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هي وهو

جمال هرمز غبريل

إقبال دوغان

{ الللنللائللب ع��اص��م ع��راج��ي

يترأس اجتماع جلنة الصحة العامة
والللعللمللل واللللشلللؤون االجللتللمللاعلليللة،
«معوقني» بعبارة
الستبدال عبارة
ّ
«ذوي اإلحلللتللليلللاجلللات اخللللاصلللة»،
 10.00من صباح اليوم (اإلثنني)
في مجلس النواب ،ساحة النجمة
– بيروت.
* * **
{ ج� �م ��ال ه ��رم ��ز غ �ب��ري��ل،
فلللازت بللرئللاسللة املللجلللللس النسائي
اللبناني خلف ًا للمحامية إقبال
دوغان في االنتخابات التي جرت
ملللؤخلللر ًا فلللي املللجلللللس ،وقلللد فلللازت
الئحة «كلنا للمجلس» التي تضم
إضافة إلى غبريل السيدات :عدالً
سبليني زين ،بتول يحفوفي،
ل��ورا صفير وليندا عطا الله
وتولني مهمة نائبات الرئيسة ،كما
فاز بعضوية الهيئة اإلدارية كل من:

عاصم عراجي

منى ق��اص��وف ،ي�ش��ار خياط،
دن�ي��ا ط �ع��ان ،وس ��ام الغضبان،
فاديا سنو ،سوسن عسيران،
لينا تامر ،ناديا قباني ،سحر
حمود ،آمال وهبي ،ندى جنار،
كرمية شبو ومي سربيه.
* * **
{ الللكللاتللبللة ل ��ورا ب��ري��ف م��ان
ستقرأ بضعة مقتطفات من ديوانها
اجلديد « ،»Salt Waterيليه توقيع
الديوان وحفل كوكتيل ،السادسة
من مساء اخلميس  19اجلاري في
« ،»Paper Cupبناية أغوبيان -
شارع فرعون  -بيروت ،لبنان.
* * **
{ نخبة من الفنانني التشكيليني
يلللقلللدر علللددهلللم بللنللحللو  27فللنللان ل ًا
يستلهمون أعمالهم من «ثللورة 17
تشرين» ويعرضونها في غاليري
«جللاك عويس»  -األشرفية ،شارع

سللللليللم بلللسلللتلللرس ،اخللللاملللسلللة من
مساء األربعاء  18اجلاري ،ويعود
ريعها «لبيت البركة» ملساعدة كبار
السن واملتقاعدين على حتمل كلفة
املعيشة.
* * **
{ جللمللعلليللة «شلللملللل» ومللؤسللسللة
«غلللزال» ،ومبناسبة تقدمي جائزة:
«الللوقللايللة مللن الللنللزاعللات ،والللسللالم
في لبنان لعام  ،»2019إلى «شمل»،
اقللامللتللا مللؤخللر ًا احللتللفللا ًال فللي قاعة
«فرنسوا باسيل»  -مبنى «االبتكار
والللريللاضللة» ،فللي جامعة القديس
يوسف  -بيروت ،طريق الشام.
* * **
{ الهيئة الوطنية للمحاربني
القدامى دعت إلى يوم تضامني مع
اجليش والقوى األمنية ُيعقد غد ًا
الثالثاء عند الثانية من بعد الظهر،
في ساحة الشهداء  -وسط بيروت.

سفر ميمون
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في
ّ
ً
ّ
 155 :2019/12/14حركة طيران و 17679راكبا ،توزعت
على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  74رحلة ،إقالع  81رحلة.
حركة الركاب :وصول 9153 :راكبا ،مغادرة 8306 :ركاب،
وترانزيت 220 :راكب ًا.
{ وزيلللللللللر الللللصللللحللللة فللي
حللكللومللة تللصللريللف األعلللملللال
ج� �م� �ي���ل ج � �ب� ��ق علللللللاد مللن
الدوحة.

جميل جبق

{ الللنللائللب ن �ع �م��ة ا ف ��رام

عاد من باريس.
{ النائب السابق روبير
فاضل عاد من جنيف.

روبير فاضل

{ النائب السابق ج��واد
بولس عاد من باريس.
{ الللوزيللر السابق ار ت��ور
نظريان غادر إلى الكويت.

