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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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                                                                 هو وهي

روجيه نسناس مي شدياقمحّمد داود داود

         سفر ميمون

نبيه ب���ّري رئــيــس مجلس   {
عامة  نيابية  جلسة  يعقد  الــنــواب 
ــيــوم )الثالثاء(  ال نــهــارًا ومـــســـاًء، 
ملناقشة املوازنة العامة وملحقاتها 

للعام 2019، تستمر ثالثة أيام.
* * * *

} برعاية رئيس مجلس الوزراء 
منظمة  تنظم  س��ع��د احل���ري���ري، 
لبنان  فــي  للهجرة  املــتــحــدة  األمم 
احلــــوار  افـــتـــتـــاح  حــفــل   )IOM(
االجتار  »مكافحة  حــول  اإلقليمي 
االستجابة  ســيــاق  فـــي  بــالــبــشــر، 
العاشرة  املــشــرق«،  فــي  اإلنسانية 
من صباح اليوم )الثالثاء( في فندق 

فينيسيا - بيروت.
* * * *

} بحضور ريشار قيومجيان 
وزير الشؤون االجتماعية، والسفير 
رامبلينغ،  ك��ري��س  الــبــريــطــانــي 
واملــمــثــلــة املــقــيــمــة لــبــرنــامــج األمم 
سيلني  باإلنابة  اإلمنائي  املتحدة 
م������وي������رو، وع�����ب�����د احل���ف���ي���ظ 

البري  النقل  عــام  مــديــر  القيسي 
والبحري يقام حفل افتتاح مشروع 
ــن، وبناء  ــادي ــصــي ــأ ال تــأهــيــل مــرف
منشآت وســوق للسمك في اجلية، 
اخلــامــســة والــنــصــف مــن بعد ظهر 
الــيــوم )الــثــالثــاء( فــي مــرفــأ اجلية، 

تتخلله كلمات ورحلة بحرية.
* * * *

} م��ي ش��دي��اق وزيـــرة الدولة 
حتيط  اإلداريـــــة  التنمية  ــشــؤون  ل
تخرج  حفل  وحضورها  برعايتها 

الــدفــعــة الــثــامــنــة لــطــالب اجلامعة 
من  الثامنة  األملــانــيــة،   - اللبنانية 
مساء الــيــوم )الــثــالثــاء( فــي مجمع 

إده ساندز - جبيل.
* * * *

م��ح��ّم��د داود  الـــدكـــتـــور   {
داود وزير الثقافة يعقد مؤمترًا 
ــًا لــــإعــــالن عــــن إطــــالق  ــي صــحــف
فعاليات »مهرجان لبنان الوطني 
للمسرح«، في دورته الثانية للعام 
2019، العاشرة من صباح اليوم 
ــاء( فــي قــاعــة املؤمترات  ــثــالث )ال
مبقر الــوزارة - احلمراء - شارع 
ــــــوري - مـــقـــابـــل فندق  ك مــــــدام 

البريستول.
* * * *

أبو  خليل  م����ارون  العميد   {
حمد يوقع ديوانه األّول بعنوان: 
»أكبر من أن يسمى«، السابعة من 
النادي  في  )الثالثاء(  اليوم  مساء 

العسكري املركزي - الروشة.
* * * *

آغوب بقرادونيان

ــصــحــة الـــعـــامـــة د.  } وزيـــــر ال
جميل جبق عاد من العراق.

} وفـــد بــرملــانــي ضــم النواب: 
علي بزي  آغوب بقرادونيان، 

وسامي فتفت غادر إلى باريس.
سامي  الـــســـابـــق  ــــوزيــــر  ال  {

حداد غادر إلى نيس.
} النائب السابق أمل أبو زيد 

غادر إلى الرنكا.
خالد  الـــســـابـــق  الـــنـــائـــب   {

زهرمان عاد من اسطنبول.
* * * *

سّجلت حركة مطار رفيق احلــريــري الــدولــي - بــيــروت في 
2019/7/14: 261 حركة طيران و34506 راكبًا، توّزعت على 

الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 132 رحلة، إقالع 129 رحلة. 

حركة الركاب: وصول: 18252 راكبًا، مغادرة: 16248 راكبًا، 
جميل جبقوترانزيت: 6 ركاب.

مفكرة اليوم
< 19.30- روجيه نسناس 
يــحــل ضــيــف شـــرف فــي احتفال 
يوسف  القديس  جامعة  تنظمه 
في بيروت ملنح الدبلوم لطالبها 
في عــدد من االختصاصات، في 
مار  والتكنولوجيا  العلوم  حــرم 

روكز.
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