
مقاالتمتفرقاترأي و فكرثقافةرياضةاقتصاددولياتيات

   16:01   

طيران ليلي للقوات الجوية غدا بين
قواعد بيروت والقليعات وحامات ورياق

... 

   16:01   

محاكمة الموقوفين في ملف صحيفة
 الحالي11الشرق األوسط في 

   15:41   

رئيس ارمينيا دعا العالم لالعتراف في
حق ناغورني قره باغ في تقرير مصيره

   15:32   

التحكم المروري: حادث تصادم بين
مركبتين على طريق جعيتا باتجاه ذوق

مصبح سبب بازدحام مروري في المحلة
- االضرار مادية

   15:30   

رئيس الوزراء البلجيكي: تحسين األداء
األمني واالستخبارتي يقلل من خطر

اإلرهاب

المزيد

الصفحة األولى

شؤون لبنانية

المستقبل اإلقتصادي

شؤون عربية و دولية

رأي و فكر

ثقافة و فنون

رياضة

الصفحة األخيرة
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طرابلس تتذكر جودت حيدر

معة العزم» حنفي محمود هليل، الى حضور حفل تكريم الشاعر واألديب العالمي جودت رستم حيدر،
 كانون االول، في «قاعة المؤتمرات»، جامعة العزم، بولفارد فؤاد شهاب في مدينة3ء الخميس الواقع فيه 

عرض فيلم وثائقي عن الشاعر حيدر، وكلمة لمحمد بدوي الشهال العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه في
 وكلمة رئيس جامعة العزم حنفي هليل وفسحة مع الشعر والموسيقى مع سحر طه والختام مع كلمات

ثقافة و فنون

في « ثقافة و فنون »

 مؤتمر صحافي للجنة مهرجانات بيروت الثقافية :0

يقظان التقي عزلتي زمن مأهول -  :0

 إصدارات :2

 ماجد المصري ينضم الى «مدرسة الحب» :2

 مخٍرج «الفصول» جاك بيران يتحدث عن سيرته الفنية: علينا أن نصمت ونصغي الى سمفونية الطبيعة - :3
ليت مرشليان

يقظان التقي كونشرتو لونية في فضاء المدينة -  :3

منذر عياشي ناقد وأكاديمي من سوريا وجوه ٍلفعلَي القراءة والكتابة -  :0

 «أهل المحبة» على قناة النهار يبدأ بموضوع اليتيم :0

بول شاوول الفنان الفطري ُملهم كبار فناني القرن العشرين -  :0

 حفل غنائي لجوني هوليداي في بروكسل :0

طرابلس تتذكر جودت حيدر http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=685682
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