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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 

15613العدد2019-09-14السبت

                                                                 هو وهي

} برعاية ندى بستاني مّت مؤخرًا 
العاملة  العامة  اإلن���ارة  شبكة  افتتاح 
على الطاقة الكهروضوئية في شوارع 
الكحالة وعاريا، بدعوة من مركز »دون 
 Vides بوسكو الثقافي«، بالتعاون مع
في  وعاريا،  الكحالة  وبلديتي  إيطاليا 

ساحة مهرجانات بلدية الكحالة.
* * * *

} ري����ش����ار ق��ي��وم��ج��ي��ان وزي���ر 
الشؤون االجتماعية رعى حفل إطالق 
مؤّسسة سيزوبيل كتيبًا توجيهيًا عن 
املؤسسات التي ُتعنى باالشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، في حرم جامعة 

القديس يوسف - كلية الطب.

* * * *
} النائب أنور اخلليل يقيم مأدبة 
غ��داء تكرميية ل��وزي��ر االش��غ��ال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس الثانية من 
بعد ظهر اليوم )السبت( في حاصبيا - 

دار حاصبيا - الطريق العام.
* * * *

الكاردينال  امل��ارون��ي  البطريرك   {
بلدات  بشارة بطرس الراعي يزور 
)السبت(،  اليوم  وج��اج  ميفوق  حلفد، 
وعند السادسة مساًء يصل إلى كنيسة 
مار اسطفان حلفد حيث ُيحتفل بصالة 
يدشن  السابعة  وع��ن��د  الصليب،  عيد 
اجل��ن��اح اخل��اص بالبطريرك ف��ي املقر 

السابعة  وف���ي  ل��ل��م��ط��ران��ي��ة،  الصيفي 
والنصف يقام حفل عشاء في املطرانية 
ُي���ش���ارك ف��ي��ه م��ط��ران وك��ه��ن��ة ورهبان 
األب���رش���ي���ة وامل���س���اه���م���ني ف���ي إجن���از 

املشروع.
* * * *

} برعاية وزارة السياحة، وبدعوة 
للتنمية  ال��ت��ع��اون��ي��ة  »اجل��م��ع��ي��ة  م���ن 
بعلبك«،  رأس  في  املستدامة  الزراعية 
وب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع البلدية 
وجمعيات املجتمع املدني افتتح أمس 
»امل��ون��ة وال��ف��رح« على مدرج  مهرجان 
ومالعب احلديقة العامة - رأس بعلبك، 

ويستمر ثالثة أيام.

أنور اخلليل ندى بستانيريشار قيومجيان

زياد حواط فيصل كرامي

          سفر ميمون 

} النائب فيصل كرامي عاد 
من إيطاليا.

} النائب زياد حواط عاد من 
موسكو.

} ال���وزي���ر ال��س��اب��ق محسن 

دلول غادر إلى باريس.
عدنان  ال��س��اب��ق  ال���وزي���ر   {

منصور غادر إلى تركيا.
ال��س��اب��ق سليمان  ال���وزي���ر   {

طرابلسي عاد من تركيا.

} النائب السابق قاسم عبد 
العزيز عاد من براغ.

سيبوه  ال��س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب   {
هوفنانيان غادر إلى روما.

* * * *
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