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هي وهو

غازي وزني

جوزف جبرا

{ ال��دك��ت��ور ن��اص �ي��ف حتي

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة واملغتربني،
يستقبل في مكتبه بالوزارة تباع ًا
ص��ب��اح ال��ي��وم (االث���ن���ني) سفراء:
كوريا يونغ داي كون ،الدامنارك
ميريت يوهي ،نيجيريا غوتي
م� ��ودو زان� ��ا ب � ��ورا ،اوستراليا
ريبيكا غ��ري �ن��دالي ،هولندا
ي��ان والتمنز ،الهند سوهيل
آجاز خان ،كولومبيا فرناندو
ح �ل��و ،ال��ي��م��ن ع�ب��د ال �ل��ه عبد
محمد
الكرمي دعيس ،املغرب
ّ
كرين.
****
{ م� ��اري ك �ل��ود جن ��م وزي���رة
ال��ع��دل تستقبل السفير الفرنسي
ب� ��رون� ��و ف ��وش� �ي ��ه ف����ي مكتبها
بالوزارة عند التاسعة والنصف من
صباح اليوم (االثنني).
****
{ الدكتور غ��ازي وزن��ي وزير
املالية يستقبل عدد ًا من السفراء في
مكتبه بالوزارة صباح اليوم ،وتبدأ
االس��ت��ق��ب��االت تباع ًا عند العاشرة

منال عبد الصمد

م���ن ص���ب���اح ال���ي���وم (االث����ن����ني) مع
سفيرة سويسرا مونيكا كيرغور
وس��ف��ي��رة ال��ن��روي��ج ف��ي ل��ب��ن��ان لني
ليند ،يليهما في احل��ادي��ة عشرة
سفراء :اليابان تاكيشي أوكوبو،
أوستراليا ريبيكا غريندالي،
فرنسا برونو فوشيه ،ثم املنسق
اخل���اص ل���أمم امل��ت��ح��دة ف��ي لبنان
يان كوبيتش.
****
{ ال����دك����ت����ورة م� �ن ��ال عبد
ال �ص �م��د جن ��د وزي�����رة اإلع����الم
تستقبل عند الثالثة والنصف من
بعد ظهر اليوم (االث��ن��ني) املنسق

مفكرةاليوم
م���ح���اض���رة

> -18.00
ي��ل��ق��ي��ه��ا م� �ح � ّ�م ��د السماك
ح��ول« :الصهيونية واليهودية
ب��ني أميركا وال��ع��رب» ،ف��ي قاعة
الشهيد الشيخ أحمد عساف ،في
املركز اإلسالمي  -عائشة بكار.

اخل������اص ل�����أمم امل���ت���ح���دة ي ��ان
كوبيتش ،في مكتبها بالوزارة.

****
{ ب��ح��ض��ور د .ج ��وزف جبرا
رئ���ي���س اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة -
األم��ي��رك��ي��ة ،ت��ط��ل��ق ط��ب��ع��ة حديثة
ل��ك��ت��اب «ت��س��ري��ح األب���ص���ار ف���ي ما
ي��ح��ت��وي ل��ب��ن��ان م��ن اآلث������ار» ،لأب

ه� �ن���ري الم� �ن���س اليسوعي

( ،)1937 - 1862ظ��ه��ر اليوم
(االثنني) في مبنى رئاسة اجلامعة
في بيروت الصالة الكبرى.
****
{ البروفسور سليم دكاش
رئيس جامعة القديس يوسف،
ورئيس مرصد الوظيفة العامة
واحلكم الرشيد باسكال مونان
يحتفالن بتسليم جائزة ميشال
إده ،ع��ن��د ال��س��ادس��ة م��ن مساء
اليوم (االثنني) في اوديتوريوم
فرنسوا باسيل  -ح��رم االبتكار
والرياضة في اجلامعة  -طريق
الشام.
****

سفر ميمون
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في
ّ
 145 :2020/2/15حركة طيران و 17581راك��ب� ًا ،توزّعت
على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  72رحلة ،إقالع  73رحلة.
حركة الركاب :وصول 8200 :راكب ،مغادرة 9274 :راكب ًا،
وترانزيت 107 :ركاب.

{ النائب سيمون أب��ي رميا

غادر إلى باريس.
{ ال��ن��ائ��ب ف ��ادي س�ع��د غادر
إلى لندن.

إبراهيم حنا الضاهر

{ ال����وزي����ر ال���س���اب���ق رمي ��ون
عريجي غادر إلى دبي.
{ ال��وزي��ر ال��س��اب��ق إبراهيم
حنا الضاهر عاد من باريس.

خالد زهرمان

{ ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق خالد
زهرمان عاد من اسطنبول.
****

