
تعريف ومعلومات عن اللواء تعرفة االعالنات هـ1436 ذو الحجة 23 الموافق 2015 تشرين األول 7االربعاء,إتصل بنا
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اسم العضو
كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟تذكر المستخدم

اللواء التربويقضائياتاللواء اإلقتصاديالصفحة األخيرةكل لبناناللواء السياسيالصفحة األولىإفتتاحية اللواء
اللواء الثقافيإسالمياتمنبر اللواءتحقيقاتمنوعاتمدنياتبيئة وبلدياترياضة

 عاماً على نكبة67مذكراتالمالحق السنويةوجوهسينماسياراتآفاق وآراءعربيات و دوليات
فلسطين

 سنوات لبنان بال10
رفيق الحريري

تكريم اللواء في
يوبيلها الذهبي

المحكمة الدوليةاللواء الفني
الخاصة بلبنان

مفقودالوفياتعقارات وسياراتاإلعالنات المبوبة
حدثاعالنات

)1جامعان للبدوي في المرفأ والباشورة ( تطوّعية تساعد بوضع استراتيجية عن لبنان المعرفة الجاري مع «ما الال»..5 فيلماً تتوزعها أربع تظاهرات والختام في 80 أيام وجني التزوير تتعلق بسرقة األموال العامة

0 الصفحة األخيرة

هو و هي
هـ1436 ذو الحجة 18 الموافق 2015 تشرين األول 2الجمعة,

المالية، ُيقام حفل تخريج الطالب وزير  { تحت رعاية علي حسن خليل 
الشهادة في  الناجحين  وتكريم  العامة،  الثانوية  شهادة  في  الناجحين 
المتوّسطة لمؤّسسات أمل التربوية، وثانوية الشهيد حسن قصير، الرابعة
- قصير  الشهيد حسن  ثانوية  في  األمل  على مسرح  اليوم،  عصر  من 

أوتوستراد المطار الغربي.
* * * *

{ بطرس حرب وزير االتصاالت يعقد مؤتمراً صحفياً حول تقرير االتحاد الدولي
العام  لبنان عن  االتصاالت في  بواقع  المتعلّق  الحادية2014لالتصاالت   ،

عشرة من قبل ظهر اليوم، في وزارة االتصاالت - شارع رياض الصلح.
* * * *

اللبنانية الجامعة  مع  وبالتعاون  لبنان،  لدى  الهند  سفيرة  نيار  أنيتا   }
األميركية، و«جمعية أصدقاء جودت حيدر» تدعو إلى حلقة نقاش عن «لقاء
العقول: غاندي وحيدر في عالم اليوم»، الخامسة والنصف من عصر اليوم،

في كلية األعمال بحرم الجامعة اللبنانية األميركية.
* * * *

تخرّج حفل  إلى  دعا  لبنان،  في  الثقافية  الحركة  رئيس  شرارة  بالل   }

مقاالت اليوم
هكذا غمزت «صنّارة» اللواء ابراهيم

باصطياد األسير بعد «طعم» حنيني! (
(هيثم زعيتر

(وجهة نظر إختطاف طائفتْين ( فؤاد مطر
أزمة النفايات تتقّدم على البند الرئاسي

في الجلسة الرابعة للحوار ( حسين
(:زلغوط - هنادي السمرا

)1جامعان للبدوي في المرفأ والباشورة (
(( عبد اللطيف فاخوري

جمعية الصداقة اللبنانية - التركية»...»
لضخ دم جديد من حاملي الشهادات إنقاذاً(تعزيز للترابط بين الدولتين ( سامر زعيتر

للمدارس الرسمية من «شيخوخة» باكرة
(( ثريا حسن زعيتر

حكايات الناس الوجه اآلخر!.. ( فاروق
(الجمال

(بين السطور ( د. عامر مشموشي
ملف النفايات يتصدر طاولة الحوار لدعم

(خطة الحكومة ( يونس السيد
إتساع المواجهات ضد االحتالل لتشمل

 عباس: نحمي أنفسنا وعلى48أراضي الـ
(إسرائيل أن تتوقف ( هيثم زعيتر
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علي حسن خليل
بالمناسبة، المقام  ومعرضهم  الفوتوغرافي  التصوير  دورة  في  المتدرّبين 
االحتفال ويلي  جبيل،  بنت  قضاء  مركز  في  اليوم،  عصر  من  الخامسة 

كوكتيل.
* * * *

النازفة» للمؤلف حليم { أميّة درغام ومحمود شريح يشتركان في ندوة ُيديرها سليمان بختي حول كتاب «نهر األغاني 
رزوق، السادسة من مساء اليوم، في دار الندوة - شارع بعلبك - الحمراء، بدعوة من دار نلسن ومجلة تحوّالت، ويوقّع

المؤلِّف كتابه قبل الندوة وبعدها لَمْن يرغب.
* * * *

{ الفنانون: فريد متى، لينا حداد، ليلى حداد، لبنى مخول، ثريا الطبش، أميرة فاعور، أمال فقيه، نسرين السنوي، أدوين
» الذي يعرض أعمالهم الفنية حالياً في قاعة النادي الثقافي25جدع، رندا عمران وأندريه بشير، يشتركون في معرض «

 الجاري.8العربي - الحمراء - شارع عبد العزيز، ويستمر حتى 
* * * *

{ جمعية «أكرم أباك وأمك» ودعماً لنشاطاتها اإلنسانية واالجتماعية في خدمة كبار السن، تُقيم حفل عشائها السنوي
» - البترون.MARDELالثالث، التاسعة من مساء اليوم، في منتجع سان ستيفانو قاعة «

مفكرة اليوم
- حفل انطالق جامعة المعارف برعاية األمين العام لحزب هللا السيّد حسن نصر هللا، في مبنى الجامعة - طريق17.00> 

المطار - بئر حسن.
- بلدية بلونة تفتتح «الحديقة البيئية» في مقر الحديقة - طريق دير مار الياس.17.30> 
»Achillea» يعقدون مؤتمراً صحفياً في مركز اللعازارية - الطابق السادس - مكتب «The Art of Burlesque- نجوم «18.00> 

- وسط بيروت.
- حفل موسيقي في كنيسة القديس يوسف لآلباء اليسوعيين - األشرفية.20.30> 

أنيتا نياربطرس حرب

إن جريدة اللواء غير مسؤولة عن اي تعليق يعرض والذي يمثل قول صاحبه

تعليقات

األزمة اللبنانية طويلة بإنتظار أن ينكشف
الغطاء عن طبخة التسوية في المنطقة

مهام طاولة الحوار أن تكون حاضرة لمالقاة
(أي تداعيات إيجابية ( حسين زلغوط

(حديث اليوم ( الشيخ بهاء الدين سالم

نعم
كال

استطالع
هل تؤيد استمرار طاولة الحوار ولو لم تؤِد الى

نتائج عملية فورية ؟
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