاع املدني /الطابق الثالث).
الدعوة عامة .لالستعالم01/667701 :

