جامعة روح القدس في زحلة والبقاع تكرم الشاعر جودت حيدر في  8المقبل

http://alwassat.com/minivar3/r_minivar3.php?id=9578

ثقافة سياحة ومجتمع
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محفوض عبر "تويتر" :احتفال طالب "القوات
اللبنانية" في معراب نموذج سياسي يحتذى به
وأثبتت ھذه الجماعة انھا بالفعل مؤسسة نحو
المستقبل كما يستحق سمير جعجع التقدير.

الوسط اللبنانية | العدد التجريبي13:16 | 2015-04-30 | 896 :

سلسلة اعتقاالت بعد تظاھرات جديدة في بالتيمور
#الواليات_المتحدة
ب داخل
الدفاع المدني :نعمل على إخماد حريق ش ّ
م إخالء من
فندق "مونرو" في وسط بيروت وقد ت ّ
بداخله ومعالجة بعض حاالت االختناق جراء تنشق
الدخان.
"الجزيرة نت" :طيران النظام الحربي والمروحي نفذ
عشرات الغارات على ريف إدلب أدت إلى مقتل
وجرح عدة مدنيين بينھم نساء وأطفال.
قيادى سابق في"اإلخوان :عدد من الدول الحليفة
للجماعة رفعت أيديھا عن التنظيم.
"تنسيقيات الثورة" :طيران النظام السوري يلقي
برميل محمل بغاز "الكلور" على بلدة قسطون
بسھل الغاب في حماة.
"تنسيقيات الثورة" :طيران النظام السوري يلقي
برميل محمل بغاز "الكلور" على بلدة قسطون
بسھل الغاب في حماة.

تكرم جامعة الروح القدس  -الكسليك ،فرع زحلة والبقاع شاعر القرن العصي على الغياب جودت حيدر ،في حفل
تقيمه بالتعاون مع جمعية اصدقاء جودت حيدر ،عند السادسة مساء الجمعة  8أيار ،في الجامعة ،من تنظيم كلية
الفنون الجميلة والفنون التطبيقية ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية.

المصدر :الوسط اللبنانية ووكاالت
0

إقرأ أيضا ً

07

مصادر “المستقبل” لـ”األخبار” :الخط ّة األمنية في
الضاحية إحدى نتائج الحوار.

07

مصادر “المستقبل” لـ”األخبار” :الخط ّة األمنية في
الضاحية إحدى نتائج الحوار

07

مصادر “الداخلية” لـ”األخبار” :الخطة األمنية في
الضاحية مستمرة

15

نھاد المشنوق  :الخطة االمنية جدية وھي
مستمرة

2015-05-27

وزير الداخلية نھاد المشنوق :انتھاء الخطة االمنية ال
يعني انتھاء البحث عن المطلوبين بل أن االجراءات
مستمرة.

2015-05-27

المشنوق :نحاول من خالل الخطة االمنية والحوار
ابعاد حرائق المنطقة عن لبنان وقد نجحنا بھذا االمر
الى حد كبير.

2015-05-27
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12

الجيش :دھم منازل مطلوبين في مناطق حي
السلم وحارة حريك والليلكي

12

الوزير مشنوق يبدأ جولته على الضاحية تزامناً مع
الخطة األمنية

2015-05-26

المشنوق من الضاحية - :لدينا الئحة مطلوبين
محددة  -ال يوجد مناطق مقفلة على الدولة وال
غطاء سياسي ألحد

2015-05-26

وزير الداخلية نھاد المشنوق للـ" :"LBCIالخطة
االمنية في الضاحية تسير بشكل جيد وسنالحق
االشخاص الذين يھربون ولدينا الئحة مطلوبين
محددة.

2015-05-26
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وزير الداخلية نھاد المشنوق للـ" :"LBCIالخطة
االمنية في الضاحية تسير بشكل جيد وسنالحق
االشخاص الذين يھربون ولدينا الئحة مطلوبين
محددة.
وصول طالئع قوات وزارة الحرس الوطني السعودي
إلى منطقة نجران  .السعوديه
"شبكة شام" :قوات األسد تستھدف بلدة كفرعويد
في ريف إدلب ببرميل متفجر يحوي غاز الكلور
السام مما أدى لحدوث حالتي إختناق.
"الجزيرة" -وزير الخارجية اليمني" :عاصفة الحزم"
مستمرة واالنسحاب شرط التفاوض مع الحوثيين.
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